
(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 
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ΑΝ 

ΙΝΤΕΟΡΌΟΛΤΙΟΝ 

ΟΕΙΤΊΟΑΙ, ΒΤΌΡΥ ἈΝ ΚΝΟΥΝΕΘΙΝ 

ἨΟΙΠΥ͂ ΒΟΒΙΡΤΟΒΗΒ, 

ΤῊΝ ΒΕΥ͂, ἸΒΟΜΑΒ ΠΑΒΊΤΜΕΙΙ, ΗΟΒΝΕῈ, Β.0. 
ΟΥ̓ Β᾽. ΖΟΕΝ ΘΒ ΟΟἸΣΠΟΕ, ΟΑΜΒΕΙΡΘΕ. 

Βαιϊεᾶ ὉΥ 

ΤΠΤῊΕΒ ΕΕΥ. ΤΉΟΜΑΒ ἨΑΒΤ ΎΎΒΙ, ΗΟΞΒΝΕ, Β.Ρ. 

; (ἸῊΒ ΑΥΤΗΟΒ) 

ΤῊΕ ΒΕ... 950ΗΝ ΑΥ̓́ΕΒ, Μ.Δ. 

ΟΨ ΘΟΣΥ͂ΙΙ ΔῈΡ ΟΑἸΌΒ ΟΟΣΒΟΒ, ΟΑΜΒΒΙΡΟΒ; 

ΟΥ εὐ 

ΒΑΜΌΕΙ, ΡΒΙΌΒΑΌΣΧ ΤΕΒΟΕΙΙΒΒ, 1.1..Ὁ. 
ΑΥΤΕΗΟΒ ΟΥ̓ ἈΒΜΑΒΕΒ ΟΝ ΤῊΒ ῬΒΙΈΤΕΡ ΤΕΧῪ ΟΥ ἘΜ ΟΠΕῈΝΕ ἘΕῊ ΤἘΒΤΑΝΒΕΤ," 5ΤΟ. 

ΣΙ ΟΘΤ ΔΈΝ ἬὝΙΤΗ ΜΑΡῈ ΑΝ ΤΑΟΒΙΜΙΣῈΒ ΟΡ ΒΙΒΙΙΟΑΙ, ἈΔΝΌΒΟΒΙΡΊΤΒ. 

ΤΟΟΒΤΕΕΝΊΤΗ ἘΡΙΤΙΟΝ. 

ΙΝ ΕΟΥΒΕ ΟΓΌΜΕΞΒ--ΟΙ, 11, 

ΠΟΝΌΟΝ : 

ΠΟΝΟΜΑΝΚ, ΟΘΕΒΕΕΝ, ΑΝ 060. 

1877. 



Ὀἰο Ζθα Ὀγ (ὡοοφίς 



ΟΟΝΤΕΝΈΤ 5 

ΤΗΡ ΤΗΙΒῸ ΨΟΠΙΟΜῈΕῈ. 

ΒΌΜΜΑΒΥ ΟΕ ΒΙΒΙΙΟΑΙ, ΘΕΟΘΒΑΡΗΥ͂ ΑΝῸ ΑΝΤΙΟΟΙΤΙΕΒ. 

ΡΑΗΕΤ 1. 

Α ΒΚΕΤΟΗῊ ΟΥ' ΤῊΒ ἩἨΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΗΥΞΒΙΟΑΙ͂, ΟΕΟΘΒΑΡΗΥ͂ ΟΓΚ 

ΤΗΒΕ ΒΟΙΝῪΥ ΤΑΝ. 

ΟΗᾺΑΡ. 1. --- Πίςίογίοαὶϊ Οεοστγαρὴν 97 ἐδλε Ἡοῖν ΤΖιαπα. 

ΘΕΟΊ. 1. --- αηιεε, Βομπαάαστίεδ, απα Ὠιυϊδίοης οὗ ἐδε Ἠοΐν Παπα. 
Ι, Νίαιηδβ - . ᾿ . - Μ ᾿ .- Ῥαχο 1-- 

ΤΠ. Βουηάατγίοθ. - ὡ ᾿Ξ 4---α 

ΤΠ, Ιηπαρἰίδηιδ Ὀοίοτο ἴδ} 9 δὐναιθ οἵ Οὐπδδη ὃ 186 ἬἜΒ «- 6--9 
ΙΥ. Οἰνίβίοη ὈΥ ΨΦοβῇῃθλ. ---- ΑἸΙοϊτθηΐδ οὗ 89 Τ οῖνο Τυὶδο - - 9--- 18 

Υ. Τῇο Κίηρίύοπι, υπᾶορ θανα δηὰ ϑοϊοσμοη - - 3 Ἀ 18, 14 

ΨΙ. Το Κιηράοπιϑ οὗ Φυΐδλῃ δηὰ 13γϑοὶ - «- - - 14 
ὙΨΙΙ. Ἡλὐνίβίουβ ἴῃ [Π6 ΤΊτηο οὗ 6888 Ομ σβὲ - - - - 14---18 
ὙΠ]. Ιδίον Ἡὐνίδίοηβ οὐ Ῥαδιοβιϊῃθ: --- 

1. υηᾶδος ἴ6 ΒομΔη8 - . - - - ᾿ 18 

2. Τὴ τὸ Τίταο οὗ [86 ΟἸτιδαᾶθ8 - - - Ν 18 

8. Μοάσγη Ὠν δίοηϑ πη ον τ1Π6 ΤΌΣΚΙὶΒἢ ονελημεον . - 18 

ει. Π. --- Ηἰέοτίοαΐ “οοομπέ 9 ἐδε ΟἿ ῳ οΥΓ ετιιϑαϊεηι. 

1 Ναιωδδ οὗ Ζογυβαϊοπὶ - - - . - Ξ 19 

ΤΠ. 1.6 ϑιιθδϊίοη - - - - - - .- 380.-28 
ΠΙ. Ἑοτχιϊβοδιίοηβ δη ἃ 71} - - - ὦ 23 

ΙΥ͂. Βιωμο οἵ το Οἴνγ δοῆπο ἐδο αν οἵ εδο ὅσα πῆι ἐδ Βοιδαῦη - 423, 34 

Ψ. Ἐοιδτ ΚΑ ]6 ΒῈ 1] χ5 - - - - - 2δ, 36 
ὙΨΙ. ΒαρΡ]Υ οἵ Ὑ αΐοσ. ---- ΟἸδύο τη Β - - Ξ - - 26 

1. Ἐοπηϊδίη οὗ Ἐη-Βοροὶ - - - ΜΝ 27 
2. Τῆς Πρραῖ δπὰ Τόπος Ῥοοΐβ οὗ Θἴδοα - - - 97 
8. Ἐουηίδίη δηὰ ῬοοΪδ οὗ βίῖοδα θ᾽,  - - - . 98 
4. ῬοΟΙΪ οἵ Βεοιμβεβάα-: - - ἃ εἰ 94 

ΨΊΓ. Νοῖξοο οὗὁὨ βυσοοεδῖνα Οδρίαγοθ οὗ (86 ΟἸΕΥ͂ οἵ δυο - . 28 
ΨΙΠ, 16 ργοβοηὶ ϑίδίο δηὰ Ῥορῃϊδιίῖοη - - - - -. 489.-3. 

ΨΟΙ,. 111. ᾿ ἃ 



ΝΠ ΟΟΝΤΕΝΤΑ͂ ΟΕ 

ΟἨΔΑΡ. 11. --- βλγείραϊ Οαεοσγαρὴν 9 ἐλε Ἡοῖν Ζιαπά. 

ΒΕΟΤ, 1. --- ΟἸϊριαῖε, ϑεαβοηδ, απαὶ ῬΑἀάνγεϊοαϊ Αρρεαγαηοο οΥ ἐδε Οομπέν γ. 

1. ΟἸἰαωδῖθ κ“- . ξ ἊΝ ὲ "- - - ῬῬαζο 38 
Π. βοαδϑο «- - - - - - - - 84 

Ἰ. βοοά-ἰἢ 6 -ς - - - - - - 84 

2. ὙΥ ΙΠΙΟΣ - - - - - 84-.--536 

8. ΤΏ Οο]ὰ βοδδοη, ΟΣ ὙαίοΣ βοϊεεῖοο .- ὦ - . 86 
4. Ἡδγγυοδὲ - - - - . . - 86 

5, μη Γ - - - - - - - 87 

6. Το Ηοὶ ϑβϑδϑοῃ . - - - - - 87, 88 

7. ΗρδνΥ Πθνν8 - - - - - - 39 
ΠΙ|. Ὑιπὰβ - - - .- .- - - .- 40 

ΙΝ. Τίγοσα δη ἃ [,4ΚΚ68-:--- 

1. Ἐϊΐνογβ, ὀϑρϑοίδ!γ (.6 Τογάδῃη - - - - - 41---44 
2, ὅ'ϑδβ Οὕὁ 1ΔΚΟΒ: -- 

(1.) Το ὅδ οἵ Οδ8|}196, οΥ οὗ ΤΊ ΟΣ Δ8 - - - 45, 46 
(2.) Το Ὑ͵αίοσβ οὐ Μόγσοη - - - ω - 46 
(8.) Το οδὰ ὅθ - - - - - 47.----50 

Ψ. Ἑουηίαίπε δηὰ ΥΥ 6118. ---- 7200 8 76 2 ξεν ν - 5δ50--δ2 
ΟἸἰδίοσ 8 - « - - - - - . δ8 

ΨΙ. Μουμπιρδίηδ-:-- 

1. ἸΦΌΔΏΟΗ. --- Οοάδτα οὗ ἱθδηοη - - - - δ4.--δ7 
2. Οὐγιηο] - - - ὼ ὠΠ-ο.. ὦ Ξ δ8 
8. ἴΆΌΟΣ : Ἑ ὼ ᾿ ᾿Ξ 5 Σ 569 
4. Μουηίδίηδ οὗ ἴϑτ80] - - - . .- - 60 

δ. Μουῃπίδίηϑ οὗ ΟἰἸοδά - - -. - - 6Ὶ 

6. Μουπίδ᾽!ηβ οὗ ΑΡδυὶπι - - - - - 6] 

ΨΙΙ ὙάαΆΙ16γ8 :-- Ξ 
1---δ. ΨΑΠ16γ8 οὗ ΒΙοβοίηρ, οὗ διΔἀϊη, οὗὨἨὨ βμανθῖ, οὗ 84], δηὰ οὔ Μϑηγο 62 
6--10. Ά]1ογ8 οὗ Ἐδβῆοο!ὶ, οὗ Α͵δίοη, οἵ (πὸ ΒΡ Αἰπι, οὐ Βοοδιίηι, δηὰ οὗ 

ΕἸΔῈ - - - - - - - 68 
11, 12, ΆΙΠΙΟΥΒ οὗ Ηϊπηοιη δηά οὗ ϑβμδγῸ - - - 64, 65 
18. ΔΆΙΙΟΥ οἵἨ Φομοοδαρἢδὶ - - - - - 65, 86 

ὙΠ]. σανοοθ «- - - - - - - - 67 
ΙΧ, ῬΙΔἰῺΒ :-- 

1, ῬΙ]δὶπ οὗ ἴῃς Μεάϊϊοστδηθδη 868 - - - - 68 
2. ῬΙαΐη οὗ δεΖτγοοὶ . - - - - - 69, 70 

8. Βεορίοῃι δϑουϊ Φογάδῃ - - - - - 70 
4. ΤἸιδῃηὰ οΥ Ῥί δίῃ οὐ ἀθῃμοθδγοῖῃ - - - - 7] 

Χ, ὙἹΙΙΔοτηοββο8 οὐ θθοδοθ - . . - - - 1, 78 
Το ατοδὶ Ποθοσί οἵ Ασδυΐδ, δηὰ (6 Ηουτοῦβ οἵ ἰγανο ]ηρ ἴῃ ἰΐ 72---Ἶ 4 

5Ἐοτ, 11 ---- ΟΝ ἐδε Τονεϊέν απὰ Τγοαμοξέοηϑ 9.7 ἐλε Ἡοῖν 7,απά, 

1. ἙΘΙΈΠΥ οἵ (89 ΗοΪγ 1,Δπὰ - - - - - - 8 
ΤΙ. 116 Ῥτγοάυοίοῃϑβ :-- 

1, Ὑοχοίδοϊοδ «- «- - - Ξ ῷ ᾿ γ8.. 89 

8. Οδιῖο .- - 5 - - - 82, 88 
8,4. Μίηο8 δηἃ ΜίηοτΑΙ Ἐρεονα - - - ὡς 83, 84 

ΠῚ. Ἰοδιϊαοηΐοα οὗ Αποίθης απὰ Μοάδγ Απξιοῦβ ἴο ἴπ0 ἘΘΥΏ Υ͂ δη ἃ Ῥοραϊοσβηθβθ 
οὗ πο ΗΟΪΥ [Δα - ἃ ὼ Ξ ἃ Ἐ 84...57 



ΤΗΕ ΤΉῊΙΒΡ ὙΟΓΌΝΕ, ΙΧ 

55ΟΥ. 11. --- Οἡ ἐδε Ῥεγεδν απα ΤῬγοαμοξοηδ οὔλο Ἠοϊν 1,αηἀ---οοπιἰ πυρά, 

1Ψ. Οαἰασυυίεῖθα νεῖ τῖσαι ἐπα ΟΟὈΠΙΣΥ τα υἱαϊυθὰ :--- 
1. Ὑ8ὸ ίαρπο - Ξ 5 5 - - - Ρρο87 
2. ἘΔτΙΙΠαπΑΚοΒ «- - - - - - Ξ 87 
8. ἸΤογηδάοσδ οὐ Εἰ τ τὶ πἀ8 - - . - ἀ 88 
4. ΤῈ Τογαδίδοῃνβ οὗ 1.ουδὶδ - ᾿ - .“. 89.--9]ὶ 
δ. Ἑδιοΐηθ - - - ὰ . ᾿ Ξ 9] 

ΡΑΒῚ Τ|. 

ῬΟΙΠΙΤΙΟΑΙ, ΑΝΤΙΟΌΙΤΙΕΒ ΟΥ̓ ΤΗΒ ΕΒ, 

ΟΗΑΡ. 1. --- δίβεγεπέ όγηιβ 9ΥΓ Οὐυογηπιοπί, απα οϊἐ σαὶ ϑίαίε ὁ 
ἐδιε Ἡεῦτειοδ, ΟΥ̓́σΖειυς, Κ7Υυπὶ ἐλ Ραϊνϊαγολιαὶ ΤΊπιο8 ἐο ἐλε Βαῦδγῖο- 

πίαη (Οαρίϊοϊέν.. 

Ὶ. Ῥδισίασοιιδι αουογηπιθης - - - - 92 

11. αονοτγηιηθης πη ογ ΜΟΘΘ8, --- ἃ ΤἬΘΟΟΘΓΙΔΟΥ ; 118 Ναΐπχο «πὰ ̓εδὶχπ 98---95 

1. Ηοδάβ, οὐ Ῥυίηςοϑβ οὗ ΤΥΙΡ65 δηὰ ΕΔη}1}168 - - - 95 
2. Φοιπτγοπίδη Ῥγοίδοίβ, οὐ δπάροδ δρροξηϊοὰ Ὀ΄Υ Μοϑοβ - - 97 
8. ΤῊ ϑϑπαΐα, οὐ Οὐπηοὶ! οὗἩἁ ΒΟΥΘΏΓΥ ΑΑβϑοβϑοσθ - - 97 
4. ϑογῖδεδ - - - - “- - - 97 

ΠῚ. ἀονεγητηοηὶ οὗ ἐπ6 δαάρο88 - - - . - 98 
1. Βοχϑὶ (ονογηταθῃὶ ἱπειιαιοὰ - - - 99 

1. Ἑπηοξοηβ δηὰ Ῥυίνι!ορ68 οἵ ἔλθ Κιπρο - - «“ ,99--10] 
2. Ἰπδυρπτγαιίοη οὗ ἰἢ9 Κίηρθὀ: - - - - - 102 
8, Ομϊεῖ Πιβ ποϊοηβ οὗ ΜΆ) ΘΒ Υ . - 1108,ϑ104 
4. Βειῖρίασσαὶ ΑἸ] υβίομϑ ἰο 9 Οουτίδ οὗ βοτονδιξας δηὰ Ῥεΐηθοο ΟΧΡ  αἰποὰ 

10ὅ---109 

Ψ. Βδυδποϑ οὗ ἴ86 ΚΊηρΒ οὗ 16:80] - - - - “ 109,10 
ΨΙ, Μαρὶειταῦοσ ὑπᾶοσ [ἢ 6 ΜΟΒΕΙΡΒΥΣ - - - “ 110,Π1)ι) 
ΨΠ. Οἴοοῖβ οὗ τ} Ῥαϊδοθ - - - . - - 112 

ΨΙΠ. Το Βογαὶ Ἠδγοῖι - - - - - - 118 
ΙΧ, Ῥτοσιυϊχαίίοη οὗ - τ ς- .- 118,14 
Χ. ΤῊο Είηρδομιῃδ οἵ δὲ δαπὰ Ἰράῶ οαπδοᾶ . - 114 

Βοδιίβστη Ὀοΐτϑοῃ ἰδ ΤγοΙγο ΤΥΎΌΘΒ ; 118 ἰδίδης οθῶ - .« 11δ,116 

ΧΙ, ΒΘΔΘΟΠ5 ὙἘῪ [86 ΚΊηρσάοιῃ οἵ Φυ0ἋἋΔἢ δΒυθδ᾽διοα ΙοησοΣ ἔμδη ἐπδὶ οὗ [βγδοὶ 117-120 
ΧΤΙ, βιίδιο οὗ ἴδιο Ηοῦγοντ ἀυτγίηρ [16 ΒΑΡΎ ]ΟΙΐδἢ Οδρεὶϊν!)7 Ἐ- -“ 120,12] 

ΗΑ». 1]. --- Δοϊοαὶ ϑέαξε 9 ἐδ “εις, ἔγοηπι ἐδοὶγ ᾿έοέωγη ἤγοηι ἐδ 
Βαῦδυϊοπῖςς, Οαρίϊυϊέψ ἐο ἐλε ϑεδυεγβίοη 07 ἐλεὶγ Οἷοϊΐ απὰ Ἐτοῖο- 
«ἰαδέϊοαϊ Τοϊϊέν. 

ΕΟ. 1. --- οί οαϊ ϑέαίο 0 ἐδδ “εις πάτον ἐς ασοαδεο5, απά ἐδ ϑουο- 
γοῖρη8 ΟΥ᾽ ἐδλο Ἡδετοάέαη Ταρϊΐῳ. 

1. Βείοῖ Αοοουσηὶ οὔ ἴδο Μδοζδῦθο -ς :- » - “ 131,1292 



Χ ΟΟΝΤΕΝΤΗ͂ ΟΕ 

ΘΕΟΊ, 1. --  οϊοαΐ ϑ(αίο 90 ἐδε “ειοα ἐπάον ἐδο Μασοαδεες, απὰ ἐἦε ϑουε- 
γεὶγηϑ 9 (δε Ἡδετοάίαπ αηχὶν --- ον ἀπυθ4, 

1, ϑονογοίχηϑ οἵ [86 Ἠογοάίδη ἘΔΙΔΙΠΥ͂ : -- 
Ιι. Ἠοτοά τ89 ατοβί --- ὅ., ΜαιοΥ δ Ναιτδῦνο οὗ 18 Μυτάον οὔ [πὸ [πίβπίβ 

αἱ ΒεΕΙΒΙθ θη) οοσῆσθθα - - - - Ὃ»Ραβε 122---194 
2. Ατοδοῖδ - - . ᾿ Ξ ἘΞ 5. 125 

8. Ἡογοὰ Αηδρδδ - - - . Η Ξ 126 
4. ῬΒὲΡ . - 5 - - Ἐ Ἢ 126 

5. Ηετοὰ Αρτῖρρα . - - - - .-ὐς 126 
6. Ηετοὰ Αρτίρρα Π'., οὐ δαηΐοῦ - - - - 127 

7. Βογηΐοο δηά γιὰ - - - - - 127 

ΕΟ. 11.--- οϊἰοαΐ ϑέαξε οΥ ἐδδ “εις ἐπάν ἐδο Ἰοηιαη ΤῬγοσιμραίογε, ἐο ἐδε 
ϑιδυενβίοπ Ὁ} ἐλεὶγ ΟἸοὶ απὰ Ἐςοϊεειαδέξοαϊ Τοϊιέψ. 
Ι. Ῥονχοῖδ δηᾶ Εὐπποίίοηβ οὗ (86 Βοπιδη Ῥγοσυγδίογα - - 128 

ΤΙ|. Ῥοϊϊεῖοαὶ δηὰ ΟἾν] Ββιδίο οὐ ἐὴο ον υπᾶοσ ἐποὶς Αἀπιηἰδίσα οη «ς 129 

Π.. Αοοουμῃὶ οὗ Ῥοηπευδ Ρ᾿ΪαΘ6 - « - - 180 

ΙΝ. Απὰ οὔτδ6 Ῥτγοσυγαδίοσβ, ΕῸΙχ, Εδίτβ, δηὰ ΜΝ ΕἸοταβ -“ 180,18] 

ΒΔΑ». 111. --- Οσεγέβ 9 ϑαϊοαέμγο, Τιοσαὶ Τγοοεεαΐπσε, απὰ Οτὶπιϊπαὶ 
7, αιο 9} ἐλο ὕδειυδ. 

ϑΕΟΤ. 1. --Οὑὐτεισίεἦ Οοιγές Γ᾽ υμα σαΐμτε, απα Ζεσαΐ Τγοοοοαέξησδ. 

Ι. δεαῖ οἵ Φυκῦοθρθ - - - - - - - 181,12 
Π. Ιηΐογίον ΤΥ 818 - - . 1.398 

1Π. Αρρϑϑβ]δ. ---- (οπδιϊξαοη οὗ [ἢ 6 Βαπμοάτίπ οὐ στοαί ᾿ουποῖϊ - 18ει--|86 
ΙΥ͂. Τίπλο οὗ ΤτίΑ18. ---- Εογῖὶ οὗ ζϑραὶ ΤΥ ΒΟΕΡΙΠΕΣ ΒΘΌ)Ε 180 δοσθ - 186 

Ἰ. Οἰιδοη οὗ ἴ80 Ῥασιΐθβ - - - 187 
2, 8. Εοττα οἵ ῬΙοδάϊηρ ἴῃ ΟἾΥ δηὰ Οὐἐμοϊηοὶ μὰ : - 187 
3 ὙΙὨλ68568. --- Οὐ 8. - - - - - 188 

. Τ)6 Ιἵ, ἰῃ ταὶ δ808 υδοὰ γαἀϊοίαῃγ - - «- 188 
ὸ Ἑογβ οὗ Αοααϊτία!] “- - - - - - 139 
ἢ. ΘυϊΩΠΊΔΓΥ «π80106 ΒΟΙΏΘΕΠΙ6Β ΟἰΔΙΠΠΟΤΟΌΒΙΥ ἀοιηδηἀοὰ - - 140 

Ψ. ἙἘχοσπίίοῃϑ οὗ βοηΐθηοοδβ, ὈῚ τ Βοπὶ δηὰ ἴῃ νυν δὲ ᾿ηϑηηοῦ ρογίοστηοα 140,14) 

ΘΕΟῚ. 11.-- ΟΥ̓ ἐδλε Ποπιαη ὕμαϊοαίμνε, Μαππεν 9. 7τίαϊ, Ττγεαίπιεμέ ὁ 
ΤῬγίβοπεσε, απα οέλδον Τγίδωπαῖδ ηποηπεϊοη θα ἔπ ἐδο ει Τεβέαηιοηΐ. 

1. ΔΦυάϊοἶαὶ Ῥτγοοοθάϊηρμβ οἵ (π6 Ἐοϊλδηϑ - - - . 141--Ἰ45 
11, Ῥυίν!]οῶοβ δἀπὰ Ἰτοδιηθηῖ οὗ Βοζηδη ΟἸζθηβ, δὴ ῬΥΙΒΟΏΟΥΒ « 145-47 

1Π. ΑΡρΡοβ1]8 ἴο {π6 ΤΠ ροσῖδ] ΤΥ Δ] - - - - 147,148 
ΙΝ. Τῇ Βοπιδὴ Μοιποὰ οὗ ἐοιϊογίπρ πὰ ἘΟΒΗΣΙΒΕ ῬΙΒΟΏΘΙΒ - - 149,150 
Ψ. Τῆο Ἐοπιδη Τυθαπαβ - Ξ Ξ - 150,56] 
ΨΙ, Οὐδον Τυϊθυη4}8 τηϑηιοηοα ἰη [16 Νοπ ἀναδηιξας. ς -- 

1. Το Ατεορᾶρτδβ ἃὲ Αἴμθὴ8 - - . - - 151---1δ8 
2. ΤΏΘ ΑΑΘΘΒΙΥ δὲ Ερδθθαδ - - - . - 158 

ὅἘοτ. 111.--- Οὐ ἐλ Οτίηνίπαΐ  ίαιο Ὁ ἐλε «ζειοο. 
81. ΟΒσκ8 ἈΟΑΙΝΒῚ 600 : --α 

1. ΙΔοἸ δῖ - - - - - - - 158-165. 
2. ΒΙΑΒΡΠΘΥ - - - - - - . 1δ5 
8. ἘΔΙΒΟΙΥ Ῥτορῃμοδγίησ - - - - - - 185 
4. Ὀινϊηδῖῖοθ “- - - - “" .- - 155 
δ. ὉΣΣΌΣΥ Φ .- . . 156 



ΤῊΕ ΤΗΙΒῸ νΟΠΌΜΕ. - Σὶ 

5Εστ. 111|.--- Οἡ ἐλε Οτὶριϊπαΐ 7καιῦ 90 ἐδε “ειοδ ---- οοπεϊη 64. 
Π. ΟΕΙΜΕῈΒ ΑΟΑΙΝΒῚ ῬΑΒΕΝΤΒ ΑΝ ΜΑΟΙΒΤΒΑΤΕΈΒ - - Ῥαρε 156,157 

111. ΟΒΙΜΚῈΒ ΑΟΔΙΝΒῚ ῬΒΟΡΕΕΤΥ: --Ὁ 

1. Τποῦ - - ι᾿  - - - - 157 
9, Μαηδίθα ηρ - - ΝΞ 158 

8. Τῆο Οτίσηϑ οὗ ἀϑηγίης ΔΏΥ Της ἘΝ ἴῃ ἜΗΝ ΟΥ̓ τοαπὰ - 158 
4. Βορυϊδείου οοποοσιὶης; ὨΘΌΟΣΒ - 5 - « 11δὅ8,159 

ΤΙ. ΟΕΥΜΕΒ ΛΟΑΙΝΒΊ ΤῊΞ ῬΕΕΒΟΝ: -- 

1. Μυτᾶογ - - - . - . - 159 

4, Ἡοιοϊοϊᾶο - - - - - . - 160 

8. ΟΟΥΡΟΓΑΙ Γὐασίοθ -“- - - - «- . 161 
4, Οτίμμοο οὗ [κιδὲ - - - - - - 16] 

Ψ. ΟΒΙΕΚΒΟΥ ΜΑΙΤΟΚΒ - «- - - - .- 161,168 

βδΕσι. ἹΤΥ͂.--- ΟΝ ἐδ Ῥμηϊοληιεπέβ πεεηεϊοποα ἴῃ ἔλθ δϑογίρέωτγοϑ. 

Ῥϑεαΐῖση οὐ Ῥαη βεπι θη (8. --- ΟἸΔδδ  βοδεοη οὗἉ 76 8} Ῥαη δητηθηῖ δ - 102 
Ι., ῬΟυΝΙΒΗΜΕΝΤΕ, ΚΟῚΤ ΟΑΡΙΤΑΙ,: -- 

1. βεοουγεῖη “ - . - - - - 168,1,64 
2, Βειδιαῖῖου “ - - - - - - 164 
8. Ἐροεεϊταιίοη : --- ῬΘΟΌΠΙΔΓΥ ΕἾΠΟΒ - - - ξ 184 

4. Οἰδεγίπρβ ἱπ ἴτο Ναίατο οὗ Ραπιδηπιοης - - - 165,166 
δ. ᾿ταρσβοῃτηθηῖξ ---- Οτἱομίαὶ πιοᾶο οὗ οὐυρς ῬΥΘΟΠΟΣΒ “ 166,167 
6. Ββηϊδηιηθης - - - - 5 : 168 
Ἴ. ΤῬορτγίνίηρ ἴποτὰ οὗ ϑίρες - - - ῳ ξ 168 
8. Οαείπρ οὐ ῥἱυοκίηρ οδ᾽ [6 Ηδῖν - - - Ξ 168 
9. Εἰχοοιηηιηἰοδεῖοθ “5 - .- - - .« 169,170 

ΤΠ Οὐριταῖ, ΡΟΝΙΒΗΜΈΝΤΗ: --- 

1. Βιαγίης τί 0 ϑιυυογὰ - - - - - 170 
ΟΒῖοο οὗ 6 αοδὶ . . - - - “« 171,179 

2. δϑιοπίῃρ - - - - - - - 178 
8. Βαγηΐηρ ἰο ὕο - - - - - - 174 
4, ΤὉυοολρίτδιῖοη “- - - - - - - 174 

5, Ῥτοορίιδεῖου. - - - - - - «- 174 

6. Ὁτοππὶης - - - . - - - 175 
Ἵ. Βταϊδίης ἰῃ ἃ ΜΟΥΔΣ «- . - - - - 175 
8. ΤἰοΒοίοΣΩΥ οὐ Οὔ Ωρ Ἀσαη ον - . - - 175 
9. Τυμκπανισμος, ΟΥὨ Βορέίηρ ἴο ΠΏ εδῖἢ - - - - 176 

10, Ἐχροκίηρς ἴο ὙΥ 11ὰ Βεδδὶδ «- - - - . 176 

11. Ογποϊδχίοη - - - 177 
(1.) Ῥτγουδίοῃοο οὗ 1818 τοσᾶς οὗ ὙΕΊΝ διηοης εὐ ΑἈποίρηί 178' 
(3.) Ἰσηοσηίηγ οὗ Οτυς βχίου - - - 178 
(3.) Τὸ ΟἸγουτηδίδησοθ οὗ ΟἿΥ ϑαυϊουῦ Β Οταοίβαίοα. οοηδιδοσοά δηὰ 

᾿ΠἸπειγϑιοὰ - - . - “ - 179--.ἰ|ἰ; 4δ6 

(μ.». 1Υ7.--- Οὐ. ἐλε “εισίοι απὰ οπιαπ Μοο6 4} σοπιριέΐπσ ΤίΊπιε, 

πιεπέϊοπεαά ἐπ ἐδε ϑογίρέιμγεε. 

1, θαγϑ - - - - - . 187 

[1 ἤσατα.--- ὕΊαιοίνοα οἵ δ ΜΙρῖη - - - - - 188, 189 
"1, εκ - - - - - - - - 91 
ΤΥ. Μοιὶδ - ΓῚ ΓῚ ΓῚ .« . . - 191, 192 



ΧΙΙ ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΟΕ 

ΟΗΑ». ΙΥ. --- Οἡ τὴς «ειοϊεῆ, ἀπά ἤδοπιαπ Μοάεφ 9 σοπιρμίζπσ ΤΊπιε, 
πιοηζοποα ἵπ, εἶα ϑογέρίέμγε8 -- Θομ ἀπο, 

Ψ. Ὑϑδσ, Οἰνὶ], ΕἰοοἸ δἰ δβοῖοδὶ, δη ἃ ΝΙδίιγα - - - Ῥὰρο 192---194 

ον δ Οδιθη αν - - - - - - 195.--900 

ΨΙ. Ῥατίβ οὗ Τίθ ἐδκοὴ ἴον (ἢ6 ὙΤοῖο - - - . - 200-202 

ΨΙ1. Βοιλλσίκδῦϊο ΖΕ γϑ8 οἵ [6 6078 - - - - - 202 

ΒΔ». Υ͂.---- Οἡ ἐλ Τυτιδιίος απὰ Τακο8 πιοπίϊοποα ἱπ ἐδε ϑέγίρέωγοε. 

Ι. Απηυδὶ Ῥαυπιθηΐβ τηϑὰθ ὈΥ [86 6008 ἴον 80 ϑαρροτὶ οὔ (ποῖγ βαογοὰ ΤΥ Ουβαΐρ 208 
11. Ὑτίθυϊοθ ρδϊὰ ἴο τ οἷ σ οσσῃ ϑουογοὶ χη 8 - - - 204 
ΠῚ, Ττίθυϊοβ δηὰ Ουδίοιηβ ρμαϊὰ ὼ [θπὶ ἴο ἐμὰ ὠὰ ΒΕ ΉΤ οὗ [86 Μοπογ- 

Ομδηροῖβ - - - - 904, 305 
ΙΥ. Αοοουῦμπὶ οὗὨ [86 Ῥαθ]ΟΔΠ8Β ΟΥ των νδύιοξαν - - - .- 980δ, 906 

ΟΗ.». ΥἹ. ---- Οπ ἐδ Οεηοαϊοσίοαὶ Τ αδίευ ε ἐδ6 Ἡεὗτειοδ, απὰ ωδίὶς 
ΜΜοπιογίαϊ8 9. Ἐυοηΐ8. 

1. Οὐ [20 ἀδηραϊορίοιὶ ΤΔὉ]68 οὗὨἩ [πΠ6 Ηοῦτοθ - ΝΞ - 207,203 
ΤΙ, Ῥυλὶὶο Μοιροσίδὶβ οὗ Εν - - - . . “« 208, 209 

ΟΒμαρ. Υ1:.---- ἡ ἐήδῤὸ Τρεαξϊος ΟΥ ὐυμα, Οὐπίγαοίς, απαὰ Οαΐδς 
9} ἐλ ὕειοξ. 

Ι, ὙΥΒΟΙΒΟΣ ἰδ6 969 »)8 σσϑγα ργοδιἱνοᾶ οὶ σοποϊαάἀΐησ Ττοδίίοβ τὶῖ ἢ Ἡδδίθθη Νὰ- 
{10Π8. - - « - - - - 209 

11. Ττοδῆδθ, ΠΟῪ τηδᾶθ εὐ ται δοὰᾶ - . - - « 210---.212 

Οογθηδαὶ οὗ 8]: - - 412 

ὉΠ, Οοπίτδοῖβ ἴοσ [80 ὅ419 διὰ διῤεινα οὔ ΜΝ Ῥιδαν ΠΟΥ͂ πἰνϑὸ - 218 
ΙΥ. Οἵ Οβι8 - - - - “. - - - 313-215 

σΗΑΡ. ΥΠ1.--- 1} αιος γεβρεοίίη ΘΈΤαΛσοΥδ, Ασοά, Βιὶπά, Ποαΐ, ἀπά 
ΡΟΟΥ͂ 46 8018. 

1, Οὗ Βισϑῆχζοιβ “- . - - - ᾿ - 91 ὅ 
11, Οὗ (δ)ο ἀρεᾶ, ΒΙϊηᾶ, ἀὐὰ Ῥοαΐ . - - - - 216 
1Π. Οὗ οὸ Ῥοοῦ - . δο - - - - - 217 

ΟΒΔρ. ἸΧ..-- Οὗ δε ΜιΙΝίατν ΑΠΠαϊγ8 ὁ ἐλε “εισα, απαὰ οἱδιον ἸΝαίϊοης 
πιοπέϊοπεα τη ἐλε δογίρέμγε8. 

ΞΕΟΤΥ. 1.-- Οἡ ἐδ« Μῆαγν Πἱδοίρ[ῖπο ὁ ἐλε σειυε. 

1. ΤῊΘ οδγ]οδὶ ΑΓΒ, ργοάδίουυ [πουγϑῖίοβ “- . - - 218 
11. ΟΒΑγϑοῖοσ οὗ ἴῃ6 ὕαἵε οὗ (ῃ9 ἰβγϑ6] 165 - - - - 219 

ΤΠοῖν 1 ουΐθβ, ΠΟΥ ταϊβοὰ «“ - . - « 21]9--.-92] 

Μοκαὶς βιδίαϊδβ σοποογηίηρ [86 Ιδγϑο 188 Βοϊἀϊοτϑ - - 922 
ΠΠ. ὈϊνἼβίοηβ δηὰ ΟΒίοοσβ οὗ 186 “6 νγ 18} ΑΥΤΩΥ͂ - . - 233---996 
ΙΥ̓́. ἘποδΙΏΡπιθη(δ - - - - φ- - - 26,227 
Υ. ΜιΙϊτατυ βομοοΐβ δηᾶ Τζαϊπίη - - - - “- 228, 229 

ΨΙ. Ἰ)είδηβίνο Αὐτὴ «- - - - - - - 229-282 
ΨΙΠ,. Οδοηδὶγο Αὐϑ “- - Ν ᾿ - Ξ 252, 288 



ΤῊΕ ΤΗΙΒῸ ΥΟΠΙΌΜΕ. ΧΙ 

ΒΕΟΤ. 1. - ΟΝ ἐδε Μήανν 1) οἰ μη Ὁ ἐλς «είοε --- οοε υδὰ, 

ΨΙΠ. Ἑοσαβδοβδείοηβ - - - - - - ῬαρῈ 384 
ΙΧ. Μοὰθ οΥὨ ἀρεοϊδτην ἯᾺΣ “- - . - - . 9285,286 

ΣΧ, Μη τ ἸΤαςςβ. --- ΟΥ̓ΟΣ οὗ Βδι]9 - . 386-938 
Ἴτοδίπιοας οὗ ἰμ6 5᾽αίη, οὗ οδριυσοὰ Οἰεἶθα, δηὰ οὗ ΓΕ -« 8339---942 

ΧΙ. Τυυρἤδης Εροορἕέοη οὗ ἴ᾽6 ΟΟΠ4ΌΘΓΣΟΙΒ - - - - 242 

ΧΙ], ἩιδϊΪραοῃ οὗ ἴδ6 Κὅρο!! - - - 248 
ΜΙηῖρασΥ ἩΟΒΟΌΓΙΒ οοΟηίοστοα ἢ οἰ ηθηϊ γγαντίοσι. οὶ ΜΉΝ Οτοσ οβίδὈ] δηθὰ 

ὉΥ Ἀαγνϊὰ - - - - . 244 
ΧΙΠ, Ὑτορδίοθ - - - - - - - . 245 

ΒΕΟΥ. 1 .--- ΑἸΠωδῖοπ η ἐλθ ει Τεερίαηιθηξ ἐο ἐδ6 Μηανν Ὠδοὶρπα απὰ 
Τεϊμηπιρὴς 9 ἐλ οπιαηξ. 

1. Ὀϊνίδίοηβ οὗ (89 Ἐοζηδῃ στην, δῃἃ Ἐοιοδη ΜΙ) ΔΓ ΟἸοοΥθ, τηρηθοποᾶ ἴῃ [80 
Νον Τοδίδιθθης - - - .- - - - 34δ--947 

ΤΙ. ΑἸΙπβίοηδ ἰο [06 Αστηοῦγ οὗὨ ἴΠ6 ΒοπιΔῺ8 - . - 947-.-.49 
111. ΑἸΙπαΐοηδ 0 ἐμοὶ ΜΙΊΠΑΥΥ δε ρ ἴῃ. --- διτίοὶ Βαθοτάϊπδιίοπ.--. Βονιασάβ οὗ 80)- 

ἀΐετβ Ὑ8ὸ ἀἰδεληρστιεμοὰ [Βοτηροῖνθ  - - ᾿ . 849-252 
ΕΥ͂. ΑΙΙσαδΐοτδ ἰο [6 Βοτδὴ ΤΥΡἢ8 - - - - - 352.---254 

ῬΑΒΤ 11]. 

ΒΑΟΘΒΕΡ ΑΝΤΙΟΌΙΤΙΕΒ ΟΕ ΤΗΡ σ5ΕῪ 8, ΑΝῸ ΟΕ ΟΥΗΕΒ ΝΑΤΙΟΝΒ 

ἹΝΟΙΘΕΝΤΑΙΙῪ ΜΕΝΤΙΟΝΕ ΙΝ ΤῊΕΒ ΒΟΕΙΡΤΌΞΒΕΕΒ, 

ΟἨ.ᾳ». 1.--- ΟΥΓ᾽ ϑαογεά Ῥίαεε9 - - - - - 2δὅ 

ΘΈΟΥ. 1.--- ΟΥἹ ἐδλε Ταδεγπαοῖε. 

1. ΤἩϊδοσοις ΤΑθοΓΠ 8.168 ἴῃ 1180 δΔιλοηρ (Π6 ἴΒΓΔΘ] 168 - - 266 
11. Το ΤΑΡοστδοῖθ δὸ οδ]]θὰ ὉΥ ὙΔΥ οὗ ἘΒΙΒΕΙ͂ΡΟ, ποῖ οὗ αὐ τυ Οτϊρίη. --- [08 

Μαίοσίαὶθ - - - - . “ 4356, 357 

111, Ἐόστω δηὰ Οοπεισγιοϊίοη οὗἁ ἰ(ῃ6 ἜΤ ΕΕ ΠΝ Τι ςοΟὨ θη 8 - - 9δ7--260 
ΕΥ̓͂. 105 πυϊντδιῖοπδ - - . - - - - 260 

Βεοι. Π.--- ΟΥ̓λ6 Τρηρῖδ. 
Ι. Τῦο Ὑοιρ 6 οὗ δβοϊοπιοι - - - - - - 26] 

11. ὙΠ6 Βεςοπὰ Τεοιρίο - - - - - . «« 268,263 

[8 νατίουβ Οουγίβ - - - - . - 965-268 

Ἐόνοσοηοο οὗ ἐδ6 ΦοῪγ8 ἴὸσ ἱΐ - - . - - 68,969 

111. Νοῖῖοο οὗ 6 Τοτορΐοδ δὲ ΗΘ] ΟΡῸ]15 δηὰ Θοσ - - -“ 470,27] 

βεοτ. 11.---- ΟἹ ἐλὸ Ηἰρὴ Ῥίασεον, απαὰ ΤῬτγοθομοῖα, ον Οταίοτγίοβ 90 ἐλε 

“ειος. 

ΤΙ. Οκ το Ηἰρ ῬΊδοοθ -: ς- - . . . - 371---278 

11. Οκ ἐδ Ῥτοθουοδμο ΟΥ ΟΥΑΙ ΟΣΙοδ - - - . -. 4278,274 



χὶν ΟΟΝΤΕΝΊΒ ΟΡ 

ΘΕΟΊ. ΓΥ͂. -α Οἡ ἐδὲ ϑυπαροσει. 

1, Ναίυγο δηᾶ Οὐ ρίη οὗ βυπδρορτοᾶ - - . Ῥαρο 275 
ΤῊ Βγπαροόριο οὗὨ [ὴ6 1᾿δογηο8 ἀχρ]δἰποὰ .- 216,277 

Π. Ἑοχτὴ οὗ ἴμο ϑγπαροζυοδ - - - . 277 
ΠῚ. Τῆθ Οδίοοτ οσ Μ|Ιπίείογε - - - - - 218 
ΙΝ. ΤῊθ βοσνῖοθ ρογίοστηοά ἴῃ [86 ἐγευ δάυμδ: :- 

1, Ῥυῦ]ς ῬΓΆΥΟΓΒ - - - - . - 218,279 

2. Ἐοδαϊπρ οὗ ἴῃς Κίτίοι ἢ- ΒΒοτηδ - - - - - 279 
3. Ἀοδάϊπρ οὗὨ [6 δοτὶ ΡίυΣγοθ - - - 380 

Οὐδῃοσαὶ ὙΊον οἵ τῃ0 Βοοίίοῃδ οὗ εἶδ 1ΔΓῃ ἘΣ οὗ ἂν Ῥτορδοίβ, 838 τοδὰ ἴῃ 
1:0 ϑγπαρορῦοθβ - - - 2981, 232 

4, Ἐχροκὶτοη οὔτδο δοτρίατοδ, δηὰ Ῥερδοδίηρ τ ἰο ἢθ Ῥοορῖο ἔτοτῃ ἴδοι 388,98 4 

Ὑ. Ἐκοϊοδβίδδβιῖςαὶ Ῥονγοῦ οὗ [86 Ββγπαροζῦοβ - - - - - 285 

ΑΙ. Τιο ΒΒοιηοηθὶ Εδγα, οσ Ν ποίθθῃ Ῥγδυεσβδ ἀδ6α ἴῃ [Π 6 Βγμδρόρτο βογνυίοο 286--288 

ΟΗΑ»Ρ. 1]. ---- ϑασογεοα ΤΡΡΥΒΟΉ8, 

ΞΕΟΤ. 1.-- Οη ἐλο “ειοϊεῦ (λωτοῦ απὰ ἐς Μοηιδετ8. 

Ι, Τὴο τ δοῖο Ναίίοῃ δοοουηίεα ΠΟΙΪΥ͂ - - - - 988, 289 
11. ΜοιθοΣ οὗ [6 σεν ΟΒύτΟΙ. ---- ΗοῦτονΒ οὗἉ ὥς ἩΘΌΓΟΥΒ - “. 290 

ΠΙ. Ῥτοθοίγίαββ - ἃ 3 ᾿ - - - - 491--.:298 
ΤΥ. δονβ οὗ ἴδο Πἱβροσθῖίοη “5 - - .«- . - - 298 

Ν. ΗρΘ]]Ἰθη 8.8 - - - - - - . - - 9394 

ΨΙ. ΤΑΌΟΥΟ 68 - - - “ - - - - - 294 

ὙΠ. Ῥονοῦὶ Μοη . - - - - - - - 994 

ΨΙΠΠ,. ΟἸγουτσηο βίοη - - - - - - - 295----297 

ΘΕΟΊ. 1].--- ΟΝ ἐδὸ Μῆδιϊδίογα 9.Γ ἐδλ6 Τοριρίο απαᾶ οἱλον Τεοοϊοδαδέϊοαΐ οΥ' 
ϑαοτεοα ΡΕΥ807.8. 
1. ΟΥ 80 Του - - - - - - - 298--30] 
1. Τὴο Ρυίοδίβ: πον Ἐπὺπποιίίοῃβ, Μαϊπίθηδηςα, αηἃ ῬΓΙΟθο6δ - - 801--8904 

1Π. Τῆο Ηἰρ Ῥχίδβδε : ἷβ Επηςίζομβ, Ώταεββ, πὰ ῬΥΪΥΠ]Ο ΕΒ “- - 80ὅ---ὃ)08 

ϑυςοεδδίοῃ ἴ0 16 ῬΟΒΕ ΗΘΔ] ὈΙΣΉΥ - - - - 809---8}} 
ΙΝ. ΟΒῆςοΓΒ οὗ 16 ϑγηῃδρορσυθ - - - - - - - 81} 
ν. Το Νασζασῖθϑ «- - - - - - 8159 

ὙἹΙ. Τῆο ἘδοδδΌ 68: Ναίασο οἵ 1Πεἷν τορος - - - - 812 

ἍΙ Τὴ Ῥγορμοῖθ - - - - - - - .- 818 

ΟΠ». 111.--- ϑαογεά, Τ]ἐπρ5. ---- Οἡ ἐδό ϑαογοες απά οἱδεὲν Οεγὶπρς 
90 ἐλι6 “ειυε. 

ἀεποσαῖὶ ΟἸδδβεϊδοδίίου οὗ βδογίδοοβ διὰ ΟΠ 88 - .- - 318, 814 

1. ΟΥΕΈΒΙΝΟΒ ΟΥ ΒΙΟΟΡ δηὰ {δὸ Ὠἰνίπο Οτὶρσίῃ οὗ β'δοσῆςοι - 814,81 
1. Ὀιδογοης Κὶηάδ οὗ Ὑ ἰοἰλπλ5 - - - - - 815 
4, Βοϊοοίίοῃ οὗὨ Ὑ)ΊΟΕ ΣΙ δ «- - - - - 8915, 8310 

8. Μδπηοῦ οὗ ρῬγεβοηίηρ ἰθοτὰ - « - - - 816 
τ Ττηπιοϊαιίοη οὗ [6 ββδοσίῆοθ - . . - 817 

. ΤῊ ΡΙδοθ δηὰ Τίτας δρροϊη(εᾶ ἴῸΓ ἘΡΕΊΒΟΒΕ - - 817, 818 
᾿ Ὀϊδοτοης Κἰηὰβ οὗ ἘΠτο βδοσίβςθβ “ “ Ξ - 818 

ΐ, Βυτη-ΟΒδγίηρβ . - - - - - 818 
ἱϊ. Ῥοδοο. Οογίηρδ - . . - - .- 818 
1. Βίη Οβετηρδ - . . - . .-. 819 
ἷν. ΤΤοαρδββ- ΟἸδεῖπρθ - - - - ," - 819 



πὰ ὉΠ 5." 

ΤΗ͂Ε ΤΗΙΒΡΌ ΥΟΙΤΙΔ χν 

Οηλρ. 111. --- διαογοά Τλῖπρϑ.--- Οἡ ἐλ ϑαοτίβοοα απὰ οἵλιον Ογέετγίησε 
90 ἐΐε «ειος ----- Θομ ἰπυ66, 

11. Νιαιίοηδὶ, Εοροϊαν, ὙΥ ἜΘ κ]γ, ΜομΙΔΙΥ, δπὰ Απησαὶ βϑογῆοθδ “. Ὃ»ῬῬαζο 820 
111. ὈΝΒΙΟΟΡΥ ΟΕΕΒΒΙΝΟΒ. --- Μοδι-ΟἸΓΩ 5 - - - 820, 821] 

ΙΥ. Ὁπῖτκ ΟΡΕΕΕΒΙΝΟΒ - - . - - - - 82Ι 

Ὕ. Οἱδοῖῦ ΟὈ]διοπΒ τηδῆῖθ ὈῪ 1Π6 δον. 
]. ΟΕΡΙΝΑΒΥ ΟΒΙΑΤΊΟΝΘ ᾿- -- 

(1.) Το 5δον-Βγοδὰ - - «- - . “« 82] 
(2.) Ιποϑθῆ8 - - - - - - - 82ὲ 

4. ΨΟΙΌΝΤΑΒΥ ΟΒΙΔΤΊΟΝΒ. -- Κοιῦδη - - - .- 822 
8. ῬΕΒΒΟΒΙΒΕῸ ΟΒΙΕΛΈΙΟΝΒ :--- 

(,.) Εἰγθι- Εταϊιθ - - - - - - 828 
(2.) Τιιδο «“ - - - - «“ 824 

ὙΙ. Εἰξηοε8 δηὰ Ὁ] οὗἨ (80 Φονίδα Βροτίβοο - - 825, 826 

σπ.». ΤΥ͂. ---- ϑαογεὰ Τίπιος απ δεαδξοπα οὐξεγυεὰ ὃν ἐλο “ειυ8. 
Ι. Τῆο ΒΑΒΒΑΤΗ. 

1. Ηον οὐδβοζνυοά - - - 896 

2. δεν θα ΤῊ οὐδ οὐ ἴδδὲ ὩΣ ρατιϊσαϊαηγ ἐμαῖς ὙΕΙ͂Σ οὗ πο ρΡμίης ἴῃ 
[80 ΤότΩΡ]Ὸ - - - - 827--.-5929 

ΤΙ. Νενν ΜΟΟΝΒ - - - - - - 880 

ἽΠΠ. ΑΝΧΘΑΙ, ΕἘΒΤΙΥ͂ΔΙ͂. --- ΤΒΟΙΓ ἜΤ τ - - - . 8380, 8381 
ΙΥ͂. ΤΣ ῬΑβθΟνκΕ; δ6Π ΤοοεἰεὈυγαϊοα, απ τ Ὑμδὲ ΟΟγοιο ὐ68 - 931] --- 839 

1.8 Μγεῦσςδὶ οὐ Τυρίς δὶ αὐ μνν - - - . - 889-.-842 
Ὑ. Τῇ ΔΥ οὗ ῬΕΝΤΕΟΟΔΕ “- . - - - 8.2 

ΨΊΙ. ΤΙο ραβδὶ οὗ ΤΑΒΡΈΝΑΟΙ ΕΘ . - - - « 848, 844 

ὙΠ. ΟΥΠΟΣ ΑἸΠΌΑΙ ἘΔδΕΥγ818, Υἱζ., -- 
1. Το Βεδϑὲ οὗ ΤᾺΠΜΡΕΊΒ “ - - - - 844 

ῷ. Ὑπὸ Ὁ ΔΥ οὗ ΕΧΡΙΑΤΙΟΝ ΟΥ ΑΤΟΝΕΜΕΝῚΕ “- - - 845, 346 

ὙΨΙΠ. Αππυδὶ Ἐεδβίϊναβ, ἰηδευϊταϊεὰ ὈΥ 186 96 ῊΒ ἰπ Ἰδῦοσ ΕΤΏΘΒ : --- ; 

1. Το Εραρὲ οὗ ῬΌΒΙΜ - - - “- . - 8.ὲ6 

2. Το Εθδϑὶ οὗ ΠΕΡΙΟΑΤΙΟΝ “- - - - - - 847 

1Χ. Οἱδος Ἐδϑεῖναϊε, οὐδοσυϑὰ αἱ βίαια Σῃ ΟΥΎΔΪΑ : -το : 
1. ΤΏ ΒΑΒΒΑΤΙΟΑΙ, ΥΘΑΓ - - . - - - 848 

2. ΤΏ Υολγ οὗ δ: 58 - - . - - 848--- 850 

ΟἨΗΔΑ. Υ͂. --- δαογεά Οὐ σαίίοπδ απὰ 7Ζλεέϊεθ.. 

5ΕΟΈ, 1.---- ΟΥ̓ Ῥοιυνε. 

1. Νίυσα οὔ ὕοσε - - - - «:᾿ « 85Ἁ5Ι 

ΤΙ. Ἐδααίείνεβ οβεθητ δὶ] 0 86 Ὑδ] ἀ γ οἴ 8 γον - - - 851, 3δ2 

1Π. Ηυὐἱθόγοπὶ ϑοτίβ οὗ ΟΣ :--- 

1. Το ΟΒόζοσι, ΟΥ Ἱστοτηΐβεὶ Ὁ]9 ΟΝ “- .- . “᾽ . 853 

9, Οἰδοσ ον ἐπδὶ ταϊχῶς Ὀς τοἀ οιηθ : --α 

᾿ ον οὗ ̓ )εοάϊοδεῖοη κ “5 - -. 858 

ἃ, ον οἵ 50] γα ἸοἸ 0 οΟΥ ἀγαίμεες οἱ ἐς Νασζδζοαῖαδ 858, 854 

ὅ.5ου. 1ΠΙ. -- Οἡ ἐλ ἔγαψονε απὰ Ἑαεῖς 9 ἐλὲ “ειυδ. 

1. γαζίουβ ΑρρϑϊἸδιοηβ Εἰσες ἴο εδνὼ - - - - - 8δ4 

1, Ῥυδ]ῖς Ῥγαγοῖθ “- - - 855 

ΠΙ, Ῥεῖναιο διυτοὶε ἀπδύθα οὗ ὧο ὅον5 ἀμ ΠΤ - - 855--857 



ΧΥ͂Ὶ ΟΟΝΤΕΈΝΤΒ ὉΡ 

Βεου. Π. - Οἡ ἐλο Ῥγαψεοτβ απὰ Ἐαείς οΓΓ (λ6 «ἤει ---- οοπιὶηποά. 

ΙΨ. Ἑοτστοβ οὗ ῬΧΑΥ͂ΟΥ ἰπ πι86 διῃορ [Π6 ὅ9 0 - - - - ὋΡῬῬαξο 357 
Ψ. Ἐδϑῖδ οὔ ἴῃ6 “7600Χ08 : --- 

1. Ῥαυθ]:ς Εδδίϑ - - - - - - -. 5458 

4, Ῥγίνεϊο Εδϑβίϑ - - - “ - -.- 8 

8. ϑοϊοιηηϊεοδ οὗ (μ6 96 νεῖ8ἢ ἡμῶ - - - - - 5859 

ϑεοτ. ΠΙ. --- Οἡ ἐλε ρων ποαζίοης Ὁ ἐδδ «ειρε. 
Ι. ΜαίουΐδἹβ, τ τὰ τ ἰοἢ ἴδ 6 ῬαΣ βοδιοη8 οὗ [6 969 0.7Ὁ7 Ἴγοσο ροσίοσιαϑα 859, 860 

ΤΠ. Οεοτγετηοηΐθδ οὗ Ρυγ βοδιίου - - - - - « 860 
1Π. ΟΥ̓ ἰδο Ῥοζβουϑ ᾿υδἰταϊθὰ - - - 86Ὶ 

ΙΥ. Αοοοπηὶ οὗ τη6 ἀἰδογοης Κ͵ηδδ οὗ ΡΣ πορατίείαι, ρωτειοαϊαην -- 
1. Το ΙΘΡΓΟΩΥ οὗὨ [π6 Ῥεσβοῃ - - - 861], 362 
2. Τὴ ΙΘΡΙΟΒΥ οἵ ΟἸοίδβΒοθ - - - - - « 862 
8. Το Ηουδο ΤΡΓΟΒΥ͂ - - - - - .- 863 

Ὕ. Μίμον [6] ᾿πηρυγίοοδ δηὰ (δοὶν 1, πβ ΓΔ 008 - . - - 5863 

ΟΗ4». ΥἹ. --- Οἡ ἐδι6 Οονγερέοπε Ὁ οἰ σίοπ ἀπιοησ ἐδθ “ειυ. 
ΒΕΟΤ. 1.--- ΟΝ ἐλὲ 7ἀυϊαίγῳ 9 ἐλε ὥειυδ. 

Ι, Οἥρίη δηὰ Ῥσχορτεδβδ οὗ Ῥαγζδὴ 187 “5 - - 864 
ΒΚοίοΣι οὗ ἐϊ8 ΗΪδίοΥΥ δῃὰ Ῥγορτοδβ διηοης ἴδ 6 ἜΝ «πᾶ δον - 865---867 

ΤΠ. Ιά018 ττογβῃϊρρϑα ΌΥ ἐμ 9 Ιδγϑϑὶ ἰῦο8 δἴοῦθ - - - 867---871 
ΤΠ. 1Δο]8 οὗ [86 ΑἸησωοπ ῦθθ, τσ ρροᾶ ὈΥ [86 ἜΝ - - 871, 872 
ΙΥ͂. 1Δ0]8 οὗ ἐμ9 Οδπδδηϊθϑ οὐ Ξ'Ὑτίδη8 - - - - 872, 878 
ν. Ῥμοηϊοΐδη 1018 ΤΟΓΒΏΣρΡοα Ὁγ (89 16γ8611068 - - - 878 ---875 
ΨΙ. Βαρυ]οηΐδῃ δηἃ Αβδϑγτίδη 1018. - - - - τς - 5576 

ὙΨΗ. 1015 νογεηϊρροὰ ἱπ ϑδιηδγία ἀυτίπρ [6 ΟδρΟ ΠΥ - - - 876 
ΗΪοτορ  γρθϊο ϑίομθα, ἩὮΥ Ῥγο δ 6ἃ ἰο ἰδς 6 8 - - - - 877 

ΨΙΠ, 1άο]5 οἵ (6 το κβ δὰ Βοιηδῃβ, τηοθπίϊοηοᾶ ἰῃ [6 Νονν Τοδίδσηοης - 877 

ΙΧ. ΑἸ]υδίοπθ ἱπ (86 ἐνυὰ ὑρθα ἴο ἴΠ6 Ιἀοϊδίτουξ ἜΡΡΟΣ οὗ (06 Ἠρδίβοη Να- 
ὨΟΏΒ - - 5 - - 878-586 

Χ, Ὀιβογοηὶ Κίπὰβ οὗ ᾿Ῥινίπδιίοη - . - . - 887 .----389 
ῬΙΟΥΑΙΘΏΟΘ οὗὁὨ ΒΟΙΟΟΙΥ δηὰ Μαρὶο - - -  Ξ Ξ 889, 390 

ΒΕΟΤ. 1]. --- Οἡ ἐλε ϑδίαίε οΥ ̓ εϊσίοπ ἀπιοηρ ἐδέ “ζειοα ἱπ ἐδο Τίνα 9 υἱεειις 
Ολτί, 

δ 1. «“σοοιηέ 9} ἐδ «ειοίεἦ ϑεοέδ πιοεπίίοποα ἐπ ἐὰλε Λε Τεείαπιοη. 
1. ΤῈδ ῬΠΑγίβοοθ - - - - - - .“ 891-- 8396 

ΤΙ. Το ϑῪαάάποροα - - - «- - - -« 896, 8397 

11, Τῆο Ἐδβδοη68 - - . - - - .-“ 897, 8398 
ΙΝ. ΤΠο ϑοσῖθοδ - - . - - - - 899 
Ὑ. Τὸ ΤΑ ΘΓΒ - - “ - - - - 400 

ΨΙ,. Τῆι δδιμδυ 85 - - - - 5 - - 400---404 

ΨΙΙ Ἴδο Ηοτοάϊδηβ - - - - - - - 404 
ὙΠ1Ι. Τδὸ Οδ] Π|6οδη8 - - - - - - - 406 
ΙΧ. Τθο Ζεδιοῖβ - - - - - “ - 405 
ΣΧ, Το Βίοαυι - - - - - - - 405 

8 2. Οἡ ἐλε Ἐκίγεηιο (οτγμρέοη Ὁ ἐλθ «ειοϊοῦ Ῥεορῖε, δοίλ ἐπ Πεἰσίον 
απᾶὰ Ἡοταῖς, αὐ ἐδε Τίπιε 9. Ολτγίβές Βιτίλ. 

Πόθοσαὶ Οοττυρίϊοπ οὔ (δ 1,οδάογβ οὔ [π6 δον 188} Ναιίοη.---ΟΥ̓ πεῖν ΟΊ οΥ Ῥχίοβδὶβ δηὰ 
οἴδιοσ Μιίηϊβίοτβ οὗ ΒΗ οὶ χίοῃ. --- 1|8 ἀορ]οτϑ 9 ἐβεοι, ου ἰδ δορϊο. --- Βιδίβ οὗ 186 
Φον8 ποῖ γοδἀθηΐ ἱ ῬΑ]οδεϊῃο .- - - - « 406---410 



ΤΗΕ ὙΒΠΙΒῸ νΌΓΟΜΕ χΥὶ! 

ΡΑΒΤ ΤΥ. 

ῬΟΜΕΑΤΙΟ ΑΝΤΙΟΌΙΣΤΙΕΒ ΟΕ ΤΗῊΗΕ ΕΒ, ΑΝῸ ΟΕ ΟΤΗΕΕ ΝΑΤΙΟΝΑ͂. 

ἹΝΟΙΘΕΝΤΑΙΥ ΜΕΝΤΙΟΝΕΩ ΙΝ. ΤῊΕΞ ΒΟΒΙΡΤΟΒΕΑ͂, 

ΟΠΔΑΡ, 1. ---- Οἡ ἰδε ΤΉΡΡΟΙΤΗΣ 47 ἐδε ὕειυε. 
Ι. Οανοβ - - - - - - - Ῥαρδεῖ! 

11. Τοηῖϑ - - - “ 4}]1---118 

111. Ηουθα68 --- [μοἱτ Αππερροαοιι; Μαίαπαι, δηᾶ διτνει εμεὼ - 413-422 
ΑΥ. Ἑυχηΐϊζατο - - - - - 482--426 
Υ. Οἰῶεβ, Μαγκοῖδβ, δι ἃ βαίοε - - - - .- -. 426, 421 

ΟἨΑΡ. 11, ---- Οἡ ἐδε ὕγεες 00 ἐλό ειυς. 
Ι. Ὥτοβε ἰῃ [80 ΕΑΣΙΥ ἘῸ - . - - - - 427 
Π. Ταυπὶς - - - - 428 

111, ὕρρεοτ ΕΠ ον Αὐθίοιοο οἵ Αὐαναν - - .-. 428-480 
1Υ7. Οογοσίηρβ ἴον [86 Ηοβὰ. -- Νίοάο οὗ ἀγοδδίηρ (86 ΗδΙν - - 480--φ:432 
Υ. ϑδῃάβὶ]9 . - - - - - - - 438 

ὙΙ. 8,6 815 οὗ βιρηοῖβ, ἀπὰ Εἴηρα - - - - - 433 
ΨΙΠ1 ϑοόῦιο Ασιῖςο 68 οὗ Εδπ|416 Αρραγοῖ οἰυεϊδιοᾶ Γ - - 494-457 

Οομρ!οχίου οὗ (86 ΤΤοἴθη - - - - - 437 
ΨΊΠ. Βεηάϊηρ οὗ Οὐδιτοθηίβ, 8 εἶσῃι οὗ Μουγηΐηρ 438 

ΙΧ. Ναχιοτοῦβ Ομδηροα οὗ ΑΡρϑζγοὶ, ἀδοσηθὰ ἃ ὨΘΟΘΒΒΑΤΥῪ Ξι οὗ υμοῖτ πρείρατο 438, 439 

(ΠΑρ. 111 -- ειοϊεῦ Οἰμδίοηια γοϊαξίπρ ἐο δήατγτίαρε. 
Ι. Μαιτίαρϑθ δοσοπηϊοὰ 8 βαοσοὰ ΟὈ]  ζαϊίοη ὈΥ 186 “6078 - - 489, 440 
Π, ῬοΟΙγζϑπΙΥ ἰοϊοσγαιοά. ---- Οοη αἰτίου οὗἩ Οὐποιθΐηθ “ς - - 441 

1Π|, Ναρείδὶ Οὐπίταοὶ δηὰ Ἐβροῦδ4}5 «- - - - - 442 
ΓΝ. Ναυρεῖδὶ (ὐοσοσηοιΐοδ - - . . - . 445-448 
Υ. Ῥίνοσοϑ «- - - - . - - - 448 

(ΟΒΗ.4». ἸΥ͂. --- Βισίῆ, Νιγίμγε, δε. οΥΓ Οὐ εϊάγεη. 

Ι, ΟὨΠἀ-Ὀἰνι, --- ΟἸγεουτηοίβίοη. --- Ντοΐηρ οὗὨ [86 ΟὨϊ]ἃ - - 4μ49,450 
Π. Ῥυϊνοροβ οὗ 180 ΕἸγεΙ ΟΓΗ - - - - - 450 

1Π. Ναυσίυϊο οὗ ΟΠ] άγοη - - 45], 452 

ΓΥ͂. Ῥοπτοσ οὗ [89 ΕΔΙΠΘΥ ΟΥ̓́ΣΣ Ϊ8 ΟἈΠάγοα, οί ροείθθι οὗ δἷ8 Ῥεομεεῖν 452---454 
Ὑ, Αἀορίίοῃ “- - - - - - - - 454, 455 

ΟπΑ». Υ͂. --- Οὐ ἐδ Οοπάϊιἑοη 9} ϑϊαυες απα 90 δϑετυαπέδ, απὰ ἐ}ι6 (ιι5- 

ἐοπιδ γεϊαξίηφ ἴο ἐδιόπι, πιεπέϊοποα οὐ αἰϊμάθα ἐο ἵν ἐδιο 'Νειο Ἵ ἐξἐαπηθηΐ. 

Ι. 5᾽Ιανθβ, ΠΟῪ δοααυϊγοᾶ - - - - - - 4155, 456 

11. Τμοῖν Οοπάϊοη δυιοὴρ ἴμ6 ἩθΘΌΓΟΥΒ - - - - 457, 458 
ΠῚ. Απὰ διηοηρ οἴμοῦ Ναιίΐουβ - ' - - 458-.460 

ΤΥ. ΟΥ̓ ἰτοα ϑογυβδηΐδ. ---- (δίομιβ τεϊδύης ἴο ΕΝ υἱὰ ἴο 5'΄ανοθ, δὰ δα τὸ ἰῃ {Π6 

Νοὸν Τοβίδιηθης “- - - - - - - 460--468 

ν. Ὀϊδοχζοηὶ Κη ἀ5 οὗ ϑδυθδ οσ ϑοσυδηίβ τηθπέϊοηθα ἴῃ ἐδ ϑογρίατοθ - 468, 404 



ΧΥΙ͂Ι ΟΟΝΤΕΧΊΒ ΟΕ 

ΟΒΔΑ». Υ͂Ἱ. --- οπιοείϊε Ομδίοπιδ απὰ ἴὔεαφεθ 9 {116 «εισδ. 
1, ἘοτΙῺΒ οὗ βαϊαίδοη δηα Ῥο Ἰὕθη 688. --- Ιονογοῦοο Ὁ ΘαροΥοΒ αρδ 464--468 

11. Μοάο οἵ γοοοϊνίηρ απο8ὲ8 ΟΥ ὙΊδιζΟΥΒ - - - - 469 
1Π]Ι,. Οοπνογβαίίοῃ δηὰ Βα ίηρ - - - - - - 470,ϑ471] 
ΙΝ. Ἑοοὰ δηὰ Ἐπιογίδίσηθης κ-“- - - - - - 472--480 

Ψ. Μοάο οὗ Ἰτανο]] ἕν - - - - - - 480 
ΨΙ. Ηοθρί (δ! γ, ἃ βδογοὰ Τα διηοηρ ἐδ δον . - .- 480--482 

Αὐοοουπὲὶ οἵ [80 Ἴόαθϑογοο Ηοβρίί8166 οὗ [Π0 ατοθῖβ δῃ ἃ Ἐοϊηδη8 - 488 

ΟΗΑ»Ρ. Υ]. --- Οἡ ἐδο Οεοσιραΐίοηξ, Ζιἐξογαίμγε, δέμαϊοδ, απ ϑοίεποος 
Ὁ ἐλ Ἡδεῦγειοϑ. 

ϑΕΟΤ. 1. --- ωναϊ απὰ Ζοπιεεέο Ἐσοπορεν 4 ἐλά σειοε. 

Ι. ΜΑΝΑΘΟΕΜΕΝῚ ΟΥ ΟΑΤΤΙΕ ΟΥ̓ [06 608 - - - .- 484, 485 
1. ατίουβ Ποπιοβίίο ΑὨΐτο 818 τοαγοὰ ὈΥ (ἤ 6 πὶ :--- 

1. Νεοδὲ (ὐδει]6 - - “ - .- . « 48ὅ, 486 

ὥ. ΑΒ868 δῃὰ Μυ]68 - . . - - .« 486, 487 
8. ΗοΥΙΒ6Β .- . - Φ - - - 487 

4, Οδῃ)018 - - - - . - - 487 
δ. αοείβ δηὰ ΒΟΘΡ' . - - Φ - .« 488, 489 
6. ϑνίηθ - . - - « 489, 490 

1Π. Τἂνϑ οὗ Μοδοδ πε βούηξ ΤΕ ΞΟ - - . - 490, 49] 
1Υ. Μαπαγὸβ Κπόντῃ ἴο0 δηᾶ πϑοὰ Ὁγ [86 59 - - - - 491---498 
ν. Ὑποῖγ τπποάθ οὗ ῬΙουκΐησ, ϑοσπίηρ, δὰ Βοαρίπα - - .« 498ὃ--495 
ΨΙ. Ὀιθεγοηΐ γ8 οὗ ΤὨγοβῃϊηρσ οἂυδ Οὐγη - - - - 495---497 
ΝΙΙ. Ὑίπογαγάβ, δηἀ 80 Οὐ]αγο οὗ ἴπ6 ὙὶΠπΘ δηὰ ΟἾἶνο. ---- Οδσάθῃδ 499----502 
ὙΠ, ΑἸ]υβίοπβ ἰῃ (86 βογίρίαγοδβ ἰο (80 ΒΌΓΑΙ δηᾶ οτος ἘΘΟΠΟΙΩΥ οὗ εἰο εν 8 

5802---504 

ϑεκον. ΠΠ, --- ΟΝ ἐδλθ Ατίβ εἰ υαίοα ὃν δε Ἡοὗτειος ον “εῖοδ. 

Ι. Οτὶρίη οὗ ἴδ Ατία.--- ϑιδῖο οὐ βοτὰ τοσα (πο Ὠοαρο ἴο ἴ86 Τίπιο οὗ Μοθοβ δ04, δ05 
1. ϑιδίθ οἵ ἴ6 Ασῖβ ἔγοῃ ἴμο Τίμα οὗ Νίοβθβ ἘηῸ}]} (ῃ6 ΟΔΡΟΥΙΥ - -. δ05,8506 

111. διαῖο οἵ [ὴ6 Ασίβ δῆϊεσ πὸ Οδρενῦ - - . - - δ06, 5607 
1. Δοοουπὶ οὗ Βοπ|6 οὗ [80 ΑΓΒ ργαοϑοα Ὀγ (160 6078 : --- 

1, γηηρ : Μαίοσίδ]8 πδοὰ ἴοσ 18. ῬΌΓΡΟΘΟ - - - δ07-10 
Τριίοσθ : ΕΌσῖ οὗ ΒΟΟΪΚΒ - - - “ « δι 

2. Ἐπρταγνΐὶηρ - . - - - - - δ12 
8. Ῥαϊπιΐηρ; - - - - - - δ12 

Ὕ. Μιυδὶς δὰ Μιυιδίοδὶ ἘΟΎΣΗΣ - - - - -« δ15--δ16 

ΥἹ, ϑδμοίς “- - - - - - - - δ16 

ὅΕΟΤ. Π].---Οπ ἐδε 7 Δἰογαίωτο απαᾶ ϑοίοηοεσ 97 ἐδο Ἠδεδτειυα. 
1. βοῖοοϊδ “- - - - . - δ17 

Οἱ ἴΠ6 βοῇ 018 οἵ [16 Ῥτορδἢοῖβ ἰῃ ̓ ρὰρίίθνιπε - - - 4δ17),518 
ΤΠ. Αρροϊαιίομϑ σίνεη ἰο τπ6 Φοίβη Πϑοοίογβ οὐ ΤΌΟΠ ΟΣ . - δ18 

111. Τῆοῖν Μοιποὰ οὗ Τοβοδίηρ - - - - - δ19 
ΙΥ. διυάϊο8 οὗ (86 6 8 : ---- 

1. Ηϊδίοῦ “- - - - - . - δ20 
ῶ. ῬΟΘ “- - - - - . - δὶ 
8. Οτδίοῖγ - - - . - δ23 
4. ἘΠ «- - - - - δ22 

δ. ῬΗγεῖοθ - ἜΝ, δ28 



ΤῊΕ ΤΗΙΒΡ ΟΙΌΜΕ. χὶχ 

ϑεοτ. {Π|.. --- ΟΝ ἐλε 1, ἐενγαΐμγε απαὶ ϑοίοποες οἱ ἐλ6 Ἡδτδτνειος --- ὁοπιἰηυθ64. 

ὃ. ΑἸ πιοῖϊὶς - - - - - - Ῥᾶρὸ 528 
Ἴ. Μαιδοιηδεῖοβ - - . - ο-. - δ28 
8. ΑΒΙΓΟΠΟΙΥ͂ - - - - - - δ8 

Ξ 9. Αβίτο ΟΣ - - - - . - δ28 
10. δαγνογίηρς - - - - - - δ24 
11. Μοοβδηῖς ατἥ - - - - - - δ84 

12. θοκταΡρὮΥ - - - - - - δ34 

5ΕΟΤ. ΤΙΥ͂. .--- ΟΝ ἐλε Οογεπιεγος απὰ Ναυίσαξοη ὁ ἐλα Ἡδεδτεισς. 

1. Οομογοο οὗ [Π6 Μιάϊαηΐτοα, ΕΥρδηδ, δὰ Ῥδορϊοίδηδ - “ 8234, δ 
Π. Μοὰάο οἵ ἐγαπβροτιίηρ ἀοοῦβ - δῶ 
1ΠῚ, Οοχαπιοῖοο οὗ (10 ΗΘΌΓΟΥΒ, ΡΑΣΕΙΟΌ]ΑΥΥ ἐπα Βοϊοτβοα ἐμὰ ̓ΤῚ ἜΞΕΞ 

δ25--- δ98 

ΙΥ. Νοιῖοο οὗ Αποῖθηςι βμρρίηρ - - - - .- δ28---580 
Ψ. Μοῦ - «- - - - - 58] 

Ὑακξι δδᾶ Μορδῦτοα - - . - - - 852 

ΟΗΑΡ. ΥΠΙΙ. --- ἀηπιδεπιεηῖίθ 0.) ἐδ ὡειοξ. --- ΑἸϊμεῖοηΣ ἰο {λε 
ΤἈεαΐγες, ἐο ΤἼλεαίγιοαϊ Ῥογβογπιαποοδ, απ ἰο ἐΐς Οτεοίαη, Ο'απιές ἐπ 
ἐδε ειο εβέαπιδηξ. 

Ι1, Ἠδοζοδείοῃβ οὔ (9 ὅονγϑ ἴῃ Ἰδοπιοϑέϊο 16 - - . - δ82 
ΤΠ. ΜΙ ΑτΥ βρουῖθ - - - - - 588 
11. Ιπιτοἀποίοῃ οἵ Ογτηηβδίῖς δᾶ Τποδετῖοαὶ ἘχΗΪ ἰείοτϑ διηοηρ ἴῃ0 δὲν 688 
ΤΥ. ΑἸ]πδίοηδ ἴο τ6 ΤὭΏρδιτοθ δηὰ ἴὸ ἘΠΕ δὶ Ῥεσίοσσηδηςοδ ἰῇ 1πΠ6 ΝΟ Τοβία- 

ΤηΘῺΣξ - - 6894--5838 

Ψ. ΑἸΙπαΐίομϑ τὸ {86 Οτϑοίδα αὐμὰ ΓΕ ΤῈ [89 Οἰσαιρς απο: -- 
1. φυκὶ ϑοβιίοῃδ οὗ ἐἰο Οδηάϊάαίος - - - δ38 

Ῥτδραγδίουυ Πἰδοὶρ πὸ ἰο ψ ὶς ἢ (ΠΟΥ ΤΟΤΘ κυθγοοιοὰ - δδ89, δεῦ 
3. Ἐοοί-Τδοο - - - ες Φ δ40 
8. Βονγασγὰβ οὗ [Ὡς Ὑ᾽οΟθ - - - δ4ὶ 
4. Βοδυ Ὁ] ΑἸ] πδἰοη8 ἴο 686 αἰδῖηθδ ἰπ ἀκ. Νον αὐρεώσαι ΘΧρ]δἰποὰ 

δ4].--845 

ΟΗΑΡ. ΙΣ. .--- Οἡ ἐλὸ Πίροαδβοβ πιοπέϊοπεα ἐπ ἐδε ϑεγίρέμγεε, Ττεαΐ- 
πιεηὲ ο ἐλ Ζ)εαά, απά  ιμποταὶ ΤἸέο8. 

ΘΕΟΊ. 1. --- Οπ ἰδὲ }έδεαδος "επεϊοηεα ἐπ ἐλεο ϑονὶρέμταξ. 

1. Οἡρίη δηὰ Ῥσορτοβδ οἵ ιπ0 Ατί οἵ Μοάϊοΐπο ἱπ 6 Εδδὲ “- “ δ46, 547 
11. Νοῦςο οὗ Βοτηθάϊεβ ἰπ 186 δηοης ἔμ6 60 078 - - - δ47, 548 
Π|,. Αοοουπὶ οἵ ϑόπιο Ῥαγίίοι αν Ἴδε 8868 τηρηἰοηρὰ ἱπ ἐδ ΒΟΓΙΡΙΌΓΤΟΔ ; Υἱξ. 

1. Το ΡΌΟΘΥ - - - - - - 5δ48-.--55] 
2. ἙΠΕΡΒ ΔΗ 4519, [80 Ὠίδϑοδθο οὗ 500 - . - δ5δ1 
8. Ὠίθοδϑο οἵ [86 ΡΒ] ]β0 168 - - - - δ52 

. 4, Ὠίδοδδο οὗ Κίηρ 8368] - - - - - δ52 
ὅ. Ὀίκβοαϑο οὗ Κίηρ Φοβοσδτω - - - - 552 
6. Ὠίδοδδα οὗ Κίηρ Ἠοζοκίδῃ . - - . δδ2 

7. Ὀίδβοδδβο οὗ ΝΕ ΠΌΣΑ ν - - - - δ58 
8. ῬΑ) - - - - - - - δ54 
9. [Ικϑιι6 οὗ ΒΙοοὰά - - . - - - δ5δ4 

10. Β’πη688 - - - - - - δ54 

11. ἘΦΔΠΥ οἵ Πομλοηΐμοδὶ Ῥοββοδβίοηϑ ργονθὰᾶ - - δδὅ 



ΧΧ ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΟΕ ΤΗῈ ΤΗΙΪΒΡ ΥΟΓΌΜΕ, 

δεστ. 11. -- ΤΡεαέπιοπε ὁ} ἐδε Ζεαά. ---- Ἐμπογαὶ Ἀέρα. 

Ι. 268 Νοιίομβ οὗὁἨἩ Πθδῖ - - - - - - Ῥᾶρο 556 
7. Μοβαῖς 18 τοϊδίίης ἰο ἴδ)9 )οδὰ - - - - - δ56 
1Π|, ῬΓΟΡΟΓΘΏΟΙΒ [ῸΣ Ιηἰοσηοηὶ - - Ἔ ᾿ δ57)-- ὅ60 

ΙΥ͂. Ἐϊῖο8 οὗ Βορττιγθ - - - - - - δ60, 561] 
Τιατοϑηϊδίίοῃβ οὗ 6 Ὠοδὰ - - - - - . δ61---δ64 

Ὕ. Νοιϊοο οὐ ἔδο Τοπὺθ οὔ μ6 6718 - - - . - 566θ4--567 

ἹΜοπαπθη Α] ΙηθοΥ Ρ 0 η8 - - - - . - 668 

ὙΙ. ἘπηΘΓΑὶ Ἐ ΔΒί8. ---- Ὠυγαιίίοη οὗ Μουγηΐηρῦ - . - 568---570 

ΑΡΡΕΝΘΡΙΣ. 

Νο. 1. ---- ΤΔΌ168 οὗ ὙΥ̓ εἰρμίθβ, Μοδβασοθ, δὰ ΜόποΥ, ταϑπϊϊοπθᾶ τη 
{86 ΒΙΡ]6 ἊΝ - - - 678, δ74 

11. --- Α ΟΒγομοϊορῖοαὶ ΤΆ0]6 οὗἨ [86 ῬΙΠοῖραὶ Εὐνϑηΐβ σοοοσάθα 
ἴῃ {86 βουϊρίαγοθ - Ξ - - δ15---δ8δ 

111. --- Α Οὐποῖθο Ὀϊοίϊομπαγυ οὔ [86 β'υτβο θα] Τιδηρσυαρθ οὗ [δ6 
ϑοσιρίασαβ, ἰο λοι ἰαίο (86 Ῥότιιδαὶ οὗὨ (80 Ῥορίοδὶ δηὰ 
Ῥσορβοίίοαὶ Βοοῖκβ - - - - δδθ--- 607 

ΓΤ. --- Απ Ηϊβίουῖοαὶ, ΒΙορταρῖοδὶ, δηα ἀθορταρ θοαὶ Το ομΔΥΥ 
οὗ 186 Ῥγτϊποὶραὶ Ναίοῃβ, Ῥϑβοηβ, δηὰ ΕΪδοθθ, πηθη- 
οποά ἴῃ [80 δοτρίασοθ “- - - 608---7 46 



ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

το 

ΤῊΝ ἨΟΙῪ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΝ. 

ΒΌΜΜΑΒΥ 0 ΒΙΒΙΙΟΛΙ, ΘΕΟΟΒΑΡΗΥ ΑΝῸ ΑΝΤΙΟΙΠΤΙΒΆ. 

-----«... 

ῬΑΒΥ 1. 

Α ΒΚΕΤΟΗ ΟΕ ΤΗΕ ΗΙΒΤΟΕΙ͂ΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΗΥΒΙΟΑΙῚ, ΟΘΕΒΟΟΘΒΑΡΗΥ͂ ΟΕ 

ΤῊΕ ΒΟΙΥ ΤΑΝ: 

ΟΗΑΡΤΈΕΈΒ 1. 

ΠΙΒΤΟΕΙ͂ΟΑΙ, ΘΕΟΘΒΑΡΗΥ͂ ΟΥ ΤῊ ΗΟΙΓΥ ΓΑΝΡ, 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1, 

ΝΑΜΈΒ, ΒΟΟΚΌΛΕΙΚΑ͂, ΑΝῸ ὈΙΨΙΒΙΟΝΒ ΟΥ̓ ΤῊΒ ἨΟΙΥῪ ΤΑΝ. 

Ι. ΤῊΙΒ σΟΙΠΙΓΥ μᾶ8 ἴῃ ἀἶἴἔοργοης ἄρὲβ ὈθΘὴ 8116 ὈΥ γαγῖοιϑ 
ΝΆΜΕΒ, Ὑ8Ι1Ο. ανα Ὀ66Ὼ ἀογίνϑα οἰΐμου ἴσοι 18 ΠΑ 1 Δηΐ8, ΟΥ ΤΎΌΤᾺ 
1ῃ6 ΘΧ ΓΔΟΓΟΙΠΆΓΥ ΟἸΓΟβίδηοοβ αὐίδομοα (0 1. ΤΏΏΒ, ἴῃ 1 1. 1. 
δη {6Γ. ᾿ν. 20. 1ὖ 'βΒ ἑοστιηθα ρσομογα! γ ἐΐο ἰαπάᾶ : δια μθποα, Ὀοίλ ἴῃ 
{6 ΟΙά δὰ Νὸν Τοβίαπηθηί, {μ6 ψοχὰ Γῆ, ἩΒΙΟἢ 18 ΒΟΠλΘ ἸΠη68 ΓΘ η- 
ἀεγοᾶ εαγίλ, 18 ὈΥ {μ6 οοπίαοχί 1ῃ ΤΊΔΏΥ Ρΐδοθβ ἀθίθστηϊ θα 0 πιθδῃ 
(86 Ῥγογηϊβοά Ἰδπα οἵἉ 18Γ86] ; 88 1ῃ «“οβὶι, 11, 8. 7Τ΄οψ ὅδ δοπιθ ἰο βεατοῖ 
οἱξ αἰ ΤῊ ΟοΥὐνταὺ (δορί. τὴν γῆν); Μαίί, ν. ὅ. ΤῊ πιοοῖ ἐμαὶ ἐπ 
λογὲξ ἐλδ ἙΑΆΤΗ (γῆν, {π6 ἸΔ4πα}): δπά ἴῃ 1ὰΚο ἵν. 26. ὙΠΘΓΘ ἃ στϑαὶ 
[τωϊὴθ 18 βαϊἃ ἰο βᾶνο ργδϑυδ]ϑα {πγουρμουῦῦ 411 (86 τὰν (ἐπὶ πᾶσαν 
τὴν γῆν). [πὰ Ἰ|Κ6 τηδ πη Υ, οἰκουμένη, ὙὮΙΟΏ ΡὈΓΙΠΊΔΙΙΪΥ ΤηΘΔῺΒ {ἢ 
ἸΩΠΑ 1 64 ποι], ἀπά 18 οὔθ βὸ σεμάδσοα, 18 ΌῪ [86 οοπηθοίοῃ οὗ {86 

1.Α58 {8 ροτοη οὗ [86 Ῥγοβοπὶ πγοσκ 18 ἀοεϊσηοᾶ ἰ0 ΟΧὨ Οἷς ΟἾΪΥ δ οι οὗ (89 ὅ6ο- 
ΘΤΑΡὮΥ οὗ (δ6 ΗοΙΥ 1,Δηὰ, δῃὰ ποὺ ἃ οοτηρίοῖο δγϑίθσα οὐ ΒῚὉ]16Ὰ] ΟΘΟΡΤΔΡΏΥ; ἴΠ6 τοϑον 
Ὑ1}} πὰ, ἴπ 16 Η!βιοτῖοαὶ, Βίοσταρ 1ο8], δη ἃ αθορταρηῖοαὶ Ιηἀοχ, ἀηποχοα ἰο 118 γο]ητηο, 
ἃ οοῃοῖβα ποίϊοο οὗ ἴῃ6 ῥτίποῖραὶ οουη Σ168 δηὰ ρἰδοθδ, ὈοΪἢ ἰῃ δηὰ ουΐ οὗ Ῥαϊοβιΐμο, τ βῖοδ 
ὅτ τηοπίϊοηαᾶ ἴῃ [86 δογρίαΓΟΒ. 

ΥΟΙ,. 11]. Β 

(. 2 



2 Ἡδϊείογίοαὶ αἰεοσταρὴν 9} ἐδε Ἡοῖν 1 απά. 

ἀἸἰβοουγβα γοδϑίσαϊ πο ἴο ἃ Ῥαγ οι δῦ ΘΟΙΠΙΓΥ, 88 ἴῃ 188. χῖ!, ὅ. (Βερί.); 
8δ:πα ἰο [86 Ἰαηὰ οὗ υάφ, 88 1ῃ {016 1]. 1., χχὶ, 26.: Αοίδ χὶ. 28., δηὰ 
4πλ68 ν. 17. Βυΐλ {π6 σου δ ΤῪ οοσουρ!οα Ὀγ (86 ἩΘΌγονβ, [βγϑο] ἴθ, 
δηα “6 γ8, 8 ἴπ [16 Βδοῦθα γοϊυταθ ΠΟΘ ραγ ]ου ]ΑΥ]Ὺ οΔ]164, 

1. Τὴο ΠΑΝ ΟΕ ΟΑΝΑΑΝ, ΠῸμ (ἰδπδβη, (86 γουηροδί βοὴ οὔ Ηδβῃ, 
δηά ἄβοῃ οὗ Νοβδ, νἢο βού] ἤοσο δήῖνοσ (16 οοπδιβίοη οὗ Βδροὶ, 
δηα αἰν!ἀ6α [Π6 δου ΓῪ διλοηρ π18 οἴου ομ]άγθη, Θδοὶ οὗ σοι Β6- 
σδ6 {μ6 Πο6δα οὗ ἃ πυμηογοιβ {{106, ἰμαῦ Ὁ] ἀτηαύο γ᾽ Ὀθοδμμδ ἃ ἀϊβυϊπος 
πδίϊοη. (τη. Χ. 1ὅ---19.) Τῦ οοπίϊηυθα το δα: {818 παπλα ἈΠ} (μ6 
1βγδϑ 68 ὑροῖκ Ροββοβδίοῃ οὗ 1, (1μ6ν. χχυ. 838.; Ῥβαὶ. ου. 11.) Βαΐ, ἴῃ 
ΒίγΙσίῃ6 58, ΟὨΪΥ {Π6 Θου γ168 οἱ (86 νγοϑῦ οὗ [Π6 ΤΥ ΟΥ  οτάδῃ το (δ π.8 
6416 4; {8086 οἢ {Π6 οαϑὺ Ὀοΐηρ ἀδποτηϊηδίοα (Ἰ]οδά. (ΝῸπι. ΧχχΊ. δ]., 
ΧΧχῖν. 2., χχχνυ. 10, ; “οβὶι.. χχιὶ 9---]11. 18, 1ὅ. 82.) 

2. ΤΟ ΤΑΝΌ ΌΕ ΙΒΒΑΕῚΙ,, ἔσομαι [Π6 ΕΥ̓ 611068, ΟΥ ῬοΒίοσ! ἐγ οὗ δ ο}, 
ὙΠῸ 18 480 οδ δὰ [βγδ6], Βαυϊηρ βου ]οα 1μοιηβοῖνοβ ἴθ γο. ΤῊ8 ΠΔΠῚ6 
18. Οὗ τηοβὺ ἔγεαιιθηῦ ΟσΟΌΤΤΘΠΟΘ τη ἴμ6 ΟἹ Τεβίδιηοηῦ: τᾧ 18 αἶϑο ἴο Ὀ6 
ἴουπᾶ ἴῃ (86 Νεν Τοβίδιηθηῦ (848 ἴῃ Μαῖι. 11. 20, 21.); δπᾶ ἴῃ 18 
ἸΑΓΟΣ δοοορίδίϊου ὀομργῃοηαθα 81} ἰμαὺ ἰταοΐ οὗ σγουμα οἡ ὁ8οἢ 
8:46 {Π6 τῖνοσ ογάβδῃ, σι μϊοὰ (ἀοα ράγα [ὉΓ 8ῃ ᾿ῃπουι ποθ (0 [86 ο08}]- 
ἄγϑῃ οὗ [βγϑδοὶ. ὙΊμπ [818 Ἔχίθηῦ ἰΔγ 411 [16 ῥγουίῃοθδ ΟΥ δου ΠΕ Γ16Β 
νἹβιἰοα ὈΥ “6808 ΟἸγῖβί, θχοορὺ Εἰργρῦ, δῃα, ΘΟὨΒΘα.ΘΗΙΥ, δἰτηοϑὺ 41} 
{Π6 ὈΪΔο68 τηθη ]οηθα ΟΥ̓ τοΐοστοα (0 ἴῃ {86 ἴουις (ἀοβρδ]8β. 

ὃ. ΤῈ6 ΤᾺΝ ΟΕ ΦΕΗΟΥΔΑΗ, οὗ, 86 ᾿ΠΟΒΡ Β ΓΝ (Ηοβ. ἰχ, 8.); 
{πα΄ 18, ἐλ ἰαπά ιολέος ἰδ ἸΟΒΡ δισαγο. .... ἰο Αὐγαλαπι, ἰο βααο, 
απᾶ ἴο «αοοῦ, ἰο σίσε ἔμεπι (Ὡουῦ, χχχ. 20.); πα τ] ο Πα ἀἸα δο- 
ΘΟΡαΙΏΡΊΥ ρῖνϑ ἴο {86 Ιβγβα ἰθ5, {θῖν ἀοθοθηἀδηίβ, 8|}}} σθβογυῖπρ' (μ6 
Ἡβάνσες εμ οὗ Ὁ υπίο πἰπηθο. (ὅθ Του. χχν. 28.).} ὙὙ1 τοΐογθηοθ 
ἴο {μ18 οἰτουτηδίδησα, ψγχ6 τηϑοῦ τι {86 ΔΡρΡο]]δοη οὗὨ {Π6 ΤΑΝ ΟἹ 
ΟΡ}, ἴῃ νδγΐοιιβ ρασγίβ οὗ ([Π6 ΟἹὰ Τοϑϑίδιημθηί, Βαυΐ, οὗ 811 [86 πδῖηιββ 
σίνϑῃ ἰο {18 Θουπίυυ, {π6 τιοδὺ ἀ6] ρ 0] ἴῃ [86 ογϑβ οὗ ἃ Ὁ υϊβεϊδῃ 
ΒοΙιονοῦ 18 ὑπαὺ οὗ ΓΜΜΑΝ ΘΕ] Β [μΔηα, (188. νι]. 8.) 

4, Τὴ ΓΝ ΟΕ ΡΕΟΜΙΒΕ' (Η6ΘΌ. ΧΙ. 9.), ἔγοτα {16 Ρχουηῖβο τηϑᾶθ ὈῪ 
Φ  Βόνδὰ ἴο ΑΡγάμαπι, ὑπαὺ ἷ8 Ροβύθυυ Βμου]α ροββαββ ἰὑ (θη. χι, 7. 
ΘΠ χὶ, 16.); πιὸ Ὀοϊηρ ἰοιτηοα ΗΘΌγονβ, (818 σορίοῃ τγ88 ἔβθηδ 6 
ο4]1οα {86 Ζιαπά Ὁ ἐδο Ἠεῦτοιος.3 (θη. χ]. 16.) Απά {86 βαπλθ δρρϑ6]- 
Ἰαίϊοῃ ΤὩΔΥ͂ 8[}}} μῈ ρίνβθῃ ἴο 10; θθοδιβθ {Π 6 ῬΘΟρΪδ οὗ 1βγϑθὶ, ἱπουρῆ δὲ 
Ῥγθβοηῦ Ὄχὶ] θα ἔγομπι 10, αν [86 Ῥγχοτζηΐβα οὗ γοϊυσηϊηρ {8 6Γ ἀραΐῃ, 
Δηα οὗ Γοβυμαϊηρ' ΡΟΒβθββίοη οὗ 10 θη {Π6Υ Β1.8}} 6 ΠΟΙ τ οοηγογίρα 
ἴο {πὸ Τιογὰ “688 Ομγιδί, (Βευῦ, χχχ. 8----ὅ. ; 188. χὶ. 11----Ἰ 8. ; δὰ 
ΘΒρθ οί Πγ ΕΖοῖκ. χχχνὶ. δηα χχχυἹ!.) 

ὅ. ΤῊΕ ΗΟΙῪ ΤΑΝῸ ; ὙΠΟ} Δρρο]]αὐϊοη 18 ἴο {818 ἄδΥ δοπίογγοα οπ 
10 ὈῪ 411 ΟἸγιϑίϊδηβ, θθοδιδα 1 γγχᾶβ οβοβθῃ ὈΥ (οα ἴο Β6 {86 ᾿πηπη6-- 
ἀϊαϊο βοαί οὗ μὶ8β ΟσβὮρ, πὰ νγαβ οοῃβθογαίθα ὈΥ {π6 Ῥγθβθποθ, 80- 
ΕἸΟΠΒ, χαΐγϑ 6168, αἰΒοοῦγβοβ, ἃπα βι Πρ οὗὨ π6 1,ογχὰ «688 ΟἸ γὶβὶ, 
δα αἷβὸ θθσϑιιβο 1Ὁ νγϑ [6 ΓΤ βίάθηοα οὗἉ [86 ΒΟΙΥ Ῥδίγ το, ργορβοίβ, 

1 Ὧν. Ῥοοοοῖ, οὐ Ηοβ. ἰχ. 8. 
3 Τοηθ δρροϊ!διίοη (6 1,δηὰ οἵ (6 ἩδΌγοντ8) 8 τοοορηϑοᾶ ν Ῥαυβδηΐδβ ([1Ὁ. νἱ. Ἢ. 94. 

ἕπ πε). ΒΥ Βοδίμθῃ ττίθοσα [μ6 ΗΟΪΥ 1κληὰ 8 ὙαυουδὶΥ ἰοιτηθᾶ, βυγίδη Ῥα!θβίιίῃθ, ϑγτία, 
δηὰ Ῥῃωηϊοία; Ὀυΐ 88 {Ππ|680 ΔΡΡΟΙ]δὕου8 ἀγὸ ποῖ Ἀρρ)οὰ φεπεγαιϊῳ ἴῃ [16 ϑοχίρίαχσεβ τὸ ἐμας 
ΘΟΙΠΌΤΥ, ΒΩ ἔαγ ΠΟΥ ποιῖοθ οὗἁἉ ἔθπὶ 8 ἀοδίσηθάϊγ οταἱε θά. 
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δη ἃ Θροβίϊοβ. ὙΤ18 πάρ ἀοθ8 ποὺ Ἀρρθᾶγ ἴο ἴᾶνα θθθὴ υδϑά ὈΥ ἐδθ 
ἨΡγονβ ὑποιβοῖνθθ, υ8}}} δέος {16 ΒΑΌΥ]Ο ΙΒἢ Οδρεϊνιγ, θη ᾿γ9 
δα [86 ῥγορβμοὶ Ζϑοβδυῖδῃ ρρὶ γηρ 1Ὁ ὕο 18 οΘουῃέγγ. (11. 12.) Α͂ΟΡ 
{18 ρΡοσὶοα 10 βϑϑιὴβ 0 παύῦθ ὈθοΌσΩΘ ἃ ΘΟΙΏΙΏΟΩ ΔΡΡρΟ᾿Ἰδίϊοη : 6 ταθοὺ 
ψΊ( 10 ἴῃ [86 Δροοσυρμαὶ θοοϊς οὗ ὙΥ Ἰβάοτα (Σ!}. Ἵν δΔηα αἷδο ἴῃ (86 
Βεοομά θοῸΚ οὗ Μδοοδρβϑαθβ. (1. 7.) Τηθ σ18ο1]6 μου] νγ88 ἀἰνϊἀοα Ὁγ 
ἐπα δηοϊθηῦ “6ν] ἰπίο ὑὍπὟ] σΘΠΘΙΑΙ ραγίβ, ἐΐό ἰαπά 0. ]Ζεγαεῖ, δα [Π6 
ἔαπά οι ὁ ]ϑγαεῖ, {παῦ 18, εἶ 186 δου γ168 ἸΠὨΔ 16 α ὈΥ͂ (816 παέξϊοπε ο΄ 
ἐΐε τοογϊά, ΟΥ ἰμ6 Οαἰεπέϊίοι: ἴο [818 αἀἸδποίίομ {ποτα βθϑσὴβ ἰὸ δ6 8ῃ 
ΔΙ] βίοι ἴῃ Μαίί. νυἱ. 382. ΑἹ] (86 τοβέ οὗ [π6 που]ά, ἑορϑίμον τ τ 118 
ἸΠΒΑὈΙ Δηΐ8 ( υάφθ8 ΘΧοΘρΡίθ4), νγᾶ8 δοοοιῃη θα 88 ργοΐδῃβ, ροϊμίοα, ἀτιᾷ͵ 
πποείδαπ (866 188. ΧΧΧΥ͂. 8., 111. 1., ἢ ΑΥ̓ΔΟΒ νἱὶ. 17. δὰ Ασοίδ χ, 14.); 
Ὀυΐ ἐμβουσὰ [86 ΜΠ0]6 Ἰδπα οὗἉ 1δγϑ6] νγγᾶϑ τοραχζαϑα 848 λοίψ, δ8 δοίη [Π6 
Ρΐδοθ οοῃμβθογαίθα ἴο {16 οσβὶρ οὗ (οὐ, δηὰ (Π6 ἐπμουϊίαποθ οὗ [8 
ῬΘορΐβ, θποθ ἰμ6 Ὺ ἅγα οο]] οι γ οἷν εἰν ]θὰ φαΐπές, ἀπα ἃ ΠΟΙῪ πδίλοη 
ΟΥ ΡΘΟΡΪδ6 1 Εὐχοα. χιχ. 6.; Πεαυΐ, νἹ!. 6., χῖν. 2., χχυ]. 19., χχχιϊ,. 8. ; 
2 (ἼὭτοη. νἱ. 4].; Ῥββὶ. χχχῖν. 9., 1]. ὅ. 7., ἀπὰ ᾿ἰχχὶχ. 2.; γοῦ ἴμ6 “6νγ8 
τη  ΟἼ 6( ραγλου ΑΓ ραγίβ ὕο θ6 νεϑίθα τ] ἢ τηΟΓῸ (πῃ ΟΥ̓Δ ΠΑΓῪ βδποιίυ, 
ΒΟΟΟΓΟ Ωρ (0 {πον σαβρθοίν βιἰυδίίομβ. ΤΏυβ [86 βιϊυδίδα Ὀ6- 
γοπά «“ογάδῃ Το γ ΘΟΠΒΙ ἀΘΓΘα [0 θ6 1688 ΒΟΙΥ (δὴ ἰῃμοβα οἡ {818 β146 : 
Ὑγ81166 ΤΟΥΤΏΒ ΕΓ ΔῸΡΡΟΒΘα ἴο 6 ἴθοσθ οἰθδῃ δηᾶὰ μου {μδη οΟἾΠΟΣ 
Ῥίδοεβ, θθοδιβθ 20 ἰθροσβ ΜΟΓΘ 80ἸΔ1881016 ᾿ηΐο ἰμθη, δπᾶ {86 ἀοδά 
ὍΟΓῈ πού Δἰοεα ἰὼ μὲ Ὀυτοα ἴπογ6. ἄνθη (86 σ ΥῪ ἀιυδὶ οὗ [86 
Ἰαπα οὗ [8γ86] τγᾶϑ τερυύθα ἴο ροδβ688 Ββυ οἢ 8 ῬΡθοῦ Δ Ρ ἄσρτοθ οὐ Βα οΌ γ, 
τπαὺ θη ἐδθ 6178 τοϊυτηθα ἴγοτα ΔῺΥ ΒοδίΠΘἢ ΘΟΌΠΙΓΥ [ΠΟῪ δἰορροᾶ 
αὖ 1185 Ῥοτάογβ, δα πιροὰ {(μ6 αἀυδὺ οὗ 10 ἔγομι (μοὶν βῃοθβ, 1ϑδῦ {π6 
δϑδοσοα 1 πουϊίαποο βδου]ὰ Ὀ6 ΡΟ] υϊοα 1 10: πο που]α {ΠΟΥ δυΐον 
Θυ ἢ ΒοσῸΒ ἴο θ6 Ὀγουρμὶ ἰο (μ6πὶ ἔγοτα ἴΠ6 σγουπά οὗ {π61} 6116 
ΠΟΙΡΉΡΟΙΓΒ, ἰσϑὺ ὑΠ6Υ βου] Ὀγὶηρ ΔΎ οὗ [86 πιου]ὰ τ] (ἄθια, δηᾶ 
1π8 ἀ6816 {π61}} Ρρυζτο ἰαπά. Τὸ ἔπι ΠΟΘ Οὗ Ἰογὰ ππα ΘΒ ΠΟ ΔΡΪΥ 
Δ] πο τ θη ᾽6 οοτητηδηαοα ᾿ὶ8β αἸ86 1 0168 ἴο βῆδκο οὔ (π6 ἀυδί οὗ 
{ποεῖν ἔθος (Μαῖί. χ, 14.) οὐ τοϊυσηϊησ ἴτοπὶ 8}Ὺ Πουδ6 ΟΥ ΟἿ ἐμαὶ 
ὙγΟΌΪ πΟΙΠΘΟΙ ΤἝΟΘΙ͂ΥΘ ΠΟΙ Θὰ ἰδοπι; {μογοΌΥ Ἰπτηδηρ ἴο {Π θη), 
ἐμαῦ στ θθη [Π6 «6178 Πδα τοὐθοϊθα [π6 (ἀοθραὶ ἰθ6 Ὺ Ὅγ ΓΘ ΠΟ Ομ ἰὸ 
Ὀ6 Τορ ΓΘ 88 [86 Ρθορ]ο οὗ αοἄ, θυ τ γ6 οὴ ἃ ἰϑυεὶ σι Βοαί πο ηΒ 
δηα Ιαο]αίοτγβ. ἢ 

6. Το Νὴ ΟΡ' Φ θη. ὕὕπαον (818 ἀρρϑ! δ οη γα δ ὅγβί σοῃ,- 
ῥγβθα αν ἰδαὺ ραγί οὗ [16 τορίοῃ ἡ δι οἢ τ͵ὰ8 δ᾽ οὐδ ἰὸ ἴπ6 {106 οὗἁ 
6 4ἢ ; δουρὶ (16 ὙἘ0]6 Ἰαπᾶ οὗὁἨ ἴδβσυδϑὶ δρρθδαγβ ο αν Ὀθθῃ οὐδδ- 
ΒΙΟΠΆΙΠΥ ἰπυ8 ο4]16α 1ῃ Βα ρθδοαποηΐ ἐἴτηθ8, θη ὑπαὶ {Ὑ106 6χοο]] θα 4]} 
1Π6 οἰδιο ΓΒ 1π αϊσπῖγ. ΑΥ̓ΟΣ [Π6 δοραγδίίοη οὗ 86 ἴδῃ ἰγ1068, {πα ροΓ- 
ὥἄοῃ οὗ [86 απ σι διοῖ 6] οηροα ἴο {86 ὑπ1068 οὗ Ψυᾶδῃ «πὰ Βοη)αταῃ, 
ὙΠῸ ΤΟΙΤΩΘα 8. βοραγαΐβ εκ ἴσπι γ788 αἸβυ συ μ6α ὈΥ [86 Δρρα᾿]δίοη 

᾿ Τὐσπιίοοι, Ἠοτ. ΗΘ. ἰῃ Μαίξ. χ, 14.; Βοϊδαηᾶ, Απιᾳυϊέδίοβ ΗἩθθγαΐσθο, ΡΡ. 1. 17. 
Βεδυβοῦγο᾽ Β [ηἰτοἀποιίοη ἴο ἴπ6 Νονν Τοβίδιηθηῖ. (Βρ. ΥΥ δἰβοῃβ (ο]]θοϊίίοη οὗ ΤἈθοϊορ- 
“8] Τγαδοῖδ, νοὶ. 15. Ρ. 141.) ΤῊ 8 ἀἰβεξησίίοη οὗὨἩ ΒΟΙΥ δῃἃ ὉΠΠΟΪΥ Ρ]Δ665 δη ἃ ῬΘΥΘΟΏΒ [ΠΓΟΥ͂Β 
σου βίο γδΌΪα ᾿ς ὁπ 1 ΟΟΣ. 1. 48. ὙΠΟΤΟ [06 ΑΡοβεῖς, βροακίηρ οὔ [Π 6 σα] ηρ οὗὁἨ [86 αθη- 
165 δηὰ {16 τοὐθοϊίοῃ οὗ [80 δον, 8 γ8, (μὲ Οοἀ Βδίδ ομοβθῃ δαεε ἐλίπρϑ ο΄ ἰδὲ τῳοονίά, ακὰ 
εἀϊπσε ἐλαΐ αγε ἀρερίδεί, γεα, απὰ (λίπσο τολίος ἀγε ποῖ ([παῦ 5, [πὸ ἀΘῃΕ1168), ἐο ὀγίπσ (ὁ 
πουσὴξ (6 τ. ἰο αδοϊ!εὴ) ἰλέποε ἰδλαὶ ἀτὰ; ἴῃ οἴ ποῦ νογὰβ, το θθοοτὴὸ (οάΒ οβύσοι δηὰ Ῥθορ]θ, 
διὰ 80 ἴο ἐϑιδε ἴδε 76 18} Ομ ΓΟΝ δηὰ ΘΟΟΠΟΙΩΥ ἴο ο6486θ. 8060 Τ ΒΙΓΡΥ ἐπ ἰος. 
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ἅ Ἡϊϑίογίοαὶ αἰτοσγαρὴν ὁ} ἐδιε Ἡοῖν 7, απά. 

οὗ ἐδε Ἰαπά 9 υμααΐ (ῬδΑ]. Ιχχυὶ. 1.) οὐ οὗ δ υᾶπα; τ διοῦ 1δδὺ παπ6 
{86 {016 ΘΟ. ΓΥ τοίδι θα ἀυτίηρ' [86 οσϊβύθποα οὗ [86 Βδοοῃα ἰθῃρ]6, 
δηα ὑη6οΣ 86 ἀομλιηΐοη οὗ ἰμ6 ἘοιηδηΒβ. 

7. ΤΠ δρροϑ]]δίίοη οὗ ῬΑ ΕΒΤΙΝΕ, ὈΥ̓ ὙΒΙΟῺ [86 ὙἼ0]6 Πα ἈΡΡΘασβ 
ἰο ᾶυθ Ὀθϑῃ οδ]]6α ἴῃ (86 ἀαγβ οἵ Μοβοβ (Εχοά, χν. 14.),;5 ἀδυινοά 
ἔγοιη 6 ῬΒ1] δ μ68, ἃ ῬΡθοΌρ]6 γγπο τηϊρταίθα ἔγοτα Εσυρί, δπὰ μανίην 
ΘΧΡΘ]]οα {6 ρου ρ 8] ᾿π μαι απίβ, βου] δα οα [86 Ῥογάοθτβ οὗ {πὸ Μ6- 
αἰ τοσσδηθδῃ; ὙΠΘΓΟ [Π6Υ ὈΘΟΔΓΠ.6 50 ΘΟΠΒΙἀΘΥΔΌ]6 88 [0 ρσῖνο {Π6ῚῚ Πϑηη6 
ἴο {86 016 οουηίγυ, ὑπουρῆ ὑπογ, ἴῃ ἔδοῦ, Ῥοββθββθα ΟὨΪΥ ἃ 8η18}} ραγΐ 
οὔτε, ἩΗετοαοίυβ᾽' ο811.6ἃ (86 ᾿Ὦ0]6 ἰγαοῦ οὗ σουμίσυ ἔγομι ϑ'γγια ἴο 
Ἐργρί ὈῪΥ [86 παπηθ οὗ Ῥαϊδβίϊῃβ ; δῃὰ ῬὮ11ο, ἴῃ 18 θοΟΪς Θοποθσγμιην 
Αγδἤῆϑιη, Ἔχ ργθβ8}Υ ΒαΥ8, ὑμαῦ (86 τορίοη ᾿μαθιοα Ὀγ (86 (ππαδηῖίθβ 
γγ88, ὈΥ {6 5'γγίδηβ, ἰθσιηθα Ῥαϊθβίϊμθ ΤῊ βαη6 ΤΘΡΊΟΙ 18 4180 0411. 
{πὸ ϑγτίδη Ῥαδἰθβίμ ( ϑυγία αϊαείπα) ὈΥ Ἰδοιῦαβ" ἀπ οἴου δῃμοϊθηΐ 
Θοορτδρἢ ΓΒ. 
11, ΤῈ διηοϊθηῦ ρϑοργαρμ ΓΒ ρ]δοοα {86 Ηοὶγ 1,δπά 1ῃ {π6 σοῃίγο ΟΕ 
186 ἴ1Π6η Κπονὰ σοῦ. [8 οχύθην 88 ὈΘΘῺ ὙΔΥΙΟΌΒΙΥ δϑιϊπηαίϑα ς 
ΒΟΠ16 Κ'ῬΘΟΡΤΆΡΠΘΥΒ ταδῖπρ' 10 ποῦ [0 ἀΧοΘϑα ομα δππαγοα ἀπ βουθηῖῦ 
ΟΥ οἰσηῦν τη]68 ἴὰ Ἰαπρίμ, ἔσομαι πογίδ ἴο βουδ, δηὰ ομα πυπατγοα δῃα 
[ΟΓΟΥ τα2]68 ἴγομι θαβί ἰοὺ υγϑβῦ ἴπ 118 Ὀγοδαθβί ραγίβ (οὐ ὑοναγβ (Π6 
8018), δπα δροαὺ βθυθηῦ πι1168 ἴῃ Ὀγθϑα τ, ΠΘΓΘ παυτον δ, ὑουγα σα 8 
{86 ποτίβ, Ἐυομλ (86 Ἰαύαβδέ δηᾶ τηοβὺ δοοιγαΐθ τηᾶρ8, βονονοσ, 10 
ΔΡΡΘΟΔΙΒ ἴο αν δχίθηδθα δρουῦ ομθ δυπαγοά δηᾶ πἰποίυ τη 1]68 1π 
ἰϑπρΊ, Δα ἴο μᾶνα Ὀθθὴ δροιυΐ οἰρἢ Υ Πλ}168 1 τοδί ἀρουΐ {86 

᾿ς 6616, δπα ἴδῃ ΟΣ βἔνθθῃ, ΠΟΤῈ ΟΥ 1688, ΒΟΓΟ 1 τ Ιἀ6 8 ΟΥ οοπῃίγδοίβ. 
Βγ (6 ΑΡγϑδδίαϊο σονθηδπί, γοοογ θα ἴῃ ὕθη. χυ. 18., (μ6 οΥὐἱρίηδὶ) 

μτδηΐ οὗ [16 Ῥτομλϊβδθα Τιαπά ἴο {π6 βγδθὶῦθβ νγὰβ 3 πι ἐδε τίυον Γ᾽ 
Ἐσυρὲ υὑπίο {μὲ τίνεν Ἐπμρλταίε8β. Τὴ Βοιμπαάατὶο8 οὗ 10 τὸ ἰδυ8 
Θοουγαίο νυ ἀθβουι θα ὈΥ Μοβοβ (ΝΡ. χχχὶν. 1---16.), θδίοσθ {μ6 
1βγδο δ δηθγθα Ἰπίο 1Ὁ: ““ ξφη ψὲ σοπιθ ἵπίο ἐΐιο ἰαπά 9.ῇὶ σαπααπ, 
(ἐλὲδ ἐδ ἐδ ἰαπά ἐλῤαΐέ ἐμαῖϊ ξαϊϊ κπιέο ψοῖι [07 ατὶ ἵπμογίδαποο, ουθη ἐδ ἰαπά 
97 (απααη, ιοὐδἶι ἐδ οοαξέ5 ἐλογεοΐ,) γον ΒΟΌΤΗ ΟΥΑΈΤΕᾺΕ ελαῖὶ δε ἔγοπι 
ἐδε ιοϊϊ6γη685 ΟΓ Ζίη, αἴοπρ ὃν λό οοαεὲ 90. Ἐάοπι," οὐ Ἰάυπιοα. ΤῊ τγῶβ 
118 Κ,ΘΠΘΙΆΙ ἀοβοσιρίίοη. Τπ6 Ὀουπάδλγυ 186} 18 ποχὺ ἰγδοϑᾶ : ““ 4πά 
ΨΟΏΓ δομέϊ δογάον δἤαϊὶ ὅς ἐλ μέπιοϑέ σοαβὲ οὔίϊιο ϑαϊΐ ὅεα εαξἰισαγά ;ἢ 
ΟΥ, 88 ΟΧρ αἰ ποᾶ ὈῪ “οβιυδ᾿Β ἀθβουρύϊοῃ δου γαγαβ (χν. 2---4.),, “ ἐδε 
βομέδ δογάον 9 ἐδ ἐγῖδε 9} ἁμααῇ ὄόσαπ ἤγοπι 6 ὅαν 9. ἐδ ϑαϊξ ὅεα 
ἐλαὲ ἰοολοίἠ, δοιιἐλιορατα ; οΥ, ὈΥ οι ιηπρ' θοίἢ, ἔγοιαυ ἐπ βου -θαβὶ 
ΟΟΥΏΘΡ οὗ {π6 841} θα, οὐ. Αβρμῃαϊ να 16. “ ὥγοπι ἐλόποα, ψΟᾺΤ 
δογδν βλαϊ ἐμιγη δοιέλισαγ8 ἰο ἐδ αϑοοηπέ 9} Αἀγαδῥῖηι," οὐ [86 τωουπ- 
ἰαΐηΒ οἵ Αοοδθα, (βρη ἔγιηρ “’ ἀδοθηΐ "ἢ 1π Ατσδθῖς,) τ ΠΪΘΒ σὰῃ ἰονγαγβ 
116 Βοδα οὗ {86 Ἐ]ΔΠΙΙο, οὐ Εδβύθγῃ σὰ] οὗ {μ6 δα ὅ6α; ραβδίηρσ 
(γγ8 πιδὺ Ργθβαμιθ) ὑΒβγοιρᾺ {86 8θ8-ρογίβ οὗ Ε]δΐ ἀπα ΕἸΖίοπροῦοσ, 
οὐ ἴπ6 δὰ ὅθι, ψῃο Βο]οηροα ἴο βοϊογαμου (1 Κίηρβ ἰχ. 26.), 
1μουρ (ΠΟΥ͂ ἀγ6 ποῦ ποίϊοθα ἴῃ 18 ρἷδοθ. ““ Ζθηποο ἐξ ελαϊϊ ραβε ὁπ 
ἐο [80 ψ]]άθσπιθββ οἵ] Ζ ἐπ," οι [86 δαβί 846 οὗ Μουπὶ ον, ἱποϊυάϊηρ 
μα γγ8016 τηοππίαϊπουβ γορίοη τι ιὴπ [86 θουπάδγυ ; “ ἀπά ἐδ φοίπ 
ον, ἐλόγες ἢ" ἐλαῖϊ δε ἰο Καάεεῖ, Βαγπθα ξομίλισαγάβ; ἀπά ἐξ ὁγαἱϊ σο ὁἈ 

δ Ἡϊεξ, ἰδ. ΥἹἱῖϊ, 6. 89. 5. ΑἸΔΑΙ, 10, 1, ς, 42. 
3. ΑἸρον, Ἠοιτηοποαίίοι οί, Τεϑῖ, ἴοχα, ἱ, Ρ. 60. 



ομπάατγίος οΥ ἐλ Ἡοῖν 7 απά. ὄ 

ἐο Παταν Αἀάΐανγ', απὰ »α88 ὁπ ἰο Αἴζηιοη. ““Απά {π6 Ὀογάου 
818.4}} [δίοῃ ἃ ΘΟ ρ858,7 ΟΥ ἴοστῃ δὴ 8ῃ016, ““ ἔτοπὶ ΑΖιηοη," ΟΥ̓ [ὈΓῚ 
νύοβύναγαβ “ ἰονσαγ β {π6 τοῦ οἵ Εργρί,) ΠΟῪ οΔ]1.ὰ π6 ὙΔαγΥ 
ἘΠ- Ασιβοι ; “ δηᾶ 118 ουροῖϊπρθ 884} Ὀ6 δ᾽ {Π6 868," {πα 18, {π6ὸ Μο- 
αι οσσβπθδη ὅθι, ᾿ηἴὸ ἩΔΙΟΝ 1 τυη8 ἴῃ ΑΥ̓ΔΡΙΑ.3 

“ς πᾶ αΑ 70. ἰδέ ὙΕΒΤΈΕΝ ΒΟΕΒΡΕΕ, γὲ δλαϊ λαυο ἐδ αἰτεαΐ ὅεα 
ον α δογάογ. Τὴὲδ ἐλαϊϊ δὲ ψοιν τοοδὲ δογάεγ. Τὸ ατοϑῦ ὅθ8 18 1ῃ6 
Μραιοσσβδηθδῃ, 848 οοηἰγαβίοα πὴ [16 Βηια} 0 Ὑ 8688 ΟΥ ἰ4Κ68, {πΠ6 Βοὰ 
8.684, {6 δα ὅθα, δπαὰ {16 ὅθα οὗ ΤΊ δ, οὐ (14}1}166. 

«πὰ ἐλὶβ δλαϊΐ ὅθ νοῦ ΝΟΈΤΗ ΒΟΚΡΕΒ: βόπι ἰδ αγεαί δεα γοῖμ 
«λαϊϊ ροΐπέ ομὲ Ηον ἀα-ἂογ (ποὺ “ Μουπί Ηογ," 88 σοηαογοα ἴἢ ΟἿΓ 
ἘΣΏΡΊ 8 ΒΙΡ]6, οοπέουπαϊηρ 1Ἃ 8 ὑπαὶ ὁπ {Π6 βου! τη Ὀογάογ, θυ) 
“«ἐΐε πιομπίαϊπ 07 ἐΐ6 πιοιιτιέαϊπ 8 ΟΥ̓́Κ ἐλό ἀυιιδίο πιομπέαϊι,᾽ οΥ Μουηΐ 
ΤΘΌδποπ, ποῖ ἔοσταθα {86 πουίμογῃ ἔγοιίοῦ οὗ Ρα]θβίηθ, ἀν! αἱηρ τ 
ἴτομη ϑὄυτῖᾶ; οοπαιϑύησ οὗ ὕνγο ζγϑδαῦ μᾶγα]]θὶ σϑδηρ68, 04]164 ΓἸθαηι8 
δηἃ ΑἸΠΠΡαηυΒ, δηά συ πηϊηρ Θαβίνγα 8 ἔγοιλ (ἢ6 ποὶρῃ ουτποοά οὗ 
ΘΙ΄οα ο {π80 οὗ Πϑατηδβουδ. 

“ἔγοπι ΠΟΥ πα-λοῦ ψὸ βλαϊί ροῖπέ νοι δογάον ἐο ἐδλὲ ἐπέγαπος οὐ 
Ἡαπιαΐδ," ππῖοῦ «Φοϑῃιδ, Βρθακίηρσ οὗ [16 γοῦ πποοῃαμιογοι ἰαπί, 
ἀεβοσιῦεε, “ 41 7,οδαποη, ἰοισατάς ἐδ διπ γίδῖπσ, ζγονι (16 νδ]]οὺ οὔ) 
Μααὶ ααά, κπάον Μομηὶ δτγπιοπ, πηπίο ἐλε ἐπίγαποο 9.7 Ηαρπιαΐλ." (“ οβῇ. 
χῖ. 5.) ΤῊ ἀοσιηοπβίγαίοβ, ἐμαὶ ΗῸΥ ΒΔ- ΟῚ σΟΥΤΟΒΡΟΠα ρα ἴο 8]} 
1, 6 δθοη, ἱποϊυάϊηρ Μουηΐ ΗἩδγιοη, 88 0] ΟἹ οι ΒΥ τγοπλαγκοα ὈΥ͂ 
ὙΝ 61184, στο οὔβογνοβ, (μδύ 10 18 ποί ἀφοϊάοα νμϊο οὗἉ {Π6 ἔτνο τἱάσθα, 
16 πογίβογη οὐ ἴΠ6 βου Βογη, ΑΒ ῬΓΟΡΟΥΪΥ Γἰθδηαβ ; {Π6 παύνϑβ αὐ 
Ῥτγαβοῃΐ 68}} {π6 βου τμοτη 8ο, θαΐ {π6 Θερίυμοτηῦ δπα ῬΙΟ]ΘπῚΥ οδ θα 10 
ἈΠΕ] Ρδηι8.----“  γοπι Παπιαίῇ ἰἐ δλαἰΐ σο ὁπ ἰο Ζεάαά, απά ἤγοπι ἐδέηοο 
ἐο Ζιράτγον, απ ἐλδ σοΐπρϑ οιιὲ 9 τέ λα ὃς αὐ Ἡαζαν παπ," (πθὰῦ 
Τθαριδβουβ, ΕΖοκ, χ]νἹ. 1.) ὙΤᾺ]Β 8181} Ὀ6 γοὺγ ποσίῃ θοΓάΘΓ. 

“ Απά γε 8μαϊϊ ροϊπὲ οιεξ ΟΊ ἘΛΒῚ ΒΟΒΌΕΒ ἥγοηι Παζαν Ἐπαῆ ἰο 
ϑλρῆαπ, απά ἐδ οοαϑὲ δλαϊϊ σο ἀοιοη ο ᾿ἰϊδίαὶ ὁπ ἐδ οαδί 846 ΟΥὙ Α4π 
(“τὸ ἐουμπίαϊ ἢ ΟΥ̓ ΒΡΓΙΏρΡΒ οὗἁ (86 τῖνοσ Ψογάδῃ), απὰ ἐδε δογάεν εἠαὶϊ. 
εἰξεεοηα ἀπά ελαϊϊ γεασῖ μπέο ἐδδ [ Θα5ι} δἰ οΥΓ ἐλ δεα Γ᾽ Ὁλμιππογείμ. 
«πα ἐλο δογάον βἦαϊϊ φο ἀοισπ ἰο ϑοτάαπ οπ ἐΐε οαϑὲ δἰάο, απα {δι σοΐπι8 
οεξ 0 ἐὲ δλαϊϊ δὲ αὐ ἐλ6 ϑαϊξ δεα." ΤΠΘΓα 1Ὁ πλοῦ {π6 βου! οστι θοσά ον, 
αὖ {π6 5Θου Π.-οαϑὶ ΟΟΥΠΟΣ οὗ {πᾶΐ| 868, οὐ [86 Αϑρδδ δ ἰαἶκο. | 
“ΤΉ 888}} θὲ γοὺγσ ἰδπά, τ ῖ ΒΒ ([μ6 οοαδίϑ ὑπογοοῦ τουπά δου ἴῃ 

αἰγου. 
θύσῃ τγα8 {π6 ΔαταΣγ Ὁ ]6 σΟΟρΎΔΡἢΙ(Α] ομαγὺ οὗ [86 1μαπᾷ οἵ Ῥτγογηΐβα, 

ἀϊοίαίοα ἴο Μοβϑβ Ὁγ {μ6 (ὐοα οἵ [βγδ6], δῃᾶ ἀββουι θα τι 4}1} {Π6 
ΔΟΘΌΓΙΘΟΥ Οὗ 8ῃ ογϑ- χιπθ88, ΟΥ̓́ {Π18 ταρίοη, βουνοῦ, (μ6 [βγϑϑ θθ 
ὝΟΓΟ ποῦ Ρυ ἰηΐο ἱνηπχοάϊαίθ ροββθβϑῖου. [|π 818 ἔσγϑί ὀχρϑαιομ 

1 ΨΦοδδπδ (χν. 8.) ἰπίοσροθοθ ἔπο δα! ἰοηαὶ δβἰδιΐοηβ, Ηδστοη δηὰ Κδυκαϑ, Ὀοΐοσο δηὰ 
δεν Αὐὐάδσ, ογ Ἠλζὰσ Αἀάδυ, νυ ἢ ἃγὸ ποῖ ποιίσοὰ ὈΥ Μοβοβ. 

3 ΤὮ]5 ᾿ογταϊπδιίίοη οἵ [ἢ6 βου βοση ὈΟΓΩΘΥ τγοδινγαγ 8, 18 ΟΧΔΟΙΪΥ ΘΟΠΙΟΣΤΩΔΌΪΘ (0 1116 86- 
ἑοοτιπίθ οὗ Ηοτγοάοῖτι δηᾶ ῬΊΩΥ : [Π6 (ΌΤΤΩΟΓ ΓΟργοδοηΐβ Μοαηΐὶ (ὐλβίαβ ᾿γὶηρ Ὀοΐννοοη Ῥε]α- 
βἴατη δὰ ἴπ6 Β'γθοπὶς [ΔΚ6, 88 ἰ86 ὈοππάδτΥ Ὀοΐνοοη Εσγρὺ δηα Ῥα]οβιίηο ϑγτγίδ, (1ἰϊ. δ.) 
τη6 Ἰαείοσ γοοκοποᾶ 1π6 ϑίγθοηὶς Δ Κο 1861 68 16 Ὀυππάατγ. (Ναὶ, ΗΪ5,, ν. 18.) 

3 ΤἼΤμο δεριπδρίης ΕΓβίοη [885 ἡ οἱ ΟἸΒΙΥ͂ το ἀογοἃ ἰΐ, τὰμα τὸ ὅρος τὸ ὅρος, “ [86 τηοῦπ» 
[81Ππ Ὀοδῖάα τἢς τηοιπίδίη.ἢ 

4 δε:οζοά (ὐδορταΑρὮΥ, νοΐ. 1ϊ. Ρ.. 271. 
5 τ. Ἡδϊοβ᾽υ Δμα  γεῖὶβ οὗ ΟΒΓΟΠΟΪΟΡΎΥ, νοΐ, ἰ. ΡΡ. 414---416. 

"8 



κυ πασον ΩΡ 00 ΟΝ Ὰς ει 

θ Ἡϑϊίογίοαὶ Οαεοσταρὴν 9 ἐἦό Τρῖν 7 απά, 

Ψοβδυα βυθαποα 411 {π6 βουΐοση ἀδραγίιπηοηὺ οὗ [86 Ῥτομιϊβοα 1,Δηά, 
δ:πα ἱπ ἷ8 ϑοοοηά {π6 πογίδοση, μβανϊηρ βροηΐ να γϑᾶσβ ἴῃ Ὀοίδ (“ ο8Ἐ. 
χὶ. 18.): σδδῖ Φοβδυδ ἰοῦ Ὁ Βπιβηθα οὗἩ {86 οοπαιϊοδβῦ οὗ {π6 ὙΠΟ]6 
Ὑ788 δίτου σΑγ 8 οορ] οὐρα Βγ Παν]α δηα ϑοϊοιμοη. (2 ϑδμλ. υ1}}. 8----] 4. : 
2 ΟἈγοη. ἴχ. 26.) Ϊπ {86 τεῖρπ οὗἩὨ [16 Ἰαἰΐου γα σγϑα] δοὰ [6 
ΑὈγδΒδῖο σονοηδηΐ ἴῃ 18 [Ὁ]] οχίθηϊ, Ἂπά ϑοίοπιοη γεϊσπϑα οὔεν αἱ 
ἐδε ἀϊπσάοπιδ ἥγοπι ἐδε τῖυον (Ἐλιρῃγαίθ8) ππέο ἐδο ἰαπαά οΥ ἐδλς Τ᾿ δείπες, 
απά ἐλο δογάεν 9}, Ἐσυρέ: --- Ὅν 6 παά ἀοπιϊπίοη οὐδεν αἷΐ ἐδ γοσίοπ ογ 
ἐλὶδ δἰ ἐδ γίσεν (ΕἸΡγαΐθβ), ὥοπι Τίρβδαν (οΥ ΓΤ ΠΑΡρβδοῦβ βιπιαθα 
{ΠΟΓΘΟΠ) ουεπ ἴο Αχσζαΐ (οΥ ἀαΖα τι Β6Υ ον δηα Ὑ]]]80.68), ““ υηΐο 
{116 τῖνον᾽ οὗ ΕἘργρύ, βουϊιναγα, “4ηα (6 ατοαὶ ὅ68," τιοοφέισαγαῖ 
(ΨΖοβῇ. χυ. 47.), ουθη οὐον αἷΐ ἐΐς ἀΐπρΞς οἡ ἐλὲβ δἰήε ἐδ τίσεν (ΕἸΡ γαΐθβλ. 
1 Κίπρϑ ἱν. 2]. 24.: 

Βυΐ {86 [6γβο]τῦοβ ἀϊ4 ποῦ Αἰνσαυβ τοδὶ ροββθβϑῖοη οὗὨ [}}18 ἰγδοί, 49 
18. Βῃοντῃ 1 (86 δυοοσϑαϊηρ ρᾶσο8. [ὑ 1168 ἔὰγ σι δὴη [Π6 ἰδιρογαὶθ 
ΖΟΏΘ, δῃᾷ Ὀοΐπγοοῃ 81 δπα 38 ἀδρτϑοβ οὗ που ἰδ τυἀ6, δπα 84 δηα 
86 ἀδρτθοβ οὗ οδϑδύ Ἰοηριίυάθ, δηα νγὰβ θουπάοδα οἡ [Π6 ποδὶ Ὀγ {π6 
Μοάιουσδηθδῃ οὐ τοδί 568, 88 1ὑ 18 οἴὔγϑη οδ]ϑα ἴῃ {6 δου ρίυγαβ : 
ΟὨ {86 οαϑῦ ὈΥ Ασδρῖα; οἱ [86 δου Ὀγ {Π6 τῖνον οὗ Εσγρί (οΥ {Π6 
ΤΊΥΟΡ ΝῚ]6, ΠΟΒ6 δδβίοσηι Ὀσάποῦ ψγ88 στθοκοηθά {Π6 δ παν οὗ 
Ἐργυρί, ἰονγαγάβ (Π6 στοαῦ Ποβοσί οὗ δῆυσ, πβῖοῖ 1165 θούσσθοη Εσγρέ 
δῃα Ῥα]οβπο3,) δπά Ὀγ {Π6 ἀεβοτὺ οὗ ϑἴπ, οὐ. Βθοσβῆθθα, {π6 δου  ΓῊ 
Βῆογο οὗ (86 Πϑεοδα ὅδβα, δπὰ [Π6 σῖνοῦ ΑΥΠοῚ ; δπα οἡ [86 πογίμ ὉΥ͂ 
{86 οδαίη οὗἩἨ τιουμπίδιηβ ἰουτηθα μΘθθηΟΠ, ΠΘᾺΡ ὙΔ1ΟΝ δἰοοᾶ (Π6 ΟἸΥ 
οὗ δὴ: βϑῆοθ ἴῃ {πΠ6 ϑϑαογοα ὙΠ ρΒ 6 ἔγοα ΠΥ τηθοῦ πὴ {86 
δχργοβδίου, ἥοπι ἤαη ἐο εεγϑῆεδα, ἴὰ οτον ἴο ἀθποίθ [86 τΠΟ]6 
Ἰοηρσίδ οὗ [86 Ἰαπά οἵἉ [8Γγ86].ὃ 

Π. Το 1,δπᾶ οὗ δηβδϑπ, ργουϊου θυ ἴο 18 ΟΟΝΌΌΕΒΤΊ Ὀγ {δε [8- 
ΤΑΘ 1068, ͵8 Ῥοββθβϑϑα ὈΥ (6 ἀθβοθπάδηί οἵ ὕὑὐδηδδη, {πῸ γουπηροβὺ 
800 οὗ Ηδῃιν, δπᾶ ρταῃάβουῃ οὗ Νοόδὴ;: σἢὸ αἰν: ἀοα [86 ΘΟ ΓΥ διμοηρ; 
ἢ18 οἰθυθῃ 80}8, 6δοῖ οὗ συ βοῦλ ψγὰ8 {Π6 ᾿οδα οὗ ἃ ηυμηθτουβ οἶδη ΟΥ̓ 
{θ6. (ἃ6η. χ, 1ὅ---19.) Ηόρτα ἴΠοΥ γοϑιἀθα Ὡρυγαγαβ οἵ βούθὴ οθῃ- 
ἰυγι68, δπά ἔουμπάσδα πυτθσουβ ΓΟΡρ 1108 δπα Κἰηράοπιβ. [Ϊ}ἢ {Π6 ἀδΥ8 
οὗ ΑὈγδδδπι, 1818 τορίοη νγἃ8 ΟΠ ΡΙΘα ΕΥ̓ ἴδῃ ΠΔΙΟΠΒ: {μ6 Κοπιῦθβ, 
[816 ΚαοηϊΖΖιίοθβ, δηα {86 Κδαπηοῃιΐοβ, ἴο {Π6 οαδῇ οὗ “ογάδῃ; δῃά 
τνιὰοδινγαγά, (86 Η: 68, ΡοτΙΖΖιίθβ, ορμδίμβ, Ατηοσϊίθβ, (ὐδηπδδηϊῦθϑβ, 
ΟἸγρδβιιοβ, ἀπά {π6 ΨεὈθυβιύθδ. ((θη. χν. 18--- 21.) Τθδο Ἰδιΐου ἴῃ 
6 ἄαγβ οὗ Μίοβοβ ψεσο οδἹ]Ἱϑά [πὸ Ηῦεβ, ΟἹ γραβῃϊύββ, Αππογῖΐθβ, 
Οὐδηδδηϊίοβ, Ρου]ΖΖιίθθ, Η νἱ68, δηά οὈυδιίορ (Το υΐ, νἱ}. 1.:; Ψοϑῇῃ. 11}. 
10., χχῖν. 11.); 186 Ηἱνιο8 Ὀαοϊηρ βυῤλδιιςυὐοα ἴον {π6 ΕΘΡ δἰπ.β. 
ΤΉ 686 βϑύθῃ ὨδίϊοηΒ ἼΟΊΘ ἰδ ἀΙδισυοα : ---- 
Το ΜΕ ἰξξο8 οὐ δβοηβ οἵ Ηδίῃ, [16 εγιΖΖέζο5, (Π6 υ͵εδιιδὶίε5, απὰ ἐδλε 

ΑἸνιογίξοα, ἀιοοῖξ ἐπι ἐδ πιομπίαϊπδ, ΟΥ Ἀ1}} ὁΘουπίσγ οὗ ὁ υάφϑ, βου παγάὰ; 

1 Ὧγ. ΗδὶθϑΒ Δηδὶγϑίβ οὗ ΟἘΒΥΟΠΟΪΟΖΥ, νοΐ. ἱ, ΡΡ. 416, 417. 
5 1ἰ ἰβ ἃ ρμοϊηϊ τπρῦοῖ ἰῃ ἀϊδραΐα δηοηρ τ [ΕΒ Οἢ [86 φΘΟΣΤΔΡΥ οὗ (86 ΒΙΌ]6, ΠΟΙ ΠΟΓ 

ἔπο “ χῖγοσ οὔ Εσγρὶ᾽, τΏοδῃβ ἴῃ ΝΟ, οὐ [6 ΒίομΟΥ τηοηςοηρα ἰη Φοδβῇ, χὶϊὶ, 8. δηὰ {6:. ἰϊ, 
18. Ὧτ. Ηδὶοβ, ἤοσουοσ, 88 βδῆονῃ δ ἰθησίν τΠδὶ (Π6 ΝΘ ἰ8 [06 τῖνεν ἱηϊοη θά; δηὰ 
ὌΡΟΣ ἶΦ δι οΥ Υ τὸ παν οοπδίἀογοὰ “(86 γἶνοῦ οὗ Εργρὶ,᾽ δηὰ [6 ΝῚ]6, 88 ἴθ δβϑσηθ 
τἰνοσ. 8.00 ἷ6 Αηδἰγβὶβ οὔ ΟἸτοποΐομΥ, νοὶ. ἱ. ΡΡ. 418, 414. 

8. Ἐοὸν δ [1] ἰηνεδβιϊχαϊξίοη οὗ 186 θουπάετίο8 οὗἨἁ [86 ῥτοπιϊϑοὰ ἰδῃἃ, δος Μ|ΊςδΔ 6115 8 Οοτα - 
τοοηϊαγίοϑ οὐ (Π6 [μΑῃν οὗ Μοδόβ, υοὶ. ἱ. Ρρ. δδὅ---97. 



ΑἸπεϊοπὲ Ἱπλαδιίαπέε οΓ (απααπ. { 

τς Οππααηίξες ἀν 6}} ἴῃ (86 τι! απ ὃν ἐΐε δεα, τ οϑινπ αγὰ, δηα ὃν ἐλδ 
εοαβὲ 0. “οτάαῃ οδϑουνατὰ; δηᾶ [Π6 ΟἸγσαελίίεα, ΟΥ (ἀογρόβθηθθ, δ]οησ 
{ὴ6 οαδβίοσῃ βιο οὗ {86 ὅϑθα οἵ Ἕ(1411166: δηά {86 27Ζιυἱέος ἴηὴ Μοιιηὶ 
1,6 δμοῦ, ὑπᾶογ Ἡδχιθοη, ἴῃ {86 Ἰαπά οὗ ΜΙΖροῖι οὐ (ἀ]] 68, πουί- 
να, (Οομραγο Νυχῦ. χὶῖὶ. 29. ; «οβὲι. χὶ. 8.; υρ68 11]. 8. ; δηὰ 
Μαί. νι. 28.) ΟΥ̓ 4}1 [1680 πδίοπϑ {Π6 Ατοοσιύθβ θθοδπηα {Π6 τηρεῖ 
ῬΟΥ ΘΙ], 80 88 ἴο δχίθπα {μοῖρ οοπαυθβὶβ θογομά {Π 6 σῖνοῦ «ογίίδη 
ΟΥοσ {86 Κδατηοηϊίοθ; ὙἤΘΏΟ6 ΠΟΥ͂ ΑΓ6 δοιμθῦπηθβ μα ἴον {86 ψΠ0]6 
ΒΟΥΘΏ ΠΕ ΠΟΏΒ, 848 ἴῃ (ἀθπῃ,. χνυ. 16., ο8ἢ. χχὶν. 15., δαπὰ 2 ὅβδιη. χχὶ. 2. 

ἼΒο56 παίϊοῃβ 6 γα {πΠ6 ρϑορῖὶθ σβοῖι (π6 ΟΠ] άγοη οὗὨ [βγαθὶ τ θγθ 
ΘΟΙ Δ Πα 66 ἰο οχίογτηϊηδίθ ΥΥ πιὰ [86 ἥν οὗ βθνθὴ Ὑθ 88 δίοβϑϑ 
ΘΟΠαυογρα ὕψο ρονογία] Κιπράοηιβ Ομ ἴπ6 εββῖ, δῃὰ «]οβθιδ τμὶγίγ - 
ΟἿ6 ΒΙ,8 6. Κιπράοτηβ, οἢ ἴπ6 ψοϑὺ οὗ ογάδῃ, δηὰ σᾷνα {Πεὶγ Ἰαπά 
ἴο {πὸ Θγδϑ 168; ἰβοιυρἢ 1 ΔΡΡΘΑΣΒ ὑπδὺ ϑοιηθ οὗ (86 οΪα ΠΑ Δ 18 
ΘΓ ΡοΙτηϊ6α ὈΥ «6 ονδῇ ἴο Γοιδιη ἴποΓα, ἐ φγοῦθ ἰΠμ6Ὶ]Γ ΘΟΠαΏΘΓΟΙΒ 
τοποέλεν ἐλεν ιτοομἰὰ ἀεαγάθη ἰο ἐδ σοπιπιαπαάπιεηές ΟΥ ἐλε 7ογά, τολίεὴ 
ἦε εοοπιπιαπαάεα ἐδεῖγ ζαίλογς ὃν ἐδς λαπά οΥ᾽ Δίοδεβ : δηὰ {6 πδίϊοῃβ 
18 βραγοὰ ψθσο αἰϑνοσνσαγβ βυϊογοα ο Ορργοβϑθ (86 [βγϑ6]168. ψ1Π}| 
τοδί βουθεῖῖγ. (Νυχῦ. χχὶ. 3]---8ὅ., ΧΧΧΙΙ, δηὰ χχχῖν. ; Πουΐ. 1]. 
26---57., 1, 1---20. ; Φοδἢ. νἱ. 21.:; Φυᾶραβ 1. 4.) ΝῸΣ σψοτθ {πον 
ἜἌΠΑΙΥ βυθάμποα ὑπ] {86 τοϊζηϑ οὗ ᾿ανιὰ δηά δοϊομιοη, τ ἢὸ τοἀυοεά 
{ποτὰ ἴο {Π6 Θομαϊίοη οὗἉ β'ανϑβ: ἴἢ6 ἰαὐογ δι ρὶογοά 168,600 οὗ ἐπ 6πὶ 
ἴῃ {Π6 τηοβῦ βϑυυ]α ραγίβ οὗ ἢ18 ψοσκ, ἴῃ ὈυΣ]ἀϊπρ Εῖ8 ὑθιαρ]6, ρϑῖδοθ, 
ἕο. (2 ὅδιι. ν. 6--- 8.; 1 Οβγου. χὶ. 4--- 8.; 1 Ειηρβ ἴχ. 2]1.; 2 ΟἌγοη. 1]. 
17, 18., δῃὰ γνἱ1]. 7, 8.) 

Βοβίαθβ {Π686 ἀδνοίθα πδίϊοηβ {ποτα οσα οἴ σβ, οἰ 6 Ὁ δοι]ο ἃ ἴῃ 
116 Ιαπα αὐ {π6 δύγῖναὶ οὗ [16 1βγδθ] 1068, ΟΥ 1η 118 ᾿τημλθαϊαῦθ ΘΗΥΓΟΙΒ, 
ὙΠῈῺ ποτὰ {Π6 ᾿αίοσ πιδα ἴο τηδιηὐδι ἢ ΤΩΔΏΥ ΒΘΥΘΙΘ ΟΟΙΗΙΟΐΒ: ΠΟΥ 
ὝΘΓΘ ΒῚΧ 18 ΠΌΤΩΌΘΥ. 

1. Το ῬΡΗΙΙΙΒΤΙΝΕῈΒ 6Γ {π6 ἀοδβοοηάδηίβ οὗ Μ|Ζγαῖπ, (Π6 βοοοῃᾷ 
Β0ῃ οὗ Ηλι ; Ὑ80, τηϊρταίηρ ἔγσομι (βρῃίοσ οὐ {π6 που -οαβίογῃ ρᾶσγὶ 
οὗ Ἐργρῖ, ὙΘΙΥ͂ ΘΑΙΪΥ δου 6 1π ἃ 8118]} Β 11 οὗὨ ὑδΥΣΊ ΟΥῪ δ᾽οπρ {μ6 8βθὰ- 
Βῆογο, ἴῃ {Π6 βου ῃ-σοϑὺ οὗ Οὐδῆδβϑῃ, μαυὶπρ Ἔα ρο]]6 ἃ {86 Αν,ίεβ, ψ]ϊὸ 
δα Ὀοίοτα ροββοβδοϑᾶ 1, (θ υῦ, 1. 28.; ΑΙ)ο8 ἱχ. 7. ; “7617. χῖν 4.) 
ὙΠῸ αἰδίσοῦ οοουρὶοα Ὀγ ὑπ6 ῬΒΙ]Π1ΒΕ 68 γ88 ἴῃ πα ὕτηθ οὗ “ορμυ 
αιβπρυϊθμοδα ἰηΐο ἔνα Ἰογάβῃρθ, ἀδποιηϊηδίθα, ἔγοτα {π6 ομιοῦ ὑο 8, 
(,αΖα, Αββάοά, Αβοίου, ὐδίδ, διὰ Εκγοη. ὙΏΘΟΥ 6 γ6 {Π6 τηοϑὲ 
[ΟΥΤΩΙ44016 Θμθλῖθθ, ρουμαρ8, βοτὰ [86 ΟὨ] ἄγοῃ οὗὨ [βγδο] μά ἰο δῃ- 
σουπίογ: δηά οὗ {Π6 ᾿πνυθίθογδαου οὗ ὑΠ|6]. ΘΏΓΑΙΥ͂ ἀραϊηδὺ {Π6 Ἰαίίασ, τγ6 
Βανθ δουπάδηϊ ονϊάθποα ἰπ [ῃ6 δαδογοά ΥΥ̓ τ σα. ὙΒΟΌρΕ (Π6Υ 6ΓΘ 
σιραπεοα Ὀγ θενὰ, δπὰ Κορὺ ἴπὰ βυθ)]θοοῃ ὈΥ̓͂ Βοπ]6 Βιιοοθοαϊηιν 
ΤΩΟΠΆΓΟΝΒ, γοΐ {Π6Υ δἰἴλουναγάβ θθοδπλθ 80 ΘΟηΒΙ ἀογΆ 6, ἰΠαῦ ἔγοτῃ ὑμοῖὰ 
16 ΗΟΪΥ 1μαπὰ νγὰβ οδ]δϑα Ὀγ (86 ατθοκθ Ῥαδιββίϊηθ, ἡ ΒΙΟὮ ἀρΡΡ6116- 
θη 10 τοίϑιηϑ ὑο {118 ἄγ. 6 ΘΟΙΠΙΓΥ νγ͵8ἃ8 ΠΠΔΠ]Υ βυαπρα δθοιιῦ 
1π6 γραᾶγ οὗ (ῃ6 που]ὰ 384] (8.6. 169.) ὈΥ {6 1] υβίσιουΒ σαηογαὶ, 
“υάδθ Μαοοαρθῦβ; απ δρουΐ βἰχίγ-ῆνθ γϑασβ δου γαβ ἢ ΒΏΏ 6118 
Βυγηΐ {ποῖγ οἷϊγ Ζα, δῃὰ ἱποογρογαίθα {π6 τοιμηδηΐ οὗ [16 Ῥἢ1118- 
Ἐϊπ6θ νὰ ΒΌ ΟΝ [678 88 6 μ]δορά ἴῃ ὑποὶγ οουπίγυ. 

2, Τα ΜΙΡΙΑΝΙΤΕΒ ψογο ἰδ ἀοβοοηαἀδηίβ οὗ Μιαΐδῃ, [π6 Οὐγ ἢ 
Β0ο0 οὗ ΑΡγδβδῖη "γ Καίυγαι. (αεπ. χχν. 2.) [πὰ {86 δογρίιγοβ Ὁ Ὸ 

Β4 



8 Ἡϊδίογίοαὶ Οτοσταρὴν 9 ἐλο Ποῖν Ἰιαπά. 

αἀἸοσοηῦ Ρ]δοθ8 8.6 αϑϑιρη θα 848 {86 ἐουγιΟΥ7 οὗ 86 ΜΙαϊαπΙίαΒ: {16 
ΟὯ6 δἰπηοδῦ 186 που -οαϑύ ροϊηῦ οὗὁἨ [86 Βοὰ ὅδα, σόα Φοίδγο 186 
ΓΔ Π6γ-Ἰη-ἰανν οὗ Μοβοβ νγαϑ ἃ ῬὈΥΪΏ06 ΟΥ̓ ῥγιθδί, ΤΏθθο οβίθυῃ ΟΥ 
Βοιίοση ΜΊΑ ΔΗ 68 ἡγ6 ΓΘ αἴβὸ οα}16α (ὐΒ168, Ὀθοϑιιβα {ΠΟΘ Υ οοουρὶοά 
{π6 σου ΤΥ τὉμδὺ ΟΥ̓ ρΊΏΔΙΠ]Υ Ὀο]οηροα ἴο Οὐδ, ΤΏΘΥ σοίαϊποαὰ {86 
Κπον]θάρα οὗ {μ6 ἔσὰ (ἀοά, ΜΟΙ ΘΡΡΘαγΒ ἰο πανϑ Ῥθϑὴ ]οβὲ διηομῃρ' 
{6 Θαβίθεῃ Οὐ πουΐίμοσῃ ΜΔ π [68 80 ἀνγο]ῦ οὐ {π6 δαβὺ οὗ [86 Ποδά 

{Π6ῚΓ ολθ αι ὙὙΘΓΘ ΡΥ ΟΌ]ΑΥΪΥ 1ηβίσαιπιχοηΐαὶ ἴῃ Βοάποιησ {86 [ΒΓΔΘΙ1068 
ἴο ἸΔοΙαίγΥ δηα οἰμοὺῦ οὐμηθ8; ΜΟΙ ]ΟΚΘάη68Β τγὰ8 ρυπὶβῃθα ὈγῪ 
“6ῃονδὰ σι [Π6 Δἰπλοδὺ ἰοία] ἀθδίγαοίιοι οὗ {[ποὶν παίϊοι (ΝΡ. σχῇ. 
4----ἢ. χχν. ΧΧΧΊ.; «058}}. Χ111, 21.}; Δ ΒΟῸρΡὮ Π6ΥῪ δου σαγάβ γοοονογρα 
80 τιθοἢ οὗὁἨ {Π6]Γ ἔΟΥΤΊΘΥ βίγθηρί 88 ἴο σϑθον {86 Ιβγαθὶ δ {ἘΠ 6]1Γ 
{τυ Αγ 165, δμαὰ [ῸΣ Βούθῃ Ὑϑᾶγβ σ ΘΔ Ορργοββοα τμο. ΕὟΟΙὰ ({18 
Ῥοηάεαρσο, ΟἸάδοι ἀ6]γογθα 18 σου συ τῦθη ὙΓΠ ἃ ΨΘΙῪ ἸΠΕΘΙΙΟΥ ἔΌΓΟΘ, 
διῃἃ δἰ πιοβῦ δηηι Πα θα [6 Μ|ΠΙαΙΔηΙ68, τ ΠΟΒ6 Βυγυῖν ηυ ΣΟ ΔΗ 8 ΔΓ 
ΒΕΡΡΟοΒϑα ἰο αγβ θθθῃ ἱποοσρογδίβα 18 [μ6 ΜΙΟΔΡ [68 ΟΥ ΑἸητηοηϊ68. 

3,4. Το ΜΟΑΛΑΒΙΤῈΒ 3:6 ΑΜΜΟΝΙΤΕΒ ὙΟ6͵Ὸ {86 ἀοβοοηαδηΐβ οὗ 
{86 ᾿ποοβίυουβ οἴβργϊπσ οὗ [ωμοἱ. (ἀφδῃ. χὶχ. 80-- 88.) Τη6 Μοδθιΐοβ 
ἀν ο]ῦ οπ {86 οαβὲ οὗ {86 “οτγάδῃ, ἴῃ ἃ ἰγδοὺ στ ἤθηοο (ΠΟΥ Πα Ἔοχρο θὰ 
{816 Ἐπαϊμλβ, ἃ ριραηίο ΔΡΟΥΙρῚπμ4] τθ6. Τη6 Αἰοχηοηϊίοθ Πδα {Π6ῚῪ 
Τοδιάθμοθ που ῃ-ϑαδὺ οὗ 86 Μοδθιίθβ, ΒΟ. ἰουυ ΟΥΥ ΠΟΥ δᾶ 
ψτοϑίρα ἔστουὰ [π ΖϑιηΖυτηταῖηλ, πού ο Υ σίρδηξο {γῦ6. ΤῊ σσππίγΎ 
ΟΟΟΘΙΡΙΘα Ὀγ {8686 ὑνο ἰπθ68 τγᾶ8 ΘχοΘ αΙ ὨΡῚΥ ρ]ραβαπύ δηᾶ ἐγ] ; 
ΠΟΥ ἼΘΙ ὙἹΟΪΘΠΕΪΥ ΒοβΌ]6 Τὸ {π6 [Βγδϑ] 68, τ οπὰ {Π6Υ αὖ ἀΠἴδγοηΐϊ 
ὌΩ68 ἰρυτΊ Ὀ] Υ ΟρΡργοββοᾶ, ΤΏΘΥ ψ γα οομαπογρα ὈΥ Πανὶ, δπα [ῸΣ 
ϑθουῦ 160 γϑϑσβ οοπϊπιιθα 1ῃ Βυ δ) ἴοι ἴο {π6 δγϑο 68. Οἱ {6 
αἰνιβίου οὗ (6 Κηράοπι {μ6 Ὺ [611 ἴο {6 Βμαγο οὗἨ (μ6 δὰ {θ68:; δπά 
ΔΙΌΟΣ Βανοσαὶ δἰοιρίβ ἴο τοραΐῃ {ποῖ ΠΌΘΥΓΥ ΠΟΥ Βασοσθαϊηρ ΚΙηρΒ 
οὗ [βγϑ6] (βοπλθ οὗ σχβοηι ΒΟΥ ΓΟ ΪΥ ομαββαα {ποπ, δηᾶ ἱπηροδβοα ΠΘΑΥΥ 
ἀὐθυΐθθ Ρροη 861), {Π6Ὺ γα βυρροβοᾶ ἰο ἴανο οββοίβα {Π6ὶν δοχὰ- 
ΡΙοίο ᾿θοσαζοῃ ἀυγιηρ {86 ὈΠΠΆΡΡΥ Γοῖρῃ οὗ ΑΜ8Ζ. 

ὅ. ΤὴΘ ΑΜΑΙΕΚΙΤΕΒ 66 ἀοβοοπαρθα ἔγοὰ Ασηδίοῖς, [Π6 βοὴ οὗ 
δια, δηὰ στδηάβομῃ οὗ Νοόοδῖ, δῃα ὙγΟΓ6 ὙΘΥῪ ΤΟΥΤΩΪἀΔ0]6 ΘΠΘΙΏ168 ἴο 
1.6 ΙΒγδοὶθβ. ΤΉΏΘΥ σοσο βού ]6α ὁπ ἰμδ6 βουῦ οοαδῦ νοϑυνασζα οὗ 
"] ογάδῃ, δῃὰ ἢγβὺ ορροβθὰ {86 [βγδο 168 δῇ {πὶ} ἀδραγίαγα ἔγοτη 
Ἐργυρῦ, Ὀυΐ σοῦ ἀοίθαίβα δηᾶ ἀοοπχθα ἴο ἀοβίγαοθοη (χοά, χυ]]. 
8---16., Πϑουῦ. χχυ. 17--19.); π ΒΟ τγα8 Θομπηηθῃορα ὈΥ͂ ὅδ], δπα 
Βηϊθμοα Ὀγ δν!ά. 

6. Τὸ ΕΡΟΜΙΤΕΒ 6 γο {16 ἀοβοοπαδηΐϊθ οὗ Εβδὰ οὐ Εάοσα : {Π6 Ὺ 
Ῥοβββββϑά ἐμοιωβοῖνϑβ οὗ [Π6 δοπηΐσυ βουϊηναγά οἵ πᾶ. δηα {86 Βοὰ 
68, ὙΓΠῚΟἢ τγ88 ΟΥΙΡΊΠΔΠῪ ΟΟΟΌΡΙΘα ὈΥ (π6 Ἡογῖΐοβ, ΒΟ 8.6 ϑυρροβθα 
ἴο μανῷ θθθῃ ἤπμδ!} }γ Ὁ] πἀοα τὰ ὑπο ΘΟΠαυοσοσθ.Ό [Ὁ γγχὰ8 8 Του - 
[αἰπουβ ἰγαοῖ, ἱποϊυἀϊηρ {πΠ6 πηοππίδιηβ οὗ δεν ἀπά Ηοσ, δᾶ {π6 ὑγο- 
ψΙΠΟ68 οὗ Ποάδῃ, Τοδπ, ὅθ. ΤΠΟΥ ογ6 ρονοσηθα ὈΥ ἀυϊκοθ ΟΣ 
ὈΥΠΟΘΒ, δηα αἰνογιγαγαὰβ ὈῪ {ὑποὴῦ οσση Κίησθ. ((ἀ6η. χχχυι. 31.) [1η- 
νοίογαϊα ἔθ68 ἴο [βγδϑὶ, ὉΠ Υ σοπεϊηιϊια Ἰπθοροηαάθηῦ ἀπ] {π6 ὑπλ6 οὗ 
Θανιά, ὈῚ σόα (μον σσογο δυάδα Δπ4 ταπήδγρα ἐγ αίαγυ, ἴῃ σοπι- 
ΡΙοἴίοι οὗ Ιβαδοβ ργοόρῆθου, [Ππαὺ «ἀο0Ὁ Βιιου]α γὰ]6 Ἰύβαυ. ((ἀθη. χΧχν]!. 
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29.) Το Ἐκογαϊίδβ θοσ {π Ὁ βδυδ)]θούϊοη ψ ἢ Ἔτι πηρϑίθῃοα; 
84, δὲ (86 ομὰ οὗ ϑϑοϊοπηομβ σγοῖρῃ, ΗἩδαβα {86 Εἰ ἀομϊα, πο πδὰ 
Β6θη οαττιθα ᾿ηΐίο Εργρύ ἀστὴρ 818 ΟὨΠ]ΠΔΠοοά, τοϊιγπθα Ἰηΐο ]8 
ΟΥ̓́ ΘΟΠΓΥ, ὙΓΏΘΓΘ Ἷ: Ρτοσυγοα ἢ μη861} ἰο 6 δοϊπον)θαροα Κίηρ. 
(1 Κίηρβ χὶ. 21, 22.) [0 18 ργόῦδθ]θ, μόνσθυον, {πᾶῦ πα τοϊρηθα ΟὨΪΥ 
ἴη [86 δαβίδθσῃ ραγ οὗ Εοιὰ ; ἴον ὑπᾶΐ ραγὺ συμ ἢ ἰδγ ἀἰγθοῦγ ἴο ἐμ6 
βου οὗ υξεα οοπίϊπυρὰ βυθ]οοῦ ἰο ἐπ6 Κίπρβ οὗ «πᾶδ πιη0}} [16 
τεῖσῃ οὗἉ “6 θογδπι, ἀρεϊηβῦ ποτὰ {1| ΕἸ ΔοταΙ68 το 6 116. (2 ΟΒγοη. χχὶ. 
8---10.) ΤΟΥ σχογα 8͵8ο0 ἀἰϊβοουιῆ δα ̓ γ ΑπμλζΖίδι Κἰπρ' οὗ πὰ δ, τ ΠῸ 
5167 ὁη6 ἰμβουβαπά πλθη, δηα οδδύ ἔθη ἐπουβδηα ΠΊΟΣΘ ἢ ϑὰ ὃ ὈΓΘΟΙΡΙΟΘ. 
Βαυΐ {Ποῖ οοπαιθδίβ Τ γῸ ποῦ ρϑυτηδποηῦ. ὙΥΒθ ΝΟΡΙΘΠΔαΠΘΖΖΑΥ 
μεβιοσϑὰ “ογαβαίθη,, (86 ΕΔοι 68 Ἰοϊημοα πἴτ, δηα ϑποουτγαρθα Εὶπὶ 
ἰ0 τ8Ζ6 {86 νΟΙΥῪ ἰουπάεδίομβ οὗ {π6 οἷἵγ (Ε2Ζ6Κ. χχυ. 12---Ἰ4., χχχν. 
8---ὅ. ; ΟΡαά. 10--16.; Ῥβα]. οχχχνὶ. 7.; 1,8. 1γ. 2]1.}: Ὀυῦ ὑπ} 
οὐ] ἐν αἰ ποὺ οοπίϊπαθ Ἰοηρ' ὑπρυπὶβηῃθα. ΕἾνα γϑᾶγθ δέου {Π6 σδρ- 
ἴατα οὗ “Ψογυδαίοα, ΝΟΟυσΠΔάποζΖζασ Ὠυμ]οα 4] {π6 βίδίθϑ αγουμπᾷ 
“υάξα, δηα ραυ οι Υ]γ {π6 ἰοιυιοτγΥ οὗ {πο ΕἸ Δομλῖίοβ. υγίηρ. [Π6 
ἜΣ 1] οὗ {86 “6718 {π6 ΕἸΔομλλῖ68 ἈΡΡΘΑΡ ἴο ἴδνθ ργθββοα ἔογνγαγα ἰπΐο 
(86 ϑουΐῃ οὗ Ῥαϊθϑμθ, οὐ πηϊοὶ ΠΟῪ ἰΟΟΪς ρῬοββθαβίοθ 848 ἴᾺΓ ἃ8 
Ἡρρτοη; τ Ποτα ἰΠ6Υ Ο͵Θ ΒΒ ΒΘαΌΘΗΑΙΥ δὐδοκοα δηα βυρθάμποὰ ὉΥ 
116 Μδοοδῦθοβ, δπὰ γοσα Ομ ρ6]]6α ἰο δβαορί {μ6 ἰαῦγβ δῃᾶ ουδίομηβ 
οὗ {ῃ6 «Θνγ8.} 

ΙΝ. Οἱ [δὲ δσοπᾳποβὶ οὗ ὑδῆδδη Ὀγ {πα Ομ] ἄγϑη οὗἉ [βγϑοὶ, όβηῦσα 
ὈΙΥΙΘΕῚ 1Τ ΙΝΤΟ ΤΕΙΨΚΨΕ ΡΑΒΤΒ, ὙΏΙΟΒ {ΠπῸ ὑνγαῖνο {γ1068 ἀγΘῊῪ ὈΥ 
ἰοῦ δοοοσάϊηρ ἴο {μ6ὶγ ἔβγ}1}168: 80 ὑμαὺ ἴῃ {Π18 αἰνίβίομα ΘΥΟΓῪ {{106 
ΔΠἃ ΘΥΘΙῪ ΤΆΓΤΑΙΥ τοοοϊγοα {ΠπΠοὶγ ἰοῦ δηα βασα ὈῪ {μοιηβοῖνϑβ, αἰβεϊποῖ 
ἔγοτῃ 41} [πΠ6 οἶοσ ὑπ1ῦ68. ΤῊυΒ Θϑοἢ {106 Τοπηδι θα ἃ αἀἸδίϊηοῦ ῥγοὸ- 
γίηθ6, ἴῃ ΒΊΟΝ 41} (86 ΓΘ ΠΟΙ ἀοΥβ Το ποὺ ΟἿΪΥ 1βγβοὶ ἴθβ, θυΐ οἵ 
ἴμ6 βᾶπηθ {π1ῦ6, ΟΥ ἀοβοθμάδηϊβ ἔγομῃ (Π6 βατὴθ ραίγδτοῖ : δηᾶ (ἢ 6 
ΒΟΥΘΓΑΪ ἘΆΤΏ1]165 γοΥῈ ρῥἰαοθα ἰοροίθοσ ἴῃ (86 βαηθ ποὶῃουγῃοοά, 
γ ΟΊ νη {Π6ῚΓ ἸΠΠοτίδποα ἴῃ {Π6 Βᾶπλθ ρᾶῦί ΟΥ βυδαϊν ϑίοη οὗ {6 
{π|06. ἫΝ Θδοῖ ὑὐπ1ῦ6 ΤῊΔΥῪ 6 Βα! ἰὸ ᾿ἴνϑ ἱορϑίποῦ ἸΏ ὁη6 ἀπά {Π6 
ΒΆΠῚ6 ΟΟἸΩΪΥ, ΔΠα 6δοΐ) ἔβην 1 ΟὯ6 δηά {Π6 βαπλα ῃυπαγρᾶ ; 80 {πδ 
(86 ᾿ΠΠΑ ιδηίβ οὗ ΘΥΘΥΥ ποσοῦ ΒοΟΩ ἡγογα γο  αὔϊοηβ ὕο θϑοῦ οἴιθσ, 
Δη4 οὔΠ6 βᾶῖηθ ἔΆχ11168. Νον γγ88 1Ὁ ρου {64 (Παῦ Δῃ Θδίαίθ ἰἢ Ο.Θ 
ἰτἰδα δῃου α Ὀθοοτθ {86 ὈΓΟΡΟΣΟΥ Οὗ ΔΩΥ Ροσβοῃ ὈΘΙοηρΊηρ᾽ ὕο ΔΠΟΙΠΟΓ 
{10 6. 

Ϊὴ οΟΥ̓ΟΥ ἴο ῬΡΌΒΟΥΥΘ 88 ΠΟΑΣΙΥ 48 ροββι Ὁ]6 {Π6 βᾶτωθ Ὀαΐδῃσθ, ποῦ 
οὐΐγ θείνγοοῃ {π6 {δ68, θυΐ θούνγθοπ 186 Παδ48 οὗ [Ἀπ211168 δηὰ {86 
[ἌΓᾺ11168 οὗἨ [86 βαπι6 {γι 68, 1 γγαβ ΤὈγίΒοΣ ρῥγονϊ δα ὑμαὺ ΘΥΟΥΥ τα Ἐ 
ῬΟΒΒθββίοῃ Βῃου Ἱά 6 ὉΠΑ4]16 886. 

ΤΒΘ σψιβάοιῃ οὐἁὨ (818 οοπβςαὐοη ᾿δα ργονϊ θα ἴῸΣ ἃ γϑΐθαδϑϑ οὗ 4]]} 
ἀοὈ8 ἀπα βουν τ 68 ΘΥΘΙῪ βανθηίῃ γοαγῦ (Π οι. χνυ. 1, 2. 12.), {παὐ [86 
Ἠδργονν παίϊοι ταϊρῇ! ποῦ του] 6 Γ ἀν ΔΎ ἰγοτὰ 80 ρτϑαΐ 8 Ὡυ ΠΆΡΟΣ οὔ 
ἴτθε δ ]θοῖβ, αμὰ Ὀ6 ἰοβὲ ἴο {π6 βρῇ ]ῖο 1η {π6 οοπάϊθοη οὐὨ βανθθ 10 
ΑΒ ΤΏΟΓΘΟΥΘΥ ΓΟΥΙΘα, ὈΥ {π6 ἸΔῈ οὗ 1166, ΠΙΟἢ τνδ8 ον συ ΒΓ (ἢ 

1 Κ66 83ηὴ ἱπίοσεβίίης ἀπά δοσυγδίοΥ σομ ρ ]οἃ ΠἰδίοτΥ οὗ ἴΠ6 ἙΔοτηΐοβ ἱπ ἴ86 ΒΒ] δὶ 
ἘοροσίθοΓΥ, το]. 11}, ὑγν. 2δ0--- 266. (Απάονεγ, Μαββδομιιβεῖῖα, 1838); ἱπ γχυ. Ἐοδίπβοπ᾽ 
ΒΙΒΙΙΘΑΙ ΒΟΘΟΆΓΟΒ6Β, γο], 11. ρρ. 657---568.; διὰ ἴῃ Ὦγ. ΥΥ Πδοῖ 5 1,.Δη}8 οἵ τὰ ΒΙυ]ο, νυ], ἰὶ, 
Ῥυ. 129--ΟΊ 40, 
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γθδγ, {παὺ {μ6π 411 Ἰδη48 βῃοι]ὰ Ὀ6 τϑδϑίογθα, δῃᾷ {86 ββίδίβ οὐ θυθσυ 
ἔλταῖγ, θοὶπρ' ἀἸβομαγρϑα ἔΡΌΤΩ 81] ἸπΟΌ ΤΩ ὈΥΆΠΟ68, βου] γοΐυσῃ ἴο {Ππ6 
ἔΆτ ΣῪ ἀραῖῃ, ΕΌΓ {Π18 ὕΠ6γ6 Ὑὰ8 80: ΘΧρυθ88 ἰᾶνσ. (1μογ. χχν. 10.) 
γε 8μαϊὶ λαζϊοιο ἐδ Πίος ψοαγ, ἀπά ρ»γοοίαῖπι ἰδογέν ἐλγοιρλοιέ αἰ 
ἐλο ἰαπά, μηίο αἷΐ ἐδ ἱπλαδίξαπέβ ἐλότοοῦ: τὲ δλαϊϊ δὲ α μδὲϊδα πο ψοιι, 
απὰ ψε 8δλαϊϊ γεοίμγὴ ουεγν πιαπ ἰο Ὺῇ᾽δ ροϑϑεβδίοη, απὰὶ ψγ6 δἰλαϊ γεΐωγπ 
ΘυοΥῳ πιαᾶπὶ μηΐο ἀὲδ ψαηιῖϊψ. Τύ ἰ8Β ἔὈΣΓΒΟΥ οηδοίοα, Α4πώῶ ἐδ ἰαπὰ εῃαϊὶ 
ποΐ δε δοϊά ΚΤ δυδῦ; (ΟΥ̓, ἃ8 ἴῃ {Π6 ΤηλΓρΊη, δὲ φιμΐέο ομέ ο΄, ΟΥ αἰϊοπαΐθα 
ἔγοτα {Π6 ΤἈΠῚ1]Υ:) 7207 ἐδε ἰαμά ἴδ πιΐπθ, ΓὉΥ ψ6 αγὸ δίγαπφοῦθ απά 
80) ἸΥΉΘΥ5 ιτοϊξἑ, πι6. 
ΒΥ {118 ἀρταγῖδη ὰν οὗ {π6ὸ ἩΘΌΓΘΥΒ, 411 δβϑίδίθθ ψτοσο ἰο 6 Κορί 

ἴῃ {86 Βδ1η6 [ἈΤΩ11168, 88 γΧ6}} 88 {Π6 βδγθ {χ1068 0 τ ΒῖοΝ (ΠΘΥ οΥἹρΊη- 
ΑἸ Ὀο]οηροὰ αὖ ἐπ6 πτγβί ἀϊνιβίοη οὗ [πὸ ἰαπα ὈΥ «“΄οβῇῆσδ ; 8ο {μαῦ ον 
οἴὔθῃ Βοθυϑῦ 8 πιδη οδίαϊα ῃδα Ὀ66Η 80]ἀ ΟΥ̓ δ᾽ Ιϑπαύθα ἔχοι οπα }1}}01166 
ἴο ΔηΟΙΠ6Σ, οΥΓ {πγουρἧ ΠΟῪ ΤΠΔΠΥ͂ ΠΆΠπἀ8 ΒοΟνο 1ὖ μδα ῥβεδβαά, γε ἴῃ 
ΔΕΌΥ γοδγΒ ΘΥΘΓῪ οϑίαϊθ πηυϑῦ γοίασῃ (ο (86 Ποῖγβ οὗ (86 Ῥϑύβοηβ 80 
ΘΙ ΟΥΡΊΠΑΙΠΥ ροββοββϑα οὗ 10, 

Τὺ 8 δὖ γβϑί δὴ δχοβι]θηὺ σοηδυι αὐοῃ, ΘΟμΒΙ ἀογῖηρ (ἢ 6 ἀοδῖση οὗ 
[818 σονογηπχθηΐ, ὕο τδκα 80 648] 8 ἀν βίοη οὗ {π6 ἰδπᾶ διβοηρ {16 
ΜΠ016 ΗοΌτον πδῦοῃ, δοοοσαϊπσ ἤο {Π6 Ρ0]]: 10 τηϑ46 ὈΓΟΥΒΊΟη ἔῸΓ 
ΒΘ. Πρ πα ταδὶ ηὐδι ΠΙΏρ᾽ ἃ ΠῸΠΊΘΓΟΙΙΒ ἃ Πα ὈΓΑΥΘ Π1}}1{18 οὗ δὶχσ υπάγοα 
{μπουβαπα τὴθη, ὙΒΙΟΒ, 16 {Π6ῚΓ ἴΌγοΘ νγὰβ Υἱρ ΠΥ αἰγοοίβα δπα πὑβοα, 
ψγου ὰ Ὀ6 8 βιβῆοιομύ ἀθἔθῃοθ ποῦ ΟὨΪῪ ἀραὶηδί ΠΥ αὐἰξοιωρίϑ οὐ {πο ὶγ 
1688 ρον! πεῖρα ουγδ ὑο ἀθρεῖνθ ἔμθῖα οὗ {πο ὶν ΠΘΓΕΥ͂ ΟΥ ΤΟ]ΡΊΟΗΣ ; 
Ὀαΐ, σομβιἀουησ, Τρογθουϑῦ, {π6 παίαγαὶ ΒΘΟΌΣΙΟΥ ΟΥὨ ὑΠ6 Ὁ ΘΟὰΠίΓΥ, 
Ἰηΐο ψΉΟΩ μῸ ᾿ἰῃτοδβ οουἹὰ θ6 τηδὰθ δυΐ {πχουρἢ σον ἀπ ου 
ῬΆΒΒ6Β, 1ἴ{ γγδβὲ ἃ ἔοσοθ βυβιοϊθηῦ ἰο ἀοίδπα ποῖ ἀραϊηδὲ [Π6 ΤΟΓΘ 
ΡΟΥΤΟΡῺ] οιαρῖγοβ οἵ σγρί, Αββϑυυῖα, οὐ ΒδΌΥ]ΟΗ.. , 

ΤΠδ σϊβάοιῃ οὗ {π18 σοῃβιμ αςοπ 18 γα {γον Οὔβουυ Ὁ ]6, δ8 1 
Ργον θα ἀραϊηδύ 41} δια άουβ ἀδβῖρηβ οὐὗἨἩ ρῥγῖναίθ Ῥϑῦβοηϑ, ΟΥ̓ Ῥθ ΒΟ Π8 
ἴῃ δου, ἀραϊηδὺ {π6 ρα Ὁ]16 ΠΟΥ ; ἰδ ΠΟ ῬΘΙΒΟΙ 1 8ΗΥ οὗ [Π6 
ὑγ1068, οΥΓ ἰὨγτουσποαυῦ {16 1016 ΗΠ ΘΌΓΘΥ παίϊοῃ, [μὰ ΒΌΘΙ, οβίδίββ δῃὰ 
ῬΟΒΒΘΒΒΊΟΏΒ, ΟΥ̓ ΨΘΙΘ ΔΙ]ονγοα ὈΥ {16 σοπβάξα θη ὅο ργοοῦγα (ποτὰ, 
[μαΐ οοὐἹὰ ρσὶνθ ΔΩΥ ἤοραβ οὗ βιιοοθθβ ἴῃ ορργοδβίηρ ἱμοὶγ Ὀγοίγθη 
8η4 [6]]ονν-ϑα δ] οί8β.Ό. ὙΠΘΥ μδαά πο τῇοθθβ ὅο ὈΥῖθ6 Ἰπαϊσοηῦ ῬθυΒΟ 8 
ἴο δϑϑιϑὺ {πθῆλ; πο σου] ἰπογθ, δὖὺ 8ΠΥ [η6, Ὀ6 ΔΗΥ͂ ΘΟΠΒΙΔΘΓΆΌ]6 
ΒΆΡΟΣ οὗὨ ἱπαϊροηῦ Ῥουβομβ 0 ΡῈ οοστυρίοα, ὙΒΟΥ οοὐἹὰ πᾶν ΠΟ 
ῬΟΥ͂ΤΟΓ ἴο ἔογτοθ {861} 8] ον" -ΒῈ ] οἵδ το 8 ἴδῃιθ βιι τη ϊβδίου ὕο δὴν οἵ 
ὙΠῸ δι θἰου8 νοθ. ΤῊΘ ΡΟΟΥ 'π {0.9 Πδηᾶβ οὗ 8ὸ Ἰηϑην ἔγθο- 
ΒΟΙάοΥΒ ἴπ οδοῖὶ ὑγ106 νγὰ8 80 ὈΠΒΡΟΘΚΑΌΪΥ ΒΈΡΟΥΪΟΣ ἰοὺ ΔΗΥ͂ ΡΟΥΘΙ ἴῃ 
{π6 Πβη68 οὗ οπθ ογ οὗ 8 6 7 τηθῃ, {μαΐ 1Ὁ 15 ᾿τπηροβϑὶ]6 (0 Θοποοῖνα 
ΠΟΥ͂ ΔΩΥ͂ Β10}} Δι Ὁ Ου8 ἀαβῖρτβ βῃου]ὰ βιιοοαδά, 1 ΔΗΥ͂ ροβοη 8ῃου]α 
Βᾶνθ θδθϑὴ ἰουμὰ 80 οΔΚ 88 ἴο αἰξοιρύ (πθπΔ. Β6βιάθβ, {π18 δαυλὶ] 
δηα τηοάογαίθ ῬγΟΥ 8[ 0} [Ὁ ΘΥΘΥΎ ὈΟΙΒΟῺ ὙΓΙΒ6ΙΥ οαἱ ο΄ (Π6 τιθϑῃβ οὗ 
Ἰυχυγγ, ἢ 0.6 ἰοιαρίαιομϑ ἰο ἰῦ ἔγοτη θχϑηρ]θ. [0 αἰτηοβῦ πθοββ- 
ΒΑΓΙΥ ἱπαπορα [86 ψΠῸ]6 ΗἩΘΟΓΘῪ παίϊοῃ ὑὸ 6 οί ᾿πάἀυδίσουβ δπὰ 
ἔγαραὶ, δμα γοῦ ρᾷγα ὕο ΘΥΘΓΥ ΟΠ6 ΒυΟἢ 8 ῬγΟΡΟΥΥ, τι ἢ ΒΟ. Δ ΘΑΘΥ 
βίαίβ οὔ Προγίγ, {παῦ {Π6Ὺ Πα ϑυδοϊθηΐ σθάϑοῃ ἰὼ δϑίθοπι δη ἃ νυϑ]ὰθ 
{πο π, 8ηα Θπαἀθαγου ἴ0 Ῥγαβοῦνα δηα τηδιηίαϊη {ποτη. 

᾿ Τόνπιδη οἡ (πὸ Οἷν!} (ἀογογησηθηΐ οἵ [Π6 ΗΟῦγοννΒ, ΡΡ. 40---49. 



Τρϊοϊδίοι οὗ Οαπααπ ὃν “οελπα. Ι1 

Ιῃ {818 αἰν!δίοι οὗὨ {π6 Ἰαηα ᾿ἰπίο ἔνγεῖνα ρογίϊοῃβ {1|6 ροβίδυυ οὐ 
ἘΡδγδῖτα δῃᾷὰ Μαηδββθὴ ({Ππ6 ἔν ΒΟη8 ΟΥἉ Φ086}}})} μδὰ {Π6}Γ ρογομβ, 
88 αἀἰβπο {σῖρ65, ἱπ ΘΟΠΒΘαΌΘΠΟΘ οὗ «4000 δανληρ οαἀορίεα {Βοτη. 
ΤΏ6 πογέλεγη Ῥατίβ οἵ {Π6 ΘΟ Υ ὍΤΟΥ 8] οὐϊοα το Π6 ἐγθο8 οὗ 
Αββοσ, Ναρδίαὶ!, Ζορυΐοη, δηὰ ᾿βββομαν; (Π6 πιξάϊε Ῥαγίβ ἴο {παὺ οἵ 
ἘΡδγαῖπι, δη οπα 8} οὗἩἉ {π6 {τ106 οὗ Μαδμδββθὶ ; {86 δομέλογη Ῥαγίβ 
ἴο ἴμοβα οὗ “υάδ, Βεοη)απιῖπ, θδῃ, δηὰ ϊλθοι ; δπὰ {πμ6 Ορμηπέγψ 
δεψοπά “οτήάαπ (ΛΟ γὰ8 ἢγϑὺ ὀομαυθγοα ὈΥ (π6 [Βγ86]1068, ὈδίοτΘ 
186 δυδ)]αραίίοι οὗὁἨ ἰῃ6 8016 ἰαπὰ οἵ (δῃδδὴ) νψαϑ δ] οὐϊβα ἰο {ῃ6 
ἐγιῖθο8 οὗ δυο, (Δα, δηᾶ {Π6 οὐδοῦ 8} ἔσθ οὗὐ Μαδηῃδββοῆ. Τῇ 
ἔσιθα οὗ [μον], ᾿πάβϑα (τ Β!οἢ ἑοστηθὰ ἱπ εβθοῖ 8 {γί ἐγ 6), ροβ- 
Βοβθθα πὸ ἰδπάβ. ΒΥ αἰνίπθ οδοιητηδηᾶ {π6γ0 Ψ6ΓΘ δβδιρῃθα (0 {86 
1,μον ῦθβ, ΤῸ 6ΓΘ ΔΡροϊηθα ἴο το βίου ἴῃ ΒΟΥ ἰδίηρβ, νι που ΔΗ͂ 
ΒΟΟΌΏΪΆΓΡ ᾿ΠοΟυ ὈΥΔΏΟΘ, δα ἐδηί 8 δηα ἢγοὺ-ἔγυϊ 8 οὗἩἨ 16 οϑίδίθβ οὗ {8 ὶγ 
Ὀγχείβγθη. Εουίγ-τοισῃῦ οἰτ68 τ γ6 δρργοργαίθα ἰο {ποὶγ γϑίἄθποο, 
ἴβϑηος ο8116α [μον] Ὲ168] οἸ{168: {Ππ68660 ὙἹ6γ6 αἸΒρογβοα δπλοηρ {Π6 ἔνγοἶνθ 
ἐγ θ68, δῃα ᾿ιδα {πεῖν γοϑροοῖνθ δα θυσ8, τ Ἰαπά βυγγοιιπάϊπρ' ἐπ 6πιὶ. 
ΟΥ̓ ΊΒ686 οἰ[165 [μΠ6 ΚΟΠαΙΙΐοβ γοοοϊνοα ὑψϑηίγ- ἤγοο, (μ6 (οΥβμοὨ68 
{πιγίθθῃ, δα [86 Μογαγιίθθ ὑσχοῖνο; δηά βὶχ οὗ ἴμϑ, {γθθ οἡ ϑϑοἢ 
8146 οὗ Φοτάδη Ἷ, 6.6 Δρροϊηΐδα ἴο 6 ΟἸΤΙΕΒ ΟΕ ΒΈΕΟΘΕ, τ ΠΟΥ 
1π6 Ἰηϑδανοχίθμς ᾿ηΔη-ΘΙϑυοσ τιϊρῃΐ δα, δηὰ πὰ δὴ δϑυ]υτα ἔγοπι ἢ18 
ῬΟΓΒΌΘΥΒ, δα 6 Βοουγοα ἴγοιη (Π6 οἴἴβοίβ οὗ ρυϊναΐα γοσθῆρθ, υπὲ} 
οἰραγοα Ὀγ 8 ἰοραὶ ὑσγοοθββ. (Νυῦ. χχχνυ. θ---1ὅ.; Πουΐ, χῖχ. 4--- 
10. ; Φοβῇ. χχ. 7, 8.}} Τμὸ ΨΑΥ ἴο {8686 οἰζϊ68 (88 1Βγϑθ [68 ὙΣΘΓΘ 
Θοισ δ "θα ἴο τη8Κ6 ροοά, 80 {πᾶὺ {86 Τη8}-8 δυο τηϊρηῦ δα {ΠΟΥ 
ει πουῦ ἱπιροαϊπχοπῦ, ἀπ τ} 411 ᾿πηαρΊηΔ }]6 Ἔχρϑάμ θη; δηά, δὸ- 
οογαϊησ 0 {86 ΒΑΡΡΙπδ, {μοῦ νγᾶϑ 85 1ῃβου ροη βοῦ γ δὶ ΘΥΘΙΥ͂ 
ΟΓΟΒΒ ΤΟ --- “Κ Αβυ]υπι, Αβυ απ." [0 μα8 θθθὰ {πουρλὺ {πα [Π6ΓΟ 18 
8 81] δῖοι ἴο (118 ῥσβοῖῖοθ τῇ [Κα 11]. 4---Ο., ΜἜΘΓΘ ἵ οδπ {Π6 Βαρὺ 
18 ἀββοσι θα αϑ ἐδδ υοῖσε 977 οπε ογψέησ ἐπ ἐλε ιοἱϊάογηεθα, Ῥγέραγο 6 ἐλε 
τοαῦ οὗ λε 7,ογά, πιαῖε ἠΐδ ραϊῆ δἰγταῖσλί. ἯἮδ νπᾶβ 86 Μοββιδὶβ ἴογο- 
ΤΓΈΠΟΙ, πα ἴῃ {παὺ οἰδγδοίοῦ τγ88 ἴ0 γσογουθ (6 οὐβίδοϊθβ ἰοὸ πλθῃ 
Βεεῖπσ ἴο ᾿ἶπη 88 {Π|6 1} ἀβυΐαμ, δα οὈίαϊηϊηρ {Π6 βα]ναίοη οὗ αοά. 

ΓῸῚΒ ΓΟ ΑΓ ΚΑΡ]6 {μαΐ 41} [16 δδοογάοίαδὶ οἱ 168 αν πὰ τΠϊπ {86 δου ΒΓ 
{σιῦ68, εἰηῦ θο]οπρσίηρ; ἰο πᾶ} ἀπὰ ἔοι ὑο Βοη)δμλη, πα ΟὨΪ]Υ͂ 0.6 
ἴο ϑιηθοῃ, τυ Β]Οἢ 18 ΒΕΡΡοΟΒοΘα ἰο αν Ὀδθῃ βιὐυδίθα οἡ {Π6 ἔγοπίιοῦ οὗ 
᾽ υάδἢ, δπα (0 πᾶν σοιηδιπηοα πάθον {π6 σοῃέγοὶ] οὗ {π6 Ἰδἰίοσ ὑὙδ6. 
ΤῊΙΒ νγ88 ᾿ν 186} Δπα ργουἹ θη} }Υ ἀοβιρηῃθα ἰο συδτα ἀραϊηβῦ {Π6 601}8 
οὗ βοβίβαι δούνγθθη (86 βου μβοτη δηα πογίμοσπ {ἰτρο8. ΕὟῸΓΣ ὈΥ͂ {π18 
Θττβηροηλθηΐ 811 (π6 βδοθγάοίαὶ οἰτϊ68 (οχοθρὺ ὁῃ6) [ΑΥ̓͂ ἴῃ {Π6 ΠῚ] 
{τῖρο8 οὗ υᾳἋΔἢ ἀπα Βοηἤδηλη, ἴο τηδιηΐδι ὑμ6 ΠΑ[ΟΠΔ] ᾿γΟγΒ ΒΡ ἴῃ 
18 πὰ, ἴῃ Ορροβιοη ἰο {6 δροδβίδϑυ οὗ {π6 οἵμοσ ἰγῖρθ8. Οἰμοσινῖβα 116 

᾿ ΤΉ οἰεῖο8 οὗ τοΐαρο οπ [ἢ δαδίεγΉ δβἰὰ6 οὗ Φογάδη ὑσόσο Βοσοσ, ἰὼ [Π6 ἴτῖῦο οὗἩ ἘξΘυ ΘΗ; 
Ἑδιοῖι ΟἸ]οδά, ἱπ ἰδὲ οὗ Οαἃ; δηὰ Θο]δῃ, ἴῃ τῃ6 δ4}} ἰγὶο οὗὨἨ Μδπδββοῃ. ΤΏοβο οἡ [ἢ 6 
τοσεείεγη βὰς οἵ Φοτάδη σοσὸ Ηδυτοη, ἰπ [86 ὑστἶρο οὗ Φπάδῃ; βέθοδεπ, ἰπ ἴ[Πδ᾽ οἵ ἘΡἨτγαΐπι; 
δηα δή 5}- ΝΆΡΒ(ΑΙΙ, ἴῃ ἰδὲ οὗ ΝΑΡΠΙΔΙΙ. 

 Μοεῖ οὔ το Νουίὴ ΑἸηογίοϑη πιο 8 δΒ᾽ τ] Ὁ Ρ]Δο68 οἵ τοΐπρα (οἰ. Υ 8. Ποῦ86 οὗ 8 
ἐοῦη), Ὡϊο ἢ αθοτγάςα ἃ βαξδ δϑυ πὶ ἴ0 ἃ ΠΔΠ-Β ΑΥ̓ Γ, 0 Π6ἃ ἴο ἰξ ἔγοιῃη [86 χούθιρεῦ οὗ 
Ὀ]οοά, Αἀδὶτβ ΗΊἸ5ΊΟΥΥ οὗ ἐπ6 Αἰηογίοδη [πάϊ8η8, ΡΡ. 158, 159. 416. 

5 (σοάπίη᾽ ΒΒ Μοβεβ δηὰ Αδσζοῃ, ρ. 78. Φοπηΐηρδ᾽8 δον 8 Αἰιαυΐίῖοδ, Ὀοοῖὶς ἰ, οἷ. ὅ. 
Ῥ. 3956, Ἑάίηδ. 1808. ὶ 



12 Ἡἱϊἱίονιοαὶ (ὐεοσταρὴν 9} ἐδε Ποῖὶν 7 απά. 

Κιησάοπι οὗ «“υ604ἢ τηϊσῃς πάνθ οχρου!θῃοοα ἃ ΒΟΑΓΟΙ ΤΥ οὐἁ ῥυ οβίβ, ΟΥ 
αν Ὀ6οη Ὀυγάδηοα νι }0}} [Π6 τηδὶπίθηβηοα οὗ (πο86 γθο ἢ6ἀ τοι {116 
Κίπράοπι οὗ 1Βγ86] (2 Οἤγοη. χὶ. 18, 14.), σβοη ἐῃ6 486 δηὰ νυἱοκοά 
ΡοΙΙοΥ οὗ «“Θγοθοῖπι πηϑδ ὑγιθδίβ οὗἨ {Π6 ἰονγεδὶ οὐ {π6 ρθορ]α ἰο οἵἕ- 
οἰαίδ πῃ {861 Τοοσα. 

ΟΥ̓ 6 σουπίτυ Ὀαγοηά «“οτγάδῃ, ψ ῇ]οἷ γαθ σίνθῃ Ὁ Μόοβοβ ἰο {86 
ἐγΡ68 οὗ Βθαῦοη δπὰ (184, ἀπά ἴο {π6 [41 {γῖῦο οὐὗἩἨ Μαδῃδββοὶ (Β ουΐ. 
111, 12----17. ; οΒἢ. ΧἹ!, 1---Π., χὶῖ!.), (86 ἰδὲ οὗ ΒΕΟΒΕΝ οδίαιποα {ἢ6 
Βου Π ΘΓ Ῥαγί, ὙΒΊΟἢ τγᾶ8 Ὀουηαθα οα {π6 βου( ἔγοῃ ΜΙΠδη Ὀγ {π6 
ΤΊΤΟΥ ΑΥΏΟΘΙ ; Οἡ {16 πογίϊ, ὈΥ̓͂ ΒΠΟΙΒΘΙ 5128]] ΓΊΝΟΥ; οἡ {86 οαβί, ὮὈΥῪ 
{π6 Ατηπηοη 68 δρᾶ ΜοΔΟ 68 ; ἀπά οἢ {Π6 ννεβῖ, ὈῪ {Π6 σῖνοσ ογύὄδη, 
118 ῥγ μοῖρα! οἱ168 πτοσο ΑΒΠαΟα- ΙΖ ἢ, Βοίμαραγα, Βοίἢ- ρθουν, ΒοζΖοσ, 
᾿ ΘΒ οη, “9482, οἀοηηοίῃ, Μοάρρα, ΜορΠδδίῃ, δὰ Μιάϊδη. ΤΠ 
ἰουγ ΟΥὙ οὗ {π6 {106 οὗ (ΑΙ γγαβ θουπαοα ὈΥ [86 τῖνοῦ οσάδῃ οἡ (ἢ 6 
νγοδί, ΟΥ̓ ἴμ6 οδῃΐίοπ οὗ {μ6 Πα4} {ἷδ6 οὗ Μδμαβεθῖ οἢ {π6 πουίμ, ὈῪ 
{π6 Αὐπηοηϊίθβ οα {Π6 οαβύ, δηα Ὀγ {86 ἰτῦο οὗ Βουῦθθη οἡ {Π6 βοιίῃ. 
Τί ομιοῦ οθ8 σοῦ Βοι μ-γαπὰ (αἴ οσσαγὰβ οδ] θα “0}118), ΠΘὈΙγ, 
742Ζ6γ, Μαμδπαῖπι, ΜΊΖροῃ, Ρϑηυοὶ, ΕΑ ρα, ον ΒδΡΌοίΙ (αἴου ψαγάβ8 
081164 ῬὮΣ]Δ46]ρΡ14), δασοοοίῃ, δὰ ΤΊ. Τῆδ τορίοῃ δ]οϊο ἰο 
1πΠ6 ἨΗΑΙΕ ΤΕΙΒΕ ΟΕ ΜΑΝΑΒΒΕΗ, οὐ ἴῃ οαβίοσῃ βἰάβ οὗ {π6 “ογάδῃ, 
γα Ὀσυπάοα οπ {Ππ6 δου! ὈΥ [Π6 (ΟΥΥΙ ΟΥῪ οὗ {Π6 ἰγῖρα οἵ δά; ὈγῪ 
1ῃ6 868 οὗἩ ΟἸπηογοίμ (αἴογνγαγαβ 68116α τῃ6 ]ΔΚα οἵ (δημθβαγοῖ δηὰ 
[Π6 868 οὗ (1411166), δῃὰ {86 Θουγβα οὗὨ [86 τῖνου ογάδη ἔγοτῃ 108 ΒΟΌΓΟΘ 
ἰουαγ 8 ὑἐπαὺ 868, οἢ {π6 τοβὲ; ὈΥ Μουπῦ 1ΘΌΔΠΟΙ, ΟΥ ΠΊΟΓΘ ὈΓΟΡΟΙΪΥ͂ 
Μοιυηΐ Ἡόστοοῃ, οα {π6 που δπὰ πογίἢ- δαβῦ ; δπα ὈΥ Μουπὺ (ΟἸοδᾶ 
Οῃ 86 δϑαϑί. 8 Ῥυϊποῖραὶ οἱἴθ8 σοῦ Αβῃίδγοι - Οδγηδῖη, ΑἸγαῃ, 
Βοοβηΐογαῃ, Βοίμβαϊάβα, δάδγα, (ὑογαβα, (ὐοϑγ, 8η6 «04068ῃ-(ὙἸ]ο44. 
ΤῊηῖθ {106 γγὰ8 στ δίυ Ἱπαορύρα ἰὼ {86 ὈΓΆΥΘΙΥ οὗ «“4]γ, σγο ἰοοῖϊς 
ἐλγϑοβοοῦῦα οἱξίο8, Ὀ6ΒῚ 168 Βα ΘΓᾺ] 81}4}} ὕουγπΒ οΥ Ὑἱ]ασοθ, σοῖς ἢ6 
ο]οἃ ἩΗδνοί-αἰγ, οὐ 186 2ιοοἰϊηηφς 90 Ψαῖγ. (1 ΟἌτοη. 11. 28. ; 
ΝΌΜΙΡ. χχχὶϊ 41.) 
ΤῊ Τδιμδιηρ ὨΪΠ6 Υ0 68 ΔΠα 8. ΠΑ} ΤΟ ΓΟ βοι [6 α ὁπ {π6 τ Θβϑίθσῃ 

Β:46 οὗὁἩ {π6 «“᾿ογάδη. 
ΤἼΘ σδηΐοη οὗ ὑπ6 {τ1δ6 οὗ Φ 1} γγδ8 θοππαοα οἡ {π6 οαδὺ Ὀγ 186 

Πεδὰ ὅθα; οἱ ἴμ6 νγοδί, Ὀγ {π6 ἰγῦο8 οὗ δη δηαᾶ ϑιηθοη, δοίι οὗ 
γγ ΠΙΟὮ ΙΔῪ Ὀούνθοῃ Ὁ δπᾶ ([ῃ6 Μοαϊζοσγαμθαῃ ὅθα; οὐ [86 ποτίμ, ὈΥ͂ 
(Π6 σαπίοῃ οὗἨ {π6 {106 οὗ Βαη]αιηϊη ; πα οἡ {Π6 βου, Όγ Κδαθβἢ- 
Βάγπθα, δπᾶ (Π6 Π)οβοσί οὗ Ῥδσγδηῃ οὐ Ζίη. «παἋΔἢ νγ88 γϑοϊζοποα ἴο θ6 
{π6 Ἰαγροβί δῃά τηοβὺ ρορυΐϊουβ οὗὨ 411 {π6 ὕνοϊνα {Ὑ068:; δπὰ 18 ἴη- 
ΒΑΡΙΔηΐ8 χογα {Π6 τηοβῦ γα!Π!δηῦ; 1Ὁ γγ88 4180 {π6 οῃϊοῦ δπᾶ σογαὶ ὑτἰῦο, 
ἔγοτα ΒΒ, ἴπ Βα βθαιοπῦ ἀϊπιθβ, ἐπ6 8016 Κιπράοτη ὅ]ὰ8 ἀδθποπιὶ- 
παίθα, Τμο τηοϑῦ σϑιμδγκαῦ]ο Ρ͵δοθβ Οὐ οἰζϊθϑ 1η {Π18 {γ]ῦ6 ὍΟΓΘ 
Αἀυ]]ατὰ, ΑΖοίκαῖ, Βοίμ]ομομι, ΒοίηζΖοσ, [)οὈἱγ, οὐ ΕἸ νΙ Δ Π-ΒΟρΡΠ ΘΓ, 
Ἑπηηδαβ, Εηροάϊ, Εν ταῦθα, οὐ ἤρρτου, [θμ8ἢ, ΜΑΚΚοάδῃ, 
Μδου, Μαββαάα, Το Κοαῖ, δα Ζ1ρΡΠ,. 

ΤΊιο ἱπιουιίδποα οὗ {πΠ6 068 οὗ ΔΝ δπᾶ οὗ ΞΙΜΕΟΝ νγχ88. Ὑ ΤΠ] 
1π6 Ἱπῃοτγϊίαποο οὗ {π6 {106 οὗ  υὐϑῇ, ΟΥ γγχαϑ ἰδίκοῃ ουῦ οὗ {π6 ρογοιῃ 
αὖ ἢγβὶ δ] οὐἱθα ἰο {π6 Ἰαϊίασ. Τηθ Ὀθουμάδγιοβ οὗ ἰπ686 ἴνχο γι] 68 8.6 
πού ῬγΘΟΣΒοΙυ αϑοθγίαιηοα ; {που ρἢ ΠΟΥ ΔΓ6 μἰδοθα ὈΥ ρθορταροῦβ ἴο 
(16 ποῖ ἀπά βουϊῃ-νγθαῦ οὗἨ (86 σδῃίοι οὗἉ Ψυάα ἢ, ἀπ Θομθθαιθι  Υ 
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Ὀογάογοα οἱ ἐπ Μοαϊψοσσαηθδη ὅθ4. ΤΠ ᾿γϊποῖραὶ οἰἴο8 1ῃ (86 {σῖυο 
Οὔ δε, γογο Α͵αίοι, θδη οὐ 1μοβμδπι, ΕἸ] (6 κθῖ, Εἰβῃίδοὶ, ἀὐδί -τἰτητηοι, 
ΟἸΡθείδοη, Ηϊγββοιλθδα, Φορρα, Μοαϊῃ, Τἰταηδίῃ, δηὰ Ζοσδῃ. ΤῈΘ 
ΕΝ οἰάδβ ἴῃ {86 ἰτρὸ οὗ διάθοῃ γοσο Αἰ, Βϑουβῆθῦα, Η στήλῃ, δπᾷ 
ἱΚ|αρ. 
ΤΙὸ οδηΐοῃ 8]]οὐοα ἰο {π6 ἰτῦ6 οὗ ΒΕΝΘΑΜΙΝ ΑΥ Ὀοίνοοη (ἢ 

{το 8 οὗ 0ἀ δὴ δηά «οὈβορῖ, οοπίσιοιβ ο ϑαιηδσῖα ὁ {π6 ποχίῃ, ἴο 
Ψυάδῃ οπ {π6 δουΐϊ, δῃὰ ἰοὸ [δὴ οὰὐ {π6 νγϑϑί, ψ 10 ἰαϑὲ ραγίϑα 10 
ἔτοια ἐμ6 Μοαϊίοσσαμθδη. [{ αἸἃ ποὺ δοπίβϊ ῃ ἸΏ Υ οἰ68 δηα ἰΟΥΏΒ, 
Ὀαὺ {π|8 ἀοίδοι νσᾶβ δου Δ ὨΠΥ ϑυρρ)1οα ὈΥ 18 ροθδβϑϑδίηρσ {86 ταοβί 
δου β ἄοσβῦ]θ, δπα {Π6 τηϑίγορο] 8 οὗ 4}, ---- ([Π6 οἰτγ οὗἁ Φογυβαίθι, ΤῊΘ 
οἴδοσ ρίδοοβ οὗ ποίβ 'π {818 {186 οτο Απαίμοίμ, Βϑί}-], ΟἿ οΔΒ, 
αἸθοοι, ΟἸραὶ, Ηδὶ, ΜιΖζροι, Ορἤγδῃ, δπά {} 6υῖομο. 

Το {δὲ πουίὰ οὗ ἰπ6 οδῃίοη οἵ Βϑῃ͵διηῖη ἰὰγ {μα Δ]]οιαα ἰο {Π6 
ἐτῖθα οὗ ΕΡΗΒΑΙΜ, δηὰ ἰδὲ οἵ {μ6 οΟἴΠΟΥ ΗΑ1Ὲ ΤΒΙΒΕ ΟΕ ΜΑΝΑΒΒΕΗ. 
ΤἼο Βουπάλτ!θβ οὗ {π686 ὕνγο αἰβίγιοῖβ οδηηοὺ Ὀ6 δϑοουίδι πο 1} ᾿Γτ6- 
οἰβίοῃ, Τὰ οδιοῦ ρίδοθβ ἴπ ΕἸΡργαϊπχ τοῦ Βοίβογοῃ (86 Νείμοῦ 
δΔηᾶ Πρροσ, (ἀθζου, ᾿ αἀ4, Μιοδιθδβῆ, Ναϊοῖ, ϑδιγασῖα, Θοβθοθθηι, 
ΒΔ], δηὰ Τπαπβεν ὅοταξ, Αἴἴοσ {86 βοβιῖβια οὗ {86 ἴδῃ ὑἷθ68, (6 
βοδαΐ οὗ (86 Κιησάοτῃ οὗ [βγϑ8] Ὀοΐηρ ἴῃ ΕἸΡῃγαῖτα, {π18 {γῖῦθ 18 ἔγδ- 
4υση νυ πἀϑοὰ ἰο δἰραιν [86 ὙΠ016 Κιησάοῃ. ΤῊΝ οΠθΕ Ρ]Δ668 ἴῃ {π6 
84} (δὲ οὗ Μαῃδβθοὴ σψογα ΑΒ 6]- πο ῃο δίῃ, Βοίμαδαγα, ΒΘ μθῆδη 
(ἴοι σαγάβ ο8116 ἃ δουθορο 8), Β6Ζοκ, Εἰπμάοσ, Εὔποη, Οδί- ποι, 
Μερὶάαο, ὅϑαϊοσα, Ορἤγδῃ, δπα ΤΊΓΖΘΕ. 

Τὸ {86 ποῦ, δῃα τθοσα Ῥδυ( ΌΪΑΓΪΥ ὅο {86 πον μῃ-ϑαβὺ οὐ {π6 ΒΑ} 
ἐγπῖρθο οὗ Μδηδββϑῇ, ἰδῪ (06 οδηΐοι οὗ ΙΒΒΑΟΘΗΑΒ, ἩΒΟἢ 18 Ὀογάογοά 
Όγ {π6 οοἸο γαθα ῥ]αὶπ οὗ «“6Ζγϑοὶ, δηα 18 πουίθοσ ὈΟΧΠΟΔΙΎ νγ88 
Μουπί ΤΆΡογυ. Τδδ οἰϊοῖ οἱτ68 οὗ 1βββόοῦδαν σοῦ Αρμακ, Βοίμβῃθ- 
τη 6Β8}, Ποίμδη, ΚΊΒΠοη, 6 Ζγοοὶ, Ναΐτη οὐ Ναῖη, ΕΒαιοίῃ, δηά Θ'Β ἤθη. 

Οἱ {πὸ ποτίβ δῃὰ νοΐ οὗἩἨ ββδόμαγ γοϑι δα {π6 ἐσθ οὗ ΖΕΒύυμῦΝ. 
18 οἰο ρΙδοθβ σοῦ Βοί] ἤθη, ΟἸππογοίῃ οὐ ΟὨἰημπογοίι, Οαὶἢ- 
Βαρδοσ, οκηθαμι, Βοπηηοη- Μοίμοαῦ, δηθὰ ΘῃἸπσοποἤογοη. 

ΤὨΟ ἰδὲ οὐ ΑΒΗΒΕΕ νγὰ8 βία ἱοπρὰ ἴῃ {μ6 ἀἰδίγιοὺ ὑὸ {86 ποίῃ οὗ 
(86 μα] υθο οὗ Μδμῃδββοῆ, δπα ψϑϑὶ οὗ Ζθθυ]π : ΘΟΠΒΘΑΌΘΏΙΥ 1 γγ88 
8 ΤΩΔΙΙ [Πλ6 ΘΟ ίΣΥ. Ηδη06 1ὑ νγ88 βα]α (δ υᾶρ. ν. 17.) {παῦ “444λεν σοη- 
ἐϊπιιρα οἡ ἐἾι6 δοα-ϑἦοτο, ἀπά αδοάε ἴῃ δὲβ ογοοῖλβ. 18 πουίβοση ὈΟΌΠΟΔΥΥ 
ψΨ88 Μουηΐ [1}ΌΡδηυ8 ΟΥ ΘΟ ΌΔΠΟΙ ; δπα οὐ {π6 βοιίῃ 1 88 θουπαοα 
Ὀγ Μουμπὶ ΟΑγπιοὶ, δπὰ [Π6 οδηΐοιῃ οὐ 1βββοῦαγῦ. [18 Ὀσὶποῖραὶ οἱ168 
Ὅ6͵6 ΑΡάοῃ, Δοββμαρη, ΗΟ Καί, ΜΊΒμαΙ, δὰ ἔθμοῦ. ὙΤῊ8 {106 
ΠΕΨΘΓ ροββοββρα [πΠ6 τσ Π0]6 Ἔχίδηϊ οὗ ἀϊδβίσιοῦ δϑϑιρηθα ο 11, τ ΠΙΟΒ τγα8 
ἰο τοδὶ ἰο 11}Ῥαπυ8, ἰο ὅυγία, δὰ Ῥμοωηιοῖα, δμα ᾿ποϊαἀοα {Π6 ο616- 
Ὀγαϑίοά οἰῖε8 οἵ Τγτο δηα 5᾽άομ. 

1, Αδ|]γ, [86 αυὐδο οὗ ΝΑΡΗΤΑΙ͂Ι οὐ ΝΟΡ 811 οοουρὶοα {Παὺ αἸδέγϊοί ἴῃ 
[πὸ πογίμοση ρατγῦ οὗ (μ6 ἰαπα οὗ δῆδδη, τ᾿ πο ἢ ἰὰῪ Ὀούνθοη Μουηὶ 
1,Ἔθαποη ἴο {π6 ποσίμ, δῃᾶ [86 868 οὗ ΟἸπηθγοίι (ογ (ἀδηποβασϑίμ) ἰο 
186 δουΐ, δηα θβδοσγοθ Αβῇϑγ ἰο [Π6 νυϑϑί, δπα {πὸ σχῖνον Φογάδηῃ ἴο {Π6 
οιδί. [{8 οἰ Ἱοῦ ρίδοθβ χοῦ ΑΒ6] οὐ Α061- Βοί!- Μδβοβδῃ, Ηδιηοι μ- ον, 
Ἠγοβῆοίὶ οὗ [π6 (οπί]ο8, ΚΕ Θἀοβἢ, απὰ ἘΚ Ἰγϊαί αῖμι. 

Ὑ. Το ποχὶ τϑιλδγκαῦ]α ἀϊν᾽ βίου 88 πιδὰθ ὈΥ Κίῃρ ΘΌΠΟΜΟΝ, 
ψἶο αἰνίἀοα (86 Κιίηράοτη, ψΒΙΟᾺ μ6 Πϑα τϑοοϊνθα ἔγοτα [18 ἔλιοΣ 



14 Ἡἱεδἰογίοαὶ Οεοσγαρὴν ο7 δε Ἡοῖν 7ιαπά, 

Ἠανὶά, Ἰηἴο ὑνσοῖνα ὑγονίποθβ οὐ ἀἰδίσιοίθ, ΘΔ Οἢ ἩΠάΘΣ 8. ρθου 8 Ὁ ΟΥ̓ΊσΟΥ, 
ΤΊιοβο ἀϊδισιοίβ, ὑοϑίμον ἢ [86 πδπλθ8 οὗἁ {Π61Ὁ γοϑρβθοίδνα ργθϑι ἀθηί8, 
ΔΙῸ Θημμηογαίθα ἴη 1 Κίηρβ ἰν. 7---19. τοι {86 ρῥγοάμυοα οὗ (688 
ἀἰϑέγιοίϑ ΘΥΟΥΥ ομ6 οὗ {Π686΄ ΟΥ̓ΊΘΟΥΒ Ὑγ7Ὑ68 ἴο ΒΌΡΡΙΥ {6 Κἰηρ τι ῥτὸ- 
ΥἸΒΙΟῺΒ ῸΣ 818 Ὠου ΒΟ ΠΟ], 1 15 χη, δῦ 18, ΘΔ ἢ [ὉΓ ΟΠ6 το ἢ 1π 
1η6 γεοαγ, ΤΠ6 ἀοπιϊπῖοπβ οὗ ϑοϊοθοῃ οχίθπαβα ἥγοηι ἐδε τίσοτ ππίο ἐδξ 
ἰαπά 9 ἐλ ᾿ιεϊδεπο8, απαὰ μπίο ἐδ δογάεν 97 ἔσψρέ: ἐλεν ὁγουσὴξ ργε- 
δοηΐβ, απά δογυοά ϑοϊοπιοη αἷΐ ἐξ ἄανϑ 07} ἠδ ἴδε. (1 ζληρβ ἴν. 21.) 
Ηδησδ 10 Δρρϑδγβ μαῦ (π6 ΗΘΌΓΘῪ ΠΙΟΠΔΓΟΝ ταϊστιοα οὐ 41} [86 ῥτο- 
Ὑ]Ώ668 ἔγομι [86 τῖνοῦ ΕἸ γαίθβ [ο ὑπ6 Ἰαπα οὗἉ [πὸ ῬὨ] 18 π68, ουθῃ ἴο 
{6 ἐγομίοσβ οὗ Εσγρί, Το ΕἸΡΒγαίθβ νγγὰ8 [86 δαδίοσπ ὈουΠάΑΓΥ οὗ 
Ὧ18 ἀοιηϊηϊοηβ: [6 ΡΣ] ΠἸΒ. 168 Τ6ΓΘ τοεδέιοαγα, Οὐ ἴπ6 ΜΘ! ΤΟΥ θϑη 
868; δηὰ Εργρί γγαὰϑ οὰ {ϊ6 δομέβ. δοϊογμοπ {μβογοίοσο μιδά, 88 [18 
ἐγ υΐαγθβ, (μ6 Κἰησάοταβ οὗ ὥγτὶα, Τλαιήδβοιιθ, ΜοδΡ, δῃὰ Απηηοι; 
δὰ (πυ8 ἢ6 Δρρθᾶγβ 0 βᾶνθ ροββθββϑθά 41 {π6 ἰδῃᾷ σβῖοι (ἀοὰ Βιαά 
οογθηδηίρα ψιτὰ ΑΡγδῆδηι ἴο ρσῖνο ὕο 18 ροβίδ ιν. 

ΥἹΙ. ὕπαάον {18 αἰν!βίοη {86 ΗΟΪν 1μδπα οοπεϊπιοά {1}} αἴΐον {86 
ἄἀοδι οὗ ϑοϊοιηοῃ ; 6 ἴδῃ {γὙ10 68 τονο] θα ἔγοχῃ ἢ18 βοὴ μοθοδπι, 
Δα ογοοίθα {μοιηβοῖναβ ᾿πίο 8 βαραγδαίθ Κιπράομμ ὑπ δῦ «ΓΟ ΟΔΠ), 
6416 4 {πὸ ΚΊΝΘΡΟΜ ΟΕ ΙΒΒΑΒῚ.. Τη6 ὕνο οἴδον ἰγ1ῦ68 οὗ Βοπ)δσαΐῃ 
δηα Ψυάκει), οοπιϊπυϊηρ [10] ἰο ΠΟ οδμα, ἰοστηθά (π6 ΚΊΝΟΘΟΜ 
ΟΕ Φύυραη. 718 Κιηράοπι ΘΟμρτΙβοα 4}} ὑπ βουΐμογη ρδγίϑ οὗ {Π6 
ἰαπα, οοπβιβίϊηρ' οὗ (6 ΔἸ] οἰπαθηΐβ οὔ ὑμο86 ὕπο ὑγῖρ68, ἱορϑίμοσ τ ἢ 80 
τοῦθ οὗ πὸ ὑαγγιίοσιθβ οὗ δῃ δηὰ ιτῆθομ 88 ὝΟΓΘ Ἰη οΥτηϊχοα 10} 
{παὺ οὗ Φυάδῇ : 118 τογαὶ] Οἱ ΕΥ̓͂ ΟΥ τη ΓΟ ΡΟ}18 νγὯ8 « δγβα  θτη, ἰῃ {Π|6 ὑχ106 
οἵ Ἰβοπ)αμιη. Τμδ Κιηράοια οὗὨ Ιβγϑθὶ ᾿ποϊυ θα 411 {16 πογίμογηῃ δπὰ 
τ] 06α]6 ραγίβ οὗ {πΠ6 Ἰαπά, οσουριοα ὈΥ {π6 οΟΥΠΟΡ θα ἰὐῖρ68; δπᾶὰ 18 
ΟἈΡ 4] τγϑϑ βδιηδγῖα, ἴῃ {π6 {στρ οὗ ΕΡΒγδίτω, διτυδίθα δρουΐ {ΙΓ 
11168 πογίῃ-οϑβϑὺ οὗ Φογαβαίοα. Βαῦύ {π186 ἀϊν᾽ϑίοη σϑαβοᾶ, οα {πα βιὉ- 
νογβίοη οὗ {π6 Κιηράοιι οὗ [βγϑθὶ ΟΥ̓ 5] Δ] τιδηθβοσ, Κίπρ οὗ Αβϑυσῖα, 
αἰτοῦ 10 μδα ϑυδδιϑίβα ὕνγο Βυιπαγοά δηα ΠΕ γ-ουν γθδγα. 

ὙΠ. Το Ηοὶγ 1μαπὰ [6]] βιιοοοβδίνοὶυ ᾿ηΐο [6 Βαπᾶβ οὗ {π6 ϑ'υτίδῃ 
ΚΙηρΒ, ὑμ6 ασθοῖκβ, δα Ἐοιθδηβ. ΓΝ ΤΗΒ ΤΙΜΕ ΟΕ 9Ε8Ὁ8 ΟἬΒΙΒΤ ἰδ 
νγ88 ἀϊν! ἀοα 1ηἴ0 ὅν βθραγαίθ ργουῖποοδ, υ]Ζ. (ἀ811166, βαμπιδγῖα, ΚΝ π|ἃ6ς68, 
Ῥογῷα, δῃὰ [ἀυπι8. 

1. ΟΑΣΙ1ΕΕ. ---- ΤῊϊ8 ροτοι οὗ [Π6 Ηοὶγ 1,Δπά 18 ν  Ὺ ἔγθα ΘΠ ΕΥ 
τηθη ]οηθα 1π [Π6 ΝΟῊῪ Τοβίδιηοπί : 108 1] τ118 Βθοῖὰ 0 Βᾶῦθ ναγὶ δ αὖ 
αἰἤδγθηῦ (π|68. 10 Θοτηρυϊβοα {Π6 ΘΟΙΊΓΥ ἰοττηουν οοουρὶοα Ὀγ {16 
{1068 οὗ Ιββδομαν, ΝαρΒα]:, δπὰ Αϑῇου, δηα ὈΥ ρατὶ οὗ {86 ἐσθ οὗ 
Πδπῃ; δπᾶ ἰβ8 ἀϊνιἀθα ὈΥ “οΒορἢυβ ἱηΐο ὥρρεν διὰ Ζοιοενῦ Ο΄αἰϊϊεε. 

ὕρρεν Οαἴξίδε ἀοιπα θα ἴῃ πχουηίαϊηθϑ; πα ἔγοια 118 νἹο ΜΙ ΓΥ ἴο (86 
οἰ168 οὗ Τγτα δῃα διάοῃ, 1 18 ο]164 {π6 Οὐαείς 9,17,7 Τγτε απὰ ϑίάοπ. 
(Μαδῖκ νῖ!. 81.) Τὴ6 ρυϊποῖραὶ οἱὐγ ἴπ (Π18 τορίου 88 βασοα Ρἢ]- 
ΠΡΡΙ; {πγουρὴ τ ]οἢ ὑἢ6 τηδλῖη γτοδὰ ἰδὺ ἰο ᾿διμδβοιβ, ΤΎγο, δηά 
Βιάοη. 
7 οιοον Οἰαἴδῖοο σα βιϊαδίθα ἴῃ ἃ τἱοῖ δηά ἔδυ! }]6 ρ]αῖη, θεΐνθοη ἐπ 

Μοαϊθυσαῆθαη ϑθα δηὰ {Π6 ἰακα οὐ (ὐδῃποβαγοίῃ : δοοογάϊηρ ἴὸ 
ἸοΒορἤυβ, (Π|18 ἀἰδίσιοῦ νὰ νΘΥῪ Ρορυΐοιι, οοῃίαϊηϊηρ' πρυγαγάβ οἵ ἔνο 
᾿νυπάγοα οἰἴλοβ δῃά ἴοννῃβ. ὙΠ6 ῥγϊηοιραὶ οἰδ68 οὗ ρονγοῦ ΟἍ11166, 
τηδηϊϊοποά τη τ(ῃ6 ΝΟ Τοδίδιηθηΐ, ἀχὸ ΤΊ οσῖδθ, ΟΠμογαζίη, Βοι μβαϊάα, 
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Τοϊυϊδίοης ἐπ ἰδὲ Τίπιο 90 ὕεδιΣ ΟΠ γίβέ, 16 

Ναζδαγοίῃ, ὅδηδ, (Οὐδρογθδυ, Νδιη, (ὑθθβασοα οὗ ῬαἸοϑδϑίϊπο, διὰ 
Ῥιο]οπλδῖβ. 

Ο411166 νγγῶβ τιοδῦ Βδβοπουγοα ὉΥ͂ ΟΣ ϑδαυιουν Β Ῥγθϑθπθοθ. ““ Η ΠΟΥ 
ΦΌβοΡρὴ δὰ ΜαῪ τοϊυγποα πῖτ Πἰπὶ ουἱ οὗ Εσγρί, δπηα Βδγθ δα 
ΓΟΘΙἀ6α ὑπη{}] ἢ18 Ὀαρίϊδηι ὈὉγ Ψοδη (Μαί. 11, 22, 28.; [ΚΘ 11. 39---6].; 
Μαῖ 1. 18.; Κα 1. 21.}. Ηπον πὸ στοιυγηθα δἴον 18 Ὀαρύϊβηι 
8 πα ἰδτιηρίδίοι (10Κ6 ἴν. 14.): δηα, δἴϊον 18 θπίβΏο0Θ. ΟΒ ἢἷ8 ΡῈ] 1ο 
Τα  Ἰ]Βίσυ, δουρ πα οὔθ τγϑηῦ Ἰηΐο ΟΥΒΟΓ ῬγΧΟνῚΠΟ68, γοὺ 80 ἐγοαυδηῦ 
ὝΕΓ͵Θ 18 γἱβιῖβ [0 {Π18 οοππίσγ, ὑμαὺ ΒΘ 88 0816 ἃ (δ! 1] θη. (Μαΐϊ. 
χχν!. 69) Το ρορυϊαοη οὗ (1411166 Ὀοϊπρ ὙΘΙῪ ρτοδῖ, οὔὐῦ 1,ογὰ 
Πα τοδηυ ὀρρογίυπὶ 68 οὗ ἀοϊηρ φοοά ; ἀπά, Ὀοϊηρ ουΐ οὗ [6 ρονσοῦ 
οὗ 186 ῥγιδδίβ δὖ ἐ δυβΆ] 6, ἢ 6 ΒθθῖῺβ ἴο ἤδνο ργϑίοστϑα 1ζ δ8 ἢἷ8 δροᾶθ. 
Τὸ 818 Ῥγουΐῃοθ ΟἿἿΥ ἸωοΟΓ ΘΟΙΩ8Π6 64 ὮῚΒ ΔρΡΟΒΙΪ6Ά ἴο δομη6 δηὰ οοι- 
γΟ͵Β6 ὙΠῚ} Ὠῖγ δέου ἢ18 γτοβυστοσου (Μαιξ. χχυηὶ. 7. 16.): ἀπᾶ οὗ [18 
ΘΟΌΠΙΤΥ τηοβῦ, 1 ποῦ [86 τ ΠΟΪ]6, οὗὨ Β18 ἀροβίϊ6β ἜΘ πϑδνϑθ, ἘΘΠΟΘ 
(ΠΘΥ͂ ΔΘ 41] βίγ θα Ὀγ 186 δηῆρεὶβ πιοπ οΥΓ Ο΄αἰϊῖ26.2} (Αοἷϑ.. 11.) 

Π6 Οἀ4}}] 6 πη Βροκα δὴ ὉΏΡΟΪΒποα απ οοστυρί ἀϊαϊοοὶ οὗ {6 
ΟΥΤΊΔΟ, ΘΟΙΩΡΟΌΠΑΙΩΡ δπα υδὶπρ ἢ) (αἷπ) ἔογ δὲ (αϊερλ), 3 (εαρλ) ἴογ 
3 (δεέλ), Ὁ (ἐαμ) ἴοῦ Ἵ (ἀαϊείς); δηα αἷ8δὸ ἐγθαιθηίυ ομδηροά τΠ6 
ξυϊίαγαϊβ. 2 ΤὨΪΒ ῬγΟΌΔΌΪΥ ρῥγοσοοαρα ἔγοπι {Π 61} στϑδῦ ὀοταγηπ σαί οη 
δηὰ ᾿Ἰηϊοττηϊχίασγα τ] (16 πο θουσίηρ' παίϊοηβ. [0 τγδὰ {118 σοστυρῦ 
ἀἸα] βού {μαὐ Ἰοὰ ἰο {π6 ἀεοίοοίοη οὗὨἩ Ῥοΐδσ δ8. ομδ οὔ ΟΝ γ δι Β ἀϊβοΐ }]68. 
(Μαγκ σῖν. 70.) Τηο Οὐδ] ]θαπ8 ἀγα τορϑδίθαϊγ το οηθα Ὀγ «]οβορῆυβ 
88 8 ἰΓὈυ]Θηΐ ἀπά το} ] ουθ ΡΘΟρ]6, ἀπα ΡΟῺ 411 οοοδβίουβ γΟΒΑΥ ἴὸ 
ἀἰδίαγ (Π6 Βοπιδη δυϊπουιγ. ΤἬΉΘΥ ὙΧ6ΓΘ ΡΑΥΓΘΌΪΑΥΪΥ ἰΟγγαγὰ ᾿π 8η 
ἸπϑΌΣτ 0 ἀραἰπϑὺ ΡΙ]δίθ ᾿ϊπη86}, ὙΠῸ ῥγοοθοαθα ἰο ἃ ΒυΠΩΤΔΓῪ 
τη046 οὗ ρῥυπιβηῃπιθηΐ, σϑυδίηρ ἃ ὈΑΓΥ οὗὨ ἴῃθπὶ ἴο Ὀ6 ἰγδϑομθσγουβὶυ 
δβἰδῖπ, ἀυτῖηρ ὁη6 οὗἩ [Π6 ρστοδί ἔδδίϊναὶβ, 6 [ΠΘΥ͂ οδπι6 ὕο Βδου ρα δἵἱ 
ΠΟ βα!] ολ.}Σ ΤῊ]8 ομαγδοίοσ οὗ (86 (ἀ811}1 688 δχρίδῖῃβ [Π6 ΘΧργαββίοη 
πη 8... 1 κοβ αοδροῖ (χὶϊ!. 1.) τολοθε διοοά ΤΥϊαίε πιϊπσίοα τοϊέῇ ἐλεῖτ 
δαογίγοεδ; δηα 4180 δοοουηίβ ἴῸΣ ἢ18 Δορτυρὺ φαοβίϊοη, τολδη ἣς ἤραγά ὁ 
Οαἰϊἶεο, αιὰ Δϑκοα 1 “6δϑιι8 ισεγ6 α Α'αἰϊίοαπ ἢ (ἴχκΚο χχῖ. 6.) Ουγ 
Ἐδάθοιλο νγὰ8 δοουβϑοα Ὀοίογο μἷπὶ οὗ βοάϊϊοιιβ ργδοίϊοθβ, δηὰ οὗ οχ- 
οἰηρ {86 Ῥϑορὶθ [0 τονοὶῦ; σμθη, ἐπογοίοσθ, Ἢ γα βίδίβα, διηοην 
οἴμον {πίησβ, ἰπαῦ 6 δὰ θη ἴῃ (ἀ4|1|66, ῬΙΠΔαῦθ  σδυρμῦ αὖ [Π6 οὔ- 
βουυδίίοῃ, 8η4 δμαυϊγοα 16 μα χοῦ ἃ 8116 8η; βανϊηρ ὈΘΘὴ ῥγο)υαϊοθα 
ἀραϊηϑύ [86 ᾿ππαθιδηΐδ οὗἉ {μαὺ αἰδέγιοῦ ὈΥ͂ {μοὶν ἔγθαυθηῦ ΘΟΠλμΔΟΙΟΉΒ, 
8η4 Ὀδϊηρ' οὐ {Π18 δοοοπηῦ {Π|6 ΤΏΟΣΘ ΓΟΔΑΥ͂ ὕο ΓΘΟΘΙΥΘ ΔΠΥ ΟΠΔΓρΘ τ ΒΊΟΣ 
τοῖὶσηῦ 6 Ὀχουσπῦ ἀρδιπδῦ ΔΩΥ ὁη6 οὗὨ [μαῦ ΟΡ ποχΙΟυΒ ΘΟ ΠΥ." 

᾿ 7 } 158 ΟδορτΡὮΥ οἵ [0 ΟἹὰ δηὰ Νενν Τοδίδτηθηϊ, το]. ἰϊ. ἢ. 187. 
3 Τ)τ. Τὐκχθιοοῖ, τὸ τ βοτη τς ἀγὸ ἱπάθδιοά ἴον [6 δῦουθ τοπιαγῖς, μ48 σίνοη βονογαὶ ἰη- 

ΒΙΔΏΓΟΒ ἴῃ ΗἩΘΌΓΣΟΥ δηὰ ΕὨρ 8}, τ Βἰ οἷ ΑΓΘ δα Π Ἰ ΘΠΟΥ ἀιλυβίηρ. Οπο οὗ [Π686 18 88 (Ο]ΟΥ 8: 
Α οοτίδίπ οσδῃ ἱπίδπάρα 0 δαὺ Ὀοίογο (860 Ἰαάρο, ν γα} 17 λαὰά α »ίοίμγε, τολίοὐ ἰδεν 
εἰοίε, απά ἰέ τσαϑ 80 φτεαί, ἰδλαὲ ἐ7) νοι λαά ὅδεεπ ρίασεά ἐπ ἐξ, ψοιιγ {δεῖ Ὡοομϊά κοί δασα ἰομοδοά 
δε σγουπά. Βυῖ 50 Ε0 δροϊϊοἀ [6 Ὀυδβίποββ ψ τ Ποὺ Ῥγοπιποίαιίίοη, ἐπδὲ, 88 ἴΠ6 ρἼΟΒΒΟΥ 
ἱπίογργοιβ ἰδ, μοῦ ποσὰβ δὰ ἐπ ΐβ Β6η56 :-- ϑὲγ, δίαυε, 1 λαά α δεαπι, απά ἰλεν εἰοἷε ἐἦδε αωαν ; 
απά ἐξ τραϑ 40 σγεαί, ἰλαξ ἐγ δεν λαά ἀμπρ ἰλεα οὐ ἐξ, ἐν 7εεὲ ὡρομϊὰ κοὲ λαυε ἰομολεά ἰδδ 
φτοιπά, Τἀρθείοοῦ᾽ Β ΟΠοσορταρπΐοδὶ Οθπίατυ οἵ [μ6 1Δπὰ οἵ ἴΞτας], οἢ. ἰχχχυῖ, (οτΚΒ, 
τοῖ. 11. Ρ. 79.) 8.66 δαάϊοηδὶ ἐχδηρὶοβ ἰῃ Βυχίοτ8 1 χίοου Ομδὶ αίοαπι, Ταἰσηπάϊουπι 
εἰ Ηδονίηϊσι τ, ἢ. 434. 

5. Τοβερίαδ, Αὐτᾳ. θοοῖκ χυί. ο. 8. 5 2. δὰ Μτ. ὙΠ βίοη᾿Β ποῖθ ἔπεγθ. Ιῃ δποῖθοῦ 
Ρἶδοα (θοοκ χνυὶξ. ο. 10. 8. 2.), αῆον ἀδβοσι δίς ἃ ρορυϊαῦ ταπιαὶε, μἢ6 88γ8, “Α΄ σγεαί πιπιδὲγ 
9. ἰδδεο τσετὸ Ολιτ  ἘΛΧΝΒ απὰ 7άμπααν. 

4 ΟΠ 5 ϑρίγι: οὔ 6 οβροὶ, οὐ ε6 Εὐὺγ Ἐνδησο δὶ οἰαοίἀαἰοᾶ, Ρ. 828. 



16 Ἡϊβίογϊοαϊ αἰεοσταρὴν 0 ἐδ Ἡοῖν 7,απά. 

Οαἴϊῖοο ΟΥ 1λὲ Ναξίοηβ, οὐ 9 ἐδό Οφηϊλϊοβ, ταθιθϊοηϑα ἴῃ [88. ἴχ. ἴ. 
Δη 4 Μαίι, ἴν. 1δὅ., 18 ΟΥ̓ Βοπ16 ΟΘοτηπηθηίαίοσβ ΒΌΡροβοα ἰὸ 6 ὈΡΡοΥ 
(1411166, δἰἴμοῦ Ὀθοδιβα ἰΐ Ῥογάδσοα οὐ ΤΎΓΟ δηᾶ ιάομ, οὐ Ὀθοδιιβ 
116 ῬΠΟΠΙοἴδη8, ϑγσῖδηβ, Αὐαῦδ, ὅζ6., τοῦ [0 Ὀ6 Τουπᾶ διμοηρ 108 
ἸΠΠμΔὈΙΠ ϑηΐ8. ΟἸΒΟΙΒ, μοσσουοσ, τὰ Ὀοίίου σθαβοῦ, ΒΌΡροβα {πδΐ (86 
τολοῖο οὗ (ἀ411166 18 Ἰη θη 64, δηα 18 80 981164, θδοδαβα 1ὑ ἰὰγ δαδοθηΐ 
το ἸΔοϊαίτουβ πδίϊοηβ. 

2. ΘΑΜΑΒΙΑ. --- ΤΠ αἰ βίου οὗὁἩ [πΠ6 ΗΟΪΥ 1,8πα, {ππ8 ἀοποιηϊηαίοά, 
ἀογῖνϑϑ 18 παπηα ἔγτοπλ (86 οἰτγ οὗὨ ϑδιηδγίδ, δ δοσαρυῖβοβ {π6 ἱγαοΐ οὗ 
ΘΟΌΠΊΓΥ ὙΓὨΙΟΪ Ὑ788 ΟΥ̓ΡΊΠΔΙΠΥ οοσαρὶοα ὈΥ {Π6 ὕνχο ὑτ1068 οἵἉ Εἢγαὶπὶ 
δηα Μδῃδββθὴ τ ἴῃ “ὁ ογάδῃ. [Γὺ Ὀο]οπροα οΥἹρίπα!]γΥ ἕο {Π6 Κιηρσάομι 
οὗ [βγδ6]; δῃὰ ἀυγίηρ {π6 σαρο ιν 10 πὰ Ὀοοθῃ βοι]θα ὈΥ ἐογεῖσα 
ΟΟΪοπΙδίβ, βοὴ οαὖ ἔγοιῃ ἀββγσγῖα. [Ὁ ἰαὺ ΘΧδοῦ ἴῃ {ἢ6 πῃ! 4416 θ6- 
ἔνθα υάεα δηα (1411166:; 80 ἐμαὶ 1Ὁ νγὰβ δβοϊ ἴθ Υ ὩΘΟΘΘΒΑΥΎ ΓῸΓ 
ῬΟΓΒΟΠΒ ΜἘΠῸ γγοτα ἀδβίστουβ οὗ ροΐπρ' Θχρϑαϊ Ποῦ ἔγομπιλ (181}166 ἴοὸ 
«Γ ΘΥΆΒΑΙ Θὰ ἤο Ῥᾷ88 (γουρῆ {ἢ]18 ΘομπίσΥ. ΤῊ]Β βυ β]οΙ ΘΕ Υ ΘΧΡΙΆ1Π8 
1π6 τοιηδυῖς οὗ δὲ, θόβῃ (ἴν. 4.), σίοἢ 18 ΒυυἹ ΚΊΟἾΥ οοπῆτιτηθα Ὀγ 
“οβορυβ.32 Τηὸ (γθα οἰ] θ᾽ Ρ]αοοα οὗ {118 αἰβίγιοῖ, ποίϊοθα 15 εἰν 
ϑδουιρύαγοϑ, ἃσο βασζηαγία, ΘΙ οθθα οσὐ ββομοσἤοιῃ, δηα Δ π ρα τ. 

8. ὅσια. ---- ΟὗὨ [16 ναγίουιβ ἀϊβίσιοίβ Ἰηΐο τῇ ῬΑ] βίϊηθ τγα8 
αϊνιαοα, πἀφθὰ τγ88 [6 τηρϑὺ αἰβιϊηρι βη6α, Τ0 δοιιρτὶβοά {Π6 ἰδΙτ]- 
ἰοτῖθβ ἩὙΠΙΟἢ δα ἔοστη νυ Ὀοϊοηρσαά το {Π6 ὑγ1068 οἵ πάλῃ, ΒΘΠ]ΆΤΩΙΝ, 
ϑαθοπ, 8ηα ἴο ρατί οὐ {μ6 {για οὗ ὕζδῃ; Ὀοῖηρ ΠΘΑΙΪΥ οο-οχίθηβὶνθ 
ὙΠ ἢ {1.6 δἀποϊοηΐ Κηρσάοιῃ οὗ πάλῃ. [8 τη ϑίσορο] 18 γγα8 “ ΕΕΌΒΑΣΕΜ; 
Δα οὗ {π6 ΟἾΟΓ ἰονγβ ΟΥὁ ὙΠ] αρ 8 οὗ ποίθ οοπίδι θα ἴῃ {118 τορίοῃ, 
{Π6 τηοϑὺ ΤΟΙ ΚΔ 0]6 6γ6 ΑὐἹπηδίμοα, Αζοίιβ οὐ Αβῃαοῦ, Βοίμδηυ, 
ΒΘΟΒΙ πο, Βοίμρμασο, Ετημπιδαβ, ΕἸΡΏγαϊμι, (ἀαΖα, «ογοπο, Φόρρδβ, 
1, γα 44, ἀπὰ δι. 

4, Το αἰδίτιοί οὗ ῬΕΒΩΒΑ οοιηρτιβοα {Π6 εἷχ οδῃΐομβ οὗ ΑὈ,]]Οη6, 
Τυδομοη 8, Πἰὰγθα, (ἀδυ]οπῖῖ8, Βαίδηθα, απ Ῥογθθα, βίυ]οὐ]γ 80 
ο8]164, ἰο τ ΟΝ βοῖὴθ σϑορταρθοῦβ πᾶνα δα θα Π.θολροΟΪ] ΙΒ. 

(1.) ΑΒΙΤΨΕΝΕ νὰβ {π τηοϑὺ πουίμοσι οὗἁἨ ἰμθ86 Ῥγόυῖηοοθ, θοὴν 
βι(υδῖοα Ὀοίνθθη {π6 τηουπίδϊηβ οὗ [1}0ᾶπὰ8 δηαὰ Απὲ1-Πθαηυβ, δπᾶ 
ἀοεγινιηρ 118 πᾶτηθ ἔσγοῃ (6 οἱἵγ ΑὈ118, οὐ, Αὔϑὶαβ. [11 18 βδυρροβοα ἴο 
πᾶν Ὀ66η τ 1π {Π6 ὈΟΓΑΘΙΒ οὗ [π6 {106 οὗ Ναρἢία!!, ΔΙ ΠοιρῚ 1 τγᾶ8 
ΠΟΥΘΥ Βα πθα ὈΥ ἰμο. ΤῊΪΒ οδηΐοη Οὐ θυ ΟΓΥ ἢ Δα ΤὈΤΠΟΥΥ ὈΘΘη 
ΟΥ̓ΔΤΏΘΑ 88 ἃ Κιῃράοιῃ (βασιλεία) ὈΥ ἃ οογίαϊη [γβαμϊδβ, {Π6 βοη οὗ 
[ΟἸΘΠΑΥ͂ δηα στδηάβοη οὗ Μθηηφιβ; θαὺ πα νγαὰϑ ρυῦ ἰο ἀσαίῃ δου 

Β. Ο. 384, ἱβτου σῇ {86 ᾿ηἰτίριιοβ οὐ Ο(]βθοραίγα, ῆο ἰοοῖς ροββϑϑβίοῃ οὗ 
ἃ Ρογίίοῃ οὗὨ δὶ8 ὑσουῖποο ΑΠΘΥ ΠοῚ ἀραί 1 61} ἰο Αὐρπιβίιβ, τ μῸὸ 
Βιτρά 1ὖ ουἱἶ ἰο οη6 Ζθῃοάογαβ; Ὀαΐ, 88 δ βυβεσγοα {Π6 σοπηΐσυ ἰο Ὀ6 
Ἰηοβίθα νὴ} τοῦ οΥβ, 86 ργουΐποθ τγῶ8 (δίκα ἔγοια Ἀπ αθουὲ Β. 6. 
22, δῃά ρίνϑη ἰο Ηδτοά, τιϊβηδιμθα [πΠ6 στοαῦ, ο ψ ῃοδ6 θα ρατὶ οὗ 
{Π6 (ΟΥΥΠΟΤῪ γγὰϑ8 ρίνθη ἰὸ ΡὮ]ΠΡ. Βαΐ {π6 ργϑαΐοσ μαγί, σῇ {6 
οΥ ΑΡ14, βϑϑὴβ {Π|6ῃ, ΟΥ̓ ΔΙ Αγ Β, ἰο ἤᾶνο Ὀθοη Ὀοβίονρα οἢ 
ΒΉΟΙΠΟΥ ΤΥ βαηἶδ8, ἃ ἀοβοθμάδηῦ (88 1Ὁ Ρρθδ78) οὗ [6 ἔοσιωογ, στὰ 

᾿ : ἘΠ ἴῃ ἰΙοο. Ἐο ϊπβοη Β ατθοκ δηὰ ἘὨρ]Βἢ Τ,χίοοη ἴο ἰ(μ6 Νον Τοδιατηοηξ, τοῦθ 
αλιλ 

5. Αηξίᾳ. ὈΟΟΚ ΧΧ. 6. ὅ. ὃ 1. 6 Β6]]. διά. ῬΟΟΚ ἐΐ. ο, 12. ὃ 8. 



Τοϊυϊεϊοης ἐπ ἰδέ ΤΊηιο Οὗ «ζεθιι5 ΟἸγίεέ, 17 

{86 {16 οὗἩἨἉ Τοίτασοι, (06 1.1.) ὙΠ ομαροσοῦ ΟἸδι 8 δέος 
ὙΓΆΓ 8. Ἰη866 ἃ Ῥγθδοηῦ οὗ {Π18 αἸβίσιοῦ (0 Κιηρ Αρτῖρρᾶ, ΟΥ αἱ ἰϑαδὺ 
οομῆνιηθα Εἶτα 1π {π6 ροββϑβδβίοῃ οὗ 1{.} 

(2.) ΤΒΑΟΗΟΝΙΤῚΒ ͵1δ8 ρουπαρα Ὀγ {πὸ Ἰ)οβοσὺ Ασαθῖα οα {Π6 δαβῖ, 
Βαΐδηθβθα οὐ ἰμ6 νοὶ, [τὰ οα {π6 βουίῃ, δηα {ῃὴ6 ΘΟΌΠΟΌΥ οὗ 
Ῥθαμιαβοὺβ οα {86 ποτίμ, [Ὁ δρουπάρα τιῖ ΤΌΘ, ΒΊΟΝ αἰογάοα 
ΒΒ τοῦ [0 ὨυΤΩΘΓΟῚΒ ΠΟ ν 68 8πα ΣΟΌΌΘΓΒ. 

(8.) τ ΈΖΕΑ δηοιθηγ Ὀδ]οηροα ἴο [86 ΒΑ] {106 οὗἩἨ Μαηδδββθι, τῆο 
βοί(]6α ου (6 οαϑὺ οὗ ογάδῃ : 1 βίοοα ἰο {π6 δδβί οὗ Βαίδηβα, δὰ 
ἴο (86 βου οὗ ΤΥδομοη 8. ΟΥ̓ ἴΠπ686 ἔτο οδηΐομβ ῬὮ1Πρ [86 βοὴ οὗ 
Ηδετοά {μὲ τοδὶ νγ88 ὑθίγαγοϊ δὖ {π6 το Φ δὴ [86 Βεαρδί οοτηπιθηοοα 
μῖβ τηϊηϊδίσγ. (1μ0Κ6 1,1.) [0 ἀογνοα 118 παπια ἔγοσα «δίυσ {86 βοὴ 
οἵ Ιβῃγωδϑὶ (6 δὴ. χχυ. 1δὅ.;: 1 Οἤγου. 1. 81.), δῃἃ νψὰ8 δἰδο οδἹ]Ἱρὰ 
Αὐγαητῖϊθ, ἔτομα {86 οἷἵγ οὗ Ηδυτδη. (ΕὔΖοκ. χ]νὶ, 16. 18.) ὙΤῊΪΒ 
τοσίοη Θχβι118 νϑβροβ οὗ 18 ἔοστηθρ ἔθ 1, δηὰ 18 τλοδῦ ὈΘδα ΠΥ 
ποοάοα δπὰ ρμἱοϊαγεδβαιο. 3 ΤῊΘ Γ{ὈΓΘΔῊΒ ΔΓ Βαϊ ἃ ἴο αγθ Ὀ6θη 8.11] 
ΔΙΌΒΟΙΒ ἀπα ἀοχίογοιυβ ΓΟΌΌΘΙΒ. 

(4.) ἀαυπ ον τι 88 ἃ ἰγαοῦ οὰ {8Π6 οϑδὺ 8146 οὗ {Π6 16Κα αἵ 6" 
ποϑαγοίῃ δηα (ἢ6 σἶνοῦ ογάδῃ, τ] οἢ ἀογϊνοα 118 πδπλα ἔγοτη δι ϊδῃ 
ογ΄ αο]8η, {μ6 οἷὐγ οὗ Ορ, Κιηρ οὗ Βαβῆδη. (Ψόβὶ, χχὶ. 27.) ΤῊἷθ 
οΔηίοῃ, 18 ποῦ τη οποα πη [86 ΝΟ Τοδβίδιμθηί, 

(6.) ΒΑΤΑΝΑ͂Α, [6 ἀποϊοηῦ Κιηράοχῃ οἵὗἩ Βδββδη, νγ͵88 βιςπαἰοα ἰο {186 
βου -οδβδὶ οὐ ὐδυ]οιὶῖβ, δηἃ γγ8 οο  ογαιϊθα ἴὼσ 118 Ἄχοο]οηΐ Ὀγοοά οὗ 
ὁβε|16, 118 ΤΙΟἢ Ραβίασαβ, δηὰ [ῸΓγ 108 βἰδίι Υ οδκβ. Τμδ ῥγϑοῖβα 11π|}}8 
οὗ 1818 αἸδίσοὐ ἀγὸ ποῦ θᾶβυ ἴο Ὧ6 ἀρῇποαά: 10 γγὰδ Ῥαγί οὗ {Π6 ϑυτΊ ΠΟΥ 
σίνοη ἴο Ἡεσγοα Απίραβ. δηὰ 18 ποῦ ποϊϊοθα 1π {86 Νοὸε Τοβίδιηθηΐ, 

(6.) ῬΕΒΖΙΑ, ἴῃ 118 ταβιγιοίθα βθΏβθ, 1πο]υ 468 (86 βου βοτῃ ρα οὗ 
1π6 σου ΓΥ Ὀαγομά «΄ογάδῃ, ᾿γὶηρ βου οὗ Πτυγεδ, ϑαβί οὗ δ πάφὰ δά 
ϑαιηδτία; δῃὰ νγ88 ΔΠΟΙΘΠΟΪΥ ροϑϑοββοα ὈΥ {86 ὕνγο {1068 οὗ δυο 
δΔηὰ δὰ, [6 ῥυΐποιραὶ ρ͵δοθ νγαὰβ {μ6 βίσοηρ ἔογίγοββ οἵ Μδομθσιβ, 
ογοοίβα ἔου 186 ρύγροβο οὗ ομθοκῖηρ {86 ῬγθαδίοΓΥ ᾿πΟΌΓΒΙΟΩΒ οὗ {μ6 
Αὐδῦβ. ὙΤῖβ ἐοσγίγοββ, ἱβουρῇ ποῖ βρϑοιποὰ ὈΥ παπὶθ ἴῃ ἰδ Νον 
Τοβίδιηθηῦ, 18 ΠΟΘΙ ΟΥΔΌΪΘ 88 186 ὈΪδοθ ΠΟΥ Φο ἢ ἴμ6 Βαρθϊδί νγϑϑ 
Ραΐ ἴο ἀοδίῃ. (Μαῖϊ. σῖν. 8--- 12.) 

(7.) Το οδηίου οὗ ὨΕΟΘΑΡΟΙ 8 (Μαί. ἱν. 2δ.: Μαῖκ νυ. 20. δπά 
φῇ]. 31.), ὙΠΙΊΘΏ ἀοΥῖνϑθ ἐΐβ πᾶπλθ ἔγοστα [86 θη οἱἴθ8 1ὲ οοπίβιποα, ἰδ 
δομβιἀογοα Ὀγ Βεἰδηά δηᾶ οἴμοσ θιαϊποηῦ δα ποῦ 168 88. ρασγὶ οὗ {π0 
τορίου οὗ Ῥογξα. (Οὐὐμποογηΐηρ 8 ᾿ἰτηϊ8, απᾶὰ [86 πδπλθ8 οὗ 18 ἴθη 
οἰΌ68, “ΟΟΡΤΆΡΠΘΙΒ 816 ὈΥ ΠΟ Τ68}8Β ἄπεεοῚ Ὀυΐ, δοςοογάϊηρ ἴο 
Φοβορθαβ (τ Β056 Ἰητηδίο Κπου]θᾶρθ οὗἩ [Π6 οουηίτΥ οοπβίϊ ὑυΐα8 ᾿ιπὰ 
81 ΠἸΠΟΧΟΘΡΌΟΠΔΟΪ6 δι δβουῖγ), 10 οοηίαι θα {π6 οἰΐ168 οὐἁ Πασαδδοι, 
Οὔοροϑ, ῬΒΙΔαοΙρηῖα, Ἐρθδπα, ϑουίμορο δ ((86 οαρὶΐαὶ οὗ (86 
ἀἰειτιοί), ἀδάλτγα, ΗΊΡΡοε, Ῥιο, Ῥ6]16, δαῃὰ (ὑοσβϑβϑᾶ. 

δ. ΙυμΜ2Ἀ 4. --- ἸΏΒ. ῥσγονίηοο τγᾶβ δ θα ὈΥ {86 Βοτηδη8, οἡ {πον 
οοπαποδβῖ οἵ Ῥαϊθβδίίπθ. 10 οοσωρσγίβοα {π6 δχίγοιηθ βουίμοση ρασγὶ οὗ 

1 ζορορπβ, Απὶ. πᾶ. 110. χίν. ς. 18., χυ. ο. 4., χίχ. 5. ὅ. Β6]]. πᾶ. 10. 1. α. 183, Βο- 
ἸπδοΒ 1 χίσου, τοοο ᾿Αβιλήνη. ΒΘ] οἴἤθοα βϑοσα, νο], ν᾿ ΡΡ. 80, 81. ον Ὑοσῖς, 1848. 

3 Βυοκίηρίοτη ὙτΑΥθ]8 ἰῃ Ῥαϊοδίϊπο, ρῃ. 408, 409. Ἰοῃάοη, 182], 4ἴο. Μτ. Βυτοῖκ- 
διασάϊ, το Υυἱδίυὰ [ἢϊ5 τορίου ἴῃ 1Π6 γο8 8 1810 δῃὰ 1812, 88 ἀδβογί υθὰ 18 ὑγοδοηΐξ δίδίβ, 
Λοροῖου πὰ Ἐπ6 σϑγίουβ δηι τ ἶε8 τ ΙΟἢ 80}}} τοτηδίη. 866 ἷἰ8 ΤΎδΔνοἾβ ἰη ϑγγὶδ δὰ 
ἴδ ΒΟΙΥ 1κπά, ΡΡ. δ1---119..211---310. Ιοπᾶου, 1843. 410. 

ΥΟΙ,. 111. σ 



18 Ἡϊίογίοαϊ Οἰτοσγαρὴν 0 ἐδε Ποῖν 7ιαπά, 

“υάφ 6, ἰοροίμον σῖτδ βοιηθ βι4}} ρατὶ οὗ Ασδθίῖα. Θυτίπρ (π6 Βαθν- 
Ἰομ βῃ σαρανιΥ, Ὀοὶπρ Ἰοῦς ἀοϑειϊταϊα οὐἉ ᾿μ ΙΔ ηῦ8, ΟΥ ποῖ βυ οἰ πεν 
ΠΈΥΧΑΤΝΕ ἢ ὉΥ͂ 18 παίνοβ, ἰῦ βϑϑῖῃὴβ ἰο ἤδύθ Ὀθ6ῃ 86 1Ζθὰ Ὀγ {86 ποὶρὶν- 
Ὀουσηρ 1ἀιπηθδπβ ; ἀπά {μβουρἢ {ΠΟῪ Ὑγ Γ6 αἰθγνγασάβ δα ) ρει Ὀγ 
{π6 Ῥονγοσῆι! δγηβ οὐ {86 Μδοσαῦθδῃ οὐ Αϑιηοῃθδϑη ῥγΐμοθθ, απ 
ΘΙ γβορα «υἀαίδη), γοῦ {π6 ὑγαοὺ οὗἉ ΘΟ ΠΥ, οΟὗἨ τ ΒΊΟΝ ὑπο ν πδα {π8 
Ῥοββοββϑα {πϑιβοῖνοθ, οοη πο ἴο τοίδιη {86 Δρρϑδίοη οὗ Ἰἀυπιρα, 
ἴῃ {π6 πιο οὗ ΟἸγῖδί, δηά, ἐπάβϑα, [Ὁ 8 Θομβι θυ βυθβοαυθηῦ 
Ρογὶοά, ὉΠ πηδίοϊγ, [6 Γἀυπηθοαπ8 ὈΘοδπιθ ταϊηρ] θα τ] {π6 [Βῃπ)Α- 
6]1068, δηα {Π6Ὺ “γ6Γ6 70 ΠΥ ο41164 ΝΑΡαίμδοαηβ, ἴσοη ΝΟρδιοῦ, 8 
Β0η οὗ 15} π86].2 

Υ1Π. Τάτ ὈΙΨΙΒΙΟΝΒ ΟΕ ῬΑΙΈΒΤΙΝΕ. 
1, ὕπάεν (86 Βοχηδηβ, Ῥαϊθδίϊηθ τγὰϑ ἀθροπάθηϊς οὐ 1π6 ρΌγΟΤΠ- 

τηρηῦ οΟΥὗἩἨ Θγτῖα; 8πᾶ, δρουῦ [Π6 οομμησηθηποθιηθηΐ οὗ {6 ΒΓ οϑηϊΌγΥ, 
γγ88 αἰνἀ6α ᾿ηἴο (Ὦγ66 ρεγίβ; υἹΖ. 

(..) “αϊαεέπα Ῥγίπια Θοταργιβοα ἐπ δποϊθηῦ τορῖοηβ οὗ 06:8 δηα 
ϑαγλατῖα. [ὑ οοπίδηρα {π|γγ -νο ΘΡΊΒΟΟΡΑΙ οἱἴ168, δῃα 118 τηοίγορο δ 
νγ88 Οὐ οβαγθ8- δ] ϑάμδ. [ἢ (18 αἀἰν! βίοι 6 ΓΘ « ουυβαίθι δα γον 
ΟΓ ΝΟδρο]1β. 

(2.) αϊαείϊπα ϑεομπάα Ἱποϊνι6α [86 ἀποϊοηΐ αἰβίσιοίβ οὗ (1811166 δπὰ 
ΤυδοδοπῖτῖΒ. Θουίβορο β οὐ Βοίμβηδη γὰ8 18 οαρὶίαὶ ; διὰ 1Ὁ ὁ0ῃ- 
ἰαϊποα ἐπγϑηΐγ-Ὅ 6 ΘΡΙΒοΟΟραὶ οἱ (168. 
ι αϊαείπα Τεγίϊα, οὐ ϑαϊζιέαγὶδ, σομαρυθοα {86 δηοϊοηΐ Ῥοῦρα, 

δηα Ιἀυπηρ8, β ΠΟΥ 80 οΔ]]θα : 118 πιΘΠῸΡΟ]18 τγγὰ8 Ῥοίγβ, δπὰ 1Ὁ οοη- 
ἰαϊηθα οἰ ριηίθθη δρίβοοραὶ οἱ[1οβ.8 Μοβὶ οὗ {πθ80 ὈἸΒΒΟΡυο8. ΟΓΘ 
᾿ἀοβἰγογϑα ἴῃ [86 ψευδε ἢ σοηὔγΥ, ὙΠ6η (16 ΑΓ ἢ8. ΟΥἨ ΑΥΔθ8 ὁ0Π- 
ἀρενὰει Ῥα]οβπθ ογ ϑυσϊδ. 

2. ἴῃ (86 πιο οὗ (16 Οτυιβαάοϑ, δἰθοσ {π6 1,8δὑπ8 δα οοπαμογοᾶ 
ΓΒΑ] 6 τὰ ἔγοιῃ π6 ϑδγϑοθηβ, ΠΟΥ͂ ΘΒ Δ] 18η6α 4 ραίγαγοι οἵ {Π6 }γ 
ΟΥ̓́ΤΏ. ΘΟΙΠΙΠ ΟῚ ἴῃ ἰμαὶ ΟἾἿΥ, δπα σάν τὰ ἰἤγοθ βυῇταραη ὈΙΒΠΟΡΒ, 
ΠΟ66 8668 Ψ6ΙΘ δὖ Βοί] μοα, Ηδῦτομ, διὰ ᾿.γἀάα. ΤΏΠΘΥ 680 σὸ- 
Θβί δ ὈΠΒῃ θα {π6 δῃοϊθηΐ οδριία]β, νἱΖ. (ϑαγθα, ὙΠ ἃ δ ασ πη ὈΙΒΠΟΡ 
αὖ ϑοθαβίβ Οὐ ϑδιηδγία; ϑουίῃορο δ, ἀπα αἴνοσδγάβ Ναζαγοίδ, 1 ἢ 
8 ϑυῇγαρσαη Ὀϊδῆορ αἱ ΤΊθοτδΒ; Ῥοίγα, σὴ ἃ βυβγαρδη Ὀ1ΒΠΟΡ δἱ 
Μουπί 5΄᾽ηδῖ; δηὰ ἴοὼσγ Βοβίγα, ἴΠ6 βυΐγαρσδη- ρίβϑοοραὶ 8668 ὝΘΓΘ 
ΘβίβὈ ἸΒῃ θα αὖ Ῥιοϊοιαδὶβ οὐ ἄοσο, ϑ'αγάβ οὐ διάοῃ, διὰ Βογτοοῦ οσ 
Βειγίαβ ἴῃ {π6 πογίμοσῃ ρατὶ οὗ ῬΠΟπΙοἷδ. 

8. Αἱ γργοβοηΐ, Ῥαϊθϑδίίηθ (008 ποὺ ἴοιτωη ἃ ἀϊβίϊηοι δουμίσυ ; [86 
Τυγκϑ ἱποίυαο 1 τη ὅ'δδιι οὐ ὥυστία, τ] οἢ 18 αἰν ἀ6α τπῦο (μ6 ἴθ 
ῬΆΒΠΑ Κα οὗ Ηδὶοῦ οὐ ΑΙερρο, Ταγδρθίουβ, ΑΚκα, δπα Ἰ)δηλδβουβ. 
Ῥα]οβῦπο 18 ἱποϊυδοά πιιῖη [86 ὕτγο Ἰαβῦ Ῥϑϑῇ δ} 18, Δα Ὀσὶ ΠΟῚΡΑ ΠΥ πὰ 
18μαὺ οὗ Πλαπηδϑου8. 

1 Ἐὸον ἃ ουρίουδ δηὰ ἱπίογοβιίηρ {ΠΠπαιγαλίοη οὗ ἴΠ6 ἔα 8]πιθηΐ οὐἨ ΡγορἤδοΥ οοποεγηΐηρς 
Ιάἀπηιροδ, ἔγοῦχ {Π6 δἰδίοιηθηῖβ οὗἉ πιοάοσιι ΤΑ ΠΟΥ, θΒ06 Ὦτ. ΟΣ} 8 Εὐνϊάθηςο οἵ {πὸ ΤΊ 
οἵ τθς ΟΠ γί βείδη Προ χίου ἤοτλ ῬΓΟΡΏΘΟΥ, ΡΡ. 172---220. 

5. Βορίὰἀθβ [Π6 δυθιογίεῖ68 ἰηοἰ ἀΘὨ 1411 εἰϊεα ἴῃ ἴΠ6 ργϑοϑάϊηρ ραζοϑϑ, [6 (ὉΠ]Πον  ηρ πουῖκα 
᾿ᾶγὸ Ὀθοη σοηδβαυϊοὰ ἴον [πα οαρῖοσ, νἱζ. Βοϊδηἀὶ Ῥα]ρδιΐηδ, ἰοτλ. ἱ. ὑΡ. 1--- 304. Ἷ. 
δὰ δοη, 1714); Αποίοη!ε ὕδηΐνοσθαὶ Ηἰδίοσυ, τοὶ. ἰΐ, ὑῃ. 452-465. 476--486. (Ἰωοπὰ. 
1748.) ΡΥ Ιηἰτοἀαυοῖο δὰ [ούὔϊοποιῃ Νονὶ Τοβέδπιθηῖ, ΡΡ. 497---δ18.; Βοδυβοῦσο᾽ Β απὰ 
Τ᾿ Επίδηι᾽ 5 [ηἰτοἀυοϊίοη ἴο (6 Νὰνν Τοβέδιβοηϊ (Βρ. ἮΝ δἴδοπ᾿ 8 Οοἱϊδοϊίου οἵ ἸὨδοϊορίςαὶ 
ὙΤτδοῖδ, τοὶ. ἰἰ. Ρρ. 362---278.); Ῥαγοϑδα, Απιίαᾳυϊίαδ Ηθυγαϊοα Ὀγουϊοσ ἀθβογὶ ρα, Ρρ. 
44---ὅ2.; ϑρδηποιηὶ! Τπἰγοάποιο ὦ Οδορταρμίδηι δβογαπι, ΡΡ. 1---8]. 

8 Ἠοϊδηὰιὶ Ῥαϊϑδιῖηδ, ἰοπῃ. ἱ. ΡΌ. 2304--2]4. 



18 

ΒΕΟΤΊΟΝ ΗΠ, 

ἘἩΤΒΤΟΒΤΟΑΙ, ΛΟΟΟΥΝῚ ΟἹ ΤῊΞΒ ΟΥΤΎ ΟΝ σἘΒΌΒΑΤΈΝ. 

ΟΚ {πὸ ψ 8016 οοπηίτυ ἀθβουϊθοα ἴῃ {86 ργθοθάϊηρ βεοοπ, “ΕΕΌΒΑΙΕΜ 
88 [6 ταθίσοΡο}18 ἀυτίηρ {Π|6 τοῖρηβ οὗ αν ἃ δπα ϑοϊοσλοῃ : δέν 
[86 βεοδδβϑίοῃ οὗ {π6 θη {τῖθο8, 10 γὰ8 (86 σαρ᾽α] οὗ [86 Κιηράοπι οὗ 
ὁυάδῃ, θαὺ ἀυτίπρ (86 ὕτηα οὗ ΟἸτῖβὲ ἀπ ππῈ}] (86 Βα νοσγδίοῃ οὗἉ [86 
δον 9} ΡΟΙΠΥ͂, 1Ὁ τγδβ [8:6 τῃθΊΓΟΡΟ]18 οὗ Ρβ]θβθη 6.3 

Ι, Φογαδβαίθιῃ 18 ἔα ΠΟΥ βέυ]θᾶ ἱη {μ6 δοτρίσγοθ ἰῃ6 ᾿οῖν ΟἿέν, 
(184. ΧΙ νυ". 2.; ΤΌ δη. ἰχ, 24.: Νϑβοπι. χὶ. 1.; Μαίί, ἴν. ὅ.; Βιδυ. χὶ. 2.) 
Ὀδοδῦδα ἐΐθ Ζογα οἰιοδε ἐξ οιἱέ 90, αἱ! ἐΐο ἐγίδος ὁ Ἰθγαοὶ ἰο ρίασα ἢΐδ 
παπῖε ἑΐογε, π18 ἰθτηρ]6 ἀπά [18 σόουβῃὶρ (Π δαί. ΧΙϊ. ὅ., χὶν. 23., χΥὶ. 2.; 
ΧΧΥΙ. 2.); δηᾶ ἴο Ὀ6 [86 ορηἴτα οὗ πηϊοπ ἰπ το ρίοη πα ρονοσῃσηθηῦ 
ἴοσ 411 ἐμ6 ὑγῖδ65 οὗ {86 Θοτασαομνγθα τ οὗἉ Ιοταοὶ. Τὸ 18 πο] ἴῃ {86 
Ἰυσμιοδῦ γθηθσδίομι Ὁ ΟΥβδπβ ὅογ {86 ταϊγβοῦ]ουβ δθα ἱτηρογίδῃϊ 

1 ΤῊ Ρ]δη ἴ8 οορίοὰ ἔγοτα ἐπ δοουγδίθ σϑορταρδον, Ὁ Δ Ὡν 116. 
3 Το τοδάοσ πιο 16 ἀδβίσουβ οἵ ἰηνθβιϊ ζδειηρ {Π}}}7 116 ΠΙΘΙΟΥΥ͂ Δη ἃ ΤΟΡΟΒΤΔΡΕΥ οὗ δεζα- 

ΒΘΙδτ 18 χοίετγοὰ ἴὸ γχ. Ἐοδίηδου Β “ ΒΙΌΪ 61] ἘΘδοδσο 68, το]. ἱ. δπὰ ἱΐ.,) δηὰ ἴο ἴΠ6 οοζ- 
τϑοουδ ἰηδεγίεἃ ἴῃ ͵5 ΒΙ Ὀ]]οἴῆοοβ ὅδοσβ, θυ βμοά δὲ Νονν Ὑοτῖὶς ἰῃ 1848, Ρ. 17. εἶ 860.» 
διὰ α.ο 0 ΜΓ. Βαγι]οὶιΒ “ ὙΤΑΙΚΒ δϑοαυαϊ τῃ6 ΟἿ δηἃ Ἐμνίσοῃβ οἵ Φογτβαίοση," δηὰ 
“Ζαγυκδῖδη Ἰδον οἰ οα .᾿" τὸ Ὧγ, Ὑ͵ 1150} “ [Δηᾶδ οὐ ἴδ Β[0]16," τοὶ. ἱ. ὑῃ. 406---δ04.; ἴ0 
ἴο Βον. Ο. ὙΠ ἰατοβΒ “ ΗΟΪΥ ΟἿΕΥ," 2ηὰἃ οαϊΐξ,, 1849, 3 το]β. 8νο.; δηὰ δβρϑοίδ!!υ ἰὸ 
Μτ, Ἰατ π᾿ 5Κοιοἢ οὗ “ Φογαβαίθ," 1861, ϑνο.. 

ο 82 



20 ΤΠ! οἰονὶοαὶ Οοφσγαγμὴν Ὁ ἐλε Ἡοῖν Ζαπά. 

ΤΥΔΏΒδοίϊ 8 Ἡ ΒΙΟΝ ΒΑρΡΡΟμΘα {πογο, δηα αἷβο Ὀγ {16 Μοβαδιησηθάδῃβ, 
00 ἴο {Π18 ἀΔῪ ΠΘΥΘΥ 08}] 10 ὈΥ ΔῺΥ ΟἾΠΟΙ ΔρΡΡδ ἰδίου δδῃ «δ - ἸΚοάε', 
ΟΥΓ ΕἸ λοιάε5, (παῖ 186, ΤΏ6 Πρὶν, ΒΟΙΊΘΙ 68 Δα ατηρ [86 οριμοὺ 4{- 
ϑδλεγὶῦ, οὐ Τὴ ΝΟΌ]θ. ΤῈ τηοϑῦ δποϊθηΐ ἤδηα οὗ {86 Οἱ νγᾶ8 
ϑαΐοηι, οὐ Ῥϑδοὺ ((ῃ. χὶν. 18.): (86 ἱπηροτί οὗ “6 γυβαϊθλ 18, {86 
υἱδίοπ οὐ ἐπλεγίίαποο Ὁ} ρεασο : διθα ἴο {818 10 18 ῃοῦ ᾿ργοΌ 816 ἰδαΐ 
ΟἿΣ ΘΑΥΟῸΓ 8]υἀ 64 ἴῃ 18 Ὀδδυ 1 δηα ραϊμοίϊο ἸδιηθηίμἝϊοι ΟΥ̓ΘΥ 
{86 οἷἶγ. (ἴμυΚὸ χίχ. 41.) Τύ νγαβ 4180 ἔου ΠΊΟΥΪῪ οΔ|16α ὡεδμβ ἔγοπλ 
ο86 οὗ (π6 βοη8 οὗ δβδδῃ. (“οβὶν. χυἹὶ, 28.) ὯΘΣ 18 οαρίυγα ὈΥ͂ 
Ψοβδυδ (“οβῖι. χ..) 10 νγδβ ΟΠ] Ἰ ΠΑ ιτοα Ὀοίλ ὈΥ εν δα Φ6ρυ- 
Β᾽ [68 νὰ οδῇ, χν. 68.) ἔοῦ δρσαΐ ἔνθ Βυπαγοθα γϑαγϑ, πὴὉ}} (86 ἄπο οὗ 
Βανι ; ψῆο Βανηρ ἜΧχρο] θα {π6 «Θρυδβιίαβ, τϑάθ 10 ἢ18 τϑβιάθῃσθ 
(2 ὅδ. ν, θ--9.), δῃὰ δγϑούθαἃ ἃ ποῦ]θ ρϑίδοθ {μ6γθ, ἰορϑίμον σ ἢ 
βουθγαὶ οὐβὸῦ τηλρηϊβοθηῦ Ὀυ]Π] ἀπρθ, τ μβθησα ἰῦ 18. Βοιηθῦχηθβ βίυ]οᾶ 
{π6 Οὐέν φ ραυϊᾷ (Ἰ ΟὮτοπ. ΧΙ. ὅ.).2 ΒΥ (Π6 ρῥγορμοὺ [βαϊδὴ (χχῖχ. 1.) 
“) Υβδίθιη 18 ἰθγιηθα “4γὲοϊ, οὐ {ῃ6 Τοη οὗ ἀοἂ: δυΐ {6 γϑᾶβοιι 
ΟΥ̓ {18 ὩδΙηθ, δηα 18 ΤΘΔΏΙηρ, 88 ΒΡΡ]16 ἃ ἰο «[6γιβ8] 6 πὶ, 18. γα 
Οὔβοῦσε δῃα ἀουδίξι!. [Ὁ πιαν ῬΟΒβΙΟΪΥ 5Ιρη Ὗ (Π6 δίσθηρί οὗ (Π6 
Ῥὶδοθ, ὈΥ͂ ψ οι {π6 ᾿ΠΔὈϊδηΐβ ὑγογα ΘΩΔὈ]6α ἴο γοϑὶδί δῃ ἃ Οὐ σου 6 
ΤΠ6ῚΣ δηθμλϊθβή; ἴῃ (δ6 8816 ΤΊΔΠΏΘΙ 848 ἰῃ6 ῬοΥΒΙΔη8 ἰδυῖα οη6 οὗ 
{Ποῖν οἰοβ ϑηϊιγάζ, οὐ (26 Ζουοιγῖπο Ζοη. ἘΒοὶηρ διζαδίρα οἡ {86 
ΘΟὨβη685 οὗ {Π6 ὕτο {1068 οἵὗἩὁ Βοη)διηῖη δηα «688, «ΘΓ ΒΑ] τ βοιλθ- 
ΌἸΠ168 ἰΟΥΠΘα 8 ρατὶ οὗ {ῃ6 οὔθ, δπὰ βοχηδϑίϊσηθβ οὗ (86 οἵδβοῦ; θυΐ, 
δίϊονυ Φ μονδ Βδα δρροϊπὐθα 10 το θ6 {86 ρΐδοθ οὗ ἢὶβ Ββαριδίίοη δηᾶ 
16 Π1016, 10 νγᾶ8 ΘΟΠΒΙἀΟΓΙΘα 88 {Π6 τηρίΓΟΡο]18 οὗἉ {86 “6 ΒΒ παῦοη, δα 
ἰλ6 σοπιπιοη ργορεγίῳψ οὗ (86 οἰ] άγοι οὗ βγβθὶ. Οἱ {818 δοοουπί 1ὲ 
γγΑ8, ἰμαΐ {86 Βουβεβ γθγθ πού Ἰοὺ, 8ηα 8]] βίγδηροτβ οὗ [86 6188 
πδίϊοι μδα {86 ΠΟΥ οὗ Ἰοάρίηρ {πο γὸ ρσταῦβ, ΕΥ τιρΐ οὗ Βοβρὶ Δ} 1γ. 
Τὸ {818 ουδβίοτα Οσ Ἰωογα ΡΥΟΌΔΌΙΥ 8110 468 ἴῃ ΝΜ με ΧΧΥ]. 18. δῃα {16 
ῬΆΓΆ1161] Ῥαδββαροϑβ. 

11. ΤῊ πδιὴθ οὗ [π6 ἡὐο] ὁ τχηουηΐαὶπ οα {Π6 Βανεσαὶ 81}}]8 δπᾶ ἢ] -- 
Ιονγβ οὗ νυ βίοι [16 οἰζγ βίοοα, νγϑϑ οδ]6 ἃ ΜΟΒΙΑΗ, οὐ Κδίοπ ; Ὀθοδιβα 
10 γγὰβ ΠΙᾺ ἰαπᾶ, δηᾶ οουἹὰ 6 βϑϑὴ αἷδν οἷ, δβρϑοΐδ! ν ἔγοτα 1 6 
βου (ἀἀδη. ΧΧΙΙ. 2---4.}; Ὀυΐ Δἴνου σαγβ {μαὺ πϑῖλθ γγα8 Δρργοργι θα 
0 {Π6 τηοβϑὺ οἰοναίθα ραγὺ ου 1 ἢ (86 ἴδια ρ]6 τγα8 δγθοίθα, δπὰ ψῃθ τα 
δ  Βονδὰ ἀρρθασγϑα ο αν. (2 ΟἌγου. 11}, 1.; 2 ὅδ. χχῖν. 16,17.) 
ΤῊΪΒ ΤΟΟΚΥ ᾿ἰἰπιθβίομθ τηουηΐαὶη 18 2280 ἔδοῦ 1η Ποῖρμ δ; 10 18 βίδβερ οὗ 
Δϑοθηΐ ΟἹ ΘΟΥ̓ΘΙΥ͂ 8146, Ἔχοορί {π6 πουίῃ ; δῃηᾷ 18 βυστουῃαθα οὐ {6 
ΟἾΠΟΙ 81468 ΟΥ̓ ἃ 5ΤΟῸΡ οὗ 1118, ἴῃ 1π6 ἔοστω οὗ δὴ διιηρ μοαίτο (Ρεα]. 
οΧχν. 2.),  ΒΙΟΩ δβι[υδίϊοῃ Το παἀογοα Ὁ βοοῦσο ἔγοτα {π6 θαυ βαυλκοβ 
(πδ΄ ΔρΡΡϑᾶγ ἴο αᾶνθ Ὀθθη ἔγθαυθηΐ ἴῃ ἰΠ6 ΗΟΙΥ Τ,δπά (Βαϊ. χὶνὶ. Ὡ. 
3.), 8η4 πᾶν ἐπγηϊβμθα {π6 Ῥγορῃοίβ τ ΠῺ ΤλΔΩΥ οἰαρδῃΐ 8]] δῖοι, 
Οἱ {88 δεαβί, βίαπαβ {πὸ ΜΟΟΝῚ ΟΕ ΟἸΡ ΕΒ, ἰτομπρ ἴΠ6 ἰθαρὶο, οὗ 

1 ΤΗΐδ ἰ8 ἃ οοὐίγδοιίίου ΠῸπι οαϊπεί- οἷ- ΑΤΕΒΒ, ἴμ8ὲ ἴ8, ([ὴὨ0 ϑαογεά Οἰίψ. Οαρε. 
ΤΕ Τυδυεὶβ ἰῃ Ἐργρὶ, ΝΟ, δος. Ρ. 177. Βυγοκμαγάς ἴῃ ἷ8 ΣΡ ΟΣΙΒ Φογβδ] οὐ 

3 Ἐοϊδηάϊ Ῥαϊβ βίη, ἴοπι. 11. ἢ. 838. Βοδυσὶὶ Αὐοδβροϊορία ΒΙὈ]ςδ, Ρ. 30. 
8 ΒοΔΌΒΟῦΓο δηὰ 1 Ἐπίδηϊ, ἰῃ Βρ. Ὑ᾽ αἰϑοηβ Τυχδοῖδ, νοὶ. 11], Ρ. 142. 
4 Βρ. Τόν, οα βδῖδ, νοὶ. 1ΐ. Ρ. 206. : 
8 ΒΟΒΌΪΖΙ Αὐομβοϊορίὶα ΒΙ θα, Ρ. 231. Βοδυδοῦτο δῃὰ Τ᾿ Ἐπίδηϊ, ἰπ ΒΡ. ὙδσοΣ 5 

ὙτδΟοΙδ, το]. 111, Ρ. 148. 
9 ΒἘδθοὶ βομνασιδ8 Ποδοσίρενο αἀΘΟΒΤΑΡῈΥ οἵἉ Ῥαϊεδιίμο, ρ. 239. ῬΆΠδἀοΙρ᾽ἶα, 18δ0. 



“εοοιιπὲ ο"᾽ “ψεγιμαΐοηι. 421 

τ οἢ 1Ὁ ΘΟΙΩΙΙΔΠ 64 84. ΒΟΌ]6 ῥσοβροοί (Ναί. χχῖν. 2, 8.;: Τυκο χῖχ. 
87---41.). 88 10 ἀο68 ἴο {818 ἀαΥ οὗὨἨ (86 σΠοΪ6 οἰ (τ Βῖοῖ 18 ποῖ ΠΟΥΘ 
ἰμδὴ ἴον Βυπαάγοα γαγάβ αϊβίδη τ), οὐδοῦ 086 δίγθοὶβ δῃα ψ8118 (86 
ΟΥ͂Θ ΓΙΌΡΟΒ 88 1 ἴῃ {Π6 ΒΌΓΥΘΥ οὗ ἃ τηο06]. γιονοα ἔγομπλ {Π18 ταουῃ- 
(ἴῃ, “ς «ΘΓ ΒΑ] τὰ 18 8{}}} ἃ ᾿Ἰν Ι Ὺ δηα ταδ)]ϑβίιο οδ]ϑοῦ ; θαΐ μοῦ θοδυΐν 
18. Οχίθ τ] ΟὨΪΥ, δηά, {ἰὸ {Π6 ὈΙΓΓΟΥ ἀΡρρ]68 οὗ δοάοχμ, βῆ6 18 ἔουπα 
[1] οὗἩ τοϊδῃμθϑβ τι μῖη.} ΤΠῸ Μουμπὶ οὗὁὨ ΟἸϊνοβ, ΒΟ ἢ 18 ἔτο- 
φυθηῦγν ποββορα ἴῃ 186 ΘΥ̓δΏρ 6] 1081 ΠΙβίογυυ, βίγοίομοβθ ἔγοταῃ πογίᾳ ἴὸ 
βου ἢ, δα 18 δρουΐ ἃ 121]6 ἴπ Ἰδησίῃ. [0 οομβίβίβ οὗ ἃ σδῆρο οὗ [ῃγτοθ 
τοοπηίδῖη 5, τα ἢ Βαταταὐ 8 οὗ ἀποαυδὶ αἰ 68:; (86 ἰρηεδὶ οὗ τ πιο ἢ 
Τδ68 ἔγοπι {6 σαγάδῃ οἵἩ (ἰδ ββοιωδῃθ, δα 18 (86 βι(6 οὗ {π6 βροῦ ἔγοπι 
ὙΠΙΟΩ ΟἿ ΘΑ ΟΌΣ Δβϑοθηαρα ᾿ηΐο ἤθᾶνθη. Τὴ οἸῖνα 8.}}} τηδὶηΐαὶη8 
118 ρ'δοθ Β6Γ6, πα συ οῦΒ ΒροπίϑΘΟΙΒΙΥ ὁπ {16 (0ρ ἀπα βἰάθβ οὗ {Π8 
ἴοοῦ οὗἨ [818 τηουηΐαιη, ἴο ν᾿ ΒΙΟἢ 1Ὁ ρσῖνο8 118 παπλ6.2 Αδουΐ ΒΑ] νᾶ ῦ 
ἋΡ {π18 τηοτυΐδ]η 18 ἃ ΓΌΙΠΘα ΤΟ ΔΒἴΘΓΥ, Ὀυ1]0 οἢ [86 βροῦ ψ Ὦθγθ Μ6 
Αγ ΘΥΘΤΥ͂ ΓΟΆΒΟῺ ἴο ΘΟπουάθ ἰδαὺ “6808 ΟἸγιδῦ βαῖ, θη Βα ΒοΠ6]ἃ 
86 ΟἷγΥ δῃὰ σψαρύ ΟΥ̓ΘΣ 118 ΡΟ Πα! ηρ᾽ ΤΠ ]ΒΘΓΙΘΒ, ΒΘ Πα ἀρ] γογθα ἢ 18 
ῬγοαΙσοπ δοποθγμῖηρ [86 ἀονγπΐα}} οὐὗἨ «δγυβαίοσα (1υ[κα χὶχ. 41 --- 
44.); δῃά [6 διττὴν οὗ ΤιζαΒ Θμοδλιροα Ὡροη {86 ὙΘΥΥ͂ Βροῦ ὙΒΟΓΟ 108 
ἀραίτυοοι δά θθϑη ἔογοίοϊ .8ῷ 10 18 ἃ σϑιλάγκαῦϊο ἴδοὶ (ῃαΐ, διωϊάδὶ 
81} (Π6 νἱοϊβδιίυ 68 ἰο ψΒ]οἢ (18 ΘΟΙΠΙΤΥ 888 Ὀδθη βυδ]θοίαα, ποΐ 
ΟὨΪΥ [8485 1ηΠ6 Μουηῖ οὗ ΟἸῖνεβ γοϊαϊηθα 186 πᾶπὶθ ὈΥ ὙὨοἢ 1 τ α8 
Κπότῃ ἴῃ {μα ἀδγβ οὗ θενὰ (2 ὅδ. χνυ. 80.), δυΐ Κον δα 1Π6 Βδ6 
θοδυ Ὁ] ον θυστθθη Δα ΡΟΥΘ ηΪΑ] [Ὁ] Ἰαρσο.6 ΤῊ ῬΔΠΟΥΆΙΩΪΟ ΥἹΘῪ ἴγοτη 
[86 Μουπί οὗ ΟἸϊνοβ 18 {Ἱ]Υ τηαρσηϊβοοη.δ ΥΥ̓ Ὠ1]6 118 Βυχησα οοτη- 
πιδηβ ἃ ὙἹΘῸ ΟΧύθ Παρ 88 ΓᾺΓ 88 1π6 1)οδα δα, δῃὰ {πμ6 τωουπίβιηβ 
υεγοπά Φοτάδη, [Π6 016 ΟἸΥ͂ 1168 Ὀαΐοσα Ὁ 80 Θοπηρ] οὕ  Υ οχροβοάᾶ 
ἴο τἱον, [παῦὺ (86 6γὸ οὗ [86 δ 6 Γ οδὴ τοαϊᾷ αδομὲ Ζίοπ, ἀπά σο 
φομπα αδομέ λον; ἐοϊϊ ἐξ ἐοισογ8 ἐδογεο ῦ απαὰ πιαγὰ τοοίϊ ἦθν διισατγάδ. 
(Ρβα!. χἱ νι. 12,18.) Ὦγ, ΟἸαγο ἀϊβοονογθα βοῆλθ Ῥδρδη σϑιηδὶ 8 οἢ 
{118 τἸηουπίδϊῃ ; ἃπα δὖ 18 ἔοοῦ Ὧδ υἱβι θα δὴ οἷϊνθ στουπα δἰ γαγ8 
πουορα 848 1{π6 σαγάθδη οὗἩ (οἰ μβοίθδηθ. “" ΤῊΒ ρ]666,7 δαὺγβ 6, “18, 
ποί πιῖμοιιῦ ΓΘΆΒΟΠ, ΒΟ 88 06 ΒΟ6Π6 οὗ ΟἿΓ βϑυ ου Β ΒΡΌΠΥ {89 
πἰσῃς Ὀεΐογα 818 οσυοχιου (Μαϊ,. χχυ]., ΜΩΚ χῖν., Τμῖκο ΧΧΊ],, 

δ ἸΤοτὰ 1 πᾶ βαν 1,οεΐοτβ οἡ Εφγρὶ, Εάοτω, δηὰ [86 Ηοΐγ 1.δηὰ, νοϊ, 1ϊ, Ῥ. 62. 
3 Βιορμο π᾿ [ποἰἀοηΐδ οὗ Ττδνοὶ, Ρ. 481. 
3 ΨΦοβερῆπβ, ἀθ Β6]1. “πὰ. 110. νἱ, ο. 56. “1ΙἬς 8 ποῖ ἀϊθσυτ ἴο οοποεῖνο,"---βαγδ ἐπ ἘδΥ. 

Ὗ. δοπεῖι, τῆο, ἱπ ΠΣ οθσηθοΣ, 1828, δυγγεγοα “6 Γ 56] οτὰ γοῦλ 1818 τηουηϊδίη,---“ Οὔδογν- 
ἴῃς ἕο {μἷ8 ϑροῖ [86 νδγίουβ υῃάιυϊαιοηβ δηὰ βορεδ οἵ [ὃς στουηά, (Πδὶ θη Μοῦης 
Ζου, Αοτα, απὰ Μουηὶ Μογίδῃ, οοῃβεϊζυϊοα [86 ὈΘῚΚ οὗὨ τΠ6 οἰ, τυ ἃ ἄθὸρ δπὰ βῖθορ 
ΔΆΠΕΥ δαττουπάϊΐηρ 6 στοδίου ρϑγὶ οὗἉ ἰΐ, ἰξ ταδὶ ἤν δ σοῃδίἀογεὰ Ὁ 16 Ρθορ]ο οὗ 
ἰθδὶ δρο 85 ΠΟΔΥΪ ἱππργο 8016. [Ὁ κιαπὰβ δεαμί μὲ ἐμᾷ εἰίμαίίοα Δ ἴν ἴδ, ἰηάθεα, ὀμέάρα 
85 8. ΟἿ [δὲ ἰ5 σοπιρδοῖ ἱοροίπογ, (ΡΒ. σχχίϊ. 8.) ΧΚίπροε 0 ἰλε εατιλ, ἀπά αἷΐ ἰλε ἴ᾿- 
λαῤἰίαπίε οΥ ἐλε τοονἰἀ τοομιἰὰ ποέ ἦασε δεϊίευεά, ἰλαὶ ἰΐλ6 αἀσυεγεατν ἀπά ἰδε ἐπεπιν ελομϊά δαυα 
ἐπίετε ἱπίο ἐδλε (ἰαἴδε οΥ «Ϊεγιιϑαίεπι. (Ἰλτὰ. ἷν. 12. ΒΟ. δ88.) ΤῊ8 γγ88 βϑὶ ἃ ΠΟΆΓΪΥ ἴνῸ 
[βοπβαηὰ ον Ὠυπάγοά γοϑτβ δρὸβ. Απὰ σψἤθη, 650 γεδσβ δἴχοσ, Τ νι Ὀοβίοροα δηά ἴοὺκ 
(88 ἀονοτοὰ εἶϊγ, ΒΘ δχοϊαϊτηθά, οἡ υἱονίηρ [86 γαϑὶ βίσθηριῃ οὗ ἴμ6 ΡΪδεα,-- 78 ᾶνο 
ΘΕΤΊΔΙΠΙΥ δὰ (οἀ [0Γ Οὔ δββίβίδης ἴῃ {πὶ8 ὙΑΥ; δηὰ ἰζ γγὰ8 ΠῸ Οἵ ἴδὴ ἀοὰ ψῆο 
εὐἰοεϊοὰ (6 δον οαϊ οὗ τἢε80 ΤΟΤΕ ΠΟΘ ΟηΒ: ΤῸΣ ψἢδῦ σου] ἴπ ἢδηπὰδ οὗἉ Τη6Π, ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ Πι8- 
ἐδίποβ ἀο, ἰοναγὰβ ον τον [Π686 ον οΥ83᾽" ΦΌΒβορπυβ, ἀ6 Β6]}. δπά, 10 νἱ Ἂ. 9 
(δονειτ 8 ΟὨσίειδη Ποϑοάσοθο8 ἰη ϑγτίδ, δια. Ρ. 256. ωοηάοῃ, 1825. 8νο.) 

4 ἘΠΙοῖς ΒΒ ΤΎΔνο 5 ἰῃ Απδιτα, Βυρδῖα, δηὰ Τυτον, νοὶ]. 1ϊ. ΡΡ. 435, 486. 
" Τῆς ἴδον. α. ὙΠ απιβ 88 ἃ σταρηὶς ἀσδοτρείοη οὗ [Π6 τηδσηΐϊδορηξ ῥσγοβροςῖ υἱϑὶ Ὁ]6 

ὅσαι ἴμ6 Μοῦπε οἵ ΟἸΐνοβ. ἘΟΪγ ΟἸΊΥ, το]. 1ἰ, Ρν. 488, 499. ᾿ 
ο 8 
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ΦόΒη χυἹἹ.), ὈΟΤἢ ἔγοσα {Π6 οἰτουτηδίδῃοο οὗἩἨ {86 πϑπηθ 10 8}1}} τοίδίῃηβ, 
δη4 18 Β'[υδοπ ΜΒ σοραγὰ ὑο {π0 οἰἱγ." Ηδτγα μα ουπᾶ ἃ ρῥτονθ 
ΟΥ ΟΙνθθ οὐὗἨὁ Ἰτηθηβ6 81Ζ6 οογογρα σι ἔγυϊΐ, δἰτηοδί ἴῃ ἃ τηϑίυγο 
βίδίβ.": Βούνοοη ΟἸγοῦ δηά {186 οἷν [168 [Π6 ἀθο0 νδ]]ὲὺ οὗ Καάχοῃ, 
τἈτουσῇ τ] ἢ ἤονγϑ [Π6 ὈΓΟΟΚ οὗἁὨ (μα πᾶπὶθ ψΒΙΟΝ 18 ποιϊορα ἴῃ ἃ 
Βα ρΒοαυδηῦ Ρᾶρ6. 

Οα {δ6 βουΐ 49 βἰοοᾶ (86 ΜΟΥΝῚ ΟΡ (ΟΒΕΌΡΤΊΤΙΟΝ, ὙΠ6ΓΘ 
ϑϑοϊοσιομ, ἴῃ ἢ18 ἀθο]]ηϊηρ᾽ γοαγθ, Ὀ8}1}0 ἰΘρ] 68 ἰο Μοϊοςϊ, ΟΒϑθιβοβῃ, 
δὰ Αβδίαγοίῃ (1 Εὶπρβ σι, 7.; 2 Κίπρβ χχῖνϊ, 18.}: [Ὁ γα βθρὰ- 
ταϊοά ἴτγοια (86 ΟἸἿΥ ὈΥ {16 ΠΑΥΤΟῪ γ]Π|6 0 οἵ Ηἱπποιι (Ψοβῆ. χυἹ. 16.; 
6γ. χῖχ. 2), ὙΒοα ἰπ6 βγβϑ ο8 Ὀυγηῦ {δ 6} ΟΠ] ἄγθη ἴῃ ἐπα Εγθ ἴο 
ΜοΙοοΣ (Ψ6κ. νἱ]. 81. ἀπὰ χχχιῖϊ 838.): βϑῆοθ τηδᾶἂθ {86 διβθίθα οὗ 
8.6}1, ΟΕΈΒΕΝΝΑ, οσ (86 ρἷδοσ οὗ [86 οα, (Μαίί. ν. 22., χχῖῖ, 38. ; 
Μανὶς ἰχ. 43.) 

Τοναγάθ [86 ποσί, δοοογάϊπρ ο ΕλιΒο θ᾽ ι18 δπα “δγόσωθ, δᾶ πιπους 
{π6 γγυ8}18 οὐ ἴπ6 οἰγ, ΔρΎΘ ΌΪΥ ἰο {π6 αν οὗ Μοβεβ2 (1μαντῖ, 1ν.), [ΙὰῪ 
ΘΟΓΘΟΤΗΑ, {μδῦ 18, [86 ῥἶδοθ οὗ ἃ 8ἰκ}} (Μαΐι, χχυἹ. 33.), 8οὸ ο8]164 
ὈΥ βοῖὴθ ἔτοτῃ [108 βιποϊοά, ΤΟΒΟΙΌΪΔΠΟΘ ἴο 8 5ΚᾺ}}, θα ΤΟΣ ΡΥ ΔΡΙΥ͂ 
Ὀδοδαβθ οὐ 1 }8}8 σοῦ δχθουΐθα {πο γ6.Σἢ ΤῊΪΒ ρ]Δ 66, ΠΟῪ ΘΟΙΏΤΊΟΠΙΥ 
ἰουτηθα Οὐ νασΎ ( ΒΙΟὮ στόδπβ Ὀοηοϑία {π6 τυ οῖραῦ οὗ πχομδϑίϊο Ρ1168), 
ὙὙᾺ8 ῬΓΟΌΔΟΪΥ Ορθῃ στουηᾶ, οὐ ναύθα [ῸΣ ράγαθπβ (9 08η χὶχ. 41.), 
δὖ 186 ὕπιθ σμοπ Ηδ, τολο φεετεά ιοϊέλοιέ ἐδ σαίε (ΗΘ. χιι, 12.), 
ἼΒοσο ροιγοά οἱ ἢΐδ δομϊ ὠπίο ἀδαίδ." 
ΤΏ βουμοση αὐδγίθυ, ΟΥΡΊΠΑΙΥ “ἦς [η6 ΟἿ οὗ ανὶα,᾽ Ὀ0}1} οα 

“Μοιιπὲ Ζίοπδ, Ψοβορθιυβ 68118 {π6 ὩρΡὲν οἰΐψ; διὰ [86 Βουδβα οὗ Μ|1ο 
γδὃ8 Ὑ8αΐ Π6 0818 (86 ὩΡ»6᾽ πιαγἀεί. 5 

1 Ὧγ. ΟἸδιϊκοβ ΤΎδνυοἶβ, νοὶ. ἦν. ὑρ. 855. 3865, 866. ὅγο. οαϊξ, ἘῸΓ ἃ ὙΠῸ δοοοσῃὲ οὗ 
ΟεἰΠβοιηδηθ, 866 [μδὲ ἀχίϊο]6 ἴῃ ἴΠ6 ΒΙΒΙΠοσταρ ῖςδὶ, Ηϊβιυοσίοδὶ, δηὰ ἀδορτγαρὶςαὶ [πάοχ δὲ 
ἴδιο οηα οὗ (Πἰ8 νοϊπτη6. 

8 Τὸ [Πϊ9 ὅι. Βδ]} (461 1ςΔ 0} 41υς68 ἰῃ ἷ5 ΕἸ ρ᾽5.16 ἴο [16 ΗδΌγον (Χἰϊ. 12, 13.), ἩΒΟΣΘ 
Π6 δ4Υ8 [δαὶ ΟΠ γϑὲ, 88 ἃ βδοσίῆοθ ἴοὺυ βίπ, δε ϑεγοά ιοϊἱλομὲ (δε φαίε; διὰ ψμθη ἢθ ΘΧΒογί8 
6 Ἡοῦγον ΟἸγ  βεῖδηδ ἕο 9σὸ ζογιὶ ὠπίο ἀξπι ιοϊδομέ ἐδ6 οαπαρ, ᾿μα0 ἷ8, οαϊ οὗἁἨ δογιβδίθ, (Πΐ8 
αἰδγ δοίης τοραγάδα ΟΥ̓ [6 ὅθνγβ 85 [Π6 σϑρ οὗὨ [δγϑρὶ, (Βρ. Ἦ αἰϑοη β Ττσδςίβ, γο], 1ἰ}. 
Ρ. 166.) 

8. Βοίιυ ]ἱὶ Αγοϊοϊορία ΒΙΌ]1ςα, Ρ. 28. Βοϊδηάϊ Ῥαϊφβίίηδ, ἕοόσῃ, ἰἷ,. Ὁ. 860. 
4 ονοιιβ ΟἸ γίϑιίδη Ἐδϑθαγοῖοδ ἰῃ ὺγτίδ, ὅς. Ρ. 255. Οοῃδίά ΓΔ 0]ς ἀϊβογοηοο οὗἉ ορἱηίοη 

ῬΓΘΥΑΙ]8 ἀπηοηρ [86 πιοδὲ ἰοαγηθ τη ΘΓ ἴγανα] ]γβ ἰη Ῥα οδίϊηθ σοποοσηΐπα [80 ῬΓΟΌΔΌΪΘ 
δῖϊο οἵ 60] ΤΏ τοδάογ, ὙΠΟ ΠΏΔΥ Ὀ6 ἀοδίγουΒ οὗ ἰηγοδιϊ χδίηρ (Ὠΐ8 τορίο, '6 τοίετγο ἃ 
ἴὼ Μτ. ΕἸ] ον Ἰοδγποὰ ἀϊδαιυ βιζοη “ Οπ ἴμ6 Ττῦο 8.16 οὐ Οδ να συ, ἴῃ [06 δοεοοπὰ νου πη 
οὗ τδ0 Μυβουμ οἵ ΟἸδδβεῖοαὶ Απιαυΐῖθα. (Ιπάοῃ, 1858.) Μτ, ΕἼΪΙΟΣ οοσηο8 ἴο [Π6 60ῃ- 
οἰυδίοπ [π4ὲ Οοἰχοῖδα ᾿ν88 βἰἰπδίεα ἰπ 186 ν 16 οὗ ΗΐπηοΙι. 

δ Ὑγῃοη Ὦν. Εἰοδμεαγάδβοη νἱδι θὰ (ἷ8 βαοτοὰ δροῖ ἴῃ 1818, "6 ἰοαπὰ οὔθ Ῥασὶ οὗ Μουῦπὲ 
Ζίοη βυρροειίπρ 8. ΟΙῸΡ οὗἁὨ ὈΔΙΙΘΥ͂, ΔΏΟΙ ΟΣ τὰ πη ἀογροίης [16 ἰΔθοι οὗἨ 116 ρῥουρῆ; δηὰ 
πὸ 8011 ἑυτηθὰ ὑρ οοηδὶδιοα οὗὨ δβίοπμο δῃά Ἰΐπ|θ τηϊχϑὰ τ δαγἢ, δυο 88 18 υϑ08}}}7 τχϑὶ 
ὑσ τ ἰη 186 Τοπη ἀδιίοηδ οὗἉ ταϊηθα οἰτ68. “11 18. ὩὨΘΑΣΙΥ 8. τιΐϊο ἰῃ οἰγουπΐδγθποο, 5 Βἰσθδὲ 
οἡ ἔθ τγοϑὲ δἰάθ, δηὰ Ἰουγαγὰβ [8:6 ϑϑϑί [8115 ἄονσιι ἰῇ Ὀγοδβὰ (ΟΥΤα 8. οὐ [δ 6 ὌΡΡΕΓ ρμδιΐ οὗ 
[δὸ τπηουηϊδίη, δ ἃ ὨΔΙΤΟῪ ΟΠΘΒ Οἡ ἴδ δἰά6, 85 ἰξ δίοροθ ἄονῃ ἰονναγάβ ἴλ6 ὑτοοῖκ Κοάγοῃ. 
ἙἘΔΟΔ ἰοτδοο 8 ἀϊνἀοα ἤτοπι ἴ86 Ομ δῦονο ἰξ ὈΥ͂ ἃ Ιονγ νγγ8}} οἵ ἀγῪ δίοῃθ, Ὀαΐὶς οἵ [86 γαΐῃ8 
οὔ (ΐθ οεἰουταιθα βρο. Τδ6 ἴδοιτο οβ ὩΘΑΥ ἴἢ6 Ὀοίζοιῃ οὗἁ [86 Ἀ}}} ἀΓῸ 81}}} υϑοὰ δὲ ζαγάθῃβ, 
δηά δἴοὸ νγαϊογοα ἔγοπι (86 ροοὶ οὗ διίοδΏ. ὙἸΏΟΥ Ὀοϊοηρ οἰ ΘΗ͂Υ ἴο [80 5π|8}} υ᾽]}Ἕασο οὗ 
ϑ.1οα, ἱπιπλοἰα οὶ Υ ορροβίῖθ. Ἧο αν ἤθῦθ δῃοίθοῦ γοιρδγ δ ]θ ἰηϑίδηςθ οὗὨ [Π6 δροοὶδὶ 
ΓΒ] ποηξ ΟΥ̓ ρΓΟΡΊΙΘΟΥ :---- ὍγΘ 4λαϊϊ Ζίοι ΓὉΓΥ ψοιγ δαλες δὲ ρίουσἠεὰ ας α Πεϊά, απὰ 
«7εγεϑαΐεπι ἐμαῖ! ὅδοοπια ἧδαρε. (Μιοδὰ 11ϊ. 12.) 1) γ. Εἰς δαγάβοι᾽ κα Τσδνοῖα αἱοὴς ἴ)6 Μο- 
ἀϊτοττδηθδη, ὅζο. νο]. 1ἱ. Ρ. 8ἀἰ8 “Τὸ ϑἰάοφ οὗ ἴ86 ΗΠ] οἵ Ζίοῃ ἤᾶνα 8 ρἰϑαβίῃρ δβδβρεςὶ, 
ΔΒ (ΠΟΥ͂ ρΟΒ8688 δ (6ὉῚ ΟἸϊνο-ἴγ068 διὰ χαὰθ βαγάθῃβ; δῃᾷὰ 8. ἽῸΡ οὗ οογῇ νγὰ8 σσου ης 
186Γ6." ΟΑΥΠΘ 5 1 ΕΓΕ75, Ρ. 265. 
ἣν Ὠγ. ΗΔ]0᾽5 Απδὶγβὶβ οὔ (ὨἘσοβο συ, νοἱ. ἱ. ὑῃ, 425.--.-.2329. Ψοδερμυδ ἀ6 Β6]}, Ζυὰ, 
10, Υ᾿ 6. 4, 
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1Π. 76 Βανθ πὸ ραγεέϊσυϊασθ τεοογάϑ οοποοστίηρ {86 πδίατο οἵ ἐδὸ 
φοτβολίομδ οὗὨ «οστιβαίθπι, ὈΓΟΥΙΟΌΔΙΥ ἴο ἴδ6 ὕπο οὗ {6 ρῥιοῦβ δὰ 

Ἰοο σΌνΟΣΟΣ ΝΟοσα Δ ; ὑἱβοῦρσἢ δυοὶ (πογὰ ὑπάουθίθαϊν ταδὶ 
γα δθδῃ, ἔτοτι {86 ἱπαροτέδηοθ διὰ βαποῖ γ ΟἵὨ {86 ΟἰΕΥ, 88 6 ἴ56- 

0118 οὗ [6 σουπσυ, 8δῃὰ (16 δοδὶ οἵ {μὲ Ψ επθὰ πόγεηῖρ. Αἴοσς 
. [δα τοΐαση οὗ {86 618 ἔγοτη ἴ6 Βαθυ Ομ ΘΑΡΕνΙΥ, [ΠΟΥ τοῦα!]ῖ 
Ψογαβαίοπι, ψ Βῖο ἢ δα Ὀθοι ἀεείχογοα Ὀγ (6 ΟΠδ] πδπε; διὰ τη 6 
δοοουηΐ οὗ (86 χουιπάϊηρ οἵ (δ6 νὰ], υπάοσ (δ 6 ἀϊτοςῦοι οἵ Χεβο- 
ΤΩ}, ἴδῃ ρδίθα δὰ ἰδ ΠΟΙΥ ἐπυχηογαίεα, υἱζ. ἰθγθα οὐ (86 δου, 
ἴουγ οὐ ἐδ οδϑὶ, δὰ ἰἴγθα οἱ [Π|ὸ ττοδίοσῃ διάς οὗ ἐπα τι}}. 
Το ἰδγοα ραΐδβ οὐ {ἐμ δομίῤλ δι46 πόσο, 1. ϑδήεερ Οαΐίε (Νεδ. 

ἱπ, 1.), τ οἢν τδϑ ῬτοῦΘὈ]Υ 80 6811ςἀ ἔγοτι 86 νυἹοῦπιδβ, Ἰπίοπαθα ἔος 
βδοῆοο, θοῖηρσ οοπαποίοα {πγουρὰ 1Ὁ ἴο {πὸ δεοομὰ ἰδθιηρῖθ. Νϑαγ 
{18 γραία δίοοά ἴδ ἤοπεγθ οὗ δίεδμ απὰ Ηδπαπθαὶ. ΤῊ ρμοοὶ οἵ 
Βειδοθάβ ντῶβ δὲ πο στοδί ἀϊδβίδποε ἔγοτηι 1}18 σαίθβ, ἩΒΙΟἢ θ)αϑ δἷδὸ 
οὐ]]οὰ 6 Οαίε οὁΓΓ Βεπλαπιῖκ. --- 2. ΤΠ6 δεεὴ Οαίε (ΝΕ. 1, 3. 
χι!, 39.}, τι βιο ἢ γγαθ 6180 σβ] θα (᾿ς δέγεέ Οαίε. --- ἃ. Τῆς Οἰἱά Οαίε, 
8160 “]]οἀ ([π6 Οὔγπεν Οαίε. (ΝΕ, 111, 6., χι!, 39.:; 2 Κιηρ χῖν. 13. : 
ψετ. χχχι. 88.) 
Τηε ρείεβ οὐ π6 εαεέσγηε αἰἄδ πεῦθ, 1. Ἴθ6 » αίετ Οαίε (Ν εἶν. 

ἱ, 26.), ὩΘΆΓ ὙΒΟΣ [16 Ἡδίετθ οὗ Εἴλπι ραβϑοά, δῖος μβανυϊησ ὕεοα 
564 1ῃ (Π6 ἰδιρὶα θογυῖσα, 1ῃ (Π6Ι ἨἩΔΥ (0 ἴδε Ὀτοοῖκ Κοάτου, 1πῖο 
πο (μογ ἀϊδοπαγροα ὑποσαθεῖγοα.---- 2. Τῆς  ογεε ααἱε (Ν εἶν, 111, 28.: 
δες. χχχι. 40.), ἩβιΟΝ 18 δυρροθοα ἴο αν ὕδεῃ 8δὸ Ἂδ θά, Ὀδθοδιδα 
ἰιοτϑεβ νγοπΐ {πγοῦρἢ 1. 1π οτάον ἴ ὈῈ πδίετεα. --- 8. Ὑπὸ Ῥγίρον Οαΐε 
(Σ!. 39.}, ρεοῦθ]Υ 50 ς8}168 ἔγτοπι 118 ΥἹοιπιγ ἴο (Π6 Ρείδοῃ.--- 4. Το 
ἀδίε ερήλλαά. (Νεὰ, πὶ, 31.) 
ΤΊ ραίοβ ὁπ ἴδ τοεξίεγα 5116 σεσο, 1. Τῆς Μαϊεν Οαἱε (Νεῖν. πὶ, 

13.), αἶδο ἰοσταθὰ πὸ Οσ'αέε οΓ Εράτγαξιι, Δῦονε τ Βιοῖ δἰοοά ἰπ6 7ΌιρεΥ 
9 ισπκασες ἡὐοαξ ἐπύροι ΧΙ, 38.): διὰ ποδγ 1ὑ ψδο (86 ὥχαφοι Ἐ εἴ 
(Νεδ, πὶ. 13.) μοι πιαν μανο ἀετίνοὰ [5 παποο ἔτσπι ἔδιο τοργοβδυῦς 
ἀπο εν διόκοι υὐξο ποδα τοῦ ἢ ἴΠ6 δίσοδπι ἥοποί {δὲ Ἰακοα 
οι ἴδ π|}}. --- 2, μα ὥόκησ Οαίε (ΝΟ. 11. 13.), ψ οἢ ἴδ συρροκοά 
ἰο αν τεοεϊνοα 15 πδπιο ἔγοσ [πὸ δ οὗ ἴ[6 Ὀεδδῖβ {δὲ ποσα ββδοσὶ- 
βορὰ θεϊηρ σαστιθα ἔσομαι μα ἰεσαρία {πγοῦρῃ [μ18 ραία. --- ΤῈ Ο'αέε 
οἵ λε Εομπίαϊκ (ΝΕ. τ. 16.) πιαὰ 15 πιδῖῆε δῖ μοῦ ἔγοτῃ 18 ὑτοχ τ Υ 
ἰὸ ἴδε ἐοσαπίλϊη οὗ (δου, οΣ ἴο ἴΠ6 δροῖ Ἡβοσο (δος ἰοππίαϊη οὗ διίοδα 
ἰοοῖς 115 τῖδβο. ἢ 

ΓΥ. Ῥτχονυ οῦεῖν ἴο (δ6 ἔδέΑ] νὰᾶσ οὗ {86 “ενσα τ (πε Βοιηδληα, πὸ 
Ἐπὰν θϑλρυ Ἠόρβρομν δὶ (πὸ ΟΠ οὗὨ « ἀγπδαϊοση τγδ8 οσγεοίθα οἡ ἔπττο 

ἴο ὁπ6 Δηοίδοσ, τῖῖδ 8 σα] ον Ὀεΐποοι ἰδεῖ, τ Βῖοἢ Β6 
ττῦ ε μεστὰ 6116 τ86 ΠΑΤΡΗΝ οὗ (ς Ομποεδβοπιοροτα. Το ἰοἤι!εδξ οὗ 
ἴδοδα 8119 οοπίδιποα {μ6 ὥρεν Οἰΐν (ἡ ἄνω ποόλιε); δηὰ {δα οἰδοσ 
οὐδ “ετα, οοπίαϊηοα {πὰ Ζοιοεν Οὐΐῳ (ἡ κατω πόλι9), τ᾿ Ὠ] οἷ δϑοσηβ ἴο 
συνε ὕθθι [πε πιοσί Θομδι οσγϑῦ]ς ραγί οὗ [6 τ0]6 οἰἴγ. ΟΥΣ δραϊπιδὶ 

" Οδρεσυδβίοους ΡηΠοίορῖες ὃς Οςοορτερδοβ. Απιριεξαοδαπιΐ͵ 1747. ὅνο. ῬΡ. 21--- 429. 
Τϑε μεοδαμὲς ττοπ οὔ μὲ ρδτες οὗ 7εγικαίει τὲ δίαδίκά, στῇ οοττοδογδεῖτε ὑτοοίς, ὃ. λέτ. 
Ῥεῖκτ, ἴα μὴ6 ἀϊααίκπκίου οἱ τδς ἴστε εἶξε οἵ ΟΑἸναιγ, ἴῃ 186 “ Μυρεπῃ» οἵ (Ἰπε ἴο2] Απι» 

κα," τοὶ. ἢ Ῥῃ. 411---423, ὥες αἷοο Μτ. ἀοϑυι εἰ" ϑεσίμαιπν"  ΡΆ. 57---8!. 
ες ΒΕΙ]. δαά. 11Ὁ. τί, ε. 6. 
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24 Ἡϑίογίοαϊ (σοοσγαρὴν ψῇ ἐἦδε Ἡοῖν Ἰαπα. 

1818 ττὯϑ ἃ {ϊγὰ 81]], Ιοσσοῦ ἔθη Δοτα, απ στην αἰ! ἀ64 ἔγοτα {Π6 
ΟὐΠΟΥ ὈΥ͂ ἃ Ὀχοδα νου; σοι γγᾶ8 Π]16Θα Ρ τ τ φαγί ἀαγίπσ [86 
Τοῖρη οὗ {86 ΑΒῃ)Ο ο818 ΟΥ Μίϑοσαθφδῃ ὈΥΙΏ668, ἴῃ ΟΥΘΙ ἴο Ἰοΐη {Π6 
ΟἿ ὕο 186 ὕθαρῖθ. (ΑΒ ρορυϊδίϊοῃ ἱπογθαβθά, δὰ [π6 οἱτὺ οσγθρὲ 
Ὀογομα 18 ο]4 Ἰ᾿πιϊ8, ΔΡΉΡΡΕ Ἰοϊποὰ ἴο 1 ἃ ἔουγ 811} (τ μοἢ τγ 88 
βιύυδίοα ὑο {πΠ6 πονίμ οὗ [π6 [θ1}}16), ο4]16α Βοζοίθα, δῃά τδὺβ 88}} 
ἔαγΌ ΠΟΥ ΘΕΪΑΓρΘα «ΘΥ ΒΑ] θη. 

Αὐ 818 ὕπλθ {86 ΟἿ γγχὰβ Βυστουηαοα ὈΥ ἴἢτ66 »ὑ18118 οὴ. βυ οἢ ραγίβ 
88 ὙΟΓΘ ποῦ ΘΠΟΟΙΏΡΑΒΒΘα 1 ἸΤρΑΒ88 016 γ4]|16γ8, ὙΠΟΓΘ (ΠΘΓΘ ὙΓ88 
ΟὨΪΥ͂ ὁη6 ν74}}, Τηδ ἢγβί νγ8}} Ὀδρϑῃ οἱ {Π6 που 81:46 δ {86 ὕονσοσ 
6811. ΗἹΡρΡίοιΒ, τθπος 1ὖ αχίθπμαθα ἴο {Π6 ΡΪδΔοα 641168 ([Π6 Χδέι, ἀπὰ 

᾿ἴο {86 σουποὶ]-ἤουδβθ, δηὰ 1 ὑοσταϊπδίοα αὖ {ῃ6 νγϑϑίοσῃ οἱοϊβίοσ οὗ 186 
ἰοαρ]6. Βυΐ, ργοοθθαϊηρ; νγοβύτναχα, 1ῃ ἃ ΘΟΠΙΓΑΓΥ αἸγοοίιοη, [86 Ὠϊδίο- 
ΔῊ 8878, {παΐ 10 Ὀορδη δ {Π6 βδηθ ρῖδοθ, δῃηὰ δχίθῃἀθα {πγουρἢ ἃ 
Ρίδοθ οδ]ϑὰ Βοίμβο, ἴο [πὸ σαίβ οὗ (Π6 Εββθῃθβ, {πθῃ (δ κῖπρ' 8 ἴσα 
τουσαγβ [Π6 βου, 1 τϑδομδα ἕο {86 ρΐαδοα οδἹ οὶ ΟΡ ]αβ, ἤογα 10 γγ88 
Ἰοϊηαα ἴο {πὸ οαβίοσῃ οἱοϊβῦοσ οὗὁἨ [86 ἰθρ]ὶθ. Ὑμ6 δεοοπά ν“8}} οομ- 
ΤΑΘΠΟΘΩ αὖ (86 ρσαία (απηδίῃ, δα ΘῃΘΟΙΩΡαββοα ΟὨΪΥ [86 πουίβοτῃ 
αυάτίοσ οὗ {π6 ΟἰΥ, 88 ΓᾺΓ 88 {π6 ἴονσοῦ Απίομϊα. ΤῊ ἐλίγα νγγΧ8}} Ὀορδῃ 
αὖ {π6 ἴονγοῦ ΗΠΡΡΙουΒ, τ ΘΏο6 1Ὁ τοδοι θα 88 [ᾺΓ 85 (86 που φυλγου 
ΟΥ̓ (86 οἷίγ, Ραββα ὉΥ͂ {88 ἴονσοσς Ῥβϑορβίημβ, {1}} 10 σᾶσαϑ ἴο {π6 τωοπὰ- 
τηθηΐ οὗἁἨ Ηο]6η8, αἀἀθ6ῃ οὗ Αὐἀϊδθθηθ. ΤΏΘΠηΟΘ 1Ὁ ραθ86α Ὀγ {μ6 βορὺ]- 
οὔγοθ οὗἩ {16 Κιίηρβ; δηᾶ ἰβκιπρ ἃ αἰγθοῦοῃ τουπὰ ἴμ6 βου -νγοδῦ 
ΘΟΓΏΘΙ, ρϑ8β8οα (6 ΕἾΠ]ΟΥ Β τηοπυτηοηΐ, δηά Ἰοϊποα {86 οἱ νγ8]] αὖ ἐῃ9 
ψΆ}16γ οὗ Κδάγοῃ. ΤῊ8 {μ|γὰ νν8}} τγ88 οοτηπηθησοα Ὁ Αρτῖρρα, ἰὸ 
ἀοἔεπα [Π6 ὩΘΥ]Υ ογοοίθα ρατί οὗ {Π6 οἱἵγ ο411.4 ΒεΖοίμα; Ὀυῦ Βα αἸά 
πού ΒηΙΒῊ 10, ἔγοτη δρρυθμθηβίοη οὗ ἱπουστῖπρ' {86 αἸΒρΙΘαβαγα οὗ {86 
δ ροσοῦ ΟἸδυάϊαβΒ. ΗΒ ᾿πὐθη πο 718 ὕο πανο ογοοίθα 10 1} βίο 68, 
ὑΘ ΠΥ Οὐδ118 ἴῃ Ἰοηρτῃ ὈΥ͂ ἔθη οὐδιῖθ ἴῃ ὈγΘΘάΓᾺ ; 80 ὑπαῦ πὸ Ἰσοῃ 
0015 ΟΥ̓ ΘΏρΡΊΏ68 ΘΟὈ]α ΤΔΪΚ6 ΒΩΥ͂ ΠρΡΓΘΒΒΊΟ οἡ Ποῖ. ὙΥ μαὺ Δρτῖρρα 
σου ποῖ Δοοοιαρ] 18), [Π6 “68 βυ θΒΘα ΘΠΕΥ δἰϊοτηρίοά : δηα, ἤθη 
“} Οὐ πβα] θσὰ νγ8 Ὀθδιθρϑα ὈΥ͂ {π6 ἘοΙΆΔΏ8, {818 γν8}} νγὰβ ὑυθηίῦ οὐδ1ῖ8 
Πρ, δῦονθ ψὩ]Ὸἢ ΟΣ Ὀδυ]οιηθηίβ οὗ ὕνχο οὐδιῖ8, δπὰ ἰυγτείθ οὗ 
ἰῆγθθ ΟΌΡΙΒ, τρλκῖηρ' ἴῃ 4}} δὴ δἰϊυαθ οὗ ἐνοηίγ- να οὐ 18. 
Νυχθσοιβ ΤΟΥΤΟΥΒ οοῃδίσιοίοα οὗὨ 8011 ΤΩΔΘΟΏΤΥ ὝΟ͵6 ογοοίθα δὖ Θου- 
ἰδίῃ ἀϊδίδῃμορϑ: ἴῃ {86 {δϊγὰ γψ8}1, {ποτα ἬΤΟΥΘ ὨΙΠΘΙΥ ; πὰ ἰδ6 τα 4616 
Ὑ78}1, {6 γ6 ἼΟΓΟ ΤΟΥ ; δπηα ἴῃ {π6 οἷά νγ8]}}, βἰχίγυ. Ὑπὸ ἰονοῖβ οὗ 
Η!ρρίουβ, Ῥἢδβδοὶυθ, δπὰ Μαγίδιηπο, ογοοίθα Ὁγ Ηδθγοα {μ6 ατοϑῖ, 
δα ἀοαἀϊοαίοα ἴο {86 τρϑπηοσθβ οὗ μ15 τ] ηα, ἢ18 Ὀτγοίμ θυ, δῃα Ὧ18 ψιΐο, 
ὍΘΙΟ ΡΓΘ-οαϊποηΐ ἴου {861} Βοῖρηΐ, ΠΘΙΣ Τηδβδῖσα δγομιίθοίυγο, {ΠῚ 
Ὀδδυΐυ, δηά {πὸ Θοη ῃΊθπμοοΒ ΠΏ ΒΙΟἢ {Π6Ὺ 6Γ6 χη μοα. ΟΥ̓ 
(156 ἔτο ᾿αβύ- ΘΗ ΠΟΙ ΘΑ ὑΟΎΤΘΙΒ ΠΟ ΤΟΙΏΔ1ηΒ οχὶβί: θυΐ {Π67Θ 18 6Υ6 
ΤΟΘΒΟῚ ἰο δον ἰμδὲ ψηδὺ 18 ΠΟῪ ὁ8116 {86 οαδβίϊο οὗ θενὰ (4 
βίσοηρ- "014 οὐ Μουπί Ζίοῃ, 8 {010 ἴο {π6 βουΐῃ οὗ {π6 Ψεδα αἴ 
γΓΒ]ΟὮ ΟΥΟΥΠΔΏΡΒ {86 γα]6 οὗ ΟἸΒΟῺ) 18 ποπθ οἴμον ἰμδῃ ἴμ6 ΤΌΜΟΣ 
οὗ ΗἸρρίουβ, το γα8 βραγοὰ ΌὈΥ Τιΐυβ, τ θὰ (86 ἰδ ρ]6 πὰ οἱὖΥ 
66 ἀοθίσογοα, Τα βίομθβ οὔ {818 ἔου δολίου Δ.6 ὙΘΙῪ ἰαγρα. 
Ασοογαϊηρ ὕο “οβθρῆυβ (Π6 οἰγουταΐθγθηοθ οὗ “δ γαβδίθτω, ΡΥ] ΒΥ 

1 ἙΝ ΏδοηΒ ΒΙ 1.4] ΒΘδοαγο 68, γοϊ. ἱ. ῬΡ. 463---457. Νατγγαίΐδνο οὐ ϑ'οοι ἢ ΜΙδβίου 
οἵ Ἰπαῖσγ ἴο (16 ὅονγα, Ρ. 190, 



«Ἰςσοσιπὲ οὐ “εγιδαΐοηι, 835 

ἴο 18 εἷορε δηᾷ ἀδδίγαοοι Ὁ [16 ΒΟΙΏΔΗΒ, γγὰ8 {μ1 τ γ-[γο6 ΤᾺΣ] ΟΏρΈ, 
ΟΥ ΠΟΑΙΪΥ ΤΟῸΓ τα 1168 ἀπα 4 Πα]: δῃα {μ6 ν8}} οὗ οἰγουταν]δίϊομ, οοπ- 
βίγυοίοα ὈΥ οτάον οὗ ΤιζαΒ, ἢ6 δίδίεββ ἴο πᾶν θθθὴ {πισ γ-ηηο ἔΓ- 
Ἰοηρθ, ΟΥ̓ [ΌῸΣ τλ1168 οἰσηῦ Βυπαγοα δηα βαυθηΐγ-ῆνα ρϑοθα Αἱ 
Ῥγαβοπί, 8 ἰδ ἔγανίοσ ϑίδίθθ {πᾶ {Π6 ΟἸΤοΟυϊ θη οἵ «ΘΥθ4] 6 ηὶ 
Ἄοϑηποῖ Θχοθοά ζΐγεε πι}168.25 Μοάθγη «6Γυδβα!θτλ 18 βυττουμπᾶδα ἈΥ͂ 8 
Ὑ411, ναυυϊησ ἴῃ Βοὶρχηΐ ἔγοτα ΘΗ [0 Βιχίν ἴδοις βοοογάϊηρ ἰο 1}6 
Ὁπαἀπ]δομβ οἵ (86 στουμα. Τθοῦθ 8.6 βϑύθῃ ρϑίθβ, ἰμδγθο οὗ πο ἢ 
ΔΙῸ σΘΠΘΓΑΙΙΥ δδυῖϊ. ὙΠὸ ΟΣ ΟΡΘἢ ρδΐθθ δῦ, [μ6 ᾿ϑ.δηιαβοῦβ (δῦθ 
οἢ [86 ποτίμ; δ, δίθρμοηθβ ραΐθ οπ {86 ϑαδῦ; Ζίοη σαΐβ οὐ ἐδ6 
Βου (ἢ ; δῃὰ {π6 «δ ραύα οπ [86 ποδί. 

Υ. θυγίηρ (86 {1π|6 οὗ 9688 ΟἸγὶβί, “ϑγβα] θ) νγαθ δἀοσηθα νὴ ἢ 
ΠΌΙΏΘΙΟΙΒ οαϊῆοοβ, ὈΟΪ᾽ βαογϑα δηὰ οἱν}]}, βοσηθ οὗ τ ΒΙοἢ ΔΓΘ τηθηςοποά 
ΟΥ Δ]υἀ6α ἴο ἴῃ {86 Νοὸν Τοβίδιηθηί. Βυΐ 108 οἰϊοῖ ρἸΟΥΥ νγαβ (89 
ἰδτρ]6, ἀθβουι θα ἴῃ 8 βυθβεαποπὺ ραγὺ οὗἁὨ [818 νοϊυσωθ; ψ ΒΙΟΝ πηδρ- 
πἰβορηΐ βἰσιιοίασο Τσσυρ!οα {π6 πουίμοση δηα ἰοῦσοῦ (ῸΡ οὗ ϑἴοῃ, 88 
Μ6 Ἰἰοασγῃ ἔγοτα {86 Ῥεδίτηϊδὺ (Χ] ἢ}, 2.): θεαί Κ0Υ εἰἐμαίίοπ, ἐὰε 
7ἦογ (οΥ ἀεἰσ᾽ῦ) 9 ἐλε ιολοῖο εατίλ ἐδ ίοιπέ ϑδίοπ. Οἡ ἦδν πον ϑἱάε 
ἐς ἐλε οἷν ὁ ἐλε σγεαὲ ἀϊπσ. Νοχῖ ἴο {Π6 ἰδηλρ]6 ἴῃ ροϊηῦ οἵ Βρ]πάουΓ, 
ἯΆΒ [886 ὙΘΓΙῪ ΒΌΡΟΙΌ ραΐδοο οὗ Ἡδγοα, ὙΠΟ. 18 ἰΆΓΡΘΪΥ ἀθβου θα ὈΥῪ 
Φοθαρμυβῆ: 1Ὁ αἰἴζοσσαγαβ θθοδπιθ {Π6 τϑβϑιάθηοθα οὗ [μΠ6 Ἐοιωδῃ ῥτὸ- 
ΟγαΐΟΥΒ, ὙΠῸ [ῸΣ {π18 ῬΌΓΤΡΟΘΘ Ψ,ΘΠΘΓΙΆΙΥ οἰαϊτηοα 186 ΤΟγα] ραΐδοθβ 
ἴπ [Π086 ῬΤΟΥΪΠΟΘΒ ΜΙοΝ ὙΓ6͵Θ δυρ)θοῦ ἴ0 Κίηρσβ Τῆθδο ἀν 6] ηρδ 
οὗ (6 Βλογμδη ῥγοουγαίοτβ ἴῃ (ἢ 6 Ῥγουϊηοθθ ΓΘ 08]16α γαίογίαδ : 
Ἡδγοαδβ ρμαΐδοθ {πογοίοσθ νγϑϑ Ῥι]αΐθ᾿Β ργωϊοσαπι (Μαϊο, χχνὶὶ. 27. ; 
Φοδη χυἹ. 28.); δηὰ ἴῃ βοπλθ ρϑαγί οὐ {π|8 ϑά!ῆοβθ νγ88 (6 ΔΥΙΤΩΟΌΣΥ 
ΟΥΓ ὈΔΙΤΔΟΚΘ οὗ {6 ΒοΙδη ΒΟ] ἀ1ογ8Β ἰμαὶ ρδιτδοηθα «6γιδβα] θη, 
ὙΠ ΠΟΥ «6508 τγαᾶϑ οοπάποίοα δηα τηοοϊκοὰ Ὀγ ἔπει. (δι. χχυἹ], 
27.; Ματκ χυ. 16.) [Ι͂ὴ {86 ἔγοῃΐ οὗ {18 ραΐδοθ νγαὰϑ (86 {ΠἸΌυηΑὶ, 
τ Πογο ῬΙ]αῦθ βαΐ ἴῃ 8 7..1014] οαρϑοὶ ἐν ἴο Ποδν δῃα ἀδίθσιηϊπα οὶ ΒΓ 
οδι868; ὈΟΙΠρ᾽ 8 ΓΑϊΒ6α ραγοιηθηῦ οὗ πηοβαῖο σόσκ (λιθόστρωτον), (μ6 
Ενδηρο] δῦ ἸΠΙΌΣΤΩΒ τ8 ἰμδί ἴθ (ῃΠ6 Ηφῦτον ἰδηρσύαρα 1Ὁ νγὰ8 ου (18 
δοοουηῦ ἰοιτωθα Οαδῥαίλδα (Φομπη χῖχ, 13.), 1. 6. δῇ οἱοναίθα ρἶδοδ, 
Ιὴ {818 ἰσῖραπαὶ {π6 ργοουγαίου ΕἸοσυβ βαὺ, Α. Ὁ. 66; δηά, ἴῃ Ὄσάοσ ἴο 
ΡῬΌΠΙΒΗ {86 Ψ6ν)718 ἴοσ {δον βοάϊμουβ Ὀθμδνιοῦσ, ἰδβυθα ογάοσβ [ὉΣ ΐ6 
ΒΟΪἀΙ 6.8 ὕο Ὀ᾽υπάοΣ {86 ὉΡΡΘΓ τηδυϊςούσ᾽δοθ ἴῃ “6. δα θη, δπα ἴο ρμυΐ 
ἴο ἀοδίμ βοῖ «6078 88 (Π6Υ τηοῦ ἢ; ΠΙΟΒ ΘΟΙΙ Δ ΠΔβ ἬΟΓΘ 6Χ0- 
συϊρα 1} δαναρα ῬαγρΑΓΙγ.7 
Οἱ 8 βίθερ τΌοΚ δα)οϊπϊηρ [86 ποῖ -οβῦ ΘΟΥΠΘΓ ΟΥὗἁὨ {86 ἐθρ]θ 

βἰοοὰ {μ6 7Τοιοῦῦ 9. Απίοπία, οπ {86 Βῖ[6 οὗ ἃ οἰ 6] ἐμαὺ μβαὰ θδθῃ 

᾿ Μ, Ὁ Αλγ Πα μα86 οἰδθογαίοϊ  ἱπυθειχαιθα ἐ86 αχίθης οὗ δΦογαβαϊθπι, δα ἀοδογ θὰ ὉῪ 
ϑοθερδαπ, ἰῃ ὲδ Ἰοασηοᾶ “ Ὠἰδδοσίδιίου δὺς 1[ἘΠποηπσ6 ἀ6 1 δηςίοηπθ “6 γι ϑΆ]οση οἱ ἀ6 808 
Τερὶε, [π0 ΔΟΟΌΓΔΟΥ οὗ σι οθ ἀοῖαι]8 Ὑίδοοιηις ΟΠμαιθδυργίδπὰ [88 διϊοδίθἃ ἴῃ δΐδ 
ἸΠΠΟΓΆΓΣΥ ἴο δπὰ ἔγοιῃ Φογαβδοπι. ΤΉΪ8 ὙΟΓῪ Τασὸ ἀἰδδοσίδιίοι οἵ Ὠ᾿ΑὩΥ 16 18 χαρτί πιο ἰῃ 
186 ΒΙ0Ϊ6 ἀ6 Ἄόηοσ, ἴοπι. Υἱ. ὑῃ. 48----84. διῇ οἀϊιίοῃ. 

5. 401116{0᾽8 1,οιἴοσβ ἔγοτῃ Ῥαδἰθβιίῃθ, Ὁ. 108. 
" Απτΐᾳ. πὰ. 110. χν. ας. 9. 8 8. 1)6 Β6]]. δαά. 110. ἱ. ο. 21. 8.1. οἵ 110. ν. ο. 4. αὶ 8. 
4 ΟἴἼεγο οοῃίγα όστγοτα, δοιίοη. 11. 110. ν. ς. 12. (ον. ἴοχι, ἱν. ῥ. 96. εἀ, ΒΙροῃι.) 
" Ιοϊά, 11}. ν. ς. 85. οἱ 41. (τοπ]. ἱν. ΡΡ. 125. 142.) 
“ Οομρδγα Φοόβθθρδμβ, 46 ΒΕ]], Φαὰ. 10. ν. ς. 15. ὃὶ 5. ο. 17. ὃ 8. 
Ἶ 7Ζοδορδμε, ἀθ Β6]], Ψυἀ, 110. 11, ς. 14. 8ὶ 8. 



26 Ἠιδίογίοαὶ Οαεοσγαρὴν ὁ ἐδλε Ἡοῖν Ζιαπά, 

ογοοίθα Ὀγ Απίοοδυβ ΕἸ ρβδποβθ᾽ ἴῃ οὐάου ἴο ΔΉΠΟΥ [86 “678, δπά 
ὙΠΟ}, δἴθοσ θοὴν ἀοδίτογοα ὈΥ {μ6η3, γγαϑ σϑρυ]} ὈΥ {πΠ6 Μδοοα- 
Ὀφδη Ῥτῖησο 9 08η Ηγτοδῆυθβ, Β.Ο. 136.28 ἨἩδοτγοα (Π6 ατοαδῦ ταραϊγοα 
1ὸ ψ ἢ ρστοαῦ Βρθμάουγ, υπὶτϊηρ ἴπ 108 1ΛΌΘΥΪΟΥ 411 [6 ΘΟΩΥΘΗΙΘΠΟΘΒ 
οὗ ἃ τηδρτιβοθηΐ ραΐδοθ, τὴ δ 016 δοοοιηοἀδίομβ [ῸΣ 80] 16 ΓΒ. 
ΤῊΙ8 οἰἴ846] (1 Ὑπὸ ἃ Βομλδη ἸαρΊοη νγ88 δἰ σαΥ8 αυδαγίογθα) ονοσ- 
Ἰοοκοᾶ (86 το ουΐογ οουτίβ οὗ {π6 ἴδιαρ]θ, ἀπά δοτωτηπηϊοαίθα τ} ἢ 
118 οἸοἰδίθυβ ΟΥ̓ Ἰβθ8η8 οὗ βοογοῦ ραββαρθδ, {πγοῦρἢ γν ΒΙΟΒ {116 τ] ΠΤ 
σου] ἀδβοομα πα α1}6}} δὴν ἰυμαϊύ {παΐ ταρῦ αὐῖϑο ἀυγίηρ (86 
στοδῖ [οβναϊβΌ ΤὨϊθ νγαβ (ἢ6 ρσυδτὰ ἴο νοι ῬΙ]αῖθ δ] υἀ6α, 88 
ΔΙγοδαν ποίϊοοα, (Μαϊΐ. χχνὶ. 66.) Τὴθ ἴον οὗ Απίομπὶα νγβ 
{8 πϑιηθα Ὀγ Ηοτοά, 'π ΒοποὺΣ οὗ 8 ἔποπα Μαγκ Απίοην ; απὰ 
[19 οἰἰδά6] 18 “186 οδϑίὶθ 1πίο ποὰ δὲ. Ῥδὺ] ναβ οοῃαυοίρα 
(Δοβ χχὶ. 84, 3ὅ.), ἀπὰ οὗ συ βῖο ἢ ΤΔΘΠΌΟΙ 18 τηδάθ 1η Αοἰἱβ χχὶὶ 24, 
ΑΒ {86 ἴβιρὶθ νγ88 ἃ ἔοσγίγοβθβὲ: δύ ψυδγάθα {86 ψΠ0]6 οἵ οὗ Φογυ- 
ΒΆΙθῖα, 80 {86 ἴονοῦ οὗ Απίοπία γγὰβ ἃ [οσίγεβθβ ἱμαὺ θη ΤΟΙ Οοσ- 
τοδηαἀρα {6 ἰσῃ 016." 

Βββίἀθβ {π6 ργθοθαϊηρ 6 18.668, ΦΟΒΟΡἢ ΙΒ τη ἢ ΓΙ ΟΏΒ 8 Ὠοι188 ΟΥ̓ ρδῖδοθ 
αὖὺ [86 ΘΧΊΓΘΙΔΙΥ οὐ [86 ὌΡΡΟΣ οἱζγ, ψΒῖσἢ δα Ὀδθη ογοοίθα ὈΥ 186 
ῬΓΐηοοΒ οὗ [86 Αβιλοηδοδῃ [τ Ϊγ, ἴγοτα μόσ 1ζ νγὰβ Βα ΘΟ ΘΓ Υ 
641164 {π6 Αϑπιοηϑδη Ῥαΐδοθ [Ὁ ρῬΘδγθ ὁ ανα ὑθθὴ {Ππ τϑϑιάθποθ 
Οὔ ρῥγίηοοβ οὔ [86 Ἡοτγοάίδῃ ἔδλιτἶν (δον (Π6 Βοιηδηβ δα σοάποοα 
υάφα ἱπίο ἃ ργονίηοα οὗ [86 ΘΠΊΡΙΓΘ), ΏΘΏΘΥΘΙ (ΠΟΥ γθηῦ ὉΡ ἴο 
6 Γυβα θα. [πὶ {18 ρᾳ]806, ΦΌΒΟΡἢΗ 18 τηθηίλοηβ Βουθηοθ 8ηα Αρτιρρα 
88 Τοβιἀϊηρῦ, δηα 10 18 ποῦ ρτορα 6 ἱμπαὶ 1Ὁ ψγχ88 ἴῃ γϑβίάθῃςθ οὗ 
Ἡετγοἂ {ἢ ἐδίχαγοι οὐ (411166 στο 6 σγοπῦ ἴο Κααρ [π6 βοϊθιηῃ 68- 
ἔϊν8}8 αἱ ἰῃαὺ Οἷἵγ; δηα {δαὺ 10 ναθ ἤοῦθ (δα ΟἿΓ ΦΔΥΙΟΌΣ γγ͵Ὑὰ8 6 Χ- 

εἀ ἰο {π6 νγδηΐοῃ τῃοοϊκουυ οὗ [6 80] ά1θγβ, 80 Πα δοοοιηρδηϊθα 
πιοὰ {ΠῚ} Π6Γ, ΘΙΙΒΟΣ 88 ἃ ρυδγα ἴο ᾿ἷ8β ῬΘΥΒΟΙ,, ΟΥ ἔγοτη οβὑθηϊδίϊοι. 
(μα χχῖ. 7---1].)6 

ΥἹΙ. ““ΨΔογαβαίδθια 1168 ἴῃ {π6 πιϊάβὺ οὗ 4. τόοῖκυ ᾿ἰπηθδίοπθ τορίομ, 
{βσουρμουῦ τ] οἢ ἰουηίαῖπθ δηα 7 6118 ΓΘ ΘΟΙΡΆΣΔΙΥΘΙΥ τᾶγο. [}ἢ 
186 ΟΥΤΥ 1861 1016, 1 ΔΗΥ, Πἰνιπρ᾽ σαίου 18 Κπόνσῃ : γοῖ, 1 4}} (8686 
ἀἰβαάναπίαροθ οὗ ροβιοπ, {π6 ΠΟΙ ΟἿ ποῦ] ἀΡΡΘαΣ αἰνσαυβ ἴο 
Βανθ δα 8 61}}1 ΒΌΡΡΙΥ οὗὨ νγαῦοσ ἴοσ 118 μα ιδηΐβ Ὀοίδ ἴῃ ἀποιθηΐ 
δΔηἃ ἴῃ Τοάσθγη {ϊπ|68.}7 ΤΠ ταδῖη ἀοροπάθησοο οὗ «“ογιβαίθπι [ῸΣ 
Ὑγδίοσ, αὖ [86 ργαβϑηῦ 80, 18. Οἢ 118 οἰϑύθσῃβ. [πτλθηβ6 Οἰβίθ ΓΒ 81}}} 
Οχὶβί, 848 (ΠΟῪ ΔΠΟΙΘΗΠΥ αχιβίθα, πη {π6 ἀγθα οἵ (86 δι ρ]θ, πο ἢ 
ΔΥΘ ΒΌΡΡΙ]ΠΙΟα ῬΑΣΕΥ ἤσοιῃ σϑὶπ Ὑδίοσ δηα ῬΑΥΓΥ ἔγοϊη δὴ δαυραυοί. 
“ἴῃ δααϊοῃ ἴο 1686, ΔἸπλοδύ ΘΥΘΥῪ ργιναίθ μουβδα ἴῃ «6ΓΌ ΒΑ] θη, οὗ 
ΘΏΥ 8126, 18 Ὁπαογϑίοοα ἤο μᾶγθ δὖ ἰθαδὺ Ὁῃ6 ΟΥ τΙὩΟΣΘ Οἰβία 8, 6Χ- 
οαναϊοα 1π {ΠπΠ6 βοῦν ᾿᾿τηθδύομα σοοὺκ οἢ Ἡ ΠΙΟΝ 1Π6 ΟΥ̓ 18 Ὀὰ}}1}, Μοβί 
οΥ̓ {1686 οἰδβύθυῃβ δυο ὑπαουθύθα!Υ δοτηθ ἄοόνγῃ ἔτοπὰὶ ἀποϊθηὺ {{1η698, 
Δηα {ΠῚ} ᾿τωπηθηδο οχίθηΐ ΕΣ 8868 8, [Ὁ}] βοϊαζοι οὗἩ [86 αυσϑίζοῃ 88 
ἴο [86 ΒΌΡΡΙΥ οὗἉ ναῖον ἔοσ (86 οἱγ.᾽ 7 

1 ΨΦοβορῆαα, Ἀπὸ, δαά. 110. χὶΐ, ς. δ. ὃ 4. 3 ΤοΙϊά, 110, χὶ δὶ, ο. 6. ἃ 6. 
8. Τυῖὰ, 1. χν. 6. 11. ὶ 4. 4 Ὡς ΒΕ]]. συ ἀ. 110. ν΄. ο. δ. ξὶ 8. 
5. [ὐϊά. 110. 1, 6. 15. ὃ 1. δηὰ ς. 16. ὃ 8. 
4 Βομυ]σὶὶ Αὐομροοϊορία ΒΙΌ]͵ςα, ΡΡ. 237---80. 
᾽ ῬΟὈΐηδοη᾿  ΒΙΌ]Ϊς 41] ΒΟ Βοάγο 68, γο]. ἱ, ΡΡ. 480, 481. ΤΠο Ποῦδοὸ οὗ Μ. 1δηποδα, ἰῶ 



«οοοιπὲ Ὁ «ῳΖεγμδαΐεπι. 21] 

ΤΙ ΓΟ] πρ ΓΘ (86 ῥΥϊποῖραὶ ἐουπίδιηβ απ 0018 τηϑηὐ]οπρα [ἢ 
{)6 ΟἹ] απὰ Νονν Τοϑίδιμθηίβ : -- 

1, ΤΙι6 ΕΟΥΝΤΑΙΝ ΟΕ ΕΝ- ΕΟΟΕΙῚ, ((μ6 ἰουπίδιη οὗ [6 ϑοουΐ, ΟἹ, 
ΔΟΟΟΙΙΩρ (0 86 Ταγραμι, (Π6 ΕἼΠ]ΟΓβ᾽ Ἐοιυηΐδὶη) 18 τηθα!οηθά ἴῃ 
ο88, χν. 7.. χυἱ, 16., Δηα 2 ὅϑδχη. χυϊ. 17. Βγ [86 ΕὙδΩΚ (ἸΠτῖ8- 
(188 10 18 04110 4 {π6 ἤγεϊϊ 0.7 ἸΝελοπιΐαῖ, διὰ ὈΥ [86 παίνεοβ 9ὲν Ἐγὰδ, 
ΟΥ {6 "εἶ 07 “οῦ, ΙΟΝ 18 τηοδῦ Ῥγο ΘΙ 8. ΠΙΒΠΟΙΏΟΣ ἔῸΣ οοαῦ. 
“Ἐπ. ΒΟΡῸΙ ψαϑ {86 βοθῆθ οὗ Αἀοῃι)δ ΒΒ αἰϊοιιρὺ οα {16 Κίπράοτῃ 
αὐ [6 οἷοβα οὗὨ δ18 ἔβίμου Παν δ [6 (2 (Ἤτοη. χχχι!. 4. 80.), δπά 
δοδὺ νγαὰϑ (86 τηοβὺ ποίβά οὗ Ἀ18 ραγί88ῃ8; δηά [818 τὭδυ ἢᾶνθ ρίνθῃ 
ΟΟΟΆΒΙΟΏ 0 681} [86 νγ6}} δέδ (η6 βοὴ οὗ Ζογυΐδι.)} Επ-οροὶ 18 
8 ὙΘΙῪ ἀΘ6ΘΡ Ὑ6]], βιἰυδἰρα 78ὲ ὈαΙον (86 Ἰυποίίοι οὗ (6 γεν οὗ 
Ηϊπποῖῃ τυ (μα οἵἨ «6 Βοββαρμδί, δῃὰ 18 ““ οὐἩ δὴ Ἱστορία αυβατὶ- 
ἰλίδσαὶ ἔστη, νγ81164 Ὁρ τι ἰαγρα βαυδγθα βίομϑϑ ὑθστη δίῃ ΔΡΟΥΘ 
ἴῃ Δ ὉΓΟΝ ΟἹ ΟΠ6 8146, ΔπΠα ΔΡΡΑΓΘΗ(Υ͂ οὗ στοδῦ δι Ὁ γ : {Π6ΓΘ 18 
8 8118}} τυαα ὈυΠ]αϊηρ ΟΥ̓ΘΣ 10, ἔΌΣΗΙΒμΘα τὰ} 056 ΟΥ ὕνχο ἰαῦρα ἱστοῦ ρὩΒ 
ΟἹ ΤΕΒΟΙΎΟΙΓΒ οὗ βίοπθ, ὙΒ1Οἢ ἀγὸ Καρί ρμαγί δ! }]ν 8116 ἃ Ὸγ {86 οου- 
ΥΘΠΊΘΠΟ6 οὗ (π6 Ρ6ο0]6. Τὴ γγυ8}} τηϑθδβϑυγοβ ομα Ὠἢυηαγοα δηά ἐμ ϑηίγ- 
ἢνβ ἔθοῦ ἴῇ ἀορί, ΒΥ οὗ νΒοἢ ογα [Ὁ}} οὗ πναίθν," τσ βθα ἐμ18 τ 6}} 
Ὰ8 Υἱβιίβ ἃ δηὰ Ἂἀθβουϊ θεὰ ὉῚ {860 ον. Ὧγ. ἘΡίμβου, ἴὼ 1888. 
“ΤῊΘ ΑΌΘΙ 18 δυγθϑί, θυΐ ποῦ ὙΘΙΥ 00]4, δηα 18 ἀγα ὉΡ ΟΥ̓ (86 
πα, [Ι1π [Π6 ΓΑΪΠΥ 86Ά80} [86 γν706}1] Ὀδοομηθ8 αυλία {}}]}, δα βοιηθ- 
Ὠπηθ8. ΟΥ̓ΘΥΗ͂ΟΥΒ δ {Π6 σωουῦῃ. Μόοσθ υὑϑυδιγ, Βουουοσ, {8η6 δου 
ΓΒ ΟἿ᾽ πον [86 ϑυγίαδοο οὗ [86 στουμά, δΔηα Βπμἀβ δὴ ουἰ]οῦ βοτὰ 
[ΟΥΥ γαγβ θοὸν {μ6 νι 6}}.᾿ 

2, Τμὸ ΡΡΕΒ δηα ΓΟΕΒ ῬΟΟΙΒ οὗ ΟἿΟΝ δΓ0 εἰζυαἰοα ἴῃ [Π9 
γΑ]]οΥ οὗἩ ΟἸΒΟᾺ οἵ οὗ ΗϊΏποια, βου ηνγαγα ἔγοτα [Π6 9488 γαῖθο. Τἢθ 
Τοισον Ροοῖ, νΜ ὈΪΟΝ 18 Το ΟΠ Θα 1ῃ [88. ΧΧΙΙ. 2.. ἰδ ὈΥ ΓᾺΓ {86 Ἰαγρεδῦ 
Τοβοσνοῖν οὗ [π6 Ηοὶγν ΟἸΐγ, (δουρὶ 1Ὁ 18 ταυοῖι αἰ]αρι ἀαὐθα δηθὰ μογ- 
[ΘΟΕ ἀγγ. [10 18 ἔογιηθα ἴῃ ἃ ὙΘΥΙΥ͂ ΒΙΠ)Ρ]6 ΤΔΠΠ6Ι, ὈΥ͂ ἰΒτον πρὶ 8 
ἸΩΔΘΘΥ Ὑ{411 ΒΟΙΟΒΒ [Π6 ΟὟΤΟΣ 6πα οὗ [86 νδ]|16γ, {86 βίοπϑ οὗ ψ 1 ὰ 
ΓΘ ΟἸΟΒΟΙῪ σθομηηθηίρα, δῃα {Π6 ὍΟΥΚ 18 ΘυἹἀθη]Υ δποιοπῖ, Ηδνίηρ 
ΠΟ Βρυίηρβ οἵ 118 οὐσῃ, 1 18 8116 ΟὨΪΥ ψΠθηα {μ6 ἀραηάκῃηῦ ΓΆ1Π8 Θδιῖι86 
186 νγαΐδθυβ οὔ (86 ὕρροῦ Ῥοοὶ ἴο ονοσῆον. Ὑ 8 νγ8}} δηβυγεσβ [86 
ῬύγροΒα οὗ 4 ὑγιᾶρθ, ΒΊΟΝ 18 ογοβϑοα ἴῃ σοὶ ἴο Βοίβ]οῆθα. Τδθ 
Ὑγ4118 οὗ {π6 ὕρρεν οοὶ ἀτὸ 'π ἃ του τόσα ρογίθου οοπαϊοι {8} 

ὙΠΟ Ὅγ. ΒΟ ίπθου δηὰ ἢΐ8 [6] ον -ἰγαυ  ]ογβ τοδί θὰ, δὰ τοὶ 1688 [μδὴ ἴουσ οἰδίε στ οὗ 
[80 ΤΟ]]οντῖης αἰπιδηδίομε :--- ἔαρ: ΡΤ ΞΡ 

ἢ. Ν 

41 15 ἴοος 8 ἴοοϊ 12 ἴδοϊ 
ΤΙ. 8 4 15 

ΠΙ. 10 10 ι.ὅ 
ΤΥ. 90 80 20 

5 ΤῊ ἰδὲ 18 ΘὨΟΥΓΙΩΟΌΑΪΥ ἰαῦρο, δὰ (6 ΠΌΤ ΟΓΒ βίγθη δΙῸ [16 οδδὶ θειτηδίθ. Το εἰδ8- 
[ἘΓΏ9 ΠΑΥ͂Θ ΠΙΒΏΔΙΪΥ ΤΩΘΤΟΙΥ͂ ἃ Τουπα οροπίης δῇ [Π6 ΟΡ, βοτηθίζμηϑβ θα }}} ὩΡ Μ᾿ 1} βίο 6- ΟΥΙς 
Ἀὔονο, δηὰ Γυγηΐδηθὰ τ ἃ σὔσὉ δηὰ ὙΠ66] ἴον ἴ86 Ὀυςκοῖ, Βο [μδὶ [ΠΟΥ δνθ ΘΧΙογΏ ΑΙ 
θ ἢ {86 ΘΡΡΘΆΓΔΏΘΟ Οὗ Δ ΟΓΪΠΔΙῪ γὶ}}1. ΤΏ τδίεσ 18 οοπάπειεὰ ἱπίο ἴποῖὰ ἴγοσα [89 
τοοίβ οὗ (δ Βοῦδο8 ἀυγίηρ [86 ΤΑῚΏΥ ΒΟΆΔΟΙ, δηὰ, τ 1 ῬΓΟΡΟΣΙ ΟΆΓΘ, Τοιμδίηβ Ῥυσο δηὰ βυγεοῖ 
ἀυγίπρ 1[η6 ὙΟ]6 Βιιπηηοῦ δηὰ δαίσπιη. ΤΏο 1.Διΐη σοπνυθηΐ ἴῃ ΑΙ ΟΣ ἰ8 βαϊὰ ἴὸ 
06 ΔΙΊΡΙΥ ἐπιγηΐβηοα ἢ [ὙΠ ποῖ [ἜΤΟΣ ἴθδπ ΟΠ. εἰρὰις οἰδίε ΓΒ]; “δηὰ ἱπ Β6880}8 οἵ 
ἀγοῦσῃς 18 8016 τὸ ἀθα] ουϊ 8 δι οί ΠΟΥ ἴοσ 811 {πὸ ΟἸγίδείδη ἱμμβἰίδηῖδ οὗ (80 οἰἑγ." 
([υἱὰ: Ρ. 481.) 

' ΠΔαπ|8᾽8 ΗΟΪγ ΟἸγ, νοὶ. 1). Ῥ. 491]. 
2 μορίηδοηβ ΒΙ011.41 ἘΘΒΘΆσΟ 68, νοὶ, ἱ, ΡΡ. 491, 492. 



28 Ἡϊδέογίταὶ Οεοσταρῖνν Ὁ ἐδο Ηοῖν 1 αμά, 

18οβ6 οὗἔὨ {6 Τοῦ Ῥοο]. Τθβα Ρ00]18 τυΔΥ 6 τορϑγάθα 88 ὕπαπ|68- 
ἘΙΟΠΘΌΪΥ “6 18}. ΤΟΥΚΒ, ρου Δ ΡΒ οὗἉ [Π6 {π|6 οὗ δοϊογθοῃ. Τδθ Το 6 Γ 
Ῥοοὶ ἰβ δρουΐ ἔουγ θοῦ ἀθερ; [6 ὕρρεσ Ῥοοὶ, δ ραύθθῃ οσ ὑυθηῖν 
ἔδει} 

3. ΒΙΣΟΑΜ 18 ἃ Τουῃίδιη ΟΥ ῬΟῸΪ ὑπο π6 νγ8}18 οὗἨ “ 6γΌβδ θυ, 
οαβί, θαούνγθοῃ {Π6 οἷἵΥ δῃαὰ ἔπ Ὀγοοὸῖκ Κοάτοη. Τηθ6 βρυϊηρ ᾿ἰββίιθβ 
ἔγοσῃ ἃ τοοῖζ, δπηα γᾺ 8 1 8 βι]6ηῦ βίγθϑμι, ΔΟΟΟΓἸηρ' (0 {6 ὑσΒ ΠἸΟΠΥ͂ 
οὗ Ἰβαῖδῃ (νυ. 6.) ὙὈδ τηοάδγπ ἀδβοθηΐ ἴὸ {818 [Ουηΐδι 18 ὈῪ Βῖ- 
ἴθθῃ ΟἹ ϑιχίθοῃ βίδβρβιυ Βείῃρ ἀοξδῃμαθρά ἔγοσ [86 δι, 10 18 ἀ6]1οἸ ουΒ]Υ 
00], δηά οἶθαῦ 88 ογυβίβὶ : 10 ἢδ8 ἃ Κιπᾶ οἵ 6ΌΡ δῃὰ ἢοοά, βοιλθ τ 68 
ἀΙβομαγρίηρ 118 ουγγοπῦ {|κ6 {Π6 ἔοπηΐαίη οὗ γδυοὶυβε ; δὖὺ οἰ γ8, τὸ- 
ἰδ πὶπρ Δα ΒΟΔΓΟΘΙΥ Βυβοεηρ ἰῦ ἴο τὰ αὖ 411, Τδδ ροοὶ, οὗ ταῖν 
(πὸ ὕγγο ροο0]8 οὗ [86 βαῖλθ πϑιηθ, 8.6 46 οἷοβα ἴο (Π6 Βρτίηρ. ΤΏΘΥ 
ὉΓ6 80}}} υϑοὰ [Ὁ τδβῃϊηρ ΠΙΠΘ ἢ 858 ἔοστῃθυ]γ.2 “ ΤΠ6 ἰαϑὲο οὗ (6 Ὑγδῦοσ 
ἦ8 ΨΕΥΥ͂ ΡΘΟυ ΑΓ, ἀμ ὩΘΥΘΣ ἴο Ὀ6 πιϊβίδ θη ΒΘ Οπ66 ΚΠΟΤῃ. .. . Τη6 
ΨΙ Παροσβ οὗ ΒΘ] οατα ἀσιηὶς ἱπογθοῖ, δπα τοῖν ἤοοκβ, ἀπ ἀο ποὺ ἢπά 
10 ὉΠ Βοϊδβϑοιηθ, θαῦ {π6 σοηίγαγυ. 5 Μοάθγῃ ἰγάνθ!]οῖβ στοϊαίθ ἐπδὲὶ 
ῬΘΟΡΙΘ6 8.}}} βαῖμβα {πθὶγ ογϑβ ὙΠ {Π6 ψαΐθεβ οὗ (18 ουηίδϊπ, ἴπ 
ΤΩΘΙΔΟΙΎ ΟὗὨ {π6 ταῖγΆ 616 ῬΟΓΟΥΤΩΘα ὁπ {Π6 τδὴ 0 [δα Ὀδθη ὈΟΓῺ 

. ἈΠη4, ΑΥ {818 ουπίαϊη, (16 δποϊοηΐ 96 )7ἷ8 σοῦ ψοηΐ ἴο ἀΥΔῊῪ Ὑγδίοσ 
ΜῊ στοαῦ ΒΟ] 1 οα {816 ἰαβὺ ἄγ οὗ {Π6 Εἰδαϑύ οὔ ΤΑθΘσ δοΙ68 : 
8 δοοουηί οὗὨ {18 ΘΟΓΘΙΩΟΩΥ Μ}] μ6 Τουπά ἴῃ Ῥατὺ 111, ΟΡ. Ι΄. 
δ ὙΠ]. οἵἉ {π18 νοϊυτηθ. 

Ὀγ. Βοδίπβου 88 δϑοογίδιποα {παὺῦ {Π6 σγδίου 18 Ὀτουρηῦ ἰο ([ι18 
ῬΟΟΪ ἔτοιῃ τ βαῦ 18 οἹ]οά 186 Ῥοο] οὗ (ῃ6 Ίγριη (τ οἢ 18 ΒΊΟΥ ρ 
{Π6 γ4}16γΥ} ΟΥ̓ τηθϑῃβ οὗ ἃ οβῃδηποὶ 1750 ἔδοϊ ἴῃ Ἰθηρίμ, ψ ΠΟ 18 οαΐ 
{πγουρὴ [6 ΤΟΟΚΥ 81] οὗ Ορμ6], [70 18 πού ᾿ργορθ 16 {μαΐ τΠ6 ἴπ- 
Οοὕθαβ6 οὗ (ῃ6 ΟἿΥ οὗἉ «“6γυβαίθιη ἴῃ [86 πιο οὐὗἩ δοϊοιβοη θὰ ἴο (86 
οττωδίϊοη οὗ (πθ8θ ΟΥΚ8, ἴῃ ΟΥΘΓ ἰὼ ΒΌΡΡΙΥ (6 ᾿ππδθϊίαηΐβ τ 
ναΐοσ. Τη6 ψδίειβ οὗ Θ΄] οδη ΟΥΘ ΔΠΟΙΘΠΕΪΥ σοηάυοίοα ἱπίο ἔνγο 
ῬΟΟΪΒ, ο]]6ὰ {86 ρον διὰ ζοισοῦ Ροοῖ, ὍΤμα ὥρρεον Ἐδβευνοὶῦ ΟΥ 
Ῥοο] (188. νἱῖ, 3.), “4116 4 ἐπ ΚΊηρβ Ῥοοὶ ἴπ Ν ἢ). 1ϊ. 14., ργοῦδ ον 
ναϊογοα {π6 ΚιηρΒ ραγάθηβ (Νεῇ. 11}. 16.), 116 186 Ζοισοῦ ῬοΟὶ 
ΒΘΘΙῺΒ ἴο ἤᾶγα Ὀθοη ἀοβιρηρα ἔῸΓ {Π6 86 οἵ (Π6 1ἸηῃΠδὈϊΔηῖ8. ΥὙΥ̓ΒΙΘΉ 
οΟὗἨ {π686 ΤΟΒογυ σα 18 [0 θ6 υπάεοτβίοοα 88 {π6 Ῥοοὶ οὗὨ ϑ᾽]οδῦι τλ6}- 
Ῥλοποα ἴῃ ΦΌΒη ἸΣ. 7., 1Ὁ 18 ΠΟῪ τ ροββιῦ]6 ἴο ἀαδίθυτωϊηβ. 

4, Το ῬΟΟΙ, ΟΕ ΒΕΤΉΕΒΡΑ ψ0δβ β᾽ἐυα θα ὩΘΑΓ {π6 βῃθαορ-ραία 
(ϑοβη ν. 2.). πού ἔδυ ἔστοπι {86 θὴρ]. [10 Βαᾶ ἔγβ ροσίϊοοθϑ, ἔου (86 
ΤΘΟΘΡΌΟη οἵ [Π6 810; δπὰ 10 τῦαϑ τηοβῦ ὈγΟΌΔΟΙΥ οδ θα Βεοίμοϑάβ, οὐ 
{86 ἀοιι8ο 9} πιόγον, ἴγοτα ἐἢ6 ΤΑΊΓΔΟΙΪΟΙ1Β ΘΓ 68 ΤΠ 6.6 Τρ γοΣ }}γ νου ἢ - 
Βαΐοά ὈΥ (ἀοα ἴἤο ῬΘΥΒΟΩΒ Ἰδοουσίπηρ πάθον {π6 τοδὶ ἀθβρογαία 8 - 

1 Ναγγαίίζο οἵ ϑ'οοι θη Μβϑίοη ἰὸ (06 Φ6ν8, ΡΡ. 1834, 135. Ἑδίηδοη 8 ΒὉ]1.8] δ- 
ΒΟΆΓΟΠΟΒθ, νοΐ, 1, ΡΡ. 4835---486. Βαγι οὐ 5 ΤΥ Αἰ Κ8 δυουῦὶΐ «ΓΈ ΒΑ] τα, ΡΡ. 59, 60. 

2 δ θδυ υδη  8 Τ͵ΑΥ 618, γο]. ἰϊ. ΡΡ. 84. 86. ὙΥθοπ 5 Τιαπὰδβ οὔ 6 Βἰδ]6, νοὶ. ἔ. 
Ῥ. 5603. Μτ, Βυοκίηριδη, το νυἱδι δὰ (Π0 ἰουηίαίη οὗ Κ΄]οδπι ἴῃ 1816, ἀΘΒογ 68 ἰΐ 88. ἃ 
Αἰ Ὀγοοῖκ; σψηϊοἢ οὐ ἴῃ 1116 ΓΑΪΏΥ δοδβοῦ 18 βαϊἃ (ὁ Ὀ6 δὴ ᾿ηβίσηϊβοδηΐ ταν δίτοδπλ. 
ὙΤτανοὶβ ἰη Ῥαϊοβίϊπο, ρ. 188. 3,666 δἰδὸ Εἰομαγάβοῃ᾽ β Τσανοὶβ, νοὶ. 1ϊ, Ρ. 857. ΤῊ τηοβὶ Γδ- 
οθηΐ ἰδίΟΥΥ δηὰ ἀδβογριίοη οὐἁ 18 ἐουηίδίη 18 1μδὶ οὗ ἴ86 ον. 11. Ἐονίπβοι, Βὶ Ὁ] 8] 
ἙΟΒΘΆγο 68, νο]. 1, Ρ᾿. 498---498., 

3. ὙΥ 114 π8᾽ 8 ΗΟΪγ ΟἸτγ, νοὶ. 1ὁ. Ρ. 455. 
4 Ἐοθὶηβοη β ΒΙ 1164] ἘΟΒο σοῦ 8, νο]. ἱ. ὈΡ. 498 --508. Βατι] οἰ ΤΥ ΔΙΚ8 δῦους Φοστιδα.- 

16, ΡΕ. 73, 74. Ναττγαῦνο οἵ βοοιϊδῃ Μίδϑβίοῃ ἰὸ {πο Φ6Β, ρὈ. 158---166. 
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64868.8 ΤΉ δῃοθηὺ ῬῸ0] οὗ Βεοιϊοϑάα 18 ΠΟῪ ἃ ΟὟ σβοσυοῖν, 360 
ἘΡΊ 8} ἔδοῦ πὰ Ἰοπσίμ, Ὀγ 180 ἴδοῦ ἴῃ Ὀγοδαία, δὰ ἀρουΐ 70 ἔδοί 
ἄδθρ. Α Ἰον ραγηραί οὗ ἰᾶσρα βίοῃμβθϑ σΌΠΒ δοηρ [86 τρδγρὶπ, ΟΥΟΓ 
ὙΒΊΟΒ (16 βροσίαίογ Ἰοοκβ ἰηΐο {86 ΑΥ̓͂ Βαβὶη βοῖΐον. ΤΠ Ὀοϊίοπι 16 
σοΟγοτθα Αγ τὰ τυ Ὀϊδῃ, πα ῬΑ τ Βογθαρα δᾶ 4 ἴον 
ἴτθθβ. Αἱ (6 ἔσο πα ἃγὸ ὕνο μὰ ΠΕν ἔοστηϊησ δηΐγβῃοοδ ᾿ἰηἴο 
ἀανκ ναυ]ίθ, ΠΟ ΔΓ ΖΘΏΘΓΑΙΥ Ὀ6]Ιονοα ἰὼ Ὀ6 {Π6 τϑιμδῖηβ οὗ (6 
ἤν ροσοῇοβ. 

ΥΙ1. θυσύηρ {π6 τεῖρηβ οὗ αν δηα ϑο]ομμοη, «6γαβα]θὴλ τγαᾶ8 
{πὸ τιϑίσορο]β οὗ {π6 Ἰαπα οὗ [βγϑδὶ; Ὀαυΐ, αἴζογ [6 ἀοίδοϊοι οὗἁὨἩ ἐδ 
ἴδῃ ἰτῖρ68 πᾶον « Θγοθοδπι, 1 νγὰϑ {8.6 σδρ᾿(8] οὗἩ {Π6 Κίηρβ οὗ Ψυάδῃ, 
ἀυγίηρ γμο86 σουθσημπιθηῦ 1 ὑπάογγθηῦ νϑΓΙΟῸΒ Σϑυο  αἱοπβ. [Ὁ νγ88 
οϑρίυχοα ἔουγ {ἰπλ68 πιπουῦ Ὀοΐησ ἀαῃ) 0} 1864, νἱΖ. Ὀγ ΘΒβκαῖκ, βο- 
νογαῖσῃ οὗ Εσγρὶ (2 ΟἌτοη. Χ]!.), ἔτοτω οϑθ σαναροθ Ὁ ΠΕΣ ΣΘ00- 
νογοᾶ 108 ΦΌΣΙΘΥ Βροπάουῦ; ὈΥ ΑΠΈΘΟΒυΒ ΕΡΊρἤδηθβ, ψῆο ἐγοαϊοα 
1π6 δον ἢ ἐξ λουυμιαὸ βαγρασγ; ΌὉΥ ΒΟΠΊΡΘΟΥ ἴΠ6 ατοαῖ, ὙΠΟ Τ6ῃ- 
ἀογοά {Π6 6.18 ὑἹδυΐίαγΥ ἴο Βοιλ6 ; δπὰ ὈΥ Ηοτγοῦ, σῖ (λ6 δϑβαϊδίδηοθ 
οὗ ἃ Βουαδῃ ἔοσοθ ὉΠάῸΣ ϑοδίυβ, 10 τγαὰβ ἤγδβὺ θη σου ἀοδίχογρα ὮΥ 
ΝΟΡΟΘΒΔαΠΘΖΖΑΓ, πὰ ἀραὶπ ὈΥ (06 ΕΠΏΡΘΙΟΥ ΤιΐυΒβ, [86 τοροδίρά 
ΣπθαττοοπΒ οὗ (86 ἐυΓρυ]οπί «ονγβ μανιὴσ 8116 ἊΡ {Π6 τηθαβϑυσγο οὗ 
18 ον ᾿πϊαυϊθ8, δὰ ἄγαν ἀονγῃ ὉΡΟᾺ {ποῖα (δ6 ἱπρ ]808}}]6 νϑῃ- 
δδδποσ οὗ [86 Βοζῶδπθ. ΤΊζαΒ 1ποδοίιδ!} } Υ Θπαθανουγοα ἰοὸ βανὸ (86 
ἴδιαρ]ο: 1Ὁ ΜγὙδὰϑ ἱπνοϊγϑα ἱπ [86 βϑῖὴθ σαΐϊῃ 1 (}6 τοδί οὐ {86 οἰζγ, 
δηα δον 10 δα θδϑη σοἀυοθα τὸ 85Π68, {μ6 ἐουπαδίϊοηβ οὗ (αὶ βαογοὰ 
οὐμῆοθ σσοσα μ]ουριοα ἊΡ ὈΥ 86 Βοπιδη βοϊἀϊθσβΌ Τλυδ 1Ἰ ΟΥΑΙ Υ 
ψγ88 [Ὁ1Π]16ὰ (6 ργοαϊοϊοη οὗἩ οὺὖρ Ἰμογὰ, {μαῖ ποῖ οπα βίομθ βῃου]ά 
Βο Ἰοῖῦ ρου δηοίδον ἐμαΐ βῃου]ά ποῦ θ6 (ἄγονγῃ ἄοση. (Μαϊϊ, χχῖν. 
2.)2 Οπ 8 σοΐυσῃ ἴο ομιθ, ΤιΐυΒ σγχὰ8 ΠΟΠουΣοα 1 4 {ὐϊυταρἢ, 
δηα ἰο σοτηϊηδεηογαῖθ ἢ18 οοῃαποδύ οὗ Ψψυάεθα, 4 ὑὐυαρ 81] ἀγοῖ 188 
ογοοίθα, ψ ]οΒ 18 8111}1] ἴὴ οχιδίθμοθ ΝυΣΏΘΓΟῸΒ τηρα8}]8 οἵ «υάφ8 
γΑΠΟΌ ΔΗ α ὙΘΓΘ ΒΓ ΟΚ ἴῃ ΒΟΠΟῸΣ οὗ [86 βδῖὴθ ουθηῖ, “αἰΐοσς {86 
Ὦπαὶ ἀοδισπιοοι οὗ (6 βέδίβ! Υ ὑθρ]θ οὗ {π6 “6 18} παίζοι ὈΥ (86 
ἈΤΙΩῺΒ οἵ ΤιυΒ δπὰ Ἡδαγδη 7 (48 (06 ργόρῃοὶ Μίοδῃ δα ἔογοίο]ά, 
Ὧ1, 12. τηοσὸ πδη οἰρυῦ δυπάγορα γοᾶσγβ Ὀδθίοσθ), “8 Ὀ]ουρβἤαγΘ νγ88 
ἄγανσῃ οὐοῦ {86 οομδοογαίθα στουηά, ἃ8 ἃ βῖρῃ οὗ ρογροίιδὶ ἀθ6βοὶα- 
οη. 6 ὙΠῸ προτοῦ Αἀτγίδῃ ογοοίθα 4 Οἱ ΕΥ̓ οἢ μαζὶ οὗ [86 [ΌΥΤΊΟΣ 
δἰίθ οὗ Ψογυβαίθσω, σψ ποῖ 6 ο411ὁ6 Δ 25]16 Οδριίοϊηα: Ὁ τᾶ8 δήῇϊδι- 
ὙΑ͵Γδ στο! Θη]Αυροα δηα θοδυϊῆοά ὈγῪ (Οὐοπδίαηεπο {μ6 Οτεδῖ, 
ὙΠῸ τοϑίογθα 118 διηοίθηῦ Ὡβη6. 1υτίπρ {παὺ ΘΙΏΡΟΓΟΥ Β σοῖρῃ (86 
“6071 τηϑ46 ὙΔΙΊΟῸΒ οἰἴογίβ ο σϑῦυ]α {ἢ 61 ὑθρὶα, πο, ΠΟΤΘΥΟΣ, 
ὝΘΙΘ ΔΙΑΥΒ ἐγυθίγαίοα: ποὺ ἀϊα Ὀαίου βυθοθθδ αὐὐοπα {86 αἰοιαρί 
ΤαΒο, Α.}. 368, ὈΥ [86 ἀροβίαϊθ ΘΙΏΡΟΙῸΓ “0114. ΑἹ Θαγίπαυδξκο, ἃ 

} Βρ. Ῥοϑᾶγος, (δὰ δἴον Ηἷπι, γ. Βοοιδγογυά), 78 θη, Ἐοδοηπιῦϊος, αϊπδοϊ, δηὰ οἴδοῦ 
ΣοΟάοΓῃ ΠΟΙ ΘΠ δΙΟΣΒ, ἤδνο δυρροθαὰ ἴΠ6 ΡΟΟ] οὗ Βοϊμοϑάδ ἰο Βανὸ Ὀθθῆ δ τηϑάϊοὶη δὶ Ὀδελι. 
ΤΏ τοδάον νψ1}} πὰ ἃ Ὀτίοῦ βιδιοιηθηξ, δη ἃ 8815} Δ οί οΥὙ τοί Διο. οὗὁὨ 118 ποίου ἰῃ τ. 
:ΒΙοοπιδοϊἀ  Απηοίδιϊοηϑ οὐ ἴΠ6 Νεονγ Τ οβίδιηθηϊ, γοὸ]. 111. ΡΡ. 148--- 156. 

5. ΕΗΒ Ῥαδβίοσ᾽ Β Μοιηοσΐδὶ οἵ Εγρὶ, ἄς. Ρ. 282. Ναιτδῖγο οἵ βοοιε8ῃ Μ|δείοη ἴο 189 
ϑονε, δα. Ρ. 162. 

. ον ἃ {1} υἱὸν οὗ (δ ῥγοϊοςοηΒ οὗ “2688 ΟἸγχὶδὺ ροποοτηΐηρ ἴπ6 ἀοδιτιοίοι οὗὨ 61» 
Βδ οι δηὰ τποεῖσ ΠΠ6ΓᾺ] ΠΕ] τηθηΐ, δο0 οὶ]. 1, Αρροϑῃάϊχ, Νο. ΥἹ, 

4 ΕἸΡοπ Ηἴςξ, νο]. ἱν. ῥ. 100. 
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νι πη, δπὰ ἃ ΠΘΥΥ ογαρίζου, Θομρ61164 [86 Ὑογκηλθη ἰο ΔΡαοἢ 
{Π|6}γ ἀοϑῖρτι. 

Ἐτοῦλ π6 ἀοδίσποίίοι οὗἨ «“6γιιβαίθπὶ ὈΥ {π6 Εουμδηβ ἴο {Π6 ρχοβοῃξ 
ἐἶμαα, ἰ(μαὐ ΟἿ Π68 τουδὶ πϑά, [0 {Π6 τχοϑὺ ραγί, 1 ἃ βίδίε οὗ τυ ΐϊῃ δῃὰ 
ἀοβοϊαίίομ, ἴῃ Ὁ] Π] τος οὗ οὔν 1ογα Β ρῥγοαϊοοι ἰμδὺ ϑεγμδαίεηι ἐλαὶϊϊ 
δὲ ἐγοάάεη ἀοιοπ 9 ἐδε Οπέϊϊοα, ὠπέϊ! ἐλ ἔπιες 9. ἐδε Οτηΐίϊεα δὲ [εἷ- 
Μά, (Ἰκα χχὶ. 24.) Τὸ “" 88 πευὸῦ Ὀδθη ὑηᾶογ {Π6 ρονθσημπηθηΐ 
οὗ δε 9 6νγ8 ὑμδιγβοὶνθθ, Ὀὰΐ ορργοββοα δῃα Ὀσγοόϊίκοη ἀονῃ ὉΥ ἃ βπὸ- 
ορββίοῃ οὗ ἔογεϊρτ σωββίοχβ ----- [16 Βομλδη8, {Π6 ϑαγδοθηβ, (ἢ6 ΕἼΔΏΪ, 
{86 Μαπιθὶυϊκοβ, δά ἰαϑί Ὁ. {πΠ6 ΤΌΣΚΒ, ὑο τοῖα 1Ὁ 18 6[}}} Βῃ ])θοί, 
ΤῸ 18 ποῦ, {μοσθίοσθ, ΟἹΪῪ 1ῃ (86 ΠΙΒΌΟΓΥ οΟὗὁὨ “ΟΒΕΡΠαΒ, δηα 1π οἵδ ῦ 
ϑιηοϊοηῦ ἩΓΙΟΥΒ, ἰπαῦ 6 8Γ6 ὕο ἰοοῖ [ὉΓ [86 Δοοοιηρ]βῃμηθηΐ οὗὨ ΟἿΓ 
1,ογἀ δ ῥγθαϊ 088 : --- γχὸ 8666 {Π6πὶ νου ῇοα αἱ {18 τηοσαθηΐ Ὀοίοσο 
ΟὝΣ. αΥ68, ἴῃ {Π6 ἀεδβο]αΐθ βίδίθ οὗ {86 οπσθ οἰ βγαίθα οἰΥ δηάᾶ ἰθιρὶ]θ 
οὗ “6γυβδίθη, δηᾶ ἴῃ ἴπ6 ργϑβϑϑηΐῦ οοπαϊμίοι οὗ (Π6 «“ οὙσιδῃ ρθΟρ]6, ποὺ 
φοοἸ]οοἰοα ἐοροίθοῦ ᾿πύο ΔΠῪ ΟὯ6 ΘΟΙΠΙΓΥ, ᾿πῦο 056 ΡοΪ [164] βοσίοΐγ, 
8ηα ὑπ 6. ὁη6 ἔοττῃ οὗ ρουθγῃηηθηΐ, μυΐ αἸΒρΡΟΓΒΘα ΟΥΘΥ ΘΥΘΙΥ͂ ΤΟΡΊΟΣ 
οὗ {Π6 ρ'οθα, δῃᾷ δυθσυ ΠΟΤ ἰγοαύθα τι ΘΟΠ ΘΙΥ δ πα βοοσῃ.ἢ" ! 

ΥΙ11. Το τοάοσῃ οἱζγ οὗ «Φοτγυβαίθμ οοηίαληβ τι 118. τνγ8}18 
Βα γᾺὶ οὗ {π6 1118, ὁ ΒΟ. {Π6 δποϊθηΐ ΟἿ 18 Βυρροβοα ἴο μᾶνθ 
ἰἱοοᾶ ; αὺ 8686 8Γ6 ΟὨΪΥ͂ ΡοΓΟΘΡ ]6 ΟΥ̓ (86 δϑοθηΐ δῃὰ ἀθβοθηῦ οὗ 
{16 βίτοοῖβ. ὙΒΘα βϑοὰ ἴτοια {86 Μουπέ οὗ ΟἸἑνο8, οὐ {π6 οἱβοὸσ 
8146 οὗ (Π6 γϑ]Π6 0 οὗ 6 βοββαρμαῦ, 1Ὁ Ῥγοβοηΐθ 8ῃ ᾿πο}]π6α Ρ]Δη6, ἀ6- 
Βοθῃϊηρ Ότα τοδὶ ἴο δαδί, Απ θαι θα νγ8}}, ἔοσ ΕΠ 6α Ὑντἢ ὕονσοσα 
Δηα 4 (σοίμῖο οα8.16, ΘΠΟΟΙΏΡΘ8868 {Π6 ΟἿ 81} τουπά, Θχοϊυάϊηρ, μονν- 
ἜὑδῸσ, ρατὶ οὐ Μουπί ὅϑἴοῃ, ψΒῖοι Σὺ ΤΌΥΤΑΘΥΎ ἱποϊοβεα. Νοίνι- 
δίδῃαϊηρ 118 ΒΘΘΙΔΪΡῚΥ βίγοηρ' ροβ ομη, 1Ὁ 18 ᾿ἱποΆρΡ8 06 οὗὨ δβυδίαϊηϊηρ 8 
ΒΕΥ͂ΘΙΘ 8888]{, θθοδῦδβθ, οα δοοουηῦ οὗ {π6 ΤΟΡΟρΡΤΆΡὮΥ οὗ (16 Ἰαπὰ, 16 
88 ΠΟ τη68Πη8 οὗ ργονϑηίζδπρ (86 ΔρΡΡΥΌΔΟΠ ΘΒ οἵ δὴ ΘΏΘΙΩΥ ; 86, Οἡ 
186 οἰποῦ Βαηά, 1ὖ 18 Θοτητηδηαθα, αὖ {π6 αἰδίδῃμοθ οὗ ἃ συ -ϑποί, ὈΥῪ 
186 Ὠ]6θο] Το, οὐ 86 Μουπὲί οὗἉ ΟἾ᾿ν 68, ἔγοχα ὑυῃ] ἢ 1Ὁ 18 ϑθθη ἴο 1π 6 
Ὀεδὲ δανδηΐαρο 3 [τηροβίηρ, ΠΟΜΘΥΘΙ, 48 ἴΠ6 ΔρρθΆγδηθα οὗ Ψ6Γ- 
ΒΆΪΘΙα 18, ΤΠΘΗ υἱόν ἔσο {μαῦ πηοππ δ η, ---- δηὦ ΘΧΠΙ ὈΠΠησ ἃ 
οοτηρδοίμϑεβ οὗ βἰγαοίυσα {κὸ (Παὺ Δ] 64 ἴο Ὀγ {π6 ῬΑ τηϊδύ (οχχῖ!. 
8.), [86 Δ]1 δῖοι γϑῃῖδῆθβ οὐ ϑηΐοσίηρ (86 ἴον. ΝῸ ““βίγθοίβϑ οἵ 
ῬΑΪδο68 δαπα 4118 οὗ βίδίβ,ἤ --- πὸ ΒΊρἢ-Τ Βα ΔΥῸ 68 οὗ ὑΥἹυτηρῊ ----ο 
Τουπίδϊθ ἴο 600] {Π6 411, ΟΥ ῬοΓί10068 ---- ποῦ ἃ 8 ῃρ]6 γαβϑίϊσε τηθοίβ 
(86 ἔγανθ]]6Σ, ἴο ΒῃΠΟΌ ΠΟΘ 18 ΤΟΥΤΟΥῚ ΤΩΙ ΑΓῪ σΙοδῦμ 688 ΟΥ ΘΟΙΆΤΆΘΓΟΙΆΪ 
ΟΡΌΪ]οΠοΘ : Ὀαὰΐ ἴῃ {86 ρΙδοθ οὗ [Π686, μα Η:πᾶ8 ᾿ἰπιβ6]} ϑῃμοοιηραββοᾶ ὈῪ 
γ}818 οὗ τυαἀθ Τη ΒΟΏΣΎ, (π6 Ἃ}}] ὉΠ ΟΥΤΩΣ οὗ σΠ]ΟΒ 18 οἥ [0 τὴν 
ΌΥ {86 οσοδβίοηδὶ ῥγοίσιβιίομ οὗ ἃ β:18}} ρταϊθα σψιπᾶάονγ. Α}} [86 
βἰσϑαῖβ δὰ γοίσῃθάμοβθ, δηα {Π6 Βουδ68 οὗ {π6 «68, Τλογ6 δδρϑοῖ- 
ΑΙ]γ, δ΄ 88 ἀυηρὮ}} 6, ἤἔγοπι ἰδὲ ἀαισλίον 90 Ζίοη, αἰΐ ἤε γ᾽ δεακίψ ἃς 
'ἀερατίοεά. ([μδτὰ. 1, θ.) ΟΥ̓́ Ἰαΐα γεδῦβ, βονθυϑσ, {π6 ΡΟ 108] οοπᾶ!ϊ-- 
οι οὗ {Π6 9 6ν)078 888 Ὀ6θῃ ᾿ταρτονϑα, ἴῃ ΘΟὨΒΘαΌ6η66 οὗὨ {86 ᾿πίογοβὲ 
(Δ Κοὴ ἴῃ {ΠΥ ΒΘΒΑΙΥ ὈΥ γναγιουβ Ογιβάδη ϑοοιθῖζθβ, δα {86 ρθὺ- 

Δ Βρ. Ῥοσίθυβ᾽β 1,βοϊυσοβ ου ἔμ ἀοδροὶ οἵὁὨ δαίπί Μαίον, νοἱ. 11. ἢ. 215. 
᾿ ᾿ δηλ οὗ ΑΙΙ Βογ, 'ἰπα Μοζοοοο, Εζγρέ, Ασδυΐβ, βγτία, ὅς. θούνοοη 1808 διὰ 1807, 
γ]. ἱἰ, ». 2345. ᾿ 
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ΒΟΙΆΪ Σηἤμποποο οἵ ἀἰδιϊηση μοα ΕἸρ ἸΒἢ 7 6πὸ’ ΤΟ ηθδὶ βϑοϊϊοη 
οὗ (δ6 ΟἸ(γ 15 ἐμαί ἱπμαδιίθα ὈΥ (86 ΘΏΪΔΠ5; ἴῃ {86 ΟΠΟΙ αυδγίοσε, 
186 δἰγθοῖβ ἃγΘ το ἢ) ΠΑΥΤΟΎΟΙ, ὈΟΙΠρ' ΒΟΔΙΌΘΙΥ ψ]ὰ6 ΘπουσὮ ἴο δα πὶ 
{ἢ γθ6 σδμθὶβ [0 βίδαμα δργοαδί. [|π (86 τυγοδίθσῃῃ αὐδγίοσ δηά ἰῃ (δ 
σοηα οὗὨ «}6γυδβα θα), ὑονγαγὰβ (86 Ἀ͵δοθ ΠΟῪ οδ]]ϑὰ Οὐοἱρσοίμβ οὗ 
Οαίνασυ, ἰμ6 ἰον δηᾶ 111-01} Βοῦβοβ ( Β1Ὸ ἢ Βανο ἢδὺ ἰθύσϑοθθ οὐ 
ἀομοβ οἡ ἰπ6 ἴορ, Ὀυΐ πὸ ΟΠ ΠΠΠΘΟΥΒ ΟΥ̓ ὙΓΠΠΟΥΒ) δίδπα ὙΘΤῪ οἷοδθ 
τοροῖδοῦ ; Ὀαΐ ἴῃ [86 δαβίοσῃ ραγί, δίοῃρ 186 Ὀγοοῖ Κοάτομ, (Π6 δγα 
Ῥδτοαῖν 68 υδοδηῦ ΒρθΟ68, δῃὰ διηοπρθὺ {πὸ τοδὶ {πδὺ τ οι βυστουπάβ 
[186 τηοβαμθ3 ογοοίθα ὃγ (86 ΚΠλ) Οὐμδγ, α. Ὁ. 637, οπ (δ6 εἰΐθ οὗ 
186 δειηρὶθ, δηᾶ (86 ὩΘΑΓῪ ἀσϑογίθα ϑροῦ ὙΠ ΠΟΓΘ ΟΠ06 δἰοοά (86 ἴονγοῦ 
οἵ Απίοῃϊβ δηὰ (86 βθοοῃα ραΐδοο οἵ Ηγοί. 
ΤῊ τηοάσσηι Ρορυϊδίϊοι οὗ «[6γτιβαίθτ) 18 ὙΔΥΙΟΌΒΙΥ οϑυϊπια θα ὉΥ͂ 

αἀπογεηΐς ἔσαν! ]οσα.Ό Ασοοογάϊηρ ἰο ΒδΡΟὶ Φοβερὰ ϑομναγιζῆ, 96- 
ΓΏΒΑΙοΙΩ ΟΟΠΐΔ1Π8Β ΤἸΠΟΤῸ ἰμδὴ 32,000 ἐπΠΑθιίδηΐβ, νἱζ. 7,500 «618 
(6,000 δορδαγάϊπ", δπά 1,500 Αβϑῃκοπαζῖτη. {πᾶσ [86 γβῦ δγὸ ὑηάογ- 
ϑίοοα 41} [86 παίλνϑ, 8ηὰ {6 ἐτητηϊσταπίβ ἔἴγοση ΤΌΚΟΥ, Αβα Μίμποσ, 
Ῥογεῖβ, Ασταβῖβ, δηὰ Βαγθδγυ, πὰ Αὐτῖοα; δᾶ ὑπᾶϑν [δ Ἰαϊίοσ {86 1π)- 
Ταϊσυδηίθ ἴγοτι (ἀοιτηδηυ, ΠΟ] ] πα, Ησπηράγυ, Ῥοϊδηα, Ἐιιδδῖα, (14]- 
1Ἰοῖα, δῃὰ οἵμος ΕἸασορθδη οουηΐτ168); 16,000 Μοβεαπιηθάδπβ, (Πδἱ ἰδ, 
Αὐδὸβ δῃὰ Τυσζκα: δα 10,000 ΟΝ γιϑδηϑ, {μδὶ 16, αστθοῖκβ, Αστηθηϊδη8, 
1, απ (ϑραμίασαβ δῃα [{6114π8)}ὴ, Εἰ υϑαῖδηβ, δηα Οὐθσίηδηθ. Βιιὲ 
1686 ΠΌΤ ΘΓΒ ἈΓ6 (οἴ }}γ αἱ νδυῖδηοθ ὙΠῸ τ8ο86 βίαια Ὀγ αἰδγοπὶ 
ἘΌτορθαῃ ἰγάυθ] ]οσα. πὸ Βον. 4. 5. Οανγ]ς, δὖ (86 οομαμιθηοο- 
τηοηῦ οὗ {π6 πιποίθοη!δ οοηίγΥ, οοταραίοα 10 αἱ δρουὺ 16,000; δηά 
Οδρὰ Τὐρῆῦ, ψ8ο νἱαι θα “ ογυβαϊ θαι ἰῃ 18]4, οοὐϊεηαϊοα 1 αὐ 12,000. 
Μτ. Βυοκιπρῆδπι, γΠῸ τγὰβ ἐβογο ἴῃ 1816, ἔτομι {86 ᾿6βὲ Ἰῃ]οττηδίοι 
Πα σοου]Ἱὰ Ῥγοοῦσο, βἰαΐθϑ, ἰμαῦ (89 Μτεά γεδίοπΐβ (τοσο ὑμᾶπ Ο6 
ΒΑ] οὗἉ τβοπὶ δῦὸ Μοββιηγηθάδηβ) ἀγὸ δρουῦ 8,000 : Ὀαΐ {πΠ6 οΘοπίληπαὶ 
ΔΓΤΊΨΑΙ δηα ἀσραγίαγο οὗὨ βίγβηρογβ τη ΚΟ [86 ὑοίΆ] Πα ΕΣ οὗἁ ρεγϑοης 
»τγεεεπὲ ἴὰ 186 ΟἿ ἔγοιη ἔθ ἰο διὔδομ ἱμβουβδηα σΘΏΘΓΑΙΥ, δοοογαϊηρ, 
ἴο {86 ΘρΆϑοι οἵ [πὸ γϑῶσ. ΤῈθ ρῥγορογίϊομβ σοι [16 πα ΓΒ 
ΟΥ̓ Ῥογθουβ οὗ αἀἰθβογοηὶ βοοΐβ ΘΑ ο θοῦ ΟΙΒΟΥ ἴῃ {Π18 δϑιτηδίθ, 
(6 ἰοαμπά ἴἰ ἀπο] ἴο δβοοτίαϊῃ. Τη6 Μοβδιηηθάδηβ ἀῦὸ ὑηα068- 
ΤὨΟΏΔΌΪΥ {Π6 ταοϑῦ πυμηθσουῦβ Νοχί, ἴῃ ροϊηῦ οὗὁἨ ὨυπΊῦογβ, ΔΓ [Π6 
ατοοὶς ΟΠτιδίδηβ, τὸ δῖ ομ ον οοιμροδοα οὗὨ {6 οἰθῦῶυ, δα οἵ 
ἀδνοίοοβ. ΤῊ Αὐπηθηΐδηβ ΦΌ ΠΟῪ παχὺ ἰπ ΟΥ̓ΘΓ 89 ἴο πυιηῦογβ, θὰ 
ποῖ ὈΟΟῪ ἴ8 ἰβουρῆΐ ἴο δχοθοὰ ἰμαΐὶ οἵ [86 σοί ἴῃ Ἰπῆἤμπθηοθ 
δηᾶ ἴῃ πο} ἢ, ΟΥὐὁὨ ΕἸ γοροδηβ {Π0γ6 8.9 ΟὨΪΥ {86 ἔδυ το οὗ 1Ππ6 
ΟὐὈπυεηΐο ἀεἶϊα ΤΈττα ϑαπία, ἀπὰ ἐδο 1,Δἴπ ὈΙΙρτῖπιβ 0 ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΙΪΥ͂ 

1 Βα ]εῖι 5  ΑἸΚ5 δῦουϊ δεγαβαίομι, Ρ. 904. πες 
3 Τῃ ἴδ τανε δ οἵ ΑἸὶ ΒΟΥ (τοὶ. ἰΐ, ρρ. 214-227.) ἔβετα 18. δ τυϊηαΐα ἀεβοσ ριίου, Π1π6- 

Ἰσαϊεὰ τῖ [Ὦγεθ Ἰατσο ῥίδιεβ, οὗ τἰνἷἰ8 πχοδάθθ, οἱ τδῖθοῦ στοὰρ οὗὨ πιοδαμεβ, Ἔεγθοϊβα δὲ 
ἀϊδετεηι ρετῖοάδ οἵ 12] απιΐδπι, απ Ἔχ Εἰ δἰ πς [86 ῥτονδι!ης [Αϑῖ0 οὗ [86 νδγίοτιβ δρεβ ἩΠΘῺ 
ΠΟΥ͂ ῬΤΟΓῸ ΘΟΎΘΣΑΪΥ οοπαίταοϊοὰ. ΤῊΪΒ ἰγδυθῖοσ διδίοδ [πδί 1ΠΕΥ ἰοττα 8 Βδστη ΟὨἱΟΙ9 
Ὑοἷο : [86 οὐΐβῆοο ἰ8 ςοἸ]ος ἐν ΟΕ Ὁ ἱοττηοᾶ, ἰπ Ατδθῖο, 41 Παγαπι, οἵ 180 

5.Α Βεβοεήρεϊῖτο Οϑορτδρην διὰ Βγίεῦ Ηἰδιογίςαι ΒΚοῖςἢ οἵ Ῥαϊϑβεῖπο. ΒΥ δὶ ΨΖΌθορε 
ΒοϊγαγιΣ, ἴοσ βἰχίθεη γὙϑασθ 8 τοδίἀϑης ἰπ τμ0 ΗΟΪΥ 1κὩἃ, ὙΤτδηδϊδιίοὰ [ἴτοπι ἔμ Ηεῦγον 
διὰ (ἐειτηδῃ]} Ὦγ 7. [βόϑεσ. ὨΠδοἰρὶα, 6610. 1860. ὅνο. ; 

4 ΤΈΉς Βεγν. τ. Ὑ ἸΙδου, πῆ τοδίἀθὰ βοπῖθ {{π|0 δὲ οσιβδῖοπὶ ἰπ 1848, οοπαροίοθ 6 
Βερδασάϊση δὲ 700 ἔδει θθ, ἀπὰ 8000 δου]β, δοοοτάϊης ἴο 1ἴ80 οομδοδ οὗ [80 δον 
1δποταδοῖνγοδ, Τδηάς οὔ [πΠ6 Βἰὑἷο, τοὶ. ἱ. Ρ. 456. 
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γιδὶῦ ἰμοπι.  ΤΠ6 Οορίβ, Αγεβϑιηϊδηϑ, Νοβίουδηβ, ὅζθ. ἃΡὰ ΒΟΔΓΟΟΙΥ͂ 
Ῥογοθρθία ἴῃ (6 ογονα : δῃα οὐθῃ {86 «6078 Δ΄Θ. ΤΏΟΓΘ ΓΘΙΏΔΓΚΔΡ]6 
ἔτοσα {86 βίγικιηρ ρϑου δγιυ οὗ {Π 6} ἔδαΐαγοβ δῃα ἄγθββ, ὑμδῃ ἴγοπὶ 
ΤΠΘΙΣ ΠΌΠΆΡΘΥΒ 848 οοπίγαδίθα τ Π ἢ οἴποῦ Ὀοάϊ68. συ. {0}1ἴ8, στ ῆὸ 
νἹδι θὰ Φογυβαίθιη ἰῃ 1817, βίδίθθ {μπαῦ (6 διρηθϑὶ οϑπηαῦδ τοϑ 68 
(86 ἰοΐα] πυροῦ διρουπὲ ἴο ὑνγοηίγ-ἔνο ἰΒουβαπα. ὮὉγ. ΕἸοδαγάβοῃ, 
ψ 00 νγβ αὖ «Θγυβδ θα ἴθ 1818, οοτηρυΐϊοα {π6 ρορυϊαίοη αὐ 20,000 
Ροσβοηβ; Ὦγ. ὅοβοϊζ, ἰὼ 1821, δὖ 18,000; δηὰ {6 δν. Μτν. ΕἸδ', 
85 Δηρ]ο- ΑἸπουϊοδῃ ΜΙΒΒΙΟΠΑΤΥ ἴθ ῬΔ]οβίιπθ, ἴῃ 1823, ἂδὖ 20,000. 
Το Βον. Πα Φοπνοίς, τῇ ψγ͵δβ δὖ «}6γυβαίθη πὰ ΠΘΟΘΏθΟΣ 
1828, τγχαϑ οὗ οριϊπίοη {μαὺ 16,000 ἃ {π6 υἱχηοϑύ σοῦ {86 ΟἿἿΥ 
σου] σοπίβ!ῃ 1 ΟΥΟΪΠΑΙΤΎ ΟἰΓΟυΠπλδβίδῃοοβ, {μδ΄ 18, Θχοϊαβῖνθ οὗ {86 
ΡΙΙστῖμηβ, γῆ 8.6 οὐ θα πο {π6 οοηνθηΐα, δηα 41] ὉΡ ΤΩΔΗΥ 
Βρδ068 ἴῃ 86 οοηνθηίβ ὙΒΙΟΪ ΔΥῸ νδοδηΐ ΠἰΠ6 ΤΩΟμὮ8 1ῃ (6 ὙΘΆΓ, 
(8 δυρτηθηθπρ (86 Ρορυϊαοι ΟΥ̓ Βοηθ ἔδυ ἱμβουβαπάβ; δῃὰ ἢ6 
τγ8 ἀϊδβροβοα ἰο δϑεμηδίθ [86 σοϑιἀθηΐ ρορυϊδοη αἱ 12,000. Αη- 
(Ὠἰγηυβ, βθογοίδυυ οὗ {πὸ Ῥαίγγομδίθ δἰ “ ουιιβα θη, ᾽ν 1838, τθοκοηθα 
(π6 Ρορυϊδίίοη δὲ 10,920 βου]θ; [86 ον. σ. Βοθίμβοη, δ͵δὸ 1η 
1838, αὖ 11,000; «πὰ τ. ϑολυ]Ζ, ἴῃ 1846, δεἱ 16,510.ὡ Τα Βον. 
(. ὙΥ]ατΒ3, οβ6 σοι θησθ δὲ “γυβαί θαι ΘΔ Ὀ]οα Ηἷπὶ ἰο ἔοστα 
Δ δοουγαῖθ Ἰπαρστηδηΐ Ὀούνθοῃ (ἢ6 γϑυουβ οοπῆϊοίπρ οϑπηδίθβ, 18 
οὗ ορίπιοη ἰμαὺ 1)γ. ΒΟΌΙΠπβο Ἐ σοταρυίαίοι 18 {π6 τηογα οοστοοῖ, ΤῊΘ 
(οἷαὶ πυτδοσ, ἱμογοίοσο, οὗ ἰλ6 ογαϊπατν ἹΜΒΑΟΙΔηΐβ οὗἩ «δ γιβαίοπι 
Ἑσδηποῦ 6 ταϊθα δῖσθοΣ ἰμδὴ θη ἰπουβαμα, ΤῊ] 18, ᾿πάθθά, 8. ψοσῪ 
δἰθῃᾶοσ δρρτοραῖθ, οομηραγοὰ ψ1} (16 ΠουνΒηϊπρ ρορυϊδίοι το ἢ 
(86 ΟἷΕΥ ὁπ66 βυρρογίοα ; θαΐ (86 ΠυχΏΘΓΟΙΙΒ βίθρ8β 10 88 ὉΠάθΓρΌΠΘ, 
84 {Π6 ΒρΟΙ Δ ΟἢΒ οΘομβοαυθηῦ οὐ ἴδοι, πανθ ἰϑῖξ πὸ νοϑίρα οὗ 118 
οΥὐἱσἷηαὶ ρον 6 γ. ““ 6 γι 8816 ῃ, ὉΠ6ΘΣ ἴΠ6 σογνογηιηθηΐ οὗ 6 ΤΣΚΊΒΗ 
Αρ8, ἰθ 8111} τῆοσθ ὉΠΠ1κ6 «θγυβαίθμι, 88 1Ὁ οχὶβίβα ἴῃ {86 σοῖρῃ οὗ 
Θοϊοιθοι, ἔπη Αἰμοθὴβ ἀυγίηρ (ὴ6 Δαπηϊηϊδίγαίοη οὗ Ῥογῖοὶθθ, δᾶ 
ΑἸΒΘὴΒ ὑπο γ {86 ἀοπηπίοη οἵ ἐπ6 οἰ] οὗὁἨ [16 ὈΙΔΟΚ δυπυοῖθ. Ὑ76 
να ᾿ῦ Ὁροη )υαρτηθη δ γθοοσά, {μαὺ δεΐογε α πιαγοϊλίπρ αγηιν, α ἰαπα 
λας ὄφεπ αϑ ἐδλε σαγάεη 9.7 «ἘαρΉ, δολὶπα {ξ α ἀοδβοϊαΐο τοϊάογηεδε. (7 06] 
11, 8.) Ὑὴδ ῥγοβοῃῦ δρρϑάγβηοθ οὗ «6:8 1.88 δι οαϊοα {8η6 ανίυϊ 
ὙΓΆΓΏΪΏΡΒ οὗἁ [6 ρῥγορδ δῦ 1 411} ὑπ6ῖν ὑθστι Ὁ]6 τϑα]γ.᾿" 

1 ΜιρδοπατΥ Ἐορίδυοῦ ἕο 1824, ἢ. δ08. 
3 Ἠο]γ ΟἿΙΥ, νοὶἹ, ἰΐ. ὑρ. 618, 614. 
5. }0}}{0ὌὸῸ 8 οἰ χΒ ἠὰ Ῥαοβιίίῃμο, τυ ίοπ ἴῃ 1817, Τοηᾶ, 1820, ϑνο. Ρ. 102. ΤῊΘ 

δκοίοδ οὗἩ (6 πιοάσγῃ διδίθ οὗ 6 γα οτ, ρονο σίνοῃ, δ88 ὈΘΘῚ ἀσανγῃ ὉΡ, ΤῸΠ| ἃ οδσζοῖα 
ΟΟΙΏρΑΥΪβΟΙ οὗ (18 ἱπ6}] σοηὶ τί σ᾽ Β ΤοΑ ΚΒ, νὴ [16 Οὐδαγνδίίοπβ οἵ Ῥχοίδαθοσ Οδσὶγ]θ 
(δΙροὶ θ᾿ Β Μοχιοίῖγβ, ὑ. 187.); οἵ Μ. Ομαιθδυδγίδηα, τηδὰθ ἴῃ 1806 (Ἴτανο]8, νο], ἰΐ. Ρρ. 68. 
88, 84. 179, 180.); οἵἨ ΑΙ! ΒΥ, πηδάθ ἴῃ 1803---1807 (Ὑτανοῖβ, νοὶ. 11, ρρ. 340---945.); οὗ 
Οαρι. Τὐρδι, ϑάθ ἴπ 1814 (Τγάυοῖε ἰπ Ἐρυριὶ, δα. Ρρ. 178----187.); δηὰ οἵὗὁἩ Μτ, Βυοκίηρ- 
ἤδη, ιδὰθ ἰῃ 1816 (Ττανο]8 ἴῃ Ῥαϊεβίϊηθ, ὑΡ. 360---262.)δ. 8.66 δ'8δο Ὁγ. Ηϊομαγάδοη 8 
ΎΤταν δ δοης [86 Υὐυτ να ον ἄς. γῶν Ἰ,, ἘΡ 385. πύθις Φοποῦτ Ο γιββη Βοβοδσοῦδα 
ἧηῃ ϑ'γγδ, ΡΡ. 288. 290.,; Μτ. οΒ Ἰαἴίετθ ἤοτῃ (6 Εδδῖ, Ρ. 62., δῃ ἃ, Ἔβρϑςίδιγ, 1)κ. 
ἘΟΌΙΠδοη 5 ΒΙ 11.841 ΒΘ δΟΑΡΌ 68, νοΐ, ἱ, ΡΡ. 88---88. : ᾿ εὖ 
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Μοσππὶ Τάθοσ, 88 δοθῇ ἤγοσῃ ἴμ6 Ῥ]δίη οὗ δάσο) 

“πο  νρ ᾿ 

ΟΗΑΡ. Π. 

ῬΗΥΒΙΟΑΙ, ΘΕΞΟΘΒΑΡΗ͂Υ ΟΡ ΤῊΗΒ ΒΟΙΥῪΥ ΓΑΝΏ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1. 

ΟἸΣΜΑΤΕ, ΒΕΛΒΟΝΒ, ΑΝ ῬΗΥΒΙΟΑΙ͂, ΑΡῬΡΕΛΒΑΝΟΒ ΟΣ ΤῊΞ ΟΟΥΝΤΕΥ.ἷ 

1, ΤῊΕ βυγέλος οὗ (6 ΗΟΙΥ 1,δηα Ὀοϊπρ ἀϊνογϑ θα τ} ταουηίαὶηβ 
πα ρἰδῖπβ, 185 ΟἸΕΙΜΑΤΕ γΑΓΙ65 ἴῃ αἰ δγθηῦ Ρ]8ο68; που ρ ἴῃ σϑδοινὰ] 
1 15 τόσα δε {164 (8 1ῃ ΟἿΓ τ ΘΘΙΘΓΪΥ͂ οουηἴτ!68. ΕἼο ΤΥΡΟΙΪὶ ἰοὸ 
διάοπ, [86 ΘΟ ΤΥ ἰδ τσοὶ οὐ] ον μαῃ (6 τοϑὶ οὗἨ (86 οοδϑδί {γί ΠΟΓ 
ἴο 186 ποτ δηά ἴο (6 βου, ἃπᾶ 118 ΒΘΆΒΟΠ8 86 1688 γαριϊασ, Τῇ 
ΒΟΠ16 ΤΟΙ ΦΥΪ, ΔΡΡ 168 ἴο (Π6 τηουπίδιηοιβ ραγίϑ οὗ 6558, τ Πότ (ἢ 6 
γορ ΙΔ 0186 ργοάιιοῦοπβ ἃγα ταυοῖ ἰαύογ ὑπδῃ οαν [88 868 -οοδϑέ οὐ 'ἴπ {116 
ΨἹΟΙΠΓΥ οὗ α4Ζα. ΕὟΎοσα 105 ΟἿΥ βιϊλθοη, [86 δἷἱν οὗ δαρμοί ἰῃ (4111|66 
18 80 ἔγθβῇ δῃᾶ οοοὶ, (μαὺ [Π6 Πδδίβ ἃγ6 ΒΟΆΓΟΘΙΥ [δ] 0 {ποτα ἀπγίησ [Π6 

᾿ ΒΙΠΙΣΤΩΘΙ : ἱπουρἢ ἴῃ {Π6 παρ ουτηρ' ΘΟ ΓΥ͂, ΑΓ ΓΙ ΘΌΪΑΥΪΥ δ {86 ἴοοΐ 
οὗ Μουηῦ ΤΑθοΥ δπα ἴῃ [86 ρμ͵αϊη οὗ «6 γῖομο, [6 ποαῦ 18 Ἰηΐθηββ.3 
(ὁπόσα! βρθακίηρ, Βονγανοῦ, [86 αἰπιοβρῆσγα 18 τα] : [ἢ 6 ΒΌΤΩΓΙΘΓΒ 
8ΓΘ ΘΟΙΏΓΔΟΩΪΥ ΟἾΥ, δα οχίγοιμοὶυ μούδ: 1 ΘΉΒΘΙΥ Πού ἄδγ8, βοσανϑυ, 
ΓΘ γα ΘΏΓΥ βυοοθοαρα ΕΥ̓͂ 1 ΘΏΒΕΙΥ οο]α ὨΙρὮΒ; δηᾶ {Π686 βυάάθοη 
γἹΟΙβϑι 68, ΤΠ] Οἢ δὴ ΑΥδρ δοπδυ υϊοι δἰοηθ δὴ Θπάυτο, ἰοροίμοῦ 
ψῊ 8 {Π6ῖῦ σοπβοαποηῦ οἴἶδοίβ οὴ ἴπ6 υσηδηῃ ἔγαμηθ, νου (86 ὑγοσὰβ 
οὗ {π6 μαίγδσοι «Δοοῦὺ ἰο ἢ18 δι μογ-ϊπ-ῖανν, ἐλαὲ ἴα ἐδ ἀαν ἐδ ἀγοισλὲ 
εὐηδωπιοά ᾿πι, απα ἐδ Κγοδί ὃν πίσλί. (ἀθῃ. χχχὶ. 40.}. 

᾿ Βεβίἀοβ [6 γθβθαῦοθο8 οὗ τηοάδγῃ ἰγϑυο ]ογ8 δηὰ ἴΠ6 ΟΥΠΟΥ δίδου, οἰϊε ἃ [ῸΓ ῥασν 
ΠΟΌΪΩΣ ἔδοῖβ, ἴη6 [ΟΠ] ονίηρ ἰτοδιΐβοθ ἤαν Ὀδθὴ σοηβαϊοα ἴῸσ [ἢ6 ργαβοηΐ ϑθοίίοῃ, νἱζ., 
ἘοΪδπαϊ Ῥα]οδβιίηδ, ἕοπι. '. ΡΡ. 234---379.; Φαῆη, οἱ Αὐκοσπιαπη, Ατομεοϊορία ΒιὈ]ΐςα, 
88. 14---9].; Βολυχ! Ατομβοϊορία Ἡδθταίοα, Ρῃ. 4---9.; Ῥάγϑδὺ, Απιᾳυϊί88 Ηδθτγαίοβ, 
ῬΡ. 57---64.; δηὰ ΑἸ ον, ΗἩοσπιθησδυίοα ὅδογα, ἴοπι. ἱ. ΡΡ. 64---72. 

ἢ Μαγτηοσβ ΟὈδβοσναϊίοπα, νοὶ. ἱ. ρῃ. 2---4. 1ωοπάοη, 1808. 
δ ΟΥ̓ τὸ ᾿πίθηϑν οὗἩὨ τπ6 Βοδὶ ἰη Ῥαϊ]οβιίηθ, ἀυτίηρν [Π6 ΒΌΓΤΩΤΊΘΓ, ΒΌΠῚ6 ἰᾷδα ΤΩΏΔΥ 6 

- ἑοιτηρᾶ, ψμθπ ἰλ ἰ8β Κπουγῃ ἐμαὶ [Π6 τηθσοῦτυ οὐὗἩ Ὧγ. Ε. Ὁ. ΟἸδυκα᾿Β ᾿μοστηοπιδῖοσ, ἐπὶ ἃ 
διῤίεγγαπδομθ τϑοδβα ρενζεοιίν δηαάεα (16 βοαὶα θεΐηρ ρ᾽δοθα 80 88 ποῖ ἴο ἑοποῖ τΠ6 τοοῖς), 
ΤΕΙ ΔἸ ΠΟ δὲ σπὲ ῥϑβεν. μέ ἄσρτοοβ οὗ ΕἈΒγθηΒεῖς, Τγάνο]8, νοὶ]. ἵν. Ρ. 190. ϑνο. δαϊξ, 

4 ΤΏ βαπη6 νἱοἰβδί 468 ΟΥ̓ ΤΟΙ ρογαΐττα οχἰδί ἴο {18 ἀδὺ δἱ ϑγτηδ (Ἐπιοσβοπ᾿ [κἷσ 
ἴεγ8 ἴσοι ἴ6 ρεδη, νοὶ, ἱ. ῥ. 94.),,ὄ [50 ἰπ τα Πεβοσῖ οἵ Αταθῖα (Οαρὲ ορρο} 5 Ναιταῖίυθ 

ΥΟΙ,. 111. Ὀ 
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11. ΚῚΣ βουϑσαῖ ΚΈΛΒΟΝΒ οἵ [86 παίῃσγαὶ γϑᾶγ διὸ ἱπαϊοαιρα ἴῃ ἴδῃ, 
ψὶ111. 22. γἱΖ. δοεα-ΐηιο απιὰ λαγυοσβί, οοἷά δθα ᾿εαΐ, 5: η16 7 διὰ ιτοϊπέεγ ; 
δηα 45 δρτὶ ου] γα οοηδε αϊοα {π6 Ῥῥτϊηοῖραὶ θιαρ] ογιπθηΐ οὗἉ [86 “678, 
Ὑγὲ 8.6 πέοστηοα ὈΥ {16 ΤΑΡΌΙΠ1ΟΔΙ τυτὶ ύθσβ, (μὲ (λον δαορίοα {86 βαπιθ 
αϊνιβίοη οὗὨ βοδβοῃβ, 1 τοίδσθησθ ἰὸ {Π6ῚῚ ΤυΓΑ] ποῦ. ὙΤη686 αἰν:- 
ΒΊΟΠΒ 8180 δχὶβύ διβοηρ (86 Ατδὺβ ἰο {18 ἀδγ.;Σ Α Ὀτιοῦ βίαἰθιχθηΐ οἷ 
116 παίυγαὶ ῥΒθποιηθηδ ὁσουστϊηρ ἴῃ {686 ΒΘΥΘΓΑΪ ΒΘΆΒΟΠΒ Ὑ11] Θ80]6 
8 ἴο ἔοστω ἃ ἐσ] οογτοοὺ 14δ8 οὗ [86 ὀἰϊπιαῖο δπα τϑαίβον οὗὨ [86 
Ηοὶν 1,μ4πα. 

1. ΒΕΕΡ- ΤΊΜῈ οοχαργίβοα (86 Ἰαὐξον ΒΑΓ οὗ {16 “Θνῖδὰ τηοηίῃ 
Τιδτι, {86 σΒοΪ6 οὗ Μαγοβθβυβδῃ, δηᾶ {π6 ἴΌστοΣ 4} οὗὨἨ ΚΊδ]οὰ ΟΥ 
ΟἸΙΒΙ6α, {μδΐ 18, ἔγοτῃ (Π6 Ὀερίπηϊηρ οὗἨ Οοἴοθογ ἴο 186 Ὀορὶπηϊηρ οὗ 
οοοαθοσ. υτγίηρ {18 ΒΘΆΒῸη (Π6 γθδίΠΟΣ 18 ψϑγίουβ, ΥΘΣῪ οἶΐθῃ 
Ταϊϑίγ, οἱουᾶγ, τι τα] ΖΖ] Ἰηρ' ΟΥ Ρουγηρ ταῖῃ, Τοναγάβ [Π6 6]1086 οὗ 
Οὐοἰοθεοῦ ΟΥ ΘαυΪΐν ἴῃ Νονοιαθοσ, {Π6 ΚΟΥ ΠΙΕΥ ΟΥ ΘΑΓΙΥ δυϊαμηπαὶ ΤΑῖ δ 
θεάσῃ ἴο [8}1:;: πβθη (86 Ὺ ἀδυ8}}γ Ῥ]ουρποα {ποὶν ἰδπα, δῃα βονϑά 
{πον ψοδῦ δηα ὈδυϊοΥ, δηα ρα πογρᾶ [Π6 αι ργᾶρθθ. 1]|6 τϑῖηϑ 
οοταθ ΘΠ ον ἔγομλ (86 νγοϑὺ ([μ|1κ6 χῖ!, δ4.} ἀπα βουϊῃ-νγοβὺ, δα οοπ- 
τη ἔογ {ΠΓ66 ΟΥ̓ ἔουν ἀΑΥΒ ; [Ἀ]ΠἘππρ' ΘΒΡΘΟΙΔ}}Υ ἀστὴρ {86 πΙρὨΐΒ, ποὲ 
ὙΠ Πουν ᾿ηὐοστηϊββίου, ὺ ἴῃ ἰσοασθηῦ βἤονοσθ [ΓΘ δἱἷσγ αὖ {818 
ΒΘΆΒΟΙ ἰβ8 γα ΠΥ γᾶ, βοιλθίηθβ θυ δοῦ; Ὀυύ 18 τηυοσἢ Γ6- 
ἔγοβῃδα Ὀγ σοἱά 1ῃ {μ6 πἰσαῦ, Ἡ ΠΙΟΒ 18 80 Ἰηὔθηδθ 88 [0 ἔγβϑζβα {16 ὙΘΓΥ͂ 
ἄονγβ δαὶ [3]. ἸΤοπαγαβ {π6 οἱοβα 10 ὈΘοοια68 ΘοΟΪοΓ, 8δπα δ 1.6 οπᾷ 
οὗ 11 βου ὈΘρΊῺ8 ἰο [8]1] ΡΟ {6 τηουηΐδῖηβ. Το ΟὔδπΠ6]8 οὗ (89 
τυ] οΐβ ἀγ6 Βοιμθ 68 ΟἾΥ, δηα ουθῃ {86 ἰΔΓρ6 ΥἸΥΘΥΒ 40 ποῖ οοπίαδϊῃ 
το ψαΐοσ. [}π [86 ᾿αιίοσ ρασί οὗ Νονϑίθοσ (86 ἴσθθβ ἰοβα {πῸ6ὶν 
ἕο] ασο. ἸΤοναγάβ {πΠ6 οπᾶ οὗἩ {μδὶ τρομίμ {86 τροσα ἀ6]]1οδΐθ ᾿ἰρθιὲ 
1ποῖν ἤγοβ ( 6γ. χχχυὶ. 22.), σ Βῖ ἢ {μ6 γ οοηἴππα αἰπηοβῦ ὑὸ [π6 τβοητἢ 
οὗ Αργ]; ψἘ116 Οὔ ΟΥΒ Ρ888 {π6 ψ 016 ]ηΐονῦ ψιπουΐ ΗΓα. 

ῶ. ΨΙΝΤΕΕΒ ᾿ἱποϊυδοα ἰμ6 ]Ἰαϊΐζον 4} οὗ ΟἸ 96, ἰδ6 σψ80]6 οὗ 
Τοῦοίι, δπᾶ 6 ἴοστηθσ ραγί οὗ ϑοραῦ, ἐμαὺ ἴθ, ἔτοτα ὑπ Ῥαρί μην 
οὗ ΘδοοιαῦοΣ ἴο {π6 Ὀεριηπίηρ οὗ ΕΘΌσυΔΙΥ. [π{Π6 οοτητηθποοιηθηΐ 
οὐ {818 Βθᾶβοῃ, ΒΠΟΎΒ ΤΆΓΕΪΥ [411], Ἔὁχοορύ ου {π6 τηουπίδϊηδβ, Ὀαΐ {6 γ 
66] ἀομλ ΘΟ 6 ἃ νυ .016 ἀδν ; [Π6 166 18 {μ1η, δηα τη 6}08 88 ΒΟΟῚ 88 
186 βὰῃ δϑοθπάβ αῦονθ ἴπ6 ἢουῖζἼοθ.Ό ΑἊΑ8Β {86 βοϑβϑοι δάνδῃσθ, {86 
που νἱπα δα {86 οὁ0]14, Θβρθοΐδ!ν οα 186 ἸΟῪ ταουπίβδίηβ, τ ΒΊΟΝ ἀτὸ 
ΠΟῪ οογοτοα τ] ΒΏΟΥ, 18 τπιραείν, Β6ΨΘΓΘ, 816 ΒΟΙΩΘΌΣΩ6Β ουϑῃ ἔδία]: 
{π6 οΟ]4 18 ΤΥΘαΌΘΏΓΥ 80 ρἱθσοῖηρ, {παῦ ῬΟΥΒΟΩΒ ΟΣ ἱῃ ΟἿΓ Οἰϊτηδίθ 
ΘΒ ΒΟΔΓΌΘΙΥ Θμάυγο 10, ΤΕ ΤΟΔαΒ ὈΘΟΟΙῺΘ 8 ΡΡΟΙΤΥ͂, δηα {γαυθ]]πρ Ὀ6- 
ὁοΙΏ68 Ὀοίἢ ἸΔὈοΥΊΟΙΒ 8Π4 ἀδηροΓΟΊΒ, ΘΒΡΘΟΙΆΙΠΥ ἴῃ {86 Βίθορ τηουπίδ!η- 
Ρδίδβ (}6Γ. ΧΙ, 16., ΧΧΙΣ, 12.}; δῃά ου {818 δοοουμῦ ον Ιμοτγὰ, τ Βθα 
Ῥγοαϊοίηρ {86 σοΑΙΑμα "168 ὑμαὺ τσ στο ἰο αἰίθηα {86 βίθρβ δὲ «ΘγΌΒΑΙ θα, 

οὗ ἃ Φουζηοῦν ἴοι [ηἀϊ8 ἴο ΕἘπρ]δηᾶ, το. ἱ. Ρ. 140. Τοπάοπ, 1827. 8νο.), ἴῃ ἔπο Τϑοβοσὶ 
Βεΐνγθοη ΔΙ Α5ΟῸΒ δπὰ ἴΠ6 ΤᾺΪΏ8 οὗἨ ῬαΑΙηγτα (Οδγηθ 8 1, οἰ γ ἥγοτα ἴδ Εδδὶ, ὑ. δ85.), ἰῷ 
Ῥοτεία (Μοσγίοτ᾽ Β ϑϑοοῃὰ ΨΟΌΓΠΘΥ, Ὁ. 97. ᾿οπάοι, 1818, 410.), δη ἃ ἴῃ Ἐγρί. (Ορι. Τὐκ με 
ΤΤΔΥΟ]8, Ὁ. 20.; τ. ἘΠΟΠασάβοη Β Τ͵Αν 18 δον [6 Μεαϊοσταπθδη, δα. γῸ].ἱ, ΡΡ. 181], 182. 
Ἰμοπάοηῃ, 1822. 8γο.) Βδιτοοῦ 88 οΟἸἸοοῖε ἃ ΒΕΥΟΓᾺ] ἰοδιϊτηοη 68 ἴο 186 βΒδηι6 οϑδοῖ, ἔγοπι ἰθ.ὄ 
ΘΑΓ ΠΟΥ ὑγάν  ] 6. ἰῃ 1ἴΠ0 Εδδὶ, ΟΡβοσυδίίοηβ ὁυ. βου ρίυγα, νο]. ἱ. ὑῃ. 61---6δ. Τοπάοη, 1808. 

᾿ Βάνὰ Μοιίβίαβ, ἴοὶ. 106. οἰϊοὰ Ὁγ τ. Τὐκχμείοοί, ἰῃ ἰδ ΗΘΌΣΟΥΝ δηὰ Ταϊηλυ ἀΐοαὶ Εσχεα- 
οἰξδῦϊοπϑ οἢ Φοδη ἱν. 86. (Ἴ οΥΚΒβ, υο]. ἰ3. Ρ. 648.) 

3 5θ0 ΘΟ] 1188 [οχίοου Ασδθίσυτα, οο]. 934. 
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το] π18 ἀἸβοῖρ]6 8 ἴο ἽΥ {μαὺ {μοὶν Ηἰἷϊσλὲ πισὴέ ποί δὲ ἴπ ἐλε ιοϊπέεν. 
(Μλῖ. χχῖν. 20.) 6 014, ΒΟΥΤΘΥΘΣ, νΑΓ16Β 1Π ΒΘΥΘΙΙΓΥ ΒΟοοοΓἴπρ [0 
{86 Ι068] δἰξυδίζοη οὗὨἨ (86 οουπίγγ. Οπ δρᾷ τηουπίδϊμβ (88 τὸ μᾶνθ 
Ἶαθὲ τοπιδτὶς 641) 10 18 Ἔἀχίσϑιηιδ ; θαῦ ἴῃ [886 ρ]διη οὗὨ “6γομο 1Ὁ 18 ΒΟΔΓΟΘΙΥ 
610, (86 τϊμΐοΣ {πθγα ΓΘΒΟΙ Πρ Βρεὶπρ; γα, 1π {86 ΥἹΟΙΏΠΪΥ οἱ 
“ογυβαίοτα, [86 νἱοϊβδιτθβ οὗ ἃ Ἰπίο ἴῃ ῬΑ] δ η6 ἜΣΘ Ἔχροσιθηοϑα 
Ὀγ δ ογτυβδάογβ δὖ [86 6]οθθ οὗ [π6 ὑπ τ ὁθμίυΓΥ, 1Π 8}} 118 ΠΟΥΤΌΥΒ, 
Μδπυ Ῥρογβοῃβ οὗ θοΐδ β6χϑβ ρϑυιβῃθα ἴῃ δομβοαΌθποο οὗ τδῃΐ οὗἉ ἰοοὐ, 
(86 ᾿πύθβοθ88 οὗ {86 οο]ἀ, δηὰ {6 Βοδυϊηθββ οὗ {86 σαϊηβ, τ ΒΟἢ 
Καρύ Τποτ νοῦ ἴῸΣ ΟῸΣ βυσοοδβδῖνο ἄαγβ. 16 ργουπα Ὑγ͵ὲ8 8] [6 βίο] Ὁ 
ἀοϊυροα νι ταὶῃ, ΟΣ δβογιυβίρα τ", 168, ΟΥ Ἰοδαφα ὙΠῚῈ 5850 ; ἐδ 
μεαδίβ οὗ θυχάθη ὙΟΓΘ ΟΑΙΤΙΘ ἃ ΔΑΥ ὈΥ ἴΠ6 βυδάδῃ ἰογγθηΐβ, ἐπδὲ 
ἀοβοεπάοα (45 ΤΠ6Υ 588}}} 40) ἔγουλ {π6 τηουπίδιηβ, δπᾶ Η]]Θα [86 Σἴνουβ, 
ΟΥ 5801 ἴῃἴο {86 ὈΟΩΡῪ ρτουμα. ὅ᾽ο0 νϑβογηθῃῦ 6ΣΘ {86 ΤΑΐΏΒ, βίου ΤΩ 8 
οὗ 41}, δῃα τῖπμ8β, 88 0 ὕδαῦ ὉΡ (δς βίδικοαδ οὗ [86 ὑδβηΐβ, δηὰ 
(Βοὰ ἰο 8 ἀϊδίδηοσθ. Ὑπὸ οχίσθα τυ οὗ {Π6 ο0]α δηὰ σοὺ ΚΙ]οὰ {δ6 
᾿ουβοϑ, δῃα Βρο] ] θα {861} Ῥχον:βι οηβ. ἢ 

ΤῊο [ι4}}-βίοῃϑβ ψ οἢ [4}1} ἀυχίηρ {Ππ6 ΒΟΥΟΥΥ οὗὨ [86 τ ΊΘΙ ΒΘΆΒ0 ἢ 
ΔΙῸ ΥΘΙῪ ἀξ Δα βου  Πγ68 αἴα] ἴο τῇδ δηά βϑαϑύ. ἢ γὰ8 1Π6 
δίοσια οὗ μ81}} {παῦ ἀϊβοοταῆίοα {π6 Αταουῖίοβ (9 08}. χ. 10.); δῃὰ βυσὰ 
αἶβο (86 συεγν φτίουοις λαὶϊΐ [αὐ ἀεδίτογοα [86 οαἰ{16 οὗἉ {πὸ Εργρίδῃβ. 
(Εχοά, ᾿χ. 18. 28, 24.) Α δἰπαι αν Β41]-δίοστω 611 ἀροι {μ6 ΒΡ. ἤδοῦ 
1η Ματυτηοσῖοο ΒΔΥ, πῃ Αβιδῦο ΤΌΣΚΟΥ, ἴῃ (86 γᾶν 180], ψ ΟΝ αογάβ 
8 πε δοηχηοηῦ οἢ {δαὺ ἜΧΡΣΘΒΒ1 0. οὗ [86 ῬΒαϊ ταδί, 176 σαξέείς, ξογίλ, ᾿ὲε 
ΤῈ {ἶκο πιονφοῖϑβ ; τοῖο σαν δίαπά δεΐονο ᾿ΐ8 οοἰά ἢ (Ῥ 54]. οχ]ν. 17.) ΤΠ - 
ΒΗΟῪ ὙΈΙΟΙ 1818 1π 6258, 18 ὈΥ {86 84η16 Θ]αρβηῦ ᾿μβρί γα ὙΥΣ  ΘΟμ.- 
μαγοᾶ ἰο ψοοὶ (Ρεδὶ]. οχϊνῇ, 16.); δῃᾷ νγα ἃσγὸ ἱπέξοστηδα (δῇ ἴπ οοιπηίτὶθβ, 
ὙΠ]Οἢ 8γα δῇ 0 στοῦ ἀἰδβίβδηοα ἔγοτα Ῥ] βίο, [86 βηον [8115 ἴῃ θα ἶκο8 
88 ἱΆγρθ 8ἃ5. δα 8: Ὀαΐ ποῦ ὈΘΊΏρΡ᾽ ΥΘΓῪ ΒΑ͵α ΟΥ ὙΘΙῪ οοιηρδοί, 1Ὁ ἀο68 
ΠῸ ἸΒ]ΌΤΥ 10 {πὸ γᾶν θ ον βοτὰ 1 σονογβ. 

Βυΐ, ΒΟΎΤΟΥΟΣ βασογα {86 οΟ]ἃ ψψΘΔΙΒΟΙ ΒΟΙΙΘΌΓΤ,ΘΒ 18 1 {π686 ΘΟ} - 
0168, ἴπΠ6Γ6 8.6 ἰηΐεσυδὶβ ουθὴ ἴῃ {π6 ἀορίδ οὗἩ τιμίου ἤθη {86 Βυῃ 
Βιΐη68 δῃα ἰπογο 18 πὸ πᾶ, ΒΘῺ 1ὖ 18 ΡΟΥΘ ΟΌΪΥ ὙΤΆΣΙῺ ---- ΒΟ οἰ ὐτ68 
αἰπγοδὺ μοί --- ἰπ 186 ΟΡΘῺ 817. Αὐ βυοῃ 808 80}8 {86 ΡΟΟΣΟΥ οἶαββθα ἱῃ 
ἴδς Εαδὶ δηΐου 186 οομνοσβδίοη οὐ (μοὶν ἔτ πη 48, βαυη οσίπρ' ἀρουῦ ἴῃ (89 
ἃ1Γ, Δηα δἱτπρ ἀπά οὲ {Ππ6 γ;18118 οὗ {μοὶνγ ἀνθ] ηρβ; συ ἢ1]6 [86 Βουδ68 οὗ 
[86 πιογο Ορυ]θηΐ ᾿ἸμΠ Δ᾽ ἸΔηῖ8 Βα ]ηρ' ΡΟΓΟΒΘΒ ΟΥ ρίθνγαυβ, 10} ὈΘΠΟἾ ΘΒ 
οἢ Θδοῖὶ βιἦθ, {86 τωδβίοσ οὗ {86 ἔβγΪῪ τοῖν ο8 νἹΒι ΟΥΒ {Π6ΓΘ, δηθὰ 
ἀοδραίομιθθ μ18 ὈιιΒ1 688 ---- ἔδ νν Ῥουβοὶβ (ποῦ ὄσθὴ ἴΠ6 ποαγοϑὺ στο ἸΔ[10}8) 
βδυιηρ ἔα ΠΟΥ Δα ηβδίοη οχοθρὺ οἢ Θχ γδΟΓ Ἰ ΠΑΥῪ ΟΟΟΑϑοηβ. ΤΉΏΘΒΘ 

Δ Ἠδσιλοσβ Οὐϑοσυδεοηδ, νοὶ. ἱ. ΡΡ 86---43. 
3 “0ῃ [86 διὰ οἵ ΕΦΌΓΣΠΔΆΓΣΥ Οομμτηοπηοοα [{Π6 τηοβὲ υἱοϊοης ᾿παπάον δηᾶ δ᾽} -Βύοστῃ οΥῸΣ 

τειοθοτοα, δηὰ νῃϊοῖ σοπεϊηυδἃ ἴνχο ἀδγβ δηὰ Ὡἰρη δ ἱπιοσιη  ἰηρ]γ. ὙΠῸ 41}, ΟΣ 
ΤΔΙΒοΥ 106 ἐσέ- δίοπεεξ, ΤΟΙ 85 Ὀΐρ᾽ 85 ἴδύῦρο δ πυΐ8. ΤῈ σδπηρδ ψεγ ἀοϊυροᾶ 1 ἃ ἰοττοης 
οἵ ἴδοῖ ἔτο δος ἀθδρ, πος, ρουσίηρ ἔγοιυ [16 τηοπηίδίηβ, δορὶ ουεσγι τς Ὀεΐοτγο ἱξ, 
ΤΊο β66ὴ6 οὗὁὨ σομπέμβίοη ἢ. ΒΏΟΓΟ, ΌὈΥ [86 ὨΟΓΒΟΒ ὈΓΘαϊκίρ; ἰοοθ6, δηὰ ἴδ τηθη Ὀοΐηρ Πη8016 
ἢ ἔλοϑ ἐμ βίοστη, ΟΥὁ γϑυλβίῃ 811}} ἰὴ [Π6 ἐγοοζίπῃς ἀδίαρο, ΒΌγραβϑοβ ἀδβοχρέίοη. [Ὁ 8 ποῖ 
ἴπ ἴθ ροτοῦ οὗ Ἰδησυδρο [Ὁ ΘΟΠΥΘΥ͂ δὴ δἀθαιδῖο ἰάθα οὗἁ βυοῖ 8 Ἰοροδι." (βδὶν Βοροσῖ 
Προ’ Β Ηΐμέοσυ οἵ ἴὸ Βγιεδη Εἰχροάϊίοη τὸ Εργρῖ, νοὶ]. 1. ῥ. 8. ϑνο. οαϊ:.) ἨΗΔ}- βιογπηϑ 
ΔΙῸ 80 Υἱοϊοπὶ ἴῃ δοθ Ῥασίβ οἵ Ῥοσβίδ, δ γα (0 ἀΘΒΊΤΟΥ ἴ[δ6 οδίίθ ἱπ ἴμθ 86]148. 
Κιηποίν᾽ β ἀ θοργαρμῖοαὶ Μοπιοῖγ, Ὁ. 158. 

3. ἩσυτηοΣ 5 ΟὈΒοσυβίίοηβ, νο]. ἱ, Ρ. 45. ποίθ. 
4 Τὴ δϑ)δ 8860 81}} οΡίδίῃβ δὶ ϑπαγτηδ. ΕἸΏΘΣΒΟΠΒ [,οἰΐεζθ ἴγοπι ἰἢς Φρζοδη, γο]. ἷ, 

ΡΡ. 96,97. 
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46 ῬΆΑγϑεὶοαὶ αεοσγαρὴψ 07 ἐδο Ἡοῖν Παπα. 

Οἰγουδίθ 068 τηϑίοτ 8}}Υ 1] υϑἰταΐθ ἃ αἰ οα] Ὁ Ῥαββαρο ἴῃ {Π6 Ῥχγορβοὲ 
ἙΖΕΚΙοὶ (χχχῖ!, 80.) --- 4160, ἐΐοι 8οπ 9 πιαη, ἐλι6 οἠιάγεη 9 ἐὰν Ῥοορῖε 
αγὸ 8011} ἑαϊκέπρ σοποογηΐηρ ἐΐ66}, ὃν ἐδ Ἰ᾽Α115 ΑΝ ΙΝ ΤΗῊΕ ῬΟΟᾺδ 9 
ἐδλο ἤοι8685, απά 8ρέαλ ὁπ ἰο ἀποέξιεγ,, δυοΥΨ ΟΠ6 ἰο ἠϊΐβ δγοίδοῦ, βαψίπφ, 
ΟὈπιο, 1 ργαν ψοιι, απα ἤδαν υὐιαὲ 15 ἐλ6 τοογά ἐλαξ σοπιοίή γογίἤ ὕγονι 
ἐδὸ Πιογά. Τῇ ἀρρθδᾶγβ ἔἴγσοπχλ ΕΖαικ. χχχὶ. 21. ὑμαὺ [8686 {ππρθ ΓΘ 
ἰγαηιβαοίθα ἐμ {π6 ἰδῃ τοί, ΘΟΥΓΟΒΡΟΠαΙπρ τ 1 {π6 οἷοβα οὗ οὐχ 
ΤΘΟΘθΟΣ οὐ {86 δοιηηθησοιηθηΐ οὗ δηυδγ. ΤῊ6 ΡῬΟΟΥΟΣ ΡΘΟΡΪΘ6, 
{Βογοίοσο, βαῦ πᾶ οὺ {86} γγ81}18 ἴογ {186 Ὀοποδὺ οὗὨ {Π6 βυπ, τ 8116 ἐπ ο86 
πη Ὀούζοσ οἰτουταβίαποθϑ βαὺ ἴῃ Π6ῚΡ ῬΟΓΟΠΎΓΑΥΒ ΟΥἩ ρδίθΑΥΒ ὕο ΘΠ]ΟΥ͂ 
118 ἰηύπτοι ΓΑΥ8.3 

Ὁ ἌΡρθδγβ, (δβογοίογο, {πδῦ ὁπ6 ραγὺ οὗ {πὸ τϊηίοσ 18, ὈΥ 186 ἴπ88- 
διίδηΐβ οὐὗὁἩ {86 Εϊαϑί, ἀἰβυπου δηθὰ ἔγοτι {86 σοϑὺ ὈΥῪ {16 Βανι ν οὗ 
{86 οο]4, ΒΊΟΝ τδῪ Ὀ6 ἀδηοπιϊπαίοα {86 ἀορί οὗἉ {μον πὶηΐου. 

8. ΤῊΘ ΟΟΙὉ ΒΕΑΒΟΝ οὐ ΥΥ̓ ἸΐοΥ οἰ βίϊοα σοηργιβοα {86 Ἰαἰίου μα] 
οὔ Βεραῦ, (86 σψο]6 οὗ Αἀδι, δῃὰ (86 ἔοσμθσν μα} οὗ Νίββδῃ, ἴσοι {π6 
Ὀορὶπηϊηρ οὗ ΕΘΌΓΙΔΙΥ ἰο {π6 Ὀδρπηϊηρ οὗ Αρτ]. Αἱ [86 οοπι- 
τηθῃοοιηθπύ οὗ {ἢ}18 βϑδβοῃ, [πΠ6 στουπά 18 ἔγβαῦθηθ νυ οογογοα τὶ ἃ 
τΠ1οῖκ ΠΒοΔΥ ἔγοβί, τι ΟσσΑΒ: 08] βου, δπα {μϊῃ 166; δῃά {86 τοαῖμοῦ 
18 οο]4 ; θυΐ 1 σταάυα! } Ὁ Ὀθοοτα68 γϑύτὰ δπα ούθπ μού, ρΑΓ  ΟΌΪΑΥΥ ἴῃ 
186 ρῥἱαίῃ οὗἩ “ϑγῖομβο. Τδβυηάσον, Πρ ὑπιηρ, πα [841] δύο ᾿σεαυθηΐ, 
Ὑαεροίδθ]6 παὔιγθ ΠΟῪ ΤΟΥΥ6Β: π6 δἰτηοπα ἰγθθ Ὀ]οββοιηδβ, δῃα {88 
ϑγάθηΒ ἀϑϑαταθ ἃ ἀ Πρ 1] ἈΡΡοἝγαποθ. ΒΑυΪΟῪ 18 ΤἹΡΟ δὖ “ γῖοθο, 
ἐποιρῃ θυ {016 τ θαῦ 18 ἴῃ {86 θσ. Τμθ Ζαζίετ' Υαῖῃβ βοϊαθίϊπηθα 
Ῥαρίῃ ἴο Ἀ}} ἴῃ {π6 Θῃά οὗ {18 Βα 80, β. 6} 1πρ' {ῃ6 τἰβὶπρ' Οσορδ, τ ἢ 
ὙΥΒΙΟ. [86 γ4]16γ5 ἃτ6 σονθγθά. 

4, ΤΏΘ ΒΑΒΥΈΕΒΤ ἱποϊυᾶρα {Π6 Ἰαϊίον μ4] οὗ ΝΊβδη, {86 τ ῆο]6 οὗ 
γα (ον Ζ:), δμᾶ 86 ἔοτιηον μι] οὗ δίνδη, {μαῦ 18, ἔγομι [86 Β6- 
σἰπηΐηρ οὗ ΑΡε το {16 Ὀοριπηὶηρ οὗ θαπθ. [ἢ {86 Βτβὺ [οσίμιρηΐ οὗ 
[818 ΒθΆβ0ῃ, {86 αΐξίογ' γαΐπι8 ἃτα ἔγοαυθηῦ, θὰ οοαβα ἰονγαγαβ [πΠ6 δπάᾶ 
οὗ Αρυ], ψῆθῃ {86 ΒΥ 18 σΘΏΘΓΑΙΥ ἴδ δα βούθηθ. [1ἢ {Π6 ρμ]αὶπ οὗ 
Φογομο {86 μθαΐ οὗ {86 βιῃ 1ἴβ δχοθβϑῖνθ, ἰβοιρῃ ἴῃ οἶα ραγίβ οὗ 
ῬαΙδϑίῖηα {86 νγθαίθοσ 18 τηοϑὲ ἀδ!ρη]; δα οὐ [π6 βϑαιθοαβέ 186 
μοαῦ 18 ὑθιῃροσθα ὈΥ τρουηΐῃρ 8παἃ δὐθηϊηρ ὈΓ6ΘΖΕΒ ἔγοιῃ ἐπ6 868. 
Α5 {6 Βαγγϑδὺ ἀθβροπᾶθ οὐ ἰμθ ἀυγαίζου οὗ (86 ΤΑΙΠΥ βθϑδϑοῦ, ἐμ6 
θαγῖψ ΟΥἩ δΔαϊυμηηλ)] γαϊΐπϑ, δα [86 ζαξέεγ" ΟΥ ΒΡΥΙΏΡ᾽ ΤΆΪΠΒ, ΔΓ6 ΔΡβο αὔθ ν 
ΠΘΟΘΒΒΑΤΎ ἴο {86 Βυρροτὺ οὗ νεροίεϊοι, δηα ὙγογῈ ΘΟ ΒΘΑΠΘΗΪΥ ομ͵θοῖ 
ΡΥΘΑΌΥ ἀρδιχοὰ Ὀγ ἰμ6 Ιδβγδο ἴα δηᾶ “96 ν)718.8 ΤῸ ΔρΡρΘΆΓΒ, ΒΟΎΟΨ ΟΣ, 

Δ Τὴ οἂχ δυϊδογίβοᾶ υϑγβίοῃ, ἴμ6 ὑσοροβί θυ 2 (Βα ΚΕ) 18 τοῃἀοτοᾶ σρσαΐποΐ ἐλεε, τ ΒΘ ἰδ 
ΘΓΓΟΏΘΟῦΒ, 88 ἴπ6 οσοηϊοχὲ ΒΏΟΥΒ [ἢ δὺ [116 6 78 ΟΣῸ (ΔΙ Κίης ο77 ΟΥ δοποογπῖπα ἴδ ῥγορδοῖ, 
δηἃ 80 ͵ξ 18 ΡΓΟΡΟΣΙΥ τοπάογοα ἴῃ ῬΒ8]. Ἰχχχυϊ. 8, ΟἸογίοιιδ (ἀέποε αγὸ δροΐόη ΟΕ ἐΐδεε, Ο 
εἰΐν ὁ 
Η ΔΙτ ΘΓ δ ΟὈΒΟΙΥ ΔΙ ΟΉΒ, γο]. ἱ. ῬΡ. δ0--- 58. 
8 ΤῊο [Ὁ]οντίηρ, ὅτ 8 [6 Δι Ωρ [86 ΤΊΔΏΥ Δ᾽] ΒΙΟΩΒ ἴῃ [86 βογρίτπσο ἴο ἴπ6 ᾿ροτίϑηοο 

ΟΥ̓ 116 ΘΑΓΙΥ δηὰ ᾿αίίοῦ σαί, δη ἃ [Π6 ΘΑΓΠΘΒΙΠ6Β8 ὙΠ ἢ τ Ιοἢ ΤΟΥ γοσο ἀρβιγοὰ : ἢ)ουϊ. πὲ, 
14.: Φοῦ χχίχ. 233.; Ῥγονυ. χνὶ, 15. ; Ψογ. 11}, 8., ν. 34.; Ηοβ. νἱ. 8.; 4206] 11. 3ῶ8.; Ζεο!. χ. 1. 
“ Ῥτοπι ἴΠ686 Ὀοπη ἃ] ΒΟΥ οὗἨ ἤράνθη, ἱπάθοά, 186 ἔογΟ Υ ΟΥ̓ ΘΥΟΓΥ Ἰαπὰ βργίπρβ: ὈὰΣ 
οΥγ ἀγ δα [Ὁ] ἴῃ 0818 ΠΟ ΠΎ πγου]ὰ 6 βασι ἃ ἴἴγοα γοασβ᾽ ἀτγοῦρῃϊ, 48 νγαὰδ ᾿ηβϊοϊο ἃ ὑροὰ 
1θγϑ6] ἱπ (Π6 ἄδΥβ οὗ ΑἮΔΌ, ΤΥ ΘΑ ΒΙ]Υ Ὀ6 οοποοῖνοά, τη ἰξ 18 τοπηοιηθοτοα [Π δ ἴῃ Βα ΟΣ 
186. τίοἢοδὲ 8οῖ]} 18 θασῃξ ἴο ἀπδῖ; 80 (μαΐ ἃ ἐγαυθὶ]ογ, τἰἀΐηρ [χοῦ σὰ 0.6 γἰαὶη οὗ Εδβάγβοϊοσυι 
ἴῃ Δα] οὐ Απριδὲ, τσου]ὰ ἱτηαρὶπθ Ηἰπιβ0} ἢ Ὀ0 ογοββίηρ 8 ἀοδϑογί. (Φονοῦι Β ΟἸγϊδιλω:λ 
Ἐδβοασοθοδ ἰῃ ϑγγία, Ρ. 806. Τοπάοῃ, 1825. 8νο.) 



ϑοαβοηϑ 9 ἐλε Ηοὶν Τισπά, ᾿ 87 

ἤτοιῃ ἐδο σαυϑῖιϊ Οὔβουνα 8 οὗἉ βοῖὴβ ὑγαυ 6 γ8, (παῦ {Π6 ἀΙΒ πο οα 
οὗ υγπιοῦ δια ἠαζίεν τϑῖῃμϑ ΠΟ ἸΟΩΡῈΣ οχὶβίβὶ: ΤΉΘΒ6 ΓᾺΪΠ8, ΠΟΥΘΥΘΥ; 
ΘΓ αἰναγϑ ΘὨΣγ (ΕΖτα σχ. 9. δπα 50]. δοηρ 11. 11.}, δῃα οἴξδθη ργϑ- 
οοαοᾷ ὈΥ ΜΒ τ] τ ἱηαβ (2 Κὶηρβ 11), 16, 17.) {παὺ Γαϊβοα βιοἢ αὐδη {168 
οὗ βδῃᾷ 88 ἴο ἀδγύκαπ [ἢ 6 ΒΥ, ΟΥ, ἴῃ [η6 ποταβ οὗἉ [Π6 βδβογϑα Ὠϊδίοσίδῃ, 
ἴο τράκα ἐλς λθαυεηϑ δίαοσκ εοἵξδ, οἱοικάς ἀπά τοϊπά. (1 ἸΚΊηρβ χυὶ. 48.) 
πη Εργρί {π6 Ἀαγίθυ παγνθδὲ ργθοθᾶθβ {Π6 βυμαπηθσ. ΤῊ18 ΤἸΏΔῪ 6χ- 
Ῥ] δἷῃ ὅ 6γ. νι]. 20. ψῇοσα {86 Βατνοδῦ 18 ρυῦ Βγβύ ἴῃ [86 ἀαβουρίοη,.--- 
71λε λαγυοϑδέ ἰ5 ραϑέ, ἐδι6 δι ἸΉΉΊΟΥ 18 ὁπαοά, απά το6 αγὸ ποὲ βαυφα. 

ΤΒ6 γϑὶῃβ ἀθβοοῃά 1 Ῥα]θβίμα τὶ στοαῦ γ] ]6η06; Δηα] 88 ψΠ0]6 
ὙἹ]Δσ 68 ἴῃ [Π6 Εὐαδὺ Α΄Θ ΘοΟμβίγΓ οὐρα ΟἾΪῪ ἢ ραὶτὰ ὈγΔΉΟΠ 68, τηϊα, 
856 Ὁ]68 μακΚοά ἴῃ [86 δ (ρου ρ8 ΘΟΥΥΘΒΘροθαΙπρ' ἴο Δα ΘΧΡΙΔΠΑΙΟΥΥ 
οὗἩ {86 πηξοπιρεοτοᾶ τοσίδυ ποίϊοοα ἴῃ ΕἸ ΖοΪς. χῖλ!. 11.), {8686 Τα]η8 πού 
ὈΠΙΓΘΑΌΘΙΗΓΥ αἴββοῖνο {π6 οομλοηΐ, Βιιοἢ 88 1 18, δηα {Π6 ΠοιιΒ68 [8]] ἰο 
1Π6 ρστουπα, Τὸ {8686 οἴδοίβ οὔὺῦ Τωοτα ῬγΟΌΔΟΙΥ 41104685 ἴὰ Μαίί. 
γ, 2ὅ---27. “Τὴ {Π6 Ἐϊαβύ 1Ὁ 18 88 ΘΟΙΏΙΊΟῺ ἴο ΒΑΥ ἴποσο 18 {ΠῸ δουπά 
οὗ ΤἈϊ, 88 10 16 ἴῃ ΕἸ ρ]Δηα ἴο ΒΑΥ {Π6ΓΘ 18 [Π6 Δρρϑϑγϑῃοθ οὗ σαὶῃ ; 
{818 ΤρΔῪ 1] υδίγαΐο 1 ΕΠ: ΧΥΙ. 44. ““ Βοτῃηθῦηθβ {}18 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῚ 
Τοοσϑ [0 {ΠΌΘΟΥ δὰ [Π6 ῬγΘΟΌΤΒΟΥ, δπα δὖ οἵποῦ ὥπη68 ἴο 8 Ὁ] ηρ' 
ὨΟΐδα ἴῃ {π6 οἱουδ, ΒΊΟΝ ᾿παϊοαῖθα {παὺ Τα 18 δ βδηα. [Ι}ἢ {ῃ6 
ΨΊΟΪΒΗΥ οὗ ἃ 81] οΥ 141} ἰγθθβ, {86 βοππᾶ 18 {86 Ἰουάεοβῦ: δηᾶ 10 15 
ψοσίδυ οὗ ποίϊοα ἐπα ΕΠ 17] ἢ νγα8 ἴῃ (Π6 νἹοϊ 1 οὗ Μουπύ Οὐδσημοὶ].᾽ 8 
ὙΈΟΥΥ 818}} οἱου β ἃτὸ Κα υσῖβα [Π6 ΦΟΓΟΙΓ ΠΗ ΘΓΒ οὗ νἹο]οηΐ βίοσταβ δηᾶ 
ΒΌΥΤΊΘΛΠΘ6Β 1ῃ (86 Θαδβῦ 845 νγ0}} 38 ἴπη {86 γαδῦ: (ΠΟῪ σἱβ ἐΐλθ α πιαη᾽ 8 
λαπά (1 Κἱπρβ χυἹἹ. 44.}, υπ0}} [ῃ6 Ὑ016 ΒΚΥῪ Ὀθοοτηθβ Ο]δοῖκ τὰ ἢ 
ταὶπ, Ὑ ΒΊΟΝ ἀσβοθηάβ ἰῃ ἰογτθηΐβ, ὑπαῦ τυ βῃ ἀόνγη {Π6 βίθαρ ἢ1}18, δὰ 
ΒΌΤΘΘΡ ΘΥ̓́ΘΤῪ ἰδίηρ Ὀοΐοτα ὑμδιῃ.ὁ [ἢ οὐν Τμογα δ {1π|6, (18 ῬΒΘ ΠΟΙ ΘΠΟα 
ΒΘΘΠ18 ἴο Βᾶνο ὈΘΟΟΙη6 ἃ οογίδίη Ῥγορηοβίϊο οὗ νοῦ νγοαῖμοσ. 176 βαϊά 
ἐο ἐλε ρεορίο, ξῥοπ ψὸ 5.66 ΤῊΣ οἱοκα (ΤῊΝ Νεφέλην) γίδε οἱ 0 ἰλδ 
ἐοεςί, εἰγαϊσλέιοαν γε δαγν, ΤΏΘΓΘ ΘοΙμοίῃ ἃ ΒΒΟΟΙ; ΑΝῸ 80 11 18. 
({μικὲ χὶϊ. δ4.) 

δ. ΤΟ ΞΌΜΜΕΕ ΘοΟΠργ Βοηθα {Π6 Ἰαύον 8416 οὗ δίνη, (86 τ 80]6 
οἵ ὙβιδιωπλῃΖ, δπα {ἢ ἔοστοθν μδ]ῇ οὗ ΑΌ, {μα 18, ἔγοιῃ [88 Ῥορϊῃηπίηρ 
ΟΥ̓́ υδ6 ἴο {86 Ῥερὶππηϊηρ οὗ Αὐρτιβῦ. ΤῊ ΒΚΥ 18 οἱουά]θββ; δῃᾶ {Π6 
ἄσνγϑ ἅΥ6 ᾿ποοηδιοΥΆ 016. Τὴ Ποαὺ οὗ (ῃ6 τγοδίβοῦ ἱπόγθαβϑβ, δπᾶ (ἢ 6 
ὨρσΗ 8 ΔΥῸ 80 ὑϑῦτὰ ὑμαὺ {Π6 1 ΠΑ] πη8 8166 0 οα {πο ῖγ μουβο-ῦορϑ ἴπ 
1.6 Ορϑὴ αἷσ. ΑἹ] Κἰηαβ οὗ ἔγυϊ σΊρθη πὶ {818 Βθδβοῃ. 

6. Τὴ6 ΗΟΊῚ ΒΕΑΒΟΝ ἱπο]υαρα ἴδ6 Ἰαἰίοσ μα] οὔ Α᾽, {86 ψ8ο]6 οὗ 

1 1ρπϊ δὴ 5 Ναϊταίδυθ οὐ 8 σοοθηΐ ΜίβὶΈ ἴὸ Ψογαβαίοθιη ἴῃ 1848--44. ΡρΡ. 82. 148. 
ἩΜατροῦ μ᾽ 8 ῬΙ τίσι ο ἴο {Π6 ΤΔηἀ ΟΥ̓ ΤΥ ΔΙ ΟΓΒ, Ὑ0]. 11, ὑῃ. 325, 296. 

2. )οινγοῖι ̓β ΟἸσίβοδη ἘΘβοδσο 68 ἴῃ (Π6 Μοα Θγσϑηθδη, ὅτ. Ρ. 144. Ιοῃάοῃ, 1822. ὅγο. 
8 Ἠοδογίδ᾽8 Οτίθηϊδὶ ΠῚ ΒΓ 018 οἵ ἴμ6 ϑβογίρίαγοβ, Ρ. 310. 
4.Α δἰπαῖ αν ῬΒθποσηθηοι 18 ποιοοα ὈΥ Ηοπιον (Πίδα, 110. ᾿ν. 275---278.) Δηὰ 6130 ἴδ κοβ 

ἴὰ ΑὈγεκδιηΐα. Μύυ. Βιτιοθ, βρεακίηρς οὗ [(Π6 Ῥββῃοσιθπᾶ αἰξθηάϊΐηρ [86 ἱπαπάδιίοη οὗ 
δο ΝΊΙΟ, 58γ8,--- ΕΥ̓ΟΤΥ ΠΟΤ ηρ, “ Δρουῦὲ ΠΟ, ἃ 5118}} οἰουα, ηοῦ δῦουθ ἵΌυΣ ἔθοὶ Ὀγοδῇ, 
ΔΡῬΟΔΙΒ ἰῃ τ Θδϑί, ὙΠ ἰπρ, νἱ ΟἸΘΠΕΥ͂ τουπὰ, 48 ἐἢ ὌΡΟΙ 8ῃ αχίβ; Ὀυῖ, δυτίνθὰ Ὥρα ἴ}9 
κου η, ἴὲ ἄταε δθϑῦθβ 18 πηοιίοη, 6 ἰο868 119 ἔοττῃ, δῃὰ οχίοπαβ 1861} ΣΓΘΘΟΥ, δη ἃ βοϑοηιδ 
ὃο 5811 ΠΡ ὙΔΡΟΌΓΒ ἔγοτῃ 811 ὁρροβὶϊθ ἀυδγίοσβ ἜΠ686 οἰοιιἀβ Ὠανίηρ δἰίδίηθα ΠΘΑΓΙΥ (Π6 
βδίηο Βεὶσῃς, ταδὶ ἀραίπβὲ θα οἴδοσ ἢ στοδῦ γ᾽ θηοθ, δηἀ Ραῦ ΤΩῺ0 δἰ Δγ8 ἱῃ τηϊηὰ οὗ 
ἘΛι)Δὰ ἐοτγοιο! ρ ταὶ οα Μοπηΐ Οδττηο}." Ὑτδυοἶβ, νο]. Υ. Ρ. 886. 8νο. 

δ᾽ ΤῊ) αὐιίοϊο ἤογὸ 18. πΠαπΘϑΟΟΠΔΌΪΥ ἀοπιοπδίγαϊδνθ 8600 Βρ. Μιάἀ]οίοη Β Ὠοοιτίηο οὗ 
6 ατθοκ Ασείοὶο, Ρ. 827. (βγεὶ οὐἷολ Σ 

Ὁ 



88 ῬΡλυείοαὶ Οαεοσταρὴν ὁ δε Ἡοῖν 1 απά, 

ΕΠ0], δηὰἃ πὸ ἔοστμοσ 41} οἵ ΤΊβσὶ, ἐμαῦ 186, οσὶ 186 Ὀορὶπηΐϊπρ ΟΥ̓͂ 
Αὐυρπυβὺ ἴο {86 δορὶ πηΐηρ οὗ Οσίοθοσ. Τυγίηρ {Π6 ομῖοῦ ρατί οὐ ἐμιῖϑ 
ΒΘΆΒΟΒ {86 Ποϑδὺῦ 18 ̓ Ιηΐθηδβο, ὑπουρῇ 1688 80 δὖ «} Θττιιβϑίθιη {(Ππδη ἴῃ (Πα Ρ]αιη 
οὗ Ψϑυῖομο : {86 γα 18. δ0 60]4, ποῦ θνθὴ 1π {μ6 πὶρῦ, δο (μδὺ ἔσαν ]] 6 γ8 

γ7Π016 Ὠρ8 ἴῃ (86 ΟΡΘΏ δἱἷν ψὶϊπουΐ ᾿ποουνθηΐθμοθ [θδηοπ 
18 [ῸΓ {86 τηοβύ ρατγὺ ἔγϑο ἔγοτη 8Βηὴ 07, δχοδρῦ 1ῃ {πὸ ΟΑΥΘΓΏΒ δπα ἀ6Ή8168 
ψΏΟΓΟ {86 Βὰῃ σδηποῦ ροῃοίσαίθΌ ᾿υσίηρ (86 Ποῦ δϑάβοῃ, ἰξ 18 ποὶ 
ὩΠΟΟΙΩΙΏΟΙ ἴῃ {86 Εδδὺ [πᾶ ]68 [ῸΓ ῬΟΥΒΟΙΒ ἰ0 α16 βυδάσηϊγ, 1π ὁ0}- 
ΒΟαΌΘΠ66 οὗ [86 ὀχίγζοιμθ μοδΐ οὗἉ μ6 βο]δὺ σΥϑ (μθποα [Π6 ΠΘΟΘΒΒΙΥ 
οὗἨ Βεΐηρ οΑγτὶθα ἴῃ 8 ραδπαπη). ΤῊΪΒ 18 ΠΟῪ ΘΟΙΏΙΩΟΙΪΥ ἰοττηθα 8 
οομ»-(6-5οἷοὶΐ, ΟΥ δίτοῖα οὗ 186 δα. ΤΏ βοὴ οὗ {6 σογιδη οὗ ΘΒΌΠΘΙα 
ἈΡΡΘΑΓΒ ἴο Βανο αϊθα ἴῃ ΘΟμΒοαΌΘΠΟΘ6 οὗ 3 σουρ-ἀ6-80161} (2 Κῖηρβ ἰν. 
19, 20.}} ; δηᾶ ἴο {818 ἔαία] οἴἶδβοῦ οὗ (μ9 Βο]αγ μοαῦ [86 ῥβαὶ δῦ 4]]} 469 
(Ρεα). οσχχὶ. 6.), 88. Β6 δἷθο ἀοββ ἴο {6 εδοί οἵ (6 ᾿Ἰυπανῦ σαυβ, Ὑ ΒΙΟἢ 
1 Αὐδθῖα (88 Ὑ611 88 ἰὴ ΕἸσΥρῦ) 8΄Γ6 βιῃρι ΥῪ 1] στοὰ [0 {Π6 ουθ8 
οὗ ῃοβθ γιὸ 8166} ἱῃ {86 Ορϑὴ δἷῦ. ““ἼΤὴ6 τοοῃ ἢ6ΓῸ σϑα]ν πα κα 
δὰ αοδοίβ {86 βιρῃῃύ 6 γοὰ 8166} Ἔχροβϑᾶ ἴο 10 πυυοῦ τλοσα ΤΠ 8} 
[86 βὰῃ : ἱπᾶθαοα, {86 βρης οὗ 8 ρϑύβοῃ, γγῆο βου] β'θθρ Ὑ1 Β15 
ἴλοα Ὄδχσροβϑά αὖ πιρῃῦ, σου] βοο 6 υἱΓΟΥΙΥ ἱπηραϊτοα οὐ ἀοβίσογοα," 5" 
Αἱ Οαἶγο, “ἴῃ [86 μοῦ τοδί τηοϑῦ ρθΟρ]θ 8166 1θ {86 ΟΡθὴ δἱγ; 
8}} τδρρίηρ' ὋΡ {π6ν μοδβ δηὰ ἔδοββ, ἰμαΐ {Π6 ἸΏ ο0ἢ ΤΩΔΥ ποί 8816 
ὍΡΟΙ {ποιλ.᾽ 

Ετομλ {86 ὕτὴ6 οὗἩ Βαγνοϑδί, {μὲ 18, ἔγομι (16 τη ]44]6 οὐ Αρε]] ἰο {86 
τη144]6 οὗ δοερίθιαθοσ, ἢ πο ΠΟΙ ΓΑ] ΠΒ ΠΟΣ Τπαπάουβ. (τον. χχυὶ. 1. : 
1 ὅϑδιι. χὶὶ 17.) υτηρ {π6 Ἰαιίοῦ ραγί οὔ Αργὶ, οὐ δρουΐ {Π6 
ΤᾺ 44}6 οὗ [πΠ6 Βαγνοβί, [86 πιογπίησ οἱομα 1Β ΒΘΘ ἢ ΘΑΡΪΥ ἴῃ [86 τηοσηϊησ, 
ὙΓΙΟΝ αἸΒΆΡΡΘΑΥΒ 88 [116 Β}. δβοθπἀβ ρον {π6 Βοσίζοῃ. (Ηοβ. νἱ. 4., 
ΧΙ. 8.) ὙΠοθ6 Πρμΐ ἤδθου οἱουᾶβ δῦ πιίμουῦ σψαΐοσ (νεφελαι 
ἄνυδροι); ἀπὰ ἴο {ποηὶ {π6 Αροβί]θ υἀθ (νεγβο 12.} δοιωράσγθβ (86 
ἔΆ186 ᾿θϑόμοσθ, Ὑ8ὸ ουθὴ {μθὴ Ὀαρδη [0 οοπίδιμηϊπαίο {Π6 ΘΒ οὗ 
ΟἸτῖδί. [Ἃπ Ῥϑυΐ. χχχῖ! 2. [86 ἀοοίχϊπα οὗ “6 βονϑ 18 οομηραγθα ἴοὸ 
186 ταῖῃ, διὰ οἱουαβ ἃσὸ (16 ᾿πβίσιμηθηΐβ ὈΥ ἩὙΠΙΟΝΣ σαὶῃ 18 ἀ18}}16 ἃ 

1 Ἑρπιοηῖ δῃᾶ Ἠογτήδη (8 ἰσγανο θὰ ἴῃ ῬΑ] οβιϊπθ ἴῃ [86 Ὀορίπηΐηρ οὗ ἴδ εἰμ ίθοηα 
οοηίατΥ), ἰοαπὰ μο δἷν δροῦὶ Ψο ΘΟ ΟΧΊΓΘΠΊΟΙΥ Βοῖ, δῃὰ 887 ἐμαὶ ἐξ ἀοδιγογοα βεύθγαὶ 
ῬΟΙΒΟῺΒ ἴδ 6 Υ ΔΓ ὈΟίΌΓΟ (ΠΟῪ ΜΟΓΟ ἴμογο. ΤΉ ΔΙῚ οὗ Κη Βαϊ τίη ΓΥ͂. διδοτοα οοἢ- 
δἰ ἀΘΥΔΌΪΥ ἔγοπλ 1818 οἰτοππηβίδηοθ ποδν ΤΊ θαγίαθ, Ὑο Βοδὶ δὲ (89 ὔἴϊπηθ γγὰδ 80 πηαδυα! ]Υ 
στοβῖ, (μας 88 ἸΏΔΩΥ αἰοα ὈΥ͂ [Πδῇ 848 Ὀγ ἴ80 δυγοσάὰ. Αὔἴοσ (δα Ὀδι||6, ἰῃ 1μοὶγ χοϊαγη ἴὸ 
1 Πα ὶγ ΤΟΥΤΏΘΣ Θηοδιιρτηθηΐ, ἃ οογίδί ἢ Θοοϊοβί αϑιὶς, οὗ βοπιὸ ἀἰβεϊ ποίου ἱπ 80 ουτοῦ δπὰ ἰπ 
[16 ΔΙΤΩΥ͂, ποῖ ὈΟΐη 8016 ἴ0 ὈΘΑΓ [ἢ6 νϑβοιηθηοθ οὗ [6 ᾿ιοδῖ, γγαϑ οδστίϑα ἴῃ ἃ ᾿ἰϊίοσ, Ὀαὲ 
εχρίτοα ὑπᾶοῦ Μουηῖ Ταῦοι.----Ηδιτηογ Β ΟὈδοσυδίίοηβ, νοΐ. ἱ. Ρ. 4. 

3 ΟΑΓΏ6Β 1, (ἴογ8 ἔγοπι ἴΠ6 Εδδὲ, Ρ. 77. Α ὨΘΑΓΙΥ Βί τα ῖ αν δοοοιης 8 σίγοῃ Ὁγ Μτ. Β. Ἐ. 
Μαάάδῃ, νῆο ὑσαυο!]!οὰ ἴῃ [86 Ελδὶ, Ὀθένγθαη [86 γοαῖβ 1824 δὰ 1827. (Τγαυοὶβ ἴῃ 
ΤΌΓΚΟΥ, δζα. τοὶ. 1ϊ. Ῥρ. 197, 198.) ὙὯὴὸ ἀδδάϊῃ ἰθήπεποθ οἵἉ ἐδ τζοοῃ ἰ8 ΘαΌ ΔΙ δ]ὲ ἐπ 
[6 Ελδβὲὶ διὰ ἢ εβὶ [ηἀϊοβ. Τα, ἰῃ [Π6 Εἰδβὶ 1ηἀ168, πηθδὲ Βπηρ τρ, ἱ Ἔχροδβαά ἴο πιοοῃ- 
Ἰχπς, ψν}}} ποῦ ἴ8Κοὸ [Π6 δβα]ξ, Βαϊ ἰδίη!8 δῃ ἃ 8ρ0}}8 βρεβὰϊ)γ : τ οσοδβ [Π6 ββπη6 Κἰηὰ οἵ τηϑϑὲ, 
ἱξ Κορὶ ἔγοπι [86 πηοοη]σαϊ, νν}} ἰα Κα δα]: πὰ κϑαρ βοοὰ ἴογ βοπὶθ ἐΐπιθ. (Ὁ γβείδι ΟὐὉ- 
ΒΟΙΥΟΥ [ὉΓ 1808, Ρ. 754. ΒΟΡΟΓΙ8᾽ 8 ΟΥδηΐαὶ ΠΙυδεγαϊὶοηβ οὗὨ ἐρθᾷ ὑὸν, Ῥ. 8656.) Απὰ δ8ἐ 
δι ΓΆΤΑ ἴΠ 6 ΤΙΟΟΣ ΒΕΓ 1κ68 (δἰ πα ΑΥῚῪ ἴ0 [6 81}. τ ἢ ἃ οοαρ-ἀδ- μῆς; βο (δὲ Ῥθορ]ο ᾿υδ]ῖς 
οὐἱ δἱ πἰσίιΣ τ ΟΒ ὈΠ Γ61148 οὐ ραγαίμνεα. ϑάςῃ, ἱπαοϑα, αγὸ πο οἴἶβοὶδ οὔ (Π6 ἸΌΠΔΣ τὰ 
ΡΟ βῆ, 88 ἴ0 τηδῖο ἱἰΐ ἐπε ἤτοι ἴΠ0 Ὀοπθ8. (ΒΎοῖὰ ἱπέοστηδιίοη οοπηπιυηϊεδιοὰ ἰὸ 
δυῖθοῦ ΕΥ̓͂ ἴπο ον. Μγ. ἘΠΠοἱδ, ταδί μα ΣῪ δὲ Πϑοσιθγατα) Οαρί. Οὐβίβϊο δβιαῖθα ἐμαὶ, ἰπ 
1825, 80 δἰρμιξ οΥ̓Ἠ ΤηΔΏΥ δοϊἀΐογβ οἱ ᾿ἷ8 τοι πιθηξ, 80 τοῦθ αυδτίογοά ἰῃ (μθ Βοιτηπάδε, 
88 δῇεοιοα ὈΥ̓ Ὀ]πάποϑα ὈῪ πίσηϊ, οτὰ ἰδ6 οβδοὶ οὗ [20 ᾿υπαγ σαγβ. (Αἰπδηφῦτι ἕος 
Φαπο, 1845, Ρ. 597.) 

8. Οὐγζοη δ Ν 5ἰῖ5 ἰο (0 Μομπαδβίοσίοβ οὗ (μ9 1ϑυϑῃΐ, Ρ. 84, 



ϑεαεξοηδ Οὗ ἐδε Ἡοῖν 1 αηά, 89 

ὌΡΟΣ (6 οατίμ. Τὴ δὰ ΟΥ ῬΔΙΟΒΟα Θουηίτῖο8, [86 ὙΘΥΥ͂ ΔΡΡΘΑΓΆΠΟΘ 
ΟΥ̓ ἃ οοπά 18 ἀεἸ]ΡὨ Ὁ], θθοδυδβο ᾽ΐ 18 ἃ ὑοκθη οὗ το βηϊηρ' Βῃονγοτα ; 
Βυΐ πβοη βυάδάθῃ ὙΠ 48 Αγῖβ6, δηα ἀἴβροσβε {8686 οἰουάδ, (μ6 Πορε οὗ 
186 Βυβθδηστοδη δηα βμορΒοσα 18 ουὐ οἵ ΤΠ ἔδ]βα ἰθϑοθογβ δ] υἀοα 
ἴο, ΓΘ ΓΕΡΙΘΘΘ θα 88 οἴομαί; {Π6Ὺ Βανο {Π6 ἤόγηι ἃπᾶ οβῆῇῆσε οὗ ἰδδοουθ 
οὗ τἱσμίθδουβμθθθ, ἃπα ἔγοπι δυο ΔΡρΘΑΥΒΏΟΘΒ ρΌγΘ ἀοοίσπθ ΤΩΔΥ 
ΠΆΓΌΓΑΙΥ Ὀ6 ἀχροοίθα. Βυΐ {π6β6 δζθ οἱομαάς εοἰξμοιμξ τοαΐοῦ; ἴῃ6 
α186}] πὸ τοίγοθϊηρ βῃονογθ, Ὀθόδαβα ὑπο Ὺ σοπίδὶπ ΟΠ; δᾶ {ΠΥ 
ΓΘ οαττίεά αδομὲ ὃν [ΠΟῚΡ Ῥαδββίομπ, 88 {ποθ Ἰσηῦ δηα ἤρου οἱουαβ πῃ 
αὐοβίοη ΓΟ οαγτϊθα Ὀγ {86 τὶπαβ. 

Ετοῖι {π6 «ον τοοπῖθ δἴνδη, ἰπγουρῃ (86 ΘΏΠΤΘ τροπῇ οὗ 
ΤαιοπιηΖ, ΑὉ, δηα [86 ἔΌγτΩῈ ραγὺ οὗ ΕἼ]0], οουτοθροπάϊησ 1} οὐτ 
το 8 οὗ Μαγν, “πη6, «Ὁ]Υ, δπα Αὐρτβὺ, ποὺ ἃ β'πρ]α οἱουὰ 18 ἴὸ Ὀ6 
Β6ϑῃ: μυΐ ἀυσίηρ (πὸ πὶρθΐ, [86 Θαγί 18 τιοϊβίοποα ΌῪ 8 δορίουβ ὈΕΥ͂Σ, 
Ὑ ΒΙΟἢ ἴῃ (πδ δδοσθα γο]ιτηθ 18 ἔγοα Θ ΠΕΥ τηδαδ ἃ βυτδο] οὗ [Π6 αἰνὶπθ 
Βοοάηρβα. ((ὐοπιρατα (ἀθῃ. χχυΐ. 28. δῃὰ χ]ῖχ. 26. θογο {86 δἰδθδίπο 
 οπι αδουο 15 δαυϊναὶοηΐ χὰ ἀον, Πουὺ χχχιὶ, 2., χχχὶ, 183.; 00 
Χαίχ, 19.; Μῖο. νυν. 7.) [Ι͂ὴ Ασαρῖα Ῥοίγσϑδ (16 ἄθνγβ δ΄Ὸ 80 ἈθᾶΥΥ, 
85 ἰο νγεὺ ἴο {86 5Κιη ἴπο86 0 ἃγθ Ἔχροβϑᾶ ἴο {μϑὴ: Ῥαΐ 88 ΒΟΟὴ 88 
(86 5 π 811868, δηά {16 αἰπηοϑρθοσα ὈΘοοτΩ68 ἃ 11{{16 Μγαστηθά, {Π|6 πιϊδίβ 
ΔΙῸ ΑἸΙΟΚΙΥ ἀἸβρογβοα, δηὰ [86 δουπαδηΐ τηοϊβίασο, τ] ἢ (η6 ἀδν8 
δα σδοτημλμπϊοδίοα ο (6 Ββπάβ, 18 ΘΠ Πσ ΪΥ οναροταίθα, Ὑαὶ ἃ 
ἔοσοιθ]6 ἀθβοσι ρθη 18 {818 οὐ [86 ὑγδῃβι ΠΥ ροοά ἱπηργοββίοηβ, [6] ὈῪ 
ΤΔΔΗΥ, ο ὙΈΙΟΙ {86 ρῥγορμού Ηοβοα δ] υἀ68Ϊ (νἱ. 4.) ΟΥΒου γοίδγθηοθβ 
ἴο {δε το γοβμῖπρ' παίατε οὗ {π6 ἄθνγβ οὗ ῬΆ]ΘΒΌ ἢ 6 ΟΟΟΌΓ ἰῃ ῬΒ4]. ὀχ χχὶϊ,. 
3. ἀπὰ Ηοϑβ. χῖν. ὅ. ὙΠδβο ἄδνσϑβ [8]], 88 ἴῃ Οὔ σ ΘΟ Π Γ168, γΟΓῪ ἔδβί 
8.5 Ὑ6]}1 288 ὙὉΥῪ βυ θη ]γ, ὌΡΟῚ ΘΥΘΤῪ ἰδάθ οὗ ρυδββ δῃα δυθσΥ βροὶ 
οὗ δαί; ὙΒΘΠΟΘ 8ὴ δον δηὰ δχροϑαϊ οι ΒΟ] ἸΘῪ 18, ἴῃ 2 58). 
ΧΥΪ. 12. ὈΥ 4 ὈοΔυ Ὰ] ἔρυτο οοτηρατοά το ἄθν. . Βυΐ, Βονγονοῦ 
οορίουβ {π6 ἄθνγβ ἃγθ, ἸΔΟῪ πουσβῃ ΟὨΪ]Ὺ [06 Ἰλοσθ τΟρυιβῦ ΟΥΓὁἨ ΒΑΓΑΥ͂ 
ΗΪαηΐθ; δηα 88 ὑπ6 βθΆϑοῃ οὗ ᾿ϑαΐ βδάνδμοδβ, [ἢ ἤτω νὶμ6γβ, (86 
βονεῖβ ἴλάθ, οΥ̓ΘΓῪ ρύθθῃ ΠΥ 18 ἀγϊϑὰ ὰἃρ ὈΥ (δδ τοοίβ δπά ἀϊ68, 
ὍΠ]|688 ψαίογοα Ὀγ {π6 τἱνυϊοῖβ οσὨ ὈΥ {186 Ἰδθοὺυσ οὗ τωδη.ὃ Τὸ {18 
ΘΡΡΘΆΥΘΠΟΘ οὗ {86 [.6]48, ἀυσπρ᾽ Δ δαβύοσιι βυϊηπιοσ, (Π6 σου] 054]- 
τηϊδβὺ δ] υθ8. (88). χχχὶἹ. 4.) 1, αὖ {Π18 βθϑϑουι, 8 βίῃρὶε βρδγῖκ 
4115 ἀροι {π6 σταββ, ἃ σοῃῆαρταίίοη ᾿τητη θα !Ἰδύο! Υ ΘμδιιθΒ, Θρθο δ! γ 1 
Ἔβμοσο βῃουἹὰ Ὀ6 δὴν ὈΥΔΥΒ ΟΥ̓ΦΥΒΟΓΙΒ, ἸΟῪ Βηγυ 8, ΟΥ τνοοὰβ οου- 
τἰσάοῦβ. (δὶ. ἰχχχὶῖ. 14.; 188. 1χ. 18., χ. 17, 18. ; 261. χχὶ, 14. 

2. Ὅν. Α. Οἴδικο, ου ὅυὰο 12. 
3. Βμαν ΤΥΔΥΟΪ8, νοὶ. 1). Ρ. 835. ΤὮ6 ὙΕΤῪ ΠΟΑΥΥ ἄοτνδ ΒΊΟΝ (4]1 ἴῃ (80 Ηοΐγ Ι,Δηὰ, 

δΙῸῈ ἡοϊοοαὰ ΕΥ̓͂ ΔΙπηοδβῖ ΘΥΕΙΥ͂ Οη6 ὙΟ [486 ἴγαυο δᾶ ἴῃ (μδὲ ἀρνυθᾷ ἯΥο 8841] δά άυοθ [86 
κοδιϊτ Ἶἶ68 οὗ ἔὙ]Ὶ]Ὸ ΟΥ ἴὮγεθ. Μδθπαγο]], Γαν ] Ὡρ θα Σ Μουηὶ Βοττηοη, ἰῃ 86 γοϑγ 1697, 
ΑΥγ5, “Ὗο Ὅοτο ἰηβιχιοϊοα ὮὈΥ ΟΧροσίθπος, τ μδὲ [Π6 Ῥεαὶτηβῦ σηθδη 8 ὉΥ ἴΠ6 ἄειο οΥΓ Πεγηιον 
(Ρεδὶ. ἐχχχιῖν , 8.), οἹὉ7 ἑεπές δεῖς ἀ6 τοεί ιοϊίλ ἰξ αα ὑ7 ἰὲ λαά ταϊπεά αἷΐ πέσλί." (ΎΤανοΪ5 
ἔτοται ΑἸερρο ἴο Φογιυδβδίοσῃ, ῃ. 77.) Ὧγ. Εἰ. Τ., ΟἸασῖκο, θη οἢ ἰδ ἸΟΌΓΠΟΥ όσα ΑΡουκὶγ 
ἴο Ποβοῖῖδ, ἰῃ 180], βαυβ, “ Ἧἦ᾽ο δὰ ἃ ἴϑηΐ δοιὰ ἴο 08 [ὉΓ [16 αἰ ; ἰδ δὲ ἀουϊο 
πηδά ; γεῖ 50 οορίομϑβ ατε ἐδ ἀειοα 9ΓΓ Ἐσυρὲ᾽" (18ὸ οἰ Ἰτιδῖο οὗ πΒοἢ σΟΌΠΓΥ ἰβ β λα γ τὸ 
ἴδιας οὗ το ΗΟΙΥ 1,.λπᾺ),, “ αὐἶεν φωπϑεῖ, ἰλαὶ ἐδε ισαίον τα ΔΌΡΥ ἀοισπ ἐδε ἱεπέ-»οΐε." 
(σδνοῖδ, νοὶ. πὶ. Ρ. 865. 8γο.) Μζυ. ΟἿἝ,ῈΘ δαγβ, “ ΤῈ6 ἀ6 078 8116 ΒΟΑΥῚΥ ΓῸΓ ΒΟπιΘ 
πρῶ, δοιὰ [Π6 οἷοἴμοβ ἐμδὲ οονοσγθὰ 18 ἼοσΘ ααϊίθ ποῖ ἴῃ [86 τιοχῃΐης." 1,016 18 ἤΌμ [86 
Ἑϊδῖ, Ρ. 178. 

8 Ῥασπιοσ δ ΟΡΒοσυδίίοιιϑ, νοΐ. 1. Ρ. 6. 
»4 



.40 ῬΡλγείοαί Οαεοσγαρὴν 9 ἐλε Ποῖν 7Ζιαπά. 

Οὐοἴάραγο αἷθο Εἰχοά, χχὶϊ. 6. δπᾶ 4706] ;. 19, 20.)Ώ Το ἔδοο οὗ {86 
οΟυηΐγΥ ὈΘΟΟΙλ6 5 ΘΗ ΓΟΪΥ ομδηροᾶ ; [86 8618, 80 ἰαίε! Υ οἰοίμβοὰ σῖὰ 
{86 μη ϑιϑΝ νοζάυγα δᾶ ρα, χὰ [86 Ἰονοοδί ον οσδ, δγὰ 60ῃ- 
νογίθα ἱῃΐο 84 Ὀγοόῦσῃ δπᾶα αὐ ὙΜᾺΘΓΠΘΒΒ; ἐδ φγαβε εὐἱξλετγοίἑ, ἐδ 
,“ἤοιοεγ Ταάοίλ (188. χὶ, 6, 7.)}; 116 ἐουμπίαϊηβ δπὰ σγἰνυθίβ ἀγὸ ἀγιϑά 
ὌΡ Ρ ΔΘ (6 8011 Ὀδοοηθ8 80 μαγὰ 88 0 δχβεριῦ ἰαγρο ἢββυγοβ οὐ. 
οἰ οἴ. 

ΠΙ. Τὴ ΨΙΝῸΒ τ ΒΙΟΝ ῥγου8}} ἱπ Ῥαθβίϊηθ, 86 δἰὐμοσ ἰδπά 
ΜΊΠΑΒ ΟΥ 868. Ὀγθθζθθ. 786 ᾿δῇ ἃΓῈ ΘΟΟ]ΟΣ, 8Π4 ΘΟΙΩΙΏΟΏΪΥ ὈΥΪηρ᾽ ΟὨ 
Ταῖῃ. (1μ0ΚῸ χὶ. 64, δὅ5.): (86 οαϑὺ ψὶπᾶ οὐ (6 οομπίσχζασυ, ἡ 1 ἢ 
Ὀ]ονΒ ἔγοια ἴπ6 ἀδδοσγί, 18 Βοῦ ἢ δα 88 10 ΟΥΑΙ ΒΆΤΪῪ ρχοάιτιοαβ ἃ Πρ ΐ, 
1ῦ ὈΘΟΟΙΏ6Β ἔδία! ἴο {Π6 οογ δηᾶ νίμπθβ, (“ΖοὉ χυ. 2. ; (ἀὑϑη. χ]ὶ}. 6. 
28,: ΕΖΟΙ.. χυ]. 10,, χΧΙχ. 12.: Ηοβ, ΧΙ, 15.; Φοη88 ἰν. 8.; ᾿βαὶ]. 
οἷ. 16, "Σ ΤΠῈ6 δοοουηΐβ σίνθη ὈγῪ ΟΠδγαΐη, Τμονοποῖ, Βγυςς, 
δηᾶ δὶς ΕΒ. [ζογὺ Ῥοσγίογ, σεβρϑοῦηρ [86 ἀθδαὶγ οεββοίβ οὗ (818 ἄγῳ τοἱϊπά 
9 δι6 μέρ] ρίαοοες ἐπ ἐδε ιοἱϊάογηοες («1 61. ἵν. 11.) ἀγα ὕονγ Κπόνῃ ἰο Ὀ6 
ΘΥτομθουβ.2 Τα οδδὺ τ ἱπα 18 ρΑΥΓ ΟΌΪΑΥΪΥ ἀΔΠΡΌΓΟΙΒ [0 πανὶ ραίουβ ἴῃ 
106 Μοαιϊοσσδηθδῃ 864. ΤῊΒ 18 δ] πἀθὰ 0 ἴῃ Ῥβα]. χ νι, 7. δμά 
Ἐ.Ζ6Κ. χχυὶ. 26.{ ΤΒΟ Ρθομ]θ οὗ {π6 Εϑαϑί βζ'ΘΠΘΓΆΙΥ ἰθστη θυ συ τἱπά 
80 οαϑδί ψιπα, ἰμδὲ ὈΪοτγα Ὀοΐνγθοη {Πμ6 οαδὺ δα ποσίῃ δηᾶ {μ6 δαβύ δπὰ 
βου. ΤἢῈ ΕΠγοΟΪ γάοῃ, ΜΙΟὮ οδυβοα (86 τσϑοῖς οὗ 86 νεβ86] 1} 
ΜΟΙ ῬδᾺ] νγ88 861] 1ηρ' ἰο ΒΟΠ.6, γ88 ὁη6 οὗ {Π686 ἰδιηραοβίθοιβ δαϑέ 
ὙΠπ48, ἄνεμος τυφόνικος, ἰμαὺ ἄτονγο δυοσυ (πϊηρ Ὀεΐοσα ἴ, (Αοῖϑ 
Χχυῖ, 14.) ϑυοἢ τη β ἀγὸ δοιοιηοη 'η (δ6 Μοαϊοσσαμοδη ἰὼ {Π|18 
ἄἀαγ, τ ΒΟΓΘ ΠΟΥ ἅγὸ 081168 Ζωευαπέεγϑβ, {π6 ὕθστω ζΖευαπέ ταθδηϊπρ {πᾶ 
ΘΟΌΒΙΓΥ ὙΒΙΘΣ 1168 αὖ (86 δαβίθσῃ δχίγοιαι οἵ (μαὶ 868. ΤῊ ποχίἢ- 
τοϑὺ Ὑ1Π48 ΡΥΘΥΔῚ] ἔγοση {μ6 δυΐαμηπαὶ δαυϊποχ (111 Νονοαροῦ: (88 
βου ἢῃ-τσοβῦ ἀπα νγοϑῦ τ ]πα8 ἔγοσα Νονθθον {1} ἘΘΌΓΣΌΔΙΥ ; [16 φαβὶ 
ὙΪΠᾺ ὑβ0 8} γ ρον α1]8 ἔγομχ ΕΘΌΓΌΔΓΥ ὑπ] «}π|π6,  ΒΙΟΒ 18 δυοοροοα 
Ὀγ {{| ποσί νἱμπά. 

ΤΥ. Τὰ δομβοαῦοποο οὗ {Π6 ῥδυο Υ οὗ ΒῃΟΎΤΟΙΒ ἴπ {86 Εαβῦ ἌΑΤΕΚ 
δ 8} 8Γ[10]6 οὗἩ στϑαΐ ᾿ρογίδποθ (0 {Π6 ᾿πΠΑὈϊ απίθ, Ηδποβ ἴῃ [,οἱδβ 
οϑυαδοη, Ὁ τγ88 ἃ ὈΥΙΠΟΙρΑ] Γϑοοισιθηἀδίοη οὗ {π6 ρ]αἰη οὗ οτγάδῃ 
ὑμαῦ 10 γγὰβ τοῦ τραΐεγεαά εὐεγν τολογο (( 6. χὶλ. 10,}; δηα [886 βαιμα 
δαἀνδηίΐαρο οοπεϊηυδα 1ὰ ἰδία ἀρθβ ἴο 6 Θη)ουϑα Ὀγ {86 15γ86]1068, 
ὙΓΠΟΒ6 ΘΟΌΠΊΓΥ τγᾶϑ ἱπίοτβοοίθα ὈΥ̓͂ ΠυτϊιθΓΟΒ ὈΓΟΟΪΒ. ἀπα ΒίγθϑιηΒ : 

1 ἐ ἢ} γὙοῦ δθδοῖηρ ἱπιαρο8 οὗὨ βοτίρίατο, ψ Ὡ]οἢ σομραγο [δα Βδοτε- ἰνίηρς οχἰβίθμοθ οὗ 
ταϑῃ ἴ0 ἴΠ6 ἀσοαγ οὗὨ [86 γεροῖδ Ὁ ]6 ογοδοη, ΔΓΘ ΒΟΔΓΟΘΙΥ ἀπ ἀογβιοοά ἰπ [Πΐ5 ΘΟ πέγ. ΤῈΘ 
γοηάιγε 18 ρογροῖμδὶ ἴῃ Επηρίδηὰ, [0 ἷἰ8 αἰ ἤσυ] ᾽0 ἀΐβοουοσ ἃ {πὸ θη ἰΐ ὁδη ὃ6 βαὶὰ, 
“7Τλε σναϑ88 τοἱίλεγειλ. Ἐαῖ, Ἰεξ [86 ἴγαυς]]ογ υἱεῖ ἴῃ ὈΘδα 1] μ]αίη οὗὨἁ ΚΙ ΤΏΔ, ΟΣ ΔΗΥ͂ 
οἴποῦ ρδγὶ οὗ [86 Ἐδϑβῖί, ἴῃ τ06 τηοηίὰ οὐἠ ΜΑΥ, δηὰ του ϊβὶν [Ὁ τοσατβ [η6 οηὰ οἵ πο, δὰ 
ἢ6 Μ1}} ροτοοῖγο [86 ἔοτοθ δπὰ ὈθϑαῪ οὗἁὨ τμθφ6 ΔΙ] υβίομϑ. [ἢ ΜΆΥ, δὴ δρρδδγδῃςο οὐ ἐγοβὶκ 
γογάπτο δηὰ οὗἉ τὶς ἰαχγίδηςθ ΘΥΘΓΥΎΒΘΓΟ τηθεῖβ [86 ΘΥ̓6: [Π6 ἔδοο οὗὨ πδίυσο ἰ8 δἀογηοιὶ 
ὙΠῚ ἃ οδγροὶ οὗ βονογδ δὰ πουῦδρο, οὗ [Π6 τπηοϑὲ οἷορδηὶ Κἰπὰ. Βιῖ, ἃ τηοπτ ΟἹ βὶχ. 
ὙΟΟΚΒ ΒΟ ὈΘΟΟ]ΙΘΠΕΥ, ΠΟῪ οπδηροά 18 ἴΠ0 Θηϊγο βοηθοὶ ὙΠῸ ὈδδυῖΥ 18 ρΟῸΠ6 ; [6 γταββ ἰβ 
πὴ δογοᾶ; [86 ονοΓ 18 δὰδα; ἃ ὕὈγονῃ δηᾶ ἀπβίγ ἀοδοῦὶ ἢ88 ἴδκθη ρίδοβ οὗ ἃ ἀο)είοιιβ 
ξατάεπ. [{ ἴ8, ἀου 116 85, ἴο 1818 ταρὶ ἃ ὑγδηβίοττωοδιίοη οὗ πδίαγο ἰδὲ [86 βουρίασεβ οοπι- 
Ῥᾶτο ἴΠ6 δίς οὗ τηδη.} Ἠλγ ]οΥ Β Πδδϑδυοο8 ἰη ατοοςσ, Ρ. 287. 

3 Το ουϊάθηςθ, ργουϊηρ [Πδι 1Π18 Ἔδϑὶ υγἱηα, ΕῪ [86 ΑΥ̓ΔῸΒ οἰ ]οὰ [6 δα, δῃὰ ὉΥ͂ [88 
Τα οΑ]]οὰ {116 ϑίπιοοπι, ἰδ ἢοῖ {πὸ ῬΕΒΕ ΘΠ 14] τηοσίαὶ Ὠἰαδὲ το ἰδ τυ 88. ΤΟστη ΣῪ 8αρ-- 
Ῥοβεά ἴο 6, 8 οοἸ]ες ρα Ὁ Ὧγτ. Ἐοδίημβοη δὲ ᾿ἰδηρι ἴῃ ΡΡ. 929 ---981. οἵ δὶ Εαϊοη οὗ Οδκ 
τοῦ δ ὨΙ οἱ ΟΠΑΤῪ οοηἀοηδοά. Βοβίοῃ δηὰ Νουν Ὑόοσκ, 1832. 8ὃνο. 

8. ηλιν᾽᾿δ Τ͵ΆΥΘΙ8 ἴῃ ΒΑΣΌΔΓΊΥ, δζο. νο]. 11. ΡΡ. 127 .-- 188. 



Ζόϊυογε. 41 

ψ ΒΘΏΘΘ ἰδ 18 ποῦ τήογ6 ΘΙΏΡΒΔΙΟΔΠΥ μη Ὀααα ]]γ ἀοβουιοα 88 ἃ 
ἰαπα 9. δγοοΐβ 977 τοαίεν, 07 ζοιοιαῖπ8 απιὶ ἀορί}ι8, ἐμαΐ ϑργη ομὲ οὶ 
υαϊϊεψς απὰ 715. Αια [ῃ6 ΒΆ116 ΡΓΘίδθσθποθ 18 ρίνθῃ ἴο {Π18 ἀδΥ ὈΥ͂ 
1π6 Εεϊδυΐβ (6 Τατγίαν ὑγ106 ΟΟουΡΥπρ' ἃ ἀϊβίσιοῦ ἴὰ {86 πουίμοσῃ ραγῦ 
οὗ ἰδ Ῥεγϑίδῃ δ} 176). ὙΠῸ ΟΔΥΤΥ {Π6 1. βοοΚΒ (ο {μ6 Πὶρμαοβὲ ραγίβ οὗ 
106 τηουηΐδῖηβ, ἡ Πθγα {86 Ὀ] ϑϑίηρβ οὗ ρϑείυγαρο δπα οὗ ροοα νγαίδυ 
ΔΓΘ ἴο ΡῈ ἔουπά ἴπ Δραπάδηοθ. 186 Κηον]οαᾶρο οὗὨ {818 οἰγουτηβίδποθ 
Ὑγ}}}, ΡΟΓΉΔΡΒ, ᾿τπρατῦ ΠΟῪ ἔΌγΟΘ ἴο {Π6 Ῥγοσαῖδθ8 τηδᾶθ ἰο {6 (6 η 0168 
Ὀγ {86 ἀνυδηροιοδὶ ργορμοῖ, 7 λεὶγ ραδέμγεα δλαϊὶ ὅθ π αἷἱϊ λϊρὶ ρίαςες, 
ἐΐεν εἰαϊΐ ποὲ ἀμη σοῦ πον ἰπῖγϑέ; πεοὶλον δῃαϊί ἐδθ διεγὶ οὐ ἀθαΐ ϑ8ηιὶξθ 
ἐΐεηι ; Κ0Υ ἧς ἐλαΐ ᾿παΐξἑ ἨιεΥον ὁπ ἕΐεηι δλαϊΐ ἰραα ἐΐδηι, φυόπ ὃν ἐ}ι6 
Ὡρτίπφε οΓ τοαΐον δῃιαϊὶ ἢό σωΐάο ἐΐοπι. (188. χ]ῖχ. 9---11.}.} 83.866. αἷβδὸ 
Ἐν. νἱ!. 16, 17. 

1. ΑἸΙΒουρ ΒΙΨΕᾺΒ ἀγα ἔγθαυθη! τηρηθϊοποὰ ἱπὰ (ἢ6 ϑίιδογοα 
Ὑντάηρβ, γαῖ, Βίγ ΟΥΥ Βροδκίηρ, {Ππ6 ΟὨΪΥ ΥἹΟΥ͂ ἴῃ {86 ΗΟΪΥ 1,δπᾶ 18 
{86 “οτάδη, ΜΙ 18 Βουηθίτηθθ ἀοβιρηδίοα ἴῃ (Π6 δουρίυγα 88. ἐλδ 
γίθον πὶϊπουΐ ΔΩΥ Δα! ΠἸΟῊ ; 848 880 18 {Π6 Ν1]6 (θη. χὶ!. 1.; Εὐχοά, 
". 22., 11. ὅ., 1ν. 9., γὙ1]. 18., ΘῃᾺ ν]}}. 8. 9. 11.), 8π4, οσσαβίοπα Υ, [ἢ 6 
ἘΣ ΑΡΒγαίδθθ (88 ἴῃ “6. 11. 18.}; ἴῃ {π6886 οδ868, {86 ἴβθῃοσ οὗ {88 ἀ18- 
ΘΟΌΓΒΘ μηδὲ ἀθίθσιαϊῃθ ὙΒΊΟΙ 18 {Π6 ΥἾΥΘΥ δοίμι!] γ ̓πτοπᾶαθα Ὀγ {16 
Βϑογοᾶ τυϊίοσθ, ΤὴῸ δι οὗ ΥἾΨΟΙ 18 4180 σίσθῃ ἴο Ἰποοηβι θγϑῦ]θ 
ΒίΓΘΔΠΙΒ δῃα τἱνυ]οίβ, 88 ἴο ἴλ6 Κίβποη (παρθ8 ἱν. 7. δμὰ νυ. 21.) δπᾶ 
186 Ατσῃοη. (θοαΐ, 1... 16.) 

(1.) Το ῥυῖποῖραὶ σῖναῦ Ἡ ΒΊΟΝ ψαίοσθ Ῥδ]θδίϊπο 18 ([μη6 ΦΟΒΚΡΑΝ ΟΥ 
7ατγ- αη, 1. 6. ἴΠ6 τῖνοῦ οὗ [.αῃ, 80 6041164.Ἅῳ Ὀδοβιιβα 10 [Δ |κ68 18 Υἶδ6 1 
(6 νἱοϊμιν οὗ {π6 1016 οἷν οὗ θδηῃ. 108 συ βουσγοθ 18 ἱπ {70 
ἔουπίαϊηβ δὖ Ῥϑπϑδβ (6 οἱζΥ θοίου ἱκηοτσῃ ὈΥ 18 Βυθβοαπθηΐ ἢϑιηδ οὗ 
Οαβϑαγθα ῬΒ1]}ΡΡ1), αὖ {με ἰοοῦ οὗ Δπ-ΤρδηὰΒβ ; 18 Δρραγϑῃῦ βοῦτοθ 
ἤοννϑ ποσὰ ὈΘηθϑ ἃ Βρδοιουβ αν δὖ (6 ἔοοί οὗ ἃ ργθοϊρίοθ, ἴὰ (86. 

᾿ 81.468 οὗὨἨὨἯ πΒΙΟΝ ἀΓ6 ΒΘΥΘΡΑΙ ΠΙΟ68 τι ΟὙθοῖκ που ρ οηβ.5 υτίησ 
ΒΟΥΘΓΆΪ ΒΟΓΪΒ οὗ 118 ΘουΓΕΘ, 10 ΘΟὨ 68 ἴο Ὀ6 ἃ 8118} ἀπα ᾿ηδὶσηϊποδηῦ 
τιν οί. [Ι{ ἤονγβ ἀὰ 6 βουΐμ, ᾿1 ἃ ὑογίπμοιιβ οουγβα Ἰηἰογγαρίοα ὈΥ 
Γτεαυδπΐ δηα ταοϑὺ [ΘΑΓ[Ὦ} γὰρ! 85, ΓΠτουρΡ [86 οοηΐγα οὐ [6 οουπίτυ; 
Ἰητουβοοϊηρ ἰμ6 Ἰακ6 Μοτγομλ δηὰ (Π6 568 οὐ ἰαΐζο οὗ (ὑα]1166, ἀπά (1 18 
5814.) νυιιϑουιῦ το] ηρ τ ἢ 105 τγαΐου ; δηα 1ὑ 10868 1[861 ἴῃ {86 ᾿αΐκθ 
Αβρδδιεϊοβ οσ (86 Ποδα ὅ6α, ἱπίο τ Β]Οἢ 10 Τ0}]8 ἃ ΘΟ ΒΙ 6 ΓΆ 16 νο]ιπὶθ 
οἵ ἀδθδρ ψϑδίοσ, στ δΌΟἢ ΤἈΡΙΙΤΥ δ8 ἴο ργονθῃῦ ἃ βίσοηρ, δοίλνθ, δηὰ 
δχροσγί ΒΥ ΤΩ ΘΥ, ΠΟΤᾺ ΒΥΤΙΤΩΙΩΙ Πρ; ΔΟΙΌΒΒ , [ἡ 1Π86 ποΙρΒουτδοοά οὗ 
“ οσῖοβο [86 θα οΥΒ τα οοιρο] ] θα το [16 {μοιωβοῖνοβ ἱορείδοῦ 
ΤΟΡΘΒ, ἴο ργανϑηΐ {πεῖν Ὀοὶηρ δυσορὺ οὔ ὈΥ {πὸ τδρι αἸΥ οὗἩ [86 ουγτοηί.5 
ἘΠῚ: ὕγο οσ ἔδγθα τὰ 1108 ἄθουα 19 ἡυποῦοι τὶ (μ6 Ποδα 888 {μ8 

1 Μίοτγίοτ᾽ 5 ϑοοοῃὰᾶ Φουγηοῦ ἐπτουρὴ Ῥογαὶδ, ἢ. 121. , 

3 Τῃ ἃ [6 ἰηδίδῃςοδ τό δεν 8 Ε δά ἃ γἱσον, 88 ἴῃ ἨδΌ, 111. 8.) Ὑβοῖὸ (δ Ηδὰ Κ'ϑδ ἰδ 

ἰποηἀοά. 
5. (δρι, [τῦγἘ δπὰ Μδηρ]εθ᾽ Ττατθὶβ ἰη Ἐρυρί, διο. ΡΡ. 287.---289. 

4 Οἰδγηρβ Ηδοο]]οοϊίοπα οὐ ΤΎΑΥοΪβ ἰπ (Π6 Ἐπιδῖ, Ρ. 388. Τωπάοη, 1880. 8γο. 

5 Ῥοτ ἃ ἀοδετριίοη οὗ ἴμ6 οοῦγβο δῃὰ πανϊμαϊίοη οὗἉ 1π6 σίνος Φογάδη, (Π9 σοδᾶθσ ἰ8 

τείοττοι, ὩΘΟΟΒΒΑΤΙΪΥ, ἴο Οδρῖ. ΤΥμοἢ 5 Ναιτϑῖνο οἵ ἴπ6 Τ]ηϊϊοα δίαῖοδ᾽ Εχρϑάϊοι ἰ0 [80 

εἶνεν Φογάδπη δπὰ ἴθ Βθοδά ὅε8. Ιπάοη, 1849. 8ν0. 

4 ἘμΡυὶ Βομννατίζ᾽ 8 ̓ϑεβογ ριῖτο σοι ὮΥ οἱ 1 ιἰοδιίμο, Ρ. 48. 



ἀ2 ῬΡλγείοεαὶ Οεοσταρὴψ 9 ἐλε Ἡοῖν 7,απά. 

Ζογάδῃ 18 ᾿ωρτερηδίοα 1 {86 88}}π6 πα ὈἰξυμαϊποῦΒ ταδίνου οὗ ἐδ6 
.Κ6. ΤΒδ σοὶ οουσβα οἵ [π6 Ψοτάδῃ, ἱποϊπαϊηρ 118 πυτη Του Β 
ὙΠ ηρΒ, 18 δρουῦ ὕνγο Βυπαγθα τὴ}168; 118 Ὀτοδαῃ πα ἀθρίῃ δγὸ 
ναυϊουβ. Ὦγ. ΘΔ οοτηρυίοα 10 ἰο ΡῈ ἀρουΐ {διγγ γατβ Ὀγοδα, δπᾶ 
{ῆγοα γαγβ ΟΥὁ Ὡἷπα ἔδοί 1η ἀορίῇῃ ; δηᾶ βίδίθϑβ (μδὺ 10 ἀἰβοθαυρθβ δῖ ]γ 
Ἰηίο [Π6 Πεδα ὅδα δρουΐ 6.090,000 ἴομβ οὗ νψαίοσ Ὑψἱβοουηί (Π8- 
τοϑυυϊαπὰ (το {γαυθ] θὰ ΠΘΑΥΪΥ ἃ ΟΘΩΓΌΣΥ δἴον Βἷπ}) ἔοι πα (86 
Φογάδη ἴο θ6 Β1ῚΧχ ΟΥ βαύϑθῃ δοΐ ἄθορ οἷοβθ ἴο {π6 βῃογθ, δῃᾶ δϑουΐ 
ΒΓΕ Ῥοθϑ ἴπ σαί. Οὐοὐπὶ ΜΟΪΠΘΥ͂ αββοτίθα {μαὺ 1Ὁ γγῶβ βοδγοαὶυ 
Βἰχίυ ρϑοθδ ψἱάδ αὖ 118 δια θουομυτθ. Μίββθυβ. ΒΘΏΚΒ δα ἘρδΣ Αι ὑρασει 
ὙἘ0 ογοββϑά 1Ὁ ἴῃ «“δῆυλτυ, 18]6, ργοΟΥ ΠΘΑΙΙΥ αὖ [86 βαπια ἔογαὰ οὐδὺ 
ὙΈΙΟἢ ἴῃ 1Βγβο 68 ραϑβϑα οἡ {μδὶν σὺ δηΐουιηρ [86 ὈΓΟΙΒοα ἰαπά, ΄ 
[ουπα {Π6 βίγϑδιι δχίγοιλθὶυ ΤΡ : δπα 88 1 ἤονοά δ {παὺ ραγί ον 
ἃ Ὀ6ἃ οὗὨ ρΡΘΌΌ]68, 186 ΟἹ ΒΟΥ 186 ὑθγ 1 τγδύθυβ ὑοῦ ἰΟΙ] ΘΥΔΌΪΥ ΟἸ ΑΓ, 88 
61} 88 ρυτο δπὰ βυθοῦ [ο {86 ἰφβίθ; [10 18 ἤθσγα ἔοσάδ0]6, Ὀδῖπρ μοί 
ΤΟΓῈ ἴμδὴ ἔουγ δος 466}, τ Β ἃ τρια ουστοηΐ. ὃ 

Αποϊθηῦγ {π6  ογάδη ονοσῆονοα 108 6 ΚΒ δρουΐ [86 πιο οὗὨ ὈαΥ]οΥ 
Βαγνϑδί (9 οβῃ. 11. 1δ., ἰν. 18.; 1 ΟἾτοη. χιὶ. 16. ; “61. ΣΧΙΙΣΧ. 19.) 
ΟΥ 86 ἴδαβέ οὗὨ {Π6 Ῥββουοῦ ; θη, {π6 βηονϑ Ὀοΐπρ' ἀἸΒ8ο] νθα οἡ {86 
ΤῸ 41η8, {86 ἰοτγοηΐθ αἸβοδαυροα {ποιηβοῖγθβ ἰπίο 118 θᾶ π 6] τ ἢ 
στοαὶ ἱπηροϊιοβιίγ. [ᾧ τϑυ 6 βαϊά ἴο Βαγα ὕνο ὈδηΚ5, --- [16 γε, 
τ[μαὐ οὗ 1Π6 ΓΙΥΘΙ ἴῃ 18 πϑίῃγαὶ βίδία : {86 βϑοοῃᾷ, ἐμαὶ οὗ τ(8 ονοσῆον- 
ἴπσθ, Αἰἴἶὔον ἀθβοοπάϊησ {86 οὐ ογηχοδὺ Ὀαηΐς, [86 γᾶν 6}16 Ὁ ῬγοσΘΘαΒ 
αδουΐ ἃ [Ὁ] ὉΡΟῚ ἃ Ἰονθὶ βἰγαμα, Ὀοθίοσα μ6 οομ68 ἴο [88 ἱτηπιο- 
αἸαία ῬθὴκΚ οὗ {μ6 τῖνθσ. 8 βοοομὰ ὕδηῖς 18 ΠΟῪ (648 Ὁ δῃ ΘΠ Γ]Υ 
ὙὙὰΑ5) 80 θαβοῦ ψ}Ὸ Ὀυθῆ68, τοϑᾶβ, δηλ υβῖ.8, Μ 1 ]]οὐγ 8, οἰθδηάογβ, δηά 
οὔ ὺ Βῃσυ 8 δῃα ἰγθθβ, ὙΠΙΟᾺ ἔοστα δὴ δϑυ υμ [ῸΓ νϑυ]ου 8 Ὑγ11ἃ 8}1- 
Τη8]8, ὑμαῦ ΠΟ Ὑγδίϑυ 18 ρουοθρί 0]6 1ΠῈ}Π] {π6 ὑγᾶνϑὶ!οῦ μ88 τηδβ ἢ]18 Ὑγ8ΎΥ 
Τπγουρη τΒοτη.6 [πῃ (18 (Βιοἰκοί, βουογαὶ Κἰπᾶβ οὗ ψ 11 Ὀοαβίβ τιϑρὰ 
ΤΟΥ ΘΥΥ ἴο ΘΟπΟθ8] {Ππϑιηβογοθ, ἈΠῸ} {86 Βυν  τηρ οὗὨἩ {86 σῖγα ῦ ἄγονθ 
1Πθπὰ ἔγοτα {Π6}γ οονογίβ. Τὸ {818 ἔδοὺ 1π6 ρσγορδβοὶ “ ϑγθιαῖδῃ 4]] 668, 
ΨΥ Π6 ἢ ΒΘ ΘΟΙΊΡΆΓΟΒ [86 ἰηραίξοηοο οὗ Εάοτα δηα Βαθυ]θὸμ ἀπάθν {86 
αἸνὶπθ Ἰυαρτηδῃΐθ, (ο (6 σοπιμθ ἢ 9 α ἴΐοπ ἤγοπι ἐδ δισοι ἐπ 9 
“ογάαπ. (6γ. Χ]χ. 19.)}ὺ Οπ {86 Ἰοναοὶ βίγαπα δῦονϑ ποιϊοϑά, 10 ρῥγο- 
ὈΔΌΙΥ πγαβ, {μα΄ Φοδη {Π6 Βαριεϊδὲ βίοοά, 8δπά ροϊπίοα ἴο {Π6 βίομεββ οὗ 
ΜΓ ΒΙΘἢ 10 γ88 ΘΟΙαροΟΒοά, ἤθη Β6 6 χο]αϊπηθά, 7 δαν ὠπέο ψοῖι, ἑλαὲ αοά 
8 αδἴε 0.7 ΤΉΕΒΕῈ ΒΤΟΝῈΒ ἴο ταῖὶβα ἃρ οἰ] άγθη πηΐο ΑΌσαθδιι: 
δα ἰυγηῖπρ ἰο {ῃ6 δεοοπά Ὀδηκ, σψηϊοῦῆ σψγὰ8 ουὐοσρτοση 10} 
ψϑυουΒ ΒΗΣΌΒ δηα ἰγθοβ ἐμαί μα βθθὴ βυβεγθα ἴο σον ψ11ἃ ον 
Δρ68, 6 δἀαρά, απά ποι αἶδο ἐδ ατὸ ἐξ Ἰαϊά μπέο ἐδ6 τοοὲ 9.7 ἘΒῈ 

1 ΘμδνΒ Τταγοἷα, το]. 1ΐ. ΡὈ. 156, 157. 
3 Βιιοκίηρῃδηλ5 ταν ἶϑ, Ὁ. 8315. 
8 ΤΏγεο ἼΘΟΚ8 ἴῃ Ῥαϊδβίϊης, Ὁ. 90. 
4 τ. Ἑδοιιδοη, Τὴ 1δπὰ απά τπ6 Βοοκ, Ρ. 620ό. Ὧν. Μδοπιομδο] Β Ὑτανοῖβ ἔγοϊα 

Μόοβοον ἴο Οὐπδίδπιίῃορὶθ, ἰπ ἴπ6 γϑαγα 1817, 1818, Ρ. 191. 1οπᾶ. 1819. 4ῖο. ΤῊ 
Φογάδῃ 18 ΔπΏ ΠΌΔΙ [τοαποηιθα ὈΥ ΤΩΔΩΥ͂ (πουβαηὰ ρἰχτίσταθ, ομ ΘΗ οἵ [16 ατθὸκ Ἵδυσοι, 
Ὁπάετν ἴΠ6 ργοϊθούδοη οὗ [π6 Μοοβὶ μι. οὐ Τ᾽ αὐκίβῃ αόνοσπος οὐἨὨἁ “ε6γιβαίοῃ, δπὰ ἃ βίζο 
ΣΩΪΠΠΑΥῪ οδοοτί, [ΙὈϊά. ὑρ. 191, 192, Εἰομαγάθοη Β Τυδυθὶβ, νοὶ. ἰΐ, Ρ. 887. [σὉ)}8 
Μδυρ οθ᾽ Ττανυοὶβ, Ὀρ. 8339, 380, 



Ἀϊυογε. , 48 

ΤΒΕΕΒ : ἐλογοίοῦεα ούοῦν ἔγεθ τολίοΐ ὀγίπσοξἑ, ποὲ γογίἠ σοοῦ ἘΈΙΤ, ἐ 
λεισπ ἄοισπ, απά εαϑὲ ἱπίο ἰδὲ γε. (Μαῖϊ. 111. 3,10.) ΤΠ ραδβαρὸ 
οὗ τἈ}}8 ἀθδρ πα σϑρία συῖυϑὺ ὈΥ [86 Ιδγδθ 1068, αὖ [ῃ6 πηοϑῦ ηΐανουτ- 
8016 8β6βϑ0ῃ, ΒΘ διυριηθηϊθα ὈΥ {π6 ἀἸΒΒο] αὐϊοη οὗ {Π6 τιηΐου ΒηΟν8, 
ὙΆΒ ΙΠΟΥΘ ΙΒ ΓΟΒΕΪΥ ΠΙΓΔΟΌΪΟΙΒ, 1 ΡοΒβ81 016, {88ῃ {μαύ οὗ {πΠ6 Βοά 
568: Ὀοσδυδβο ΒΟΓΘ ὯῸ δίυγαὶ ΔΡΘΏΟΥ ἩΒΔίΘΥΟΥ γὙδϑ ΘΙ ΡΙΟΥΘα ; ΤῸ 
ΤΩΙΡΉΤΥ Μ]Π4 8 ἴο ΘόΤ ΟΡ ἃ ραββᾶρθ 88 1ῃ [86 ΤΌΥΙΏΘΙ 6886 ; 20 τοῆυχ ἴῃ 
ἐπα ἀ6 ου Ἡ ΙΟΝ ταϊππΐθ ΡΒ] ΟΒορμ ΓΒ ταϊρσῃῦ ἔββίθη ἴο ἀδργθοϊαΐα (86 
Τηΐτ8 016. [0 βϑϑίβ, ἱβογοΐοσθ, ἴο βαᾶνθ Ὀδθη ρῥγου θη δ} }γ ἀδδισηοᾶ 
ἴο βιϊθῃοθ ον} ]β γαϑρϑούϊηρ [86 ΤΌΥΤΊΘΥ : 1ὖ 88 ἀοηθ δὖ ποοῃᾶδυ, ἴῃ 
186 ῥσθβθβοα οὗ {π6 ποὶσῃθουτηρ ἸΠΠΑΡΙΔηΐ8; δηα Ὁ βίγυο ΤΟΥΤΟΓ 
Ἰηίο {π6 Κίηρα οὗ (86 Απλογὶίοβ ἀῃα (ὐδηδδηϊίοβ νυ οβυνασα οὐἉ (86 ΓἸΥΘΓ, 
τολοϑε λεατίβ πιεϊέοα, ποθοῦν τρα8 ἐΐεγε απν 8ριγιἐ ἵπ ἑζόηι απ πιοῦν, ὅ6- 
οαπδε 0 ἐλ. οὐϊϊάγεπ ὁ ]βγαοῖ, (Φοϑα. νυ. 1.) ὙΤμθ ρἷδοα τ βοσο (86 
Ι5υϑο] 68 {Π8 ταΙγδου]ΟΥΒΙΥ ραββθα {[}18 ΣΟΥ, 18 Βαρροββθᾶ ἴο δ6 [86 
)ργαάς ὁ ϑοτάαῃπ ταθυ[οποα 1ῃ «“υαρ΄. 11}. 26. 

ΤΗΘ ΟἿΟΣ ΤΟΙΏΔΥΚΑΡΪΘ Βίγθδσηβ Οὐ τἰγ]οίβ οὗ Ῥβθβίϊῃθ δύ (6 
[Ο]]ονσιηρ’ : --- 

(2.) Τῆα ΑἙΝΟΝ, ψϊοἢ ἀθβοθπαβ τῸπὰ {π 6 τχουπίδἰηβ οὗὨ (Ἰ]οδα ΟΥ 
Μοαῦ, δμπᾶ αἰβοπαγροθ [861 Ἰηΐο {πΠ6 Π)οδα ὅδ, δῖοι ἃ οουτβα οὗ 
δθουΐ οἰρ  τι1168. [ΓΟ 18 ο41164 Ὀγ 186 Ατϑῦβ 61- Μό}:0. Το Ασποι 
βορδαγδίβα (06 Ατωογιίθθ, δα βυ ρβοαυθηῦ {86 ἰτρ6 οὗ ΒΘΌΡοα, ἔτοσὰ 
1Π6 Μοδθιΐθβ, δῃα ἔοσιηθα (μ6 βουϊμογῃ ἰἰμαϊῦ οὗ {86 δαβδίθσῃ ραγὺ οὗ 
ῬΑ] οβδῦμῃο. 
Ἧ ΤῊ6 ΒΙΉΟΚ (86 Βο]υ8 οὗὁ δποϊθηῦ ρϑορυδρβοσβ, αὖ ργαϑϑηΐ 

ο8}16α [6 Καγάδῃδῃ) μα8 118 βδοῦχοθ δρουῦ ὉὉΓ ταλ]θβ ἰο {πὸ βαβύ οὗ 
{πὸ Βοδα οὗ [Π6 τῖνοσ Κίβῃοη. [ὑ ψαΐθυβ (Π6 ρ]αῖῃβ οὗ ἄογθ δπά 
ἘΠ δαγβοίοι, δπηα [8118 Ἰπίο {π6 86ᾶ δῇ {μ6 σῃ!ρἢ οὗ Κὰ δἰἴδὶ. 

4.) ΤὯδ Ῥγοοῖκ ΦΆΑΒΒΟΚ ἰβΚοβ 18 Σ]β6 ἴῃ {Π6 τηουμπίϑιηβ οὗ (68, 
δῃα [Ἀ}18 Ἰηΐο {1Π6 τἴνοσ ογάδῃ. [{ 18 ἃ σρια βίγϑδη, βουίηρ, ΟΥ̓ΣΣ 
8. ΤΌΟΚΥ Ὀ6α; 108 γαύθυβ ἃΓ6 Οἱθδσ, δπα Ἀρυθθδθ]α 0 {Π6 ἰαδί6, διά 108 
ῬϑηΪκ8 ἀ΄6 Υ ΥῪ {ΊΟΚ]ν ποοαρά τ] ΟἸοα πον δηα ροΪλπθ ἰσθθβ, τ 14 
ΟἸἶν68, 11 δἰτηοηάβ, δηα Ὠυτθγουβ οἴμοῦ ἰχθ68. Βυ [86 Αὐδθβ 1 18 
ΠΟῪ ἰδγιημο διαλγ-οἰ- Ζογλαΐ, ΟΥ {μ6 τῖνον οὗ Ζουκδι, ἔτοτω 4 ποὶρἢ- 
Ῥουγίηρ δίδιοη οὗ ὙἹ]ρ6 οὗὨ ὑμπαῦ πϑπιθ, εἰ ὑυδύθα οα {6 τοαῦο οὔ {6 
ΠΟ Αμλτ αβδῃ ὈΊ]ρτπΒ Ἰουτηογιηρ ἔγοια [διηδβοῖβ ἰο Μϑοοοβϑ.3 

(5.) ΤῈ ΚΑΝΑΗ, οὗὐ βυοοῖ 9 Πἰοοάβ, βρτῖπιρβ ἴσοτα [86 πιοπηίβὶῃβ 
οὗ 7 υἀδῃ, θυ οἿΪγ ἤονγα ἀυγίηρ {86 τίου, δηα 10 [8118 ἱπίο {86 
Μοαιοτταηθαπ 68 ΠΘΆΓ (βασθδ: ἰὖ [ΟΥΤΩΟΘΥΙΥ βαραγαίθα {86 ἰσῖρο οὗ 
ἘΣΡΒγδῖτη ἔγομι ὑπαΐ οὗ Μδϑηδββθι. (90 08}. συ]. 8, 9.) 

(6.) Τὴ6 Ὀγοοῖ ΒΕΒΟΒ (1 ϑδῖῃ. χχχ. 9.) [118 ᾿πίο {86 βϑῖηθ 868 
Ῥεΐπνοοη (ἀαΖα δηα ἘΠῚ ΠΟσΟΤΣΌΓΆ. 

(7.) Τὸ ΕΊΒΗΟΝ, ποὺ οδ]]οα (26 Μουκαίίουδ, ἰδβιθβ ἔσομαι (ἢ 6 
τηοσηΐδϊηβ οὗ (ὑἌγιηοὶ, δὴ {μ6 ἔοοὐ οὗ ψ ῃΙοἢ 1ὑ ΤΌΓΠῚΒ ὕνχ δ ΒΘ ΙΩΒ : Ὁ.) 6 
βονβ οαβίναγα ἱπίο {Π6 δθὰ οὗ (1411166, δῃηὰ {86 οἴδμογ, ἱβδκὶηρ ἃ 
ὙγΟΒΙΘΥΪΥ οΟΌγ86 ΓΒχου ἢ [86 ρῥ]αῖη οὗ  6Ζγθ6ὶ οὐ. Εβασϑβίοῃ, ἀἰβομαγρθθ 

. μεν Τυδγυοΐδ, υο]. 1ἷ. ἢ. 38. 
3. Βηοκίησμαση᾿ 5 Τεδυοὶδ, ρ. 826. ΕΔΌΟὶ ΘΟ σίσ᾿ 5 Ποϑοσίρωνς ας οΘΤΑΡΆΥ οὗ Ῥαϊοδ-- 
6, ρ. 53. 



ς 

4λ Ῥδινεἰοαὶ ατοργαρὴν 4 ἐλε Ηοῖν 1,απὰ. 

1ἰΒ6 1 Κ᾽ Ἰηΐο {86 Μοάοσγάποδη 868, αἱ ἃ βμοτί ἀϊβίδπμοα ἰο {π6 βου οἵ 
Αφοδο οσ ἄοσθ. Αὐ 18 ρηΐγσδμοα ἰηΐο {π6 βθοα, Ὁγσ. ὙΥ 1} Βοη ἔουπά ἱἰ 
ἃ ΓᾺΡΙΑ βίγϑαιη, ὕγεϊνο γαγὰβ 146 δηα ἔσο ἔδαεϊ ἄθερ. Τἢ8 18 {86 
Βίγοδηχ ποίϊοθα ἴπ 1 Κίηρβ χυλδ. 40, 18 Ὀδη ΚΒ ἀγὸ ἔτ ηροα 1} 
ΟἸδαμουβ δῃα οὐμοὺ ἢουγοσίηρ βῆχα θ. [8 β]Ζ6 δῃᾶ σνοϊυμηα αἰ ΠΕδι 
ὙΙ [86 Βοαβοὴ οὗἉ ῃ6 γϑᾶσ. [ἢ ΒΌΠΩΤΩΘΣ 1ὖ 18 δἰπαοδὺ ἀγα ἃρ; εξ 
ΥΠΘη ΒΎΓΟΪ]]ΘΩ ΟΥ̓ ΠΟΑΝΥ ΓΑΪΏΒ 1ὑ ὈΘΟΟΠΊ68 ὈΟΓΒ ἀθορ δπᾶ τϑριά, δπά 
ΒΟΙΠΘΕΊ6Β 18 ᾿ρΑβΒα Ὁ] 6.1 Οὐ δοοουπὺ οὐ 118 αὐ]οϊκβαμ 8 1 18 
ΘΟΠΒΙΔαΣΘα [Π6 τηοϑὺ ἀΔΏρΡΘΓΟΙΒ ΥἾΟΣ ἴῃ {Π6 ἰαπά, ΤὨΐ8 Ὄχρ]δὶπβ 
 παρο8θ ν, 21., οσο Ποροσδὰ δηαὰ Βαγακ ταὐοϊοθ ἔὸ {Π6 νιοίογυ 
οὈὐδιποα οὐον {Π6 Βοβῦ οὗ Κἴβογα, βιηρίηρ, 716 γῖυον οΥΓἹ Κίδλοη ξιοορὲ 
ἐλόηι αἰσαν, ἐδαὲ αποϊοπὲ τίυογ,, ἐδ τῖυον Κἰδῆοη. ““ ΤὭῊΏΒ δύτὴν οὗ {Π6 
ΘΙΠΘΠΙΥ ΜὙἣβ ἀοίραϊοα πρᾶγ {Π6 νγαΐίοσβ οὗ Μορίααο, {π6 βουγοθῦ δηάᾶ 
Β146-δίγοδτηβ οἵ {π6 Κα ἴβῆοῦ, ὙὙΠΟΥ ἐμαὶ ἤρα Ὠδα ἴο ογοββ {π6 με οὗ 
1π6 ἰογγθηῦ; ρυὺ {π6 Ἰμοστὰ βαηΐ ἃ ΒΘΑΥΥ Γαϊη.Ό Τὴ6 τνδίθυβ σΌβ6. 
ΤΠ6 ὙΑΥΓΊΟΥΒ βύθιμ ὉΪ64, Δηα [6]] Ἰαύο 1Π6 αὐ] οκβδηαβ ; δηα {Π6 γᾶν 68, 
Ὑ ὨΙΟΝ ΘΆΤΔΘ ΤᾺΒΒΙ Ωρ ΟἹ, ὙγαΒῃ 66 ΤΠΘ ΤᾺ ΑΥΓΑΥ (0 {Π6 868.᾽ 

(8.) Τὸ ΚΈΡΕΟΝ, ΚΊΡΕΟΝ, οὐ ΟΕΘΕΟΝ, 88 10 185 ναυ] ΒΥ ἰθττηθά 
(2 ὅδ. χυ. 28.; 1 Κίηρβ χυ. 18.:; 2 Κιηρβ χχὶδ. 6, 12.; 2 Οἤτγοη. 
ΧχΙχ, 16. ; 461. ΧΧΧΙ. 40.; Φοἤη χυ!]. 1.), ἤονγβ ἐπγοιρἢ {Π6 γά]16 Ὁ 
οὗ Ψ6Ποβμαρμδί, οϑαβίτναγα οὗ «6γαβαίθα, Ὀοίύνγθοη ἰμαὺ ΟἸἿΥ δπᾶ {πΠ6 
ῬΜουπῦ οὗ ΟἸῖνοβ. Ἑχοορί ἀυγίηρ, ἰἢ6 ἩΪΏΐΘΥ, ΟΥ̓ ΔΥΤΟΥ ἤΘΑΥΥ͂ ΤἈΪ 8, 
115 ἄδορ σβδῃπῃοὶ 8 ρΘΠΘΓΆΙΥ αὐγ, Ὀυΐ, ΒΘ η ΒΘ] 16 ὈΥ ἰοτγγθηΐβ, 
10 ἤονγβ σι στοαῦ Ἰροίποβιῦν ὃ; 105 νδίθυβ δ. βαϊα ο Ὀδοοπια ἀδτκ 
δα τ], ῬγΤΟΡΔΟΙΥ Ὀδοδυβα 1ὑ οΟ]]6οβ {πΠ6 ψαβίθ οὐἁὨ {ῃς δἀἸιοθπί 
ἢ1118; δῃά, {κὸ οἵμβοὺγ Ὀγόόῖβ ἴῃ οἰ68, 1Ὁ 18 φοηῃϊδτηϊηδίοα τι τη 6 
||, οὗὁἨ τ βῖοῃ 10 18 {Π6 τοορίδοϊα δπᾶ σογασηοῃ βθνοσ. Τη6 Ὀ]οοά 
δηα οἵα! οὗ {86 νἱοῦϊπη8 βδου βοθα ἴῃ {Π6 θλρ]6 γα βαϊα, ἴῃ ἰδίογ 
τη68, ἰο αν Ὀ6ΘῺ σδτϊθα οὔ, ὈΥ 4 ἀγαὶῃ ᾿πίο {Π6 Κοαάνοη. ΑΒ πο 
τη Ὁ] 0 18 τηϑδ οὗἨ Ὀγιάροβ ἴπ Ῥαϊαβίϊηθ, 1 18 ργοῦϑ]α {παῦ {86 ἴῃ- 
Βαδιίδηΐβ ἔογάθα {π6 σἴνοσβ δηα Ὀγοοκβ ΠΘΓΟΥΘΡ ἰδ ͵18 ργυϑδοῦ 806 
(ἴὰ [16 ΒᾶΠ|6 Τ ΔΉΠΟΥ 88 ῬΘΥΒΟΩΒ οὗὨ οί βεχββ ἀο ἰο {18 ἋΑΥ 1π 
ΒΘΠΗΡΆ]), ΒΟ ἢ 18 Δ] υἀθα ἴο πῃ 186. χ]ν!. 2. 

2. Οὗ [π6 Π͵ΑΚΕΒ θη ΠοπΘϑα ἴῃ ἐπα δογιρίαυγοβ, [Πγ66 ΓΘ ρΑΓ ΘΌ] ΑΥΙΥ 
ποσίν οὗ ποίϊοθ; υ]Ζ., {πα οὗ Ο'αἴΐϊοο οὐ αἰεηπεβαγείδ, ἀπ {Π6 .Ζ,αἄδ 
φῇ ϑοάοπι, Ὀοίἢ οὗἁἨ ἩμΙοΟἢ ἀΥΘ [θυταθα δοαβῦ, ἈΡΤΥΘΘΘΡΙΥ ἴο [Π6 ἩΘΌΓΟΥ 
ῬΒΓΑΒΘΟΙΟΡΎ, ὙΠΙΟΝ ρὶνοβ {Π6 πᾶπηθ οὗ βεα [0 Δ ἰαῦρθ δον οἵ 
υγδίοσ, δηα {μ6 Ζαζο Μήογοηι. 

1 Ὁαυηοβ Τρίίοσθ, Ρ. 250. ἩΪΟΒο Β ῬΙ τί πηᾶρο8 ἴῃ 186 Εδδὶ, ἰπ 1815, 1816. (Οεθίποὶ 
οὗ Ἐογοίζῃ ψογδροβ, νοὶ. ἱ. ΡΡ. 159, 160. Ἰωοπάοῃ, 1895.) ΕἾΝ Κ᾽8 Ῥαϑίου᾽ Β Ἐθοο σου] ἢ 5 
οὗ Ἐργρῖ, δα. Ρ. 866. ὙΥ1ΠΔη᾿ 8 Φουχστογίηρβ ἰπ ἢΠ6 1,Δηὰ οὗ Ιβγδαὶ, Ρ. δ7. Ὑ 150π 5 1.84π48 
οὔ ἴΠ6 ΒΙ0]6, νοῖ. 11. Ρ. 2388. 
: ψαη ἀο Υ᾽ εἰ ἀθ᾽ 8 Ναγγαῖϊνο οὗ ἃ Φουσηϑυ [πγουρῇ Βγτία δηὰ Ῥαϑοβιίης, ἰῃ 1851] δηὰ 1852, 

γοἹ. ἱ. Ρ. 2389. 
8 Τῃ Ἰἴπὸ τηδηΠοΓ ἴἢ6 ΤίνογΒ οὐὗὁ ΟὙΡσῸΒ (ΤΠ Ϊοἢ ἰδ δηᾶ 1168 ἰο {πὸ ποσί -ττοδὲ οὗἩ ([ἢ6 ΗΟΙ͂Υ 

ἸΤϑπα) δγὸ τὺ ἀυτίπρ [86 ΒΕΠΊΤΙΘΥ ΤΠΟΠΙΠ8, ΔΠ ἃ ἀσῸ ΒΊΤΟ ]]6 ᾿πἴο ΤΟΥΓΟπί8 ὈΥ διιάάοη Γαΐ ηβ. 
Ὧγ. ΟἸαγΚοΒ Τγαυο β, νοὶ], ἱν. Ρ. 75. 

4 Τὐρμιίοοι! Β ΟΠογοσταρΐοαὶ Οθηίπγ, οὐ Μαιδονν, σἢδρ. 38. ἤηθ. (ΤΟΥ, νοὶ, ἐ, 
Ῥ. 80.) 

δ ΤΉΪ6 ΔΡρΟΙ ατοη 8 τοίδίηθά ὮΥ ἴπ6 τηοάδτῃ ἱπΠμὈΪ Απῖ8, ὙΠῸ τοβίἀθ ἴῃ (5 υἱοὶ πἰτγ, 
“0, 6 τῆς δαυ] οδὺ ΟἾ 65, 641] {ΠῚ τναἴοσ ἃ δεα, ἀπὰ σοοκου ἰδ δηᾶ ἴῃ 1)οδᾷ ὅσαι ἴο 188 
δουϊῃ οὗἩ ἴμοπὶ ἴο Ὀ6 [86 ὑγο ἰαγροβδὶ Κποῦγῃ δχοορὶ ἴδ στοδὺ οςεβϑη," Βυοκίηρ ΔΩ Β 
ἼτανοΪ8, Ρ. 471. 

ὉΠ ὉΠ αν ἢ" - “5.5 Μπ'ν κ 5. Αὶ καθπθυδαναμμβμομιαμαιαναιδε,α, Β κ ὃ---απ τας 



ϑεα 9} ααἴξζεο. 46 

(1.) ΤῆΘ Ξ'ἘΑ ΟΕ ΟΑΙ1ΠῈΒ (80 ο8]164 ἔγοτα 108 εἰδπδιϊοη. οἡ [6 
ϑαβίογῃ Ὀογάθτβ οὗ ἰῃαὺ αἰνίβίοη οὐὗἩὁ Ῥα]δβίϊηθ), [πτουρ σοι 186 
Φογάδῃ ἤονγβ, γγὰβ δῃοϊ ΘΟ] οΔ]]οα [86 δὲεα ο"᾽ Ο)ιέππεγείδ, (ΝΡ. 
Χχχῖν. 1].}, ογ ΟΒΙπηθγοίμ (“ΨΦοβῃ. χἱἹ, 8.), ἔγογα 108 υὙἱοι μι τγ το {86 
ἴονσηι οὗὅὈ {μαῦ πᾶτηθ; δἴϊοσψαγαβ ἐΐλο Ἡαΐον 9. Οεππόβαν (1 Μϑβοο. χὶ. 
67.), δὰ ἴῃ [86 [πη οὗ “96βὺ8 ΟἸτδί, ἐλς Ζαΐο 9} Οεηποβαγοίς οΥ 
Οεππεβατοίς (Κα ν. 1.), ἔτοτα [86 ποὶρῃρουσγίπο Ἰδπά οΥἽ [86 βαπὴθ 
ἤδη (Μαϊί, χῖν. 34.; Ματκ νἱ. 63.); δῃὰ αἷβο π6 ὅεα 906 ΖΤΊδογίας 
(9όδὴ υἱ. 1., χχὶ. 1.), ἔτοπι {86 οοπέρπουβ οἷἵγ οἵ ΤΊθοτῖαθ, ΤῊ 8 
ΘἈΡΒΟΙΟῺΒ ἰ8 6, αἰπηοδί δαυλὶ ἴῃ {86 ργδῃηάθον οὗἉ 18 ἀρρβϑαγδῃοα ἴο ἐμαὶ 
ΟΥ̓ δῆθυβ, βργεϑαβ 108 000] δῃὰ βυθοῦ ὑγαμβραγθηῦ γαίθεβ ΟΥ̓ῸΣ 41} (86 
Ιοσσοὺ ἰδυτιοΥΥ, οσίθπαϊηρ ἔγοση (86 ποσί -ϑαβὲ ἰο (86 βου μ- τοδὶ: 
1ῦ 15 271 [ΔἸΒομλβ, οὐ 166 ἴδοὺ 'π ἀορίϊ, δπᾶ 18 600 ἔδοί βϑῖον {9 ἰονοὶ 
ΟΥ̓ ἴμ6 οοβδὴη. ΤᾺδ ναίϑτβ οὔ ἐπ πουίβοτγῃ ρατγὺ οὗ (819 Ιδκθ δρουπά 
γγῖ ἢ ἢ5}: (18 Οἰχοιτηδίδῃ 6 ΤΑ ΚΒ {86 ῬγΟρ ΟΥ̓ οὗ ον 1ον ἀπ ρὰ- 
ΤΑ ὉΪΟ οὗἨ {86 ποί οαβύ ᾿πίο {Π6 868 (Μαῖί. χίῃ, 47, 48.) νυ 10} γᾶ8 46- 
᾿Σνοσοα Ὀγ Εἶτα ἔγομα ἃ. νββ86] Ὡθδν {86 βῆογσε: ΤΉΘΤΟ τὸ ἢγνο ϑοχίβ οὗ 
ἤϑ}, το ΔΓΘ β6]4 ὕο θ6 πιοϑί ἀδ]ϊοΐουβ : {πον ἅτ οδυρηύ, ρμαγν ὈῪ 
1π6 ββῃοσιηθηῃ ροϊηρ ἴηο {86 νγαῦθσ, ἊΡ ἰο {π6ὶν νγαἱβί, δῃά (γονὶ 
πῃ 8 δαπᾶ ποί, δηᾶ ρδγὶγ ὙΠ ολδίϊηρ ποίβ ἔγοτῃ πθ Ὀθδοῖ, ἃ τηϑίποᾶ 
ὙΠ ΠΟΒ τηυϑὺ γ]16]4 8. ὙΘΥΥ͂ 8118}} ἀυδ Π Υ, Θοταραγθα ἰο τυ μδί ἔμ Υ πουϊὰ 
δεῖ νεῖ Ὀοαίδ.. ᾿ 

ῬΊΊΩΥ βἰδίθβ (}18 ἰδ ὕο Ὀ6 βιχίδθδθῃ ταΐΐθβ ἴῃ Ἰθηρν ὈΥ ΒῚΧ τ1168 ἴῃ 
Ὀγοδατῃ. «Φοβθρθυβ, τυ μοβθ τη πηδίθ Κηον]οᾶρα οἵὁἨ Ὧ18 ΘΟΌΠΙΣΥ σῖνθβ 
18 ἀΘβουρ 08 8 δῖρη οἰδίπι ἴο δἰὐθῃθϊοη, βαγ8 ὑμαὺ “ 18 Ὀχοδα τ 18 
ΓΟΓΟΥ [ὩὈΣ]ΟΠρΒ, δπα 18 Ἰθησίῃ ὁπ6 Βυπᾶγοα δηᾶ ἔοσίγ. [{8 τγδίθιβ 8.8 
βυθοῦ, δ8ηΠαἃ ΨΘΥῪ ἈρΤΘΘΔΌΪ6 [ῸΓ ἀγὶπκῖηρ, ῸΣ ΒΟΥ 8.6 ἤπῈΡ [888 [ῃ6 
(10 τναύοσβ οὗ οἶμον ἴϑηβ. ΤΏ Ἰδκβ 18 αδ'8δὸ ρυγθ, ἈΠ ΟΠ ΘΥΘΓΥ 5149 
οηἀβ ἀἸΓΘΟΟΥ αὖ [86 Ββοῦθθ, δῃηᾶ δ {πε βαπᾶ : 10 18 αἶβο οὗ ἃ ὑθιηρθγαῦθ 
πδ[ΌΓΘ ἩΥΠ0 } ΟΤΆΥΤΙ ὉΡ, 8η6α ΒοΟΙΟΥ ΤΠ8Ὲ ΕἾΨΟΙ ΟΥ ἐουπίδϊπ δίθυ : δηθὰ 
1 16. 80 Φο]ἃ ἰδαῦ {86 ρ6ορ]ο οὗ (86 ρῥίδοθ οδῃμοῦ σγϑστω 1Ὁ ὈΥ βοίξιπο 1 
ἴῃ 186 δύῃ, ἴῃ {Π6 Βοίίοϑῦ βθαβοι οἵ {86 γϑᾶσ. ΤΏΘΓΟ 16 Β6ΥΘΓΑΙ Εἰπα9 
οὗ ββὴῃ 1π "ἴ, ἀἴδγθηῦ Ὀοίμ ἴο (86 ἰδδίθ δπᾶ βιρμύ ἔσο ἴποβθ 6β6- 
ὙΠογο. [018 αν! ἀοα ᾿πΐο ὕνχο ραγίβ ὈΥ͂ (86 Υἴνοῦ “ογάδη.᾽" 3 

ΤΒΟ Κ΄ ἀ6Π 1 οὗἁ ΦοΒορμυθ᾿ ἀοβου ρου 18 αἰδθείθα ὈΥ τιοάδτη ἔγανε]- 
Ιεγβ' Μτ. Βυοκίηρθδιη, γμὸ ΘΠ 614 10 'ὰ 1816, οὔβοσυϑβ ἰδμαΐ ““ 41} 
(8686 ἔδαξιι το 8.6 ἀγάνγῃ ὙΠ Δ ἢ ΘΟΟΌΓΔΟΥ (Παὶ οΟὐ] ἃ ΟὨ]Υ Βανα Ὀ66π 
αἰϊαϊ πο ΌΥῪ ομδ σϑϑιἀθηΐ ἴῃ (Π6 οΘουπίτγ. ΤΠ6 8126 18 80}}} πρδυὶγν [89 
ΒΑΙΉ6 ; {86 δογάογβ οὗ [Π6 ἴακα 8.1} οῃμὰ δὖ {86 θθδοῖ οὐ 186 βαπαᾶβ, δ 
(6 ἔδας οὗὮὨ {μ6 τηουπίαϊῃβ σ μος δανίσου 1, [8 ναύθσβ 8.6 8}}} 88 
βιγοοῖ 8ῃ ἰοιηρογαΐθ ἃ8 δνοῦ, δπᾶ (86 [66 ἁδουηᾶβ ᾿ 1 στοαῦ πυτη 6 18 
οὗ βῆ οἱ νδτίοιιϑβ β'Ζζοθ δῃὰ Κὶπά8β. ΤῈθ Ἀρρϑάγαποθ οὗ {86 ἰδκθ 88 
δθδ ἴγτοιη Οὐδρεσηϑῦμ, Μτ. Βυοκίηρματιη βίδίθβ, “ς 18 8[}}} στδῃά ; 108 

ἐοβὲ Ἰδηρίῃ τηϑ ὨΘΑΡΙΥ ποσί ἀπά βοῦς ΠΌμα ὕσγεϊνο ἰο θη 
τηῖ168; 8δηα 118 ὈγοΔά ἢ βθθμιβ ὕο Ὀ6, 'π ρθποσγαὶ, ἔΓΌΤΩ Β1Χ ἴο ΠΪΠ6 1168. 

1 Ἴγανοϊα ἰπ Ἐργρὶ, ὅς. ὈΥ Οδρίδίπβ ᾿τῦν δπὰ Μδηρίοβ, ρ. 295. Μδάάθηβ Ὑτανε]β ἴῃ 

ΤακοΥ, δες. νο]. 1. Ρ. 812. Οδρί, πο μ᾿ Β Ναιταῖίνο οὐ ἴπὸ Πηἰ θὰ ϑιδίεθ᾽ Ἐχροάϊείοι [0 

ἰὸς Εἴνες Φογάδῃη δηὰ {πὸ Πϑϑδά 868, Ρ. 165. 8396 δῖ8ο Οδτπθβ 1μοἴζοτβ ἤγοτα ἴμ6 Εἰδδῖ, ΡΡ. 

454..-.-363, ἩϊοΒιοι 5 ῬΙστίπηαρσεβ ἰπ (6 Ἐδ8ι. (Οδδίηοὶ οἵ Ἐογοίμῃ Ὑόγαρεβ, γοἱ, 1, 

Ρ. 157.) ὙΠοπιδοη, ΤἘ6 [πὰ δπὰ [Π6 ΒΟΟΚ, Ῥ. 874. ᾿ 

3 Ζοθορῃπδ ἀθ ΒΒ6ἰ!. Φαά. 1ἰν, ι]. ς. 10. 87. ῬΩΩ͂Ι Ιπἰγοά. ἴῃ Νον. Τοβὲ, ῥ. ὅ08. 



46 Ῥλγεῖοαϊ Οροσταρὴν 4 ἐλ Ηοῖν Γαπᾶ. 

Τὸ ΒΑΥΎΘῺ δδροϑοῦ οὗ {π6 τηουηΐδῖηΒ Ο. Θ80ἢ 8146, δῃᾷ [86 ἰοία] 80- 
Βα οὗ ψοοά, σῖγα, ΒΟΎΤΘΥΘΥ, ἃ οαδῦ οὗ αυ]ηθδα ἰοὸ {Π6 ρ᾽οίαγο ; δᾶ 
116 18. Ἰπογθαβϑϑα ἴο σρϑβθοθου Ὀγ 186 ἀοβα οα]πὶ οὗ 15 νψαΐοσβ, δῃά 
ἴ86 8] 6 πὸ τ] Οἢ τοῖρηϑ πγουρπουῦ 108 016 οχίθηϊ, ΠΟΥ Ὡοΐ 8 
Ὀοδῦ ΟΥ̓ ν6886] οὗ ΔῃΥ ΚΙπα 18 0 6 ἴουπα."} ““ΤῺ6 τ 016 ΘΟΌΠΙΣΥ 
πῃ 118 ποὶρΒ ουΣΒοοα 18 τ }} πὶρὴ ἀδρορυϊαίοα Ὀγ {μ6 Ἰυπαρτηθηίβ οὗ 
(ὐοά δπὰ {Π6 ἀοργαυ ῦ δηα τἱβρονογηχηθηῦ οὗ τηλη,7 3 

Ἀγ. ΟἸασίκο, Όγ σσβοπὶ (818 Ἰαΐκα νγαβ υἹδι βα ἃ 6 Ὁ γϑᾶσβ θοΐοσε Μγυ. 
ΒυοϊρμδηνΒ αὐτῖναὶ, ἀθβοῦῖ 68 10 85 ἸοροΣ δηα ποῦ [μ8π οὐ Οὐτ- 
Ῥαυϊδπά δπᾶ ΥΥ δβιπλοσο] πα Ἰαἶκοβ, δ μου ρἢ 1Ὁ γ]61485 ἴῃ τηδ]οϑίυ [ο {86 
βίπαρομάουβ ἔδαύαγοβ οὗ ζοοἢ Ἰμομλοπά ἴῃ δοοιαπα, 121Κὸ οἂῦ ὙΥ πᾶ 6 ν- 
ΤΑΘΓΘ, ἴπ6 ἴα οὔ (ἀθῃπθβαγοί 18 οἴνθῃ ρυθαῦ ἀρ᾽ίαὐθα ΟΥ̓ σὶπα8. 
(δι. νι]. 28---27.) Τμο ἔογοθ οὗὨἩ {86 σγᾶυθβ ἴῃ ἰμδύ 6886 18 8180 80 
στοδῦ {πα΄ τηδγ οὗἁ [86 Βουθ68 ἴῃ {86 ὕονσῃ οὗ (ἰδ π βαυϑί 8.6 ἐμ ΓΘ ΌΥ 
δηἀδηροτοα.2 Α δίσοηρ ουγτοηῦ τηᾶγῖκϑ 86 μαββϑαρθ οὔ {86 «“ογάδῃ 
(γουρὰ {πὸ τϊ44]6 οὗὨ (118 ἰαἴκα ; ἃπὰ τ ΒΘ {818 18 ὁρροβϑᾶ ὈΥ δου- 
ἘΥΑΥῪ Ὑ]ΠαΒ, π Ἀ1Οἢ Ὀ]ο, μογο τ τἢ (86 ἔοσοθ οὗ ἃ Βυγγίοαπο ἔτοπι {Π6 
Βοι-οαϑί, βυγθθρίηρ ᾿ηΐο {μ86 ἰΔκο ἔτοιὰ {π6 τηοπηΐβ:}8, ἃ ὈΟΙϊΒίογου 5 
868 18 ᾿ΠΒ ΒΗΠΥ͂ Ταϊθοα : {818 186 8118}} γ688618 οὐ [86 δου ίσῪ ἀγὰ 1}} 
αυλ] 1 6ἀ ἴο τοδιδί, ““ ΤῊ ππα,᾽ Βα ΒΆΥ8, ““ το μἀθγϑα 118 ΒυΓΆ06 Του, 
Βηα ο4]16ἃ ἴο ταϊπα ἴΠ6 δβιὐπδίϊοι οὗ οὔγ αν ον Ἐ αἸΒΟΙΡΙ6Β; στ ΒΘΠ, 
ἴῃ οὁη6 οὗ {86 Βυγ8}} νϑββϑὶβ, τυ 1 οἢ ὑγανογβοα (μ686 νγαΐογβ, ΠΟΥ ὍΟΓΘ 
ἰοββθα ἴῃ 8 βίοιϊη, 8ῃηα βαῪ «688 1η {Π6 ΟΣ παίοϊι οὗἩ {86 πιρῃΐ 
ψαϊκίηρ (ο ποῖ ἀροι [Π6 νγανοβ." (Μαίς, χὶν. ἽΣΉΡ. ΤΏ686 ΔρῚ]- 
ἰδίϊοηβ, ΒΟΤΘΥΟΣ, 60 ποῦ ἰαϑὺ ῸΓ ΔΠΥ ἰθηρσίμ οὗ {{π|6.--- Π{8 Ὀγοδα δηὰ 
οσίθηοα βυγίδλοο, οονοσίηρ (86 Ὀοϊίοτα οὗ ἃ ῥγοίουπα ν 8116, δανιτοπϑα 
Ὀγ ον δπὰ ρυθοὶριουβϑ θυ πο68 (ἘΣ οορΌηρ ΟὨΪΥ ἢ 6 ΠΑΥΤΟΥ͂ 6ΘὩ- 
ἔγαμοθ δηᾶ ουἰοῖ οὗ (π6 Φοτάδῃ δῇ ϑδοὰῦ οχίγοιυ), δα θα ἰὸ {6 
ἐπηργϑββίοι οὗ ἃ οοσίδ πη γοναὶ αὐγὸ ὑπο ΒΊΟΝ ονοσυ ΟΜ γιβίδη 
ΡΣ] οΥπλ ΔΡΡτόδοθ8 10, ρἶνα 10 ἃ Ομαγδοίου οὗ αἰ ρη ὈΏΡρΑΓΑ]]6]6 ἃ ὉΥ 
ΔΗΩΥ͂ ΒΙΤΩΙΑΓ ΒΟΘΠΟΥγ. ὙΠΟ ποῦ αρ᾿ίαίοα ὈΥ ἰθιηραβίβ, {π6 σγαίθσ 18 
βίδα ἴο Ὀ6 88 Οἰθδσ 88 [86 Ῥυγοδβύ ογυβίαὶ, βυγθϑῦ, 000], δηά τηοβὺ σϑ- 
ἔγοβῃσηρ ὕο {Π6 ἰδϑίρ. 

(2.) Τὸ ΑΤΕΒΒ ΟΕ ΜΈΒΟΜ, τηρηὐϊομοα 1η «708Ἀ. χὶ. ὅ. 7., ἈΓΘ 
186 146, δἰγουνσαγαβ οδ] θα Ῥδιμοοβοηῖῖϊθ Ὀγ «“οΒβορῆυβ, Μ ΙΟΒ 1168 
μθοΐνθοη {μ6 ΒοΔα οὗὁἩ [86 τῖνοὺ ογάδη δηᾶ {πὸ βοα οἵ ΤΊ σῖαθ. [08 
Τηοάογῃ Ὡδηλ6 18 Βδὴν Ε]- ΗΠ ]6ἢ, οὐ (μ6 1ΔΚο οὗ Ηου]θ. αἀοοοτάϊην 
ἴο ΨΦοβδρδβ, 1Ὁ 18 ὑτῦν ἔα ]ΟΠρΡΒ Ὀγοϑά, δηὰ β' χυυ {ΓΙ ΟΩΡΒ ἴῃ Θηστῃ ; 
ΔΗ 108 τ Δ 868 Θχίθπα ἴο {Π6 ὈΪδοα 6ὁ4116ὰ Παρῃποῦ, ἤθγα (86 οτάδῃ 
ΙΒθ168 ἴγοτα 1, ὙΠΟΌΡὮ 108 ἡγαΐουβ Δ.Θ ΠῸ ἸΟΏρΟΥ ὈϊΓίον, {818 ἰ8ΚΘ 
ἀουῖνοθ ΠΟ 8128}} Ἰηὐθγθδὺ ἔγτομιλ {Π6 1] δ γαῖ! :8 δπα 8]]181018 80 οἴὔϑῃ 

1 Βυςκίησηαηη Β Ἔγδνοὶβ, ρΡ 470, Χ71. Μτ. Φονϑεβ οϑεϊπηϑῖθ ὨΘΑΥ͂Υ οοἰηοίάο5 τι ἢ 
ἐΠαὶ οἵ Μν. Βυοκίηρηαπι (Ογδιίδη ἘΘΒθΆσο 68 ἰῃ ϑγτίδ, Ὁ. 17δ.), 85. αἷἰδο ἀο {ποϑβο οἵ Μτ. 
Ἐδο  Ί βου (ΤΥδνο}β ἰη (Π6 ΗΟΪΥ 1,Δηὰ, τοὶ. ἰἰ. ὑΡ. 18, 14. 8ὰ οἀϊτίοη) δηὰ οὗ [80 ον. Φ. 
Ὦ. Ῥαχσχίοη. (1ριΐοσβ ἔγοῃχ Ῥδ᾽θϑίηθ, ᾿. 181.) 

2 ὙγἘ,ΡΒΟῚ Β 1δηὰ οἵ [μ0 ΒίΌ]6, Ρ. 111, 112. 
8. ΒΟΠΥΒΓΙΖΒ Ποβοτίρεϊνο ΘΟΩΎΡὮΥ οὗ Ῥαϊεβιΐηθ, Ρ. 47. 
4 Ὧγ. ΟἸαγκοβ Τγαυοὶβ, νοὶ. ἵν. ὑρ. 209, 210. 225. Βυοκίηρ δηλ Β Τταυοὶβ, ρὉ. 468. 47]. 
δ Ὧο Β6]]. Φυά. 110. ἰν. ὁ. 1. 8.1. οϊδηὰ σοη)θοῖτγο8 (πὶ, ἴου ᾿ϑαρἧπε, πὶ (μἷ8. Ρ 

οἵ Φοβορῆυβ, γγὸ ουρῆξς ἴο γοδὰ απ, 88 {86 Γ0 18 ΠῸ χηθῃζίοῃ οὗ ΔΏΥ ῥΐδοθ οδ]]οὰ Ὠαρίπο ἴῃ 
418 υἱοὶ, δηἃ ᾿αρῆηθ ποᾶῦ ΔὨΠΙΟΟΝ πῶθ ἔδν αἰϊδβίδης ἔγοιη (6 ψϑίοσβ οὗ λίοσουι 
ῬΡαϊροοιίηδ, (ΟΣ... ἱ. Ρ. 368. 
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Ἰηδ6 ἴο ἴὸ ὈῪ {86 ῥγορἤοίβ. “Οἱ 18 τρδγρίη 8Π4 ΟΥ̓ΘΡ ἃ ξοοᾶ Ρατὶ 
οἵ 15 Βυτίδοα ἴβ6γ6 86 8 ζγοδῦ ΤΏΔΗΥ ΒΘᾶρ68, ΓΌΒΗΘΒ, δηα Ἰοίι1868. 
ΤΒουδαηάβ οὗ δαυδϊο Ὀγὰβ 8ΓΘ 866 φϑΠΊΌΟ Πρ ΟἹ 18 ὈΟΒΟΙΩ, δα 
ΤΩΔΏΥ ΒΎΔΙ]ΟΥΒ Βἰκιηγαϊηρ 1.8 ϑυγίΆοθ. [{8 τῦδίθυβ δᾶγθ πού αὐ108 {16 
Ρυχν οὗ [86 1ΔΚα οἵ ΤΊΒΟΥΙΑΒ, 88 1 18 ἔβα ὈΥ ΒΟΥΘΙΓᾺΪ τυ αὙ βίγθϑτηβ 
τυπηΐηρ' {Πγου ἢ ἃ ΤΟΓΆ88. [{ σουϊὰ Ὀ6 ὸ αἰ Ποῦ ταδί ἴο οἴἶδού 
18 ἀγαϊμαρο.ὔ"} 

(8.) Τῆο. ΤῈ οὐ ΕΑ ΟΕ ΒΟΡΟΜ, οὗ [86 ῬΈΑΡ ΚΈΕΑ, μὲ8 Ὀθϑὴ 
οΟἸεταίθα ποῖ ΟὨΪῪ ὈΥ {86 βαογθα τυϊίοσβ, Ὀὰὺ αἰβὸ ὈΥ͂ Ὀβαρῇυβ, δπὰ 
ΒΟΥΟΙΓΆΙ ῥγοΐλῃα δυΐμοτθ3 [Ὁ νγὰβ ΠΟΙ ΘΏΕΥ οΔ]]6 ἴῃ [86 δοτὶρίυγοθ 
τὴ. 5ΕΑ ΟΕ ΤῊΒ ΡΙΑΙΝ (Ποαυΐ. 111. 17., ν. 49.), Ὀοὶπρ᾽ βιζυαϊοα ἴῃ 8 
γΆ]16γ, 1 ἃ ρΡ]δῖη ᾿γίηρ το {π6 βου οὗ 10, ΒΘγῈ ποθ βουγιδιοᾶ 
186 οἰ 68 οὗἩ δοάοτῃ δῃά (ἀοιπόστδῖ, ἢ (86 ΟΥ̓ΒΘΥ οἰἾ68 ΟΡΙΠ 6 ρ]αἷῃ ς: 
--μῆθς βαῖ ὅὲα (θοαῦ. ᾿. 17.; Ψοβῇ. χυ. ὅ.) ἔγοιη. [86 δχίγοιλο Υ 
ΒΆ}1π6, δΔηἃ ὈΙ ΟΣ, ἰαδίθ οὗ 118 τίου ;---ἰἣ6 ΘΑῚΤ ΒΕΔ ἘΒΑΒΥΊΑΒΕΡ 
(ΝΡ. χχχὶῖν. 8.) ---- δά τπ6 ΕΑΒῚ ὅΕἘὰ (ΕΖΟΚ. χ]νὶ, 18. ; “006] 1}, 
20.), ἔγοπι 118 βιϊπδίοη τοίου ἰὼ Ψυᾶθα. ΒΥ «οβορμαβ δὰ 
ΟΥΠΟΥ ὙΠ ΟΙΒ Ὁ γα οΔ]]6ἃ [86 ..ΚῈ ΑΒΡΗΑΙΤΙΤΕΒ, (δαὶ ἰδ, {δ6 
Βιτυπποῖβ [μΚ6, ἔγοτα (6 ἀρυπάδηοοσ οὐὗὁὨ Ὀιζυσηθη ἔουπμα ἴῃ 10; δηᾶ 
ὃγ “Φοομθ, {6 ΘΈΕΑΡ ὅ8ἘΑ, ἔγομι δῃοϊθηῦ {γα 08, ΘΥΓΟΠΘΟΙΒΙΥ͂ 
ΟΡ σΟΠΟΓΑΙῪ τοοοϊνοα, (μδ΄ πὸ ᾿ἰνὶπρ ογθδίυσο οδὴ Οχὶδὺ ἴῃ 18 
βἰασηιιδηῦ δηᾶ Ὠγατο-ϑυ] ρῃυγοίεἀ ταύθυβ ἢ σβῖοῃ, ἘΠΟοΌρΡἢ ΤΠ6Υ ἸοΟΚ 
ΤΟΙΩΆΓΚΑΡΙΥ ΟΙΘΑΓ ἀπα ρυγ6, ἃ. ἴῃ {πΠ6 Βιρἢεβί ἀθρστθα ΠΕ 1 ἴδΓ, δπὰ 
ΠΒΌΒΘΟΙΒ, 8π4 οὗ βύῦοῃ ἃ ἄορτοο οὗ βρϑοιῆο φυδυ τῦ 88 νν}}} ΘΏΔ0]6 ἃ 
ἸΔῈ ἴο ἢοδί οὐ {μοῖν βυγίαοο πιϊδουῦ τοοῃ.δ ΤῊΘ δου βα]πϑβδ 

Δ (δσπθβ Βδοο ]οοοηϑ οὗ ἴ6 Εδβί, Ρ. 3890. ὙΠ] Βου ΒΒ Τλη οὗ ἴδ ΒΙΡ]6, νοὶ], 11. Ρ. 162. 
3 Φορερδπβ ἀθ Β6]], Ζυά. 110. ἰν. ο. 8. ὃ 4.; ῬΙηγ, Ηϊδι. Ναῖ, 10. ν. ο. 16. ; Τδοίϊζῃϑ, 

Ἧϊδει. 11}. γ. ς. 6. ; Φυδείη. Ὁ χχχυΐ. ο. 8.;: ϑέσδδθο, 10. χυΐ, Ρρ. 1087, 1088. οἀϊ!(. Οχοῃ. 
8. 1γῦγ δ δπὰ Μδβηρίοδ᾽ Ττανο]β, Ὁ. 330. ΟἸΑΓΙΟΣΙΥ οι] οὗὨ ϑδείεπος, 1τογαίαγο, δὰ 

ἴμ6. Ατσίδ, νοὶ. υἱὲ. ἡ. 164. Αἡ δῃδῖγβὶβ οὗ [86 ψαῖεγ οὔ ἴπ0 Πεδὰ 868 (86 ρῇῃΐαὶ οἵ σψὩϊο ἢ 
5ἀ Ὀδοη Ὀγοῦρσηῦ ἴο Ἑηρὶαπὰ ὉῚ Μτ. αοτάοη οὗὨ ΟἸυπίο, δὲ ἴπὸ γοαυοβὶ οὗ ϑὲ'σ Ψοθορὶὰ 
Β6η 5), οοηδιοίεά ὈΥ τ. Ματοοῖ, ζατὸ 106 ΤὉ]]ον Πρ το 8.108. ---- ΤΏ8. τγδίου 8 ρου Υ 
ἰσληβρατοηΐ, δηα ἀοο8 ποὶ ἀδροβὶς ΔΏΥ ΟΥ̓ 8.418 ΟἹ διδηάϊηρ ἴῃ Ο]Ο086 γ6886]8. ---- 18 (αδί6 16 
ῬΘΟΌ ΣΔΥΙ͂Υ ὈΪ ΟΣ, 881}1η6, δη ἃ ραηροηί.--- ΓΘ ΔΡΡ οι οἢ οΥὗὨ (6808 ΟΥ ΣΘ- δ ἢ 8 ῬΓΟΥΘΒ (αὶ ἱξ 
οοη δέῃ [86 τηυγίατο δηα βυϊρμυτίς δοϊά8. ΤΏΘΓΟ ἰ8 ΠΟ δἰατηΐηδ ἴῃ ἰδ, ΩΓ ἀοοβ ἐδ ΔρῬϑδῦ 
ἐο 6 σδίυγαιοα τὸ ἢ Τηλ 6 8811 ΟΥ στηυγδίο οὗ 808 8.---- ΟΠ. Βυτησιΐηρ ὑρ ἴΠ6 οοπίθηίβ οὗ 160 
δταῖπβ οὗ 180 τγαῖεσ, [ΠΟΥ σοσ ἡοπη ἃ [0 δοϊὰ ἰῃ δβδοϊαϊίου [μ6 0] ονηρ; διιθδέδποοβ, δηὰ ἴῃ 
86 Ὡπ ἀοττηοηομοά ΡῬΧΟΡΟΣΙΟῺΒ :--- 

8,4 ]18. Αεἰά, 
Ματγίδίο οἵ ἴθ -ἴὮἃ,Ἢ - “-. Σ:᾿διϑϑρταῖῃβ. 8.89 ρτδίηβ. 
Μαυγίδιθ οὗ τοδρηθδα: “- - 16.857. -- 8.61 
Μαυγίδίο οὗ δοδ - - -. 1δ.54 -- 7.15 
δοϊοηϊο -  σὦὸΠρψἕ«Ψ}ρορι  φ΄΄ὖἷῤ-- 00 -- “--- 

86.87 18.6ὅ 

Ἀπ, ὀοηϑοχασηε, [86 ΡΣΟΡΟΣΊΪΟΩ8 οὗ (680 88118 ἱῃ 100 ΕΤΘΡΕῚ οὗ 186 τϑίοσ υγοι]ὰ Ὀ6:--- 
ΓΑΪΏδ. 

ὍΜαυτίδίο οὗ [τὴ το πᾳ 8.920 
Μ[υτίδίο οὗ τηδριοδα -ΦΘἝἝ Ὁ “ -᾿ « 10.246 
Μυτίαίο οὗ βοὰβ τι σφ π΄ - 19.860 
ϑυ!ρἐιαίο οἵ Ἰέτηθ τι π΄ π΄ φ΄ῤῤ «΄ 0.084 

24.880 
Ἔ σὐππο 

ῬΏΠοδΟΡ ΙΓ Α1 ΤΥυδηβδοιϊοηδβ οὗ ἴπ6 Εογαὶ ϑοςίοϊγ οὗ Τωοπάοῃ, ἴον 1807, Ῥασὲ ἰΐ. ΡΡ. 298--- 
4Φ12, ΑΠΟΙΌΟΣ ΔΙΔΙΥΕ18, τὰς ὈῚ [80 ομλϊποιΐ ΕΥΘΒΟΝ οΒοτδί, Μ, (Δ γ.Ιλλοδδὺ, τὰ 1819, 
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οὗ 18 νγαΐθυβ 18. τω οἢ ργοαίοσ τΠδὴ {μαὺ οὗἨἩ [Π6 βοα; δπά {86 Ϊαπά, 
ὙΠΟ Ὲ ΒΌΓΓΟΙΠΒ (18 ἰΔ1κ6, Ὀδὶηρ Θαυ]γ Ἰτηργοσπαίοα ὙΠ} {πδὲ 
δβϑ! [Π 688, ΤοίαΒ68 ἴο ργοάιϊιοθ 8ΠΥ ρ]δηίβ οχοαρὺ 8 ἔδυ βίπηϊθα {ΠΟΤΏΒ, 
ΠΟ ὙΘΑΥ {86 ὈσΟΜ ραυ οὗ [Π6 ἀοβεσ. Τὸ {818 οἰτουτηβίδῃοθ 
Μοβ68 8104 68 τη Πδυΐ. χχῖχ. 28. : ““ 726 τολοίθ ἰαπα ἐλόγοο ἐδ Ὀτὶπα- 
βίομα απά 8411.}} Το δἱγν 1861, υἱοὶ 18 ΌΥ δναρογαου Ἰοδάθα τὴ 
ἰΐ, ἀπα ὙΠΟΒ 18 Ἰταργορῃδίοα πὴ [86 ΒΡ πσθοὺβ δηα Ὀἰζαμΐποῦβ 
γΔΡΟΌΓΘΒ, 18 δία] ο νορδίδοη ; ἤθποα 871868 (ἢ6 ἀδααϊῳν ἀβρϑοῖ σ ΒΊ Β 
ΤοῖσηΒ διοιπα {π6 αΚ6.2 ΤΏΏΘδ6 Ἔχ μδ δ οη8 Οδρίαδϊη Γὐυποῦ (οὗ {86 
Τὐμιίοα ϑιαίοδ᾽ ΝΥ, σγ8ὸ ἴῃ 1847 ἤγβὶ πανϊραίοα (Π6 Πεδὰ ὅ6β 
δίηοθ {Π086 οἰδ68 ΓΘ ΘΗΡῸΪΡ ΘΑ ἴῃ 10) Δϑουῖθ68 ἰο {π6 ἔοο Δ βρεϊηρδ 
ΔΗ ΤῊΔΥΒΠ68. ΔΙοηρ (86 Βῆογβδ οὗ ἰῃ6 868, ἱπογθαβθα βδσθαρβ ὮΥ ὃχ- 
Πα] αομβ ἤοτα βίαρπδηξ Ροο0]8 ἴῃ {π6 δύ ρ]αὶπ το Ὀουπαβ 1 ἕο ἐμ 
πουίῃ.δ Ὑγοοά, 4}1 ἱποτυβίθα ψιἢ 8βα]ῦ, 1168 ἴὴ στοαῦ αὐδηῦ 168. ὁπ 
186 βϑῇοτε." Ηδγο ἔουτλουν βίοοα {{6 οἱζ168 οὗ δοάοτα δηα (ἀοσμοσσϑῇ, 
ΜΉΘ, τι ἰὮγοα οὐμοσ οἱ68 οὗ {Π6 ρ]αῖπ, σοῦ δοηϑυσηθᾶ ΌὈΥ ἤγθ 
ἴγομῃ θαυθῃῦ, Τὸ {Π18 ἀθβίτι 0 {ΠΟ Γ6 8.6 ΠΌΓΩΘΓΟῈΒ 8} 0.8 1π {86 
βουϊρίυγοθ, 85 αἰβρίαυὶπρ τηοδί βρη ]γ [86 ΟΟΥ ΑΙ ΕΥ̓ δηα βυδάθηπθβδ 
οὔ (μὲ αἰνίπο 8166, ὙΥΒΙΟΒ ΒΟΟΠΟΥΙ ΟΥ̓ ᾿δίο ουθυίδκοβ [86 ᾿Ἰτηροηϊ θη! 
ψοκοα, Ὑιοπὶπρ {818 868 ἔτοτη (πΠ6 βροῦ σογΘ {86 “ογάδη ἀ18- 
ΟἸΑΓΡῸΒ 118 ψγδίουβ 1ηἴο 1ΐ, {818 θοαῪ οἱ τγαῦθσυ ἰβδῖκθβ ἃ βου -οαβίου Υ 
ἀιγοοοῃ Υἱβὶ 0 ]6 ἔὸσ ἴθῃ οὐ ΒΕ ὕθθῃ τη]]68, βοὴ 1 αἸΒΑρΡΘαΥΒ ἴῃ 8 
ΘΌγγο ἰονγαταβ (Π6 οαδί, [{8 βυγίαοθ 18 ρΘῃΘΓΑΪν πσυ θα, ἔγοτα {86 
ΒΟΙ]ο οὗἁἨ [86 Ὀαβῖῃ ἴῃ ΒΙῸΣ 1ὖ 1168 ΒΟΆΓΟΘΙΥ δατηιπρ [Π6 ἔγθο Ρδ8- 
ΒΆΡ6 ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ [ὉΓ 8 δΒίγοηρ ὈΓΘ6ΖΘ; 1 18, ΒΟΤΤΘΥΘΙ, [ῸΣ [Π6 ΒΆΙΩΘ 
ΤΟΆΒΟΠ, Βα )]οοῦ ἴο ΜΑΙ Υ]ΠαΒ ΟΥἨ Βα 118}}8 οὗἩ ββογὲ ἀυγαίζου. 5 ΤΠ6 
ΘΧΡϑΏΒΟ οὗ ψαΐοσ δ {818 ροϊπῦ ἢδ8 θ6θὴ ΒρΡροβϑα μοί [0 δχοθοᾶ ἔνθ 
ΟΥ βὶχσ τοῖϊθβ, ὑπουρὰ (86 τιουῃύίδϊηβ, ΟΝ δκισὺ ΘΔ ἢ δ᾽ 46 οὗ 186 
γΆ]16Υ οὗ (86 Πεδαὰ 868, δὺΘ ΔρΡραγθ ΠΥ βοραγαίθα ὈῪ 4 ἀϊβίδποο οὗ 

σζϑυθ ΠΘΟΑΥΪΥ δ᾽ ΠῚ ΪΪΑΡ τόδ 18, Περί Οὐδυίουϊυ ϑοῦγηαδὶ οὗ ϑείθηςο, ὅτα. γο]. υἱἱἱ. ἢ. 165.) 
Ὧγ. Ἐοθίηβου ἢ88 σίνθη ἴ[Π6 Δπαῖγβθ8 οὗ Ὦγ. Ματοοῖ δηὰ οὗ αδγ- 1 λιββας, τὸ σὰ 6 ὯΔ 
δα ἀρὰ (Ποβε οὗἩ Ῥτοΐξ, Ο. απο], οὗ Τυδίηρου, ἰπ 1826, πὰ οἵ Ὦτν. Αρίομῃ, οὗ Τ) Ὁ] πη, ἴῃ 
1829. (ΒΙὈ11. 4] Ἐβοβθαγο 68, γ0]. 1Ϊ. Ρ. 324.) Τῃο τοβϑυ]ῦ οὗἩ [686 ΒΕΎΘΓΑΙ ΔΗΔΙΎ868 18, τδὲ 
[Π6 απιοιπέ οὗ 58118 18 ἱπ ρΌΠΟΓΑΙ δαῦδὶ, Μ᾿ 8116 1Π6 τοϊδίϊγο φγορογίἑίοηϑ δββὶρηθαὰ ἴἰὸ [80 
αἰ δογοηὶ 8418 στὸ οχοθοάϊηρὶν ἀΐγοσθο. “ Ηδθποθ ἴὸ ΔΡΡΘΑΓΒ [᾿δῇ ἴῃ6 Τ)οβᾷ βδοϑ Ὑγαῦοσ ποῦ 
οοηίδίπδ δροῦϊ ὁπό ͵ουγίλ οἵἉ 1185 νοὶ ρδῦ οἵ 88}0, Βαρροβϑὰ ἴῃ ἃ βίδίβ οἵ ροσίοοϊ ἀθβι σοϑτΊο ; ΟΥ, 
ἐῇ ΠΟΥ Ὀθ ἀοδίοοδίοὰ δῇ [86 Τοιηροσγδίιγο οὗ 1800 οὐ ΕΔΒΓΟΙ ΠΟΙ ς᾽ Β 86816, {ΠῸῪ ΜΠ] διηοῦσης 
ἴο ͵ υγίψ-οπο Ρὲγ σοπί, οὗ ἴ[ῃ6 ψαΐοσ, 1 ΔΗΥ ῬΟΥΒΟῺ Ὑ18ἢ [ῸΓ ἃ ΒΙΧΟΠΡῈΓΣ σοηῆγτηδίϊοη οὗ 110 
ϑογρίατο δοοουῦπὶ οὗἁ ἴπ6 οτίρίη οὗ [Π6 εδὰ ὅθδ ἴδῃ {818 ΓΤ 8:68, ν᾽ σϑὴ ΟΠΪΥ͂ ΠΥ 186 
ΤΗἸΒΟΥΘΔΌΪΟ δἴδια οὗ ἱπογοδαυ ἴο τ Ιοἢ Ἠ6 158 τἀ παρα, δα οοτηταϊ ἴῃ το 16 ἱπή ΘΠ ς 68 οὗ 
τῇδ᾽ ΡΟΤΟΣ Ἡν ἢ οἢ σδη σδῦβο ἴπο ὁ ὙΠ] ΟΥ̓ 688 ἰ0 ὈΪΟΘΘΒΟΠΊ 88 ἴπ6 ΤΟΒΘ,᾿ πα ΠΌΤ “ ΒίοΠ68 ΓΒΪ66 
ὮΡ Ομ] άγθη υπηΐο ΑὈτγαπδηι.᾽ ἢ ἘΙοοῦς Εδνίονν ἴοσ 1809, νοΐ. ν. ῥασί ἱ. ἢ. 184. 

1 Τὴ [Π6 ν᾽ οὶ ἰτΥ οὗὨ τΠ18 β6α Οδρίδίπβ ΧΟΡ δηὰ Μδηρ]αβ οοἸ]οοϊεὰ Ἰυτὴ 08 οὗὨ πἰἴΤὰ δηπά 
ἢπο ΒΡ ὨΓ, ΠΌτα [Π6 αἷΖθ οὗ ἃ ππΐπιορ; 10 (μα οὗὨ 8 81}4}1 Π6ὴη Β ορρ, Ὑδίοῖ δὰ Ὀδοη 
Ῥχγουρδῖ ἀονγῃ ΠΌμλ [Π6 ϑυγγοασηάίηρ ο11868 ὈΥῪ (Π6 Γαΐη. Τύδυο]β πη Εργυρὲ, δα. Ὁ. 458. 

5. Ψοϊπουβ ΤΎδνο]β ἰπ Εσγρῖ, νοὶ. ἱ. Ρ. 288.; ΤΌΓΩΘΓ Β ΤΟῦΣ ἴῃ πα 1νϑηϊ, νοὶ]. ἱϊ, Ρ, 327. 
8. (δρίδιη ΤΥ πο ἢ 8 Νατγγδῖῖνο, ρΡ. 296. 
4 Τογὰ 1 ηάβαγ Β [,ο(ΐοσβ οὐ Ερυρὶῖ, ὅζο. γο]. 11, Ὁ. 67. 
δ Μ. ἀς ΄'διϊου, ἃ τϑοθηΐ γύθ! 6 Γ ἴῃ Ῥα]Θϑιηθ, τηϊβ᾽ θὰ (88 ἰδ ΔΡῬΘΑΓΒ) ὈΥ͂ [Π6 γα οη 4] 

διδιοιηθηΐ8 οὗἁὨ [πἰ8 Ατδῦ ραυΐϊάο8, πηλρίηοὰ (Ππδὲ ἢ δᾶ ἰουπὰ 186 Γοπιαίη5 οὗ θυ] ϊηρβ δηὰ 
εἰεἴο8, δηἃ ΘΒρθοίδ! !ῦ οἵ ϑοάοπι. Ηἰβ Ἀγροιῃοβὶβ ([Ὁσ ἰδ 18 ΠΟ πιοῦθ) 88 ὈΘΘΏ χοίαϊθα, 1. ὉΥ͂ 
180 ον. “. Ρ. Τβοπιρβουῃ, οὗ Νον Ὑουῖς, ἱπ ἃ Μοιοὶῦ οἡ ἴἢ6 Βδορδηΐ ΕΧΡΙ]ογδίομβ οὗ ἢ 6 
Ῥϑοδὰ ὅ88, ἰπ (86 ΒΙΌ]οΙποοα ὅϑογα ἴοσ Ψα]}γ, 18δ5, ΡΡὈ. 528---558.; δπὰ 2., 88 ἰο ϑοάοιῃ 
δηὰ Ζοδι, Ὁ Μ, ἵδη ἀθ Ψ ε]άθ, ψῇο ὑγαυς]θὰ ἴῃ ϑγγία δηὰ Ῥαβ]εβίϊπ ἴῃ 185] δηὰᾶ 1852. 
Ἐοτ [86 οἰμοὺῦ ἴὮγϑο οἰ168 οὐ τῃ6 γ]αὶπ, Μ. ὕἵαδὴ ἀθ ψοϊάθ ἀϊὰ ποὶ (λϊπῖς ἐξ τόσ τὰ ῖ]]6 (0 
βοοῖς. {ὕ δη 40 ο] θ᾽ Β Ναιταῖίνθ, νοἱ. ἴ. Ῥρ. 1] ᾧ κζσκΚ ῇ1 17.) 

4 Βυοκίηρῃδη)  ΤΥΔΥΘ]8 ἰη ῬΑ] ϑιίηο, Ρ. 298, 

ἀντι. απ. 0 
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εἰσδι τη11986.}: ἘΤὙόθ6 τηοπηίδὶηβ ργθβοηὺ ἰὸ {86 ογϑ οὐ {86 βρϑοίδίογ 
στδηϊίθ, 8η4 (Βοδα οὐ βοὺ σόοῖκβ, τ ΒΙοἢ (Δοοοσγάϊηρ ἰο (π6 ὙΥ̓ δγποσίδη 
ϑγβίδθιι οἵ ρϑβοϊοργ) οδαγδοίθσιβο (6 οἱἀθϑὺ ΟΥὐὁΘ ΡΥ 176 ἰοτυτωδίϊοη. 
{86 ἐπ γΝ οχιγοπ νυ οὗ {π6 86 {Π6γθ 18 ἔοι πα ἃ ὈΪδοΙς βῃϊπιησ 

δίοῃβθ, ὙΒ1Οὴ ῬΑΥΟΆΙΠΪΥ Ἰρηϊίεθ ἴῃ {Π6 ἢγθ, δῃα ογαῖΐβ 4 ὈἸ ΌΠΙΠΟῚΒ 
81061}: 10 8 υϑοᾶ δ «ϑγυβαίθμι ἔογ ὑπ6 τηδηιβοίυτο οὗ τόϑαυῖθθ δῃᾶ 
οἴδοσ [016 δυο ]6β, ΘΌΪΡΠΟΣ δα πἰΐσο ἀγα αἷδο [ουπᾶ ἴῃ ναγὶουβ 
Ῥαγίβ. ΑἹ] [8686 οἰτουμηδβίδῃορθ ἰθϑ  Ὑ ἴο {π6 νοϊοδηὶς παίασο οὗ {86 
ὙΠ016 ἴοη, ὙΔΙΟΝ, αὖ ἃ τοιοῦδ ρουϊοά, νγαὰ8 {πΠ6 (ῃθαίγο οὗἉ ᾿τὰ- 
ΤΩΘΏΒ6 γΟΪοΔποΘα. 5 «ὐοβαρθυβ δίαίθβ {π6 ἰσία] ἰδησίῃ ἰοὸ θ6 680 
[ἀατοοκ] βἰδαϊα, οὐ δθουΐν ΗΓ -ἜἰσΣ τη 1168, δηα 105 Ὀγθϑαιῃ 160 βἰβάϊα, 
ΟΥ Ὀοΐπϑοῃ δίδοη δα βιχύθθῃ τηλΐθϑ. ὙΥ αἰ Π18 Θοταρυίαοη ὨΘΆΡ]Υ 
ἈστΘ68 {π6 δοοουπί οὗ Μγ. (ὑδῦπθ, πὸ νἹδι θα {Π18 8δθα ἰῃ 1825, δὰ 
ὙΓΌΟῸ ΤΟΟΚΟΙΒ 118 Ἰορίῃ αὖ δρουΐ βιχίυ τι1168, δπα 18 σθῇσγαὶ Ὀσοϑά ἢ 
αὖ οἰρμύθου.Σ Βυΐ {πὸ δοουταίθ δαιηθαβυγειηθηΐ οὐ {π6 ον. Ὧν. 
ἘοΟΡίμβομ, τϑάθ 1 1838, πὰ μοῦ Ὦγ, ὙΥ̓Σ ]Βοη δοαυΐθϑοθβ, Ηχθθ 118 
Ἰθηρσίῃ αὖ {μι γ γ-Πὶπθ ΟΥ̓ ΤΟΥ ρΘΟΡΤΑΡὮΪΟΔΙ 1η1168, ΟΥ δρουῦ ΠΗ͂Υ 
ἘΏΡ] βῆ τα1]168, δηα 1.8 σθῆρσγαὶ Ὀγαδαςῃ δὖ θη οὐ νον στ 1168." 
Τονγαγαβ ἐπα βου ἃ Ὀτοδα ροηϊηβαΐα Ῥγο]θοίβ ἔσουα {ἢ 6 ϑαϑίθγῃ ΒΏΟΤΘ, 
ΔΠα οομπίγαοίβ 18 πΙΔ τὸ τιῖῃ ὕνγο τ11686. δουίῃ οὗ (μὶβ ροϊπί 
1Π6 ὙΔΙΟΙ 18 ΒΒΔΙΙΟΥ ; ἃπά 1ῃ ΒΌΓΤΟΓ, ἰπ ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΟΘ Οὗ ΘΥ̓ΔΡΟΥΔΊΟΙ, 
{86 ἀορίῃ ἀδογθαθοβ ἔγοτα ἔσαν οὐ βἴϊοθη [δοὺ ἴο 1688 ἐῃ8ῃ ομδ ἴοοί. 
ΘΙ] 6 ποθ, ΔΙᾺ] 88 ἀθδίῃ, Ββηρσβ ονδὺ 186 αἶα: ἃ τρρὶθ 18 βϑίἄοῃῃ ἴο 
6 ϑϑθῃ ΟἹ [8 Βυγίαοθ, δηα 118 ΒΊΟΤΘΒ ΔΘ ΤΆΓΟΙΥ Υἱβι θα Ὺ ΔῺΥ ἰοοῦ- 
βίδβρβ Ὀυῦ ἔδμοβα οὗ {16 ψ]]ὰ Αταῦϑ, σ8οὸ οΟ]] οὐ ἔγομῃ ἰμϑῖὰ {86 ομλοῖῦ 
ΒΌΡΡΪΥ οὗ βα]0 ἴον {πο} ἴϑγ1}168 ἃπὰ ἤοοκβ, Νοῦ ἃ Ὀιγὰ θ01148 ἐΐ8 
ποδί, ΟΥ̓ ῬΟΌΓ͵ΓΒ ἔοσίμ ἰἰ8 δίχα ἴῃ (86 ΥἹΟΥ͂ οὗὨ {Π18 868 : ΠΟΥ 18 
Θογ Βηρ ἰο ΒῈ ἴουμα ΠοᾶΣ 1Ὁ: δπὰ ““ 118 ἀεβοϊδίθ ὑβουμὴ τηα)θειὶς 

δ «ΤῊ χηουη Αἴ η8 ΟἹ ἐπ πάδοδὴ δ᾽ 46 Αγὸ Ἰοῦσοῦ {πὴ ἴΠο066 οὗἨ [Ὡ6 ΑΥ̓ΔΌΪδΔη, δὰ α͵βὸ οἵ 
8 ἸΙΡὮτον οοἴουγ; [Π6 ἰαιίοσ ομδίη, δἱ 1(8 βου βοσῃ ἘΧΙΓΟΙ ΕΥ̓, 18 βαϊά (ὁ τοῃβὶδὶ οὐἩ ἀδγῖκ 
δτδηὶῖο, δηὰ οὗ νδυΐοῦβ οοἰἴουσα.Ό ΤῈ ἢ1118, ψ ΙοὮἢ Ὀχδηοῖὶ ΟΥ̓ Τγότὴ {πὸ Ἰνοδίογη οπῇ, ἅγΘ 
ςοπιροθοὰ Θη γον οὗ ψἰῦδ οὨδΙΚ: ὈΪια πο βου ἀδ σηοθὶ οα [ἢ6 ορῃοδιθ βῆοτο. ὙΤΉΘγο 
5. ὯὨῸ οὐξ]οῖ ἴο 115 Ἰαΐκο, (βου 106 Φοτάδη ἤἥονβ ἱπίο ἰξ, δϑ ἀϊὰά ουπι ον μα οάτοπ, δηὰ 
116 Ατποῦ ἴο (Π6 δουϊῃ. [Ιὲ 8 ποὶ Κῆοσσῃ {πῶ ΤΏΟΓΘ ἢΔ85 ὈΘΟΏ ΔΠΥ Υἱδὶ ὉΪ6 ᾿ΠΟΥΘΆ86 ΟΥ̓ 
ἄδοσεδβο οὗ 118 νγαίϑγβ." (Οδγηοῖ 1. οἴζοσβ, ΡΡ. 817, 818.) Βαΐ 1Π6]γ ππίίογτη 1ογεὶ 18 βιιβὲ- 
ΟἰΘΠΕΥ δοοουπῃίοα ἔογ ὈΥ ἴδ6ὸ ἀυδη ΠΥ ἩΒΙοἢ 18 ουδροζγαϊεἃ. (δες Ὧγ. Κατ ΒΒ Τγάγνεὶδ, 
το]. ᾿. ΤΡ 57, 158., Δηὰ τ. ΒονἑηδοπΒ ΒΙὈ]ς4] ἘΘΒΟΔΓΟΙ 68, γο]. ἰ). Ρ. 2326.) 

2. Ὅτ. ΒοδίπβοινΒ Β[Ὀ] 1.4] Ἐοβοδσομ 8, νοὶ]. 1ϊ, ΡΌ. 221, 222. ΜοΪπου 8 ΤΎΔΥΘΙΒ ἴῃ ϑέγτίδ, 
γ]. 1. ΡΡ. 2381, 282. Ττδνοὶβ οὔ ΑΙ ΒΟΥ (Μ, Βδάδιϊα), τοἱ. 13. ν. 268. Βυοκιηρη δι 8 
Ὑγτανεὶδ, ὑΡ. 448---448. 0.58.1} Ῥα]οβϑίηο, ᾿. 413. ᾿ 

8 Ου Μτ. (δυπθ᾿ Β αυτίγαὶ δ᾽ 118 βῆοτο, ὙΉΘΓΟ [ῃ6 ᾿τδίοσα ΔΚ ᾿ἰκὸ Ἰοδᾶ, ὑθοῦα νγ88 ποί 8 
Ὀσοδὶ οὗ πὶῖὶπάὰ. “ὙΒοον συ," δαΥΒ 1}}18 ἐπ} ἰσοηΐ γαν }]6γ, “ ὯΔ5 δεοη ἴῃ6 Ὠοδὰ ὅδ, ν}]]} 
ΕΥΕῚ δῇἴογ δυθ 118 ἀβροοῖ ἱπιργοββοα ὉΡοὴ δ ΠἸΟΙΊΟΤΥ; ἰἰ 158, ἰὴ τγτ τι, ἃ Σ]ΟΟΠΙΥ͂ δηὰ δασέα 
βρεείβεϊς, Τη6 ῥγϑεϊρίςθδ, ἰῃ βοπογαὶ, ἀδβοοηἃ ΔΌΓΕΡΕΟΥ [ηἴο [86 Ἰακο, δηὰ οῃ δοοουῃὶ οὗ 
ἘΠ εΙΓ περ ἰδ 18 βοϊ οτη αρίδιθα Ὀγ [86 ν͵ἱηᾶβ, 118 Βῇογοβ δὰ ποῖ υἱβιϊοὰ ὈΥ 8ὴγ ἐοοίβίβρ, 
δ Υ ἴδπαὶ οὗὨ ἔϊε νν»]]ὰ Ατγαῦ, δπὰ ἢδ Βο] 48 1 ἰπ βῃροσδβι ἰουβ ἀγοδὰ. ΝΟ ὑπρ]οαβϑηῖΐ 6] αν 
8ΖΘ ῬΟΙΟΘΡΕ]6 τουπὰ ἱΐ, ἀῃὰ Ὀἰγὰδ ΓΘ δθθ ΟΘΟΘΒΙΟΏΔΙΙΥ ΗΠ ΘΟΙΟΒΒ. . . . - Α ἔν 
ἔπομοδ ῬΒΠΟΔΙὮ [Π6 Βυγίαοο οὗ [Π6 τηπμὰ αἀγὸ Του [ἤσ56. Ὀαοῖκ δα] ΡΒ ΓΘοῦΒ. δίοηοβ οὔΐ οἵ 
ὙΠΟ ΟΥΌΒΒ6Β ΔΙῸ τηδά6, δηὰ δο]ὰ ἴο 186 μἱ]ρτίπδ.Ό ὙΠ νδίοσ ἢ85 δὴ ΔΌΟΤΪηΔΌ]6 ἰδϑὲδ, ἴῃ 
ὙΒΙ ἢ ἴῃδὲ οὗἁὨ 841} Ῥγϑάοϊηϊπδίοβ; δηὰ νὸ οὐβογυθᾶ ἱπογυβίβε οβ οὗὨ 88}} οῃὶ [Π6 δυγίδος οὗ 
5οπια οἵ ἴΠ6 ΓΟΟΪΚ5. [εἴτ ἤτοτη {πὸ Εδδί, ρρ. 316, 817. 

4 Ὧγτ. ΒΟ πβοη᾿β Β[0]168] ΒΟΒθΆσο 68, νοὶ. 11. ὑΡῃ. 217, 218. ΒΡ] οίπεοα ὅδογα, (Ν ον 
Υοτκ,) 1848, Ρ. 17. ὙΠ δοΠΒ [,Δηἀ8 οὗὨ 186 ΒΙΌ]6, τοὶ]. 1. Ρ. 24. ὅδ. να 8 Πρ βογίριϊνα 
ΟδορΎΡΩΥ οἵ Ῥαϊοβιίηο, ὑῃ. 483---45. Οπ ἴμο χοοϊορίςαὶ Ῥῃοποιηθηδ οὗ ἴπ6 )εδὰ ὅεβ 
ἔβογα 18 δὴ δἰδθογαδαίθ τηϑθιηοῖν ὉῚ Πζγ. Α. [ως ἴῃ ἴῃς Απιοτίσδη ΒΡ] σαὶ ἘΘΡΟΞ9ΙΓΟΥΥ, νοΐ. 11}. 
(Ν. 5.) ΡΡ. 335--- 858. 

ΥΟΙΊ,. 11. ἙΕ 



δη ῬΆΑγϑείοαὶ Οεοσγαρὴῃ ὁ ἐδ Ηοῖΐν 7, απά. 

ἴδαϊιγοΒ ἃγῸ Ὑ76}1 βυϊ θα ἰο {π6 4168 τοϊαίθα οοποογῃΐηρ δ ὈΥ͂ {δ6 
ἸπΠΔ ΙΔ πΐβ οὗ ὑῃ6 ΘΟῸΠΙΓΥ, 80 1} βρϑαὶς οὗ 1Ὁ τ} ἴοστοσ. ΤΟ 
ἄορι οὗἉ {818 8684 γασΐθβ ἰὴ αἰἴδγοηΐ ραγίβΊι Μ. Οὐσηῖ}]6, το δά- 
νϑπορα Ὀρυγαγβ οἵ ΠΥ ρδ668 1ηἴο {Π18 868, ἔουπα (μα 118 ἀορίδ ἀϊὰ 
πού ΘΧοθοῆ το ἴθοῖ. δ βίδίθβ μα μα ψαἰκοα, ποῦ ὑροῦ βαπά, αΐ 
ὌΡΟΣ {π6 το 188} ὈΙΓαμϊμοιΒ δαυἢ, οονογθα τ] ἃ Βαγὰ οτιιί, τ μοὶ 
δῇοοκ αὖ ἔϊ6 δ ἱσρῃύδβὶ τηούϊοῃ ονοῦ 10.828 Ὁγ. Βοριηβοη 8π4 ομα οἵ δἷ8 
ΘΟΙΏΡϑηϊοηβ ψδαρθα ουὖῦ εἷρσῃῦ ΟΥ ἰδ τοῦβ Ὀεΐοσα {86 σαΐου. γοδομβοά 
Ποῦ βου άογβδ Βαΐ {86 στοαίοδῦ ἀδρίῃ οὐ {818 868, 88 δϑοογίδιποά 
γ Οδρίαϊη Πὐποῖ, 18.208 ἐλύποιηβ, οὐ 1300 ἔδθοῖ, Τα πιοβὲ ἴπὶ- 
Ῥοτίδηϊ ἀἰβοουθσυ, Βουανοῦ, ὙΠΟ. Π6 τιδ6 1 τοίθγθηοα ἰοὸ {Π6 
ΘΔΟΟΌΣΔΟΥ οὗ ϑΘοιρίασο Ἠιἰβίοστυ, 18 οοῃπθοίβα ὙΠῈῺ {π6 βουπάϊηρθ. 
“Το 1ηΐθγοηοο ἔγουι ἰμ6 Β1016 (86 τοπγαυῖκ8) “(μα {818 ΘΠΓΘ 
δὰ 88 ἃ ρἰδὶη βυπὶς δηα “ ουεγιολείοα᾽ ὉΥ {π6 τεαῖλμ οὗ αοά 
Β6ΘΙῺ8 ἴ0 δ6 δυβίαϊηοα ὈΥ {86 ΟΧΙΓΔΟΓΙΠΑΤΥ ΘΠαγδοίοσ οὗ οὐγ βουπά- 
ἴῃρθ. ΤΠ Ὀοίζοπι οὗ {18 868. σοῃβίβίβ οὗ ὑνγο βυυρπιογροᾶ ρ]αῖμβ, δὴ 
οἰαναίθα δῃηᾶ 8 ἀδβργθαβϑα ὁπ ; {π6 ἰαδί δυογρίηρ ἐλέγέεεη, [6 ἔΌΤΤΩΘΓ 
δοουῦ ἐλίγέεεη ἡμπαγεά ἔδει Ὀδίονν [6 βυτίδοα. ΟΌΡὮ {π6 πογίμοση, 
δηα ἰαγσοθ δῃά ἀδορϑδὺ οὁῃ6, 1ῃ 8 11π6 Θοσσοβροπαϊηρ τὴ [86 Ὀοα οὗ 
[86 Φογάαῃ, 186. 8 σαν ὴ6 ὙὮΙΟΒ ΒΘΟΙῺΒ [0 ΘΟΥΓΟΒΡΟΒα ψ1} {Π6 ὙΥ̓ΔαΥ 
6] 9610. οΥ τανΐπο τὶ ΠῚ] ἃ ΤΑΥ]Π6, δὖὺ 6 βου πὰ οὗ {μ6 868." 

(4.) Τῇοα ΟἜΒΑΤ ὅΒΑ, τωϑη!]οῃθ ἴῃ ΝΌΠΩΡ, χχχῖν. 6. ἀπά δ᾽βούγβογο 
ἴῃ (86 βεογοα γοίυπιο, 18 [μ6 Μοαϊουγαπθδῃ 68, 80 68]16 ἃ ὈΥ͂ γΑΥῪ οἵ 
δ ηΘ 06. [Ι͂η Εὐχοά. χχϑ. 31. 10 18 6816 {1π6 ὅεα 97) ἐλε Ῥλεϊἐδεϊπεε, 
Ὀοσοδιθθ {861} ΘΟΌΠΙΤΥ Ὀογάδοχθά ἡ 118 Β[0Γ68: ἴῃ «ο8ἢ. χχῆϊ, 4. (86 
Οτεαὲ ὅεα τοεβίισατά ; δῃὰ ἴῃ Πουΐ. ΧΙ, 24., 406] 11. 20., δηα οἰδο  ΒΟΓο, 
(8ὴ)6 ζξογπιοδῖ, ΟΥὁὨ {)έπιοβί ϑὅ'οα. 

(6.) Τῆε ἘΞΡ ὅ5ΕΑ, 80 οὗζθβη ποῖσοά, 18 πονγ Κηόνσῃ ὈΥ (86 δρροϊ- 
Ἰδαίου οἵ (Π6 Ατδρίδη αυ]ρῃ.ὅ 

Υ. Βεβίάοθβ {Π6 ρυθοθαϊηρ σἰνοῦβ δα [Δ Κο8, {π6 δου ρίυγοβ τηθηϊοη 
Βαν ΘΓ] ΕΟΥΝΤΑΙΝΒ δηᾶ ΥΥ Ἐ1.1,8. 1 ἃ ΘΟ ΤΥ ΏΘΓΟ [Π686 ΔΓΘ ΟΥ̓ΤΑΓΘ 
ΟΟΟΌΣΓΘΩΘΘ, 1 18 ΠΟ ΜΟΠΘΥ {μαΐ (Π6Υ βῃουϊὰ δποϊομ! ! Υ μᾶνα σίνθη 
δα ἴο βί δηᾶ οοπίοποπ. 5 (τη. χχὶ. 26., χχυϊ. 20.}ὺ ὙΒ6 τηοεί 
ΤΟΙΊΔΔΓΚΑΌΪΟ οὗὨ {μ686 ἐουπίαϊῃμβ δῃὰ νν 6118 ἅτ --- 1. ΤΏ Εοαπίδιη οὗ 
Εμ-οροὶ; 2. ΤΠ6 ὕρρογ δῃὰ ἴθονοῦ Ῥοο]Β οὗ αἼμοη ; 8. ΤΠ Εουη- 
ἰΔῖῃ δηα ῬοοἹὶβ οἵ ϑιίοδιῃ; δῃηὰ 4. Τὴ ᾿οὺο]ὶ οἵ Βοίμοβαα: νὑϑϊοῖ 
Ῥοΐπρ βιζυδίθα ἴῃ δ8ηα ΠΘΔΡ ἴο «“΄ ΘγΒβδί θη, ἃ ποῦϊοο οὗἉ ἔδθτὴ 18 σίνβῃ ἴῃ 
ΡΡ. 27---29. ὁιργαβ. Το {π686 τιδὺ ὃὈ6 δα αοα, 

(6.) ΦΑσΟΒ᾿Β ΥΥΕΙ,,, ἃ ἀθορ Μ62}} δη ὔσοΥ ἤθτσῃ ουὐἱ οὗἉ (Π6 8011 
τοοῖς, ΠΟΙ 18 βιιυδίοα δ ἃ Β:14}} ἀἸβίδῃηοο ἔσοση ιοῆθιη Οὐ ΘΆΘΟΒΘΙ,, 

1 ἘοΥ δὴ δοοουηΐ Δηὰ γοδιϊδίίοη οὗ [86 ἀηοίϊοηϊ ἰγαά  ἰοη8 σοποογηΐπς 186 Ὠεδὰ 868, 8666 
Ὧγχ. ΟἸαγκοβ ΤΎδυοΐβ, νοΐ. ἐν. Ρῃ. 400---406. ϑνο. Νενγ ΜΟΏΙΒΙΥ Μαρασίηο, γοὶ. 1, ᾿. 8354. 
Α ςοιμργοδοηβῖνο ἀΐροδβὶ οὐὗὁἨ ὨΘΑΣΪΥ 4}1} [μδὺ [88 Ὀδθη ἩσΙοη ΘΟΠοοΓγηΐηρ (118 668 ὙΠῚ δ 
ἰουπὰ ἰῃ τ 6 Μοάοσῃ ΤΎΔυ ΘΙ Ιοσ, Ῥα]εβεΐπο, ΡΡ. 204---224. 

3 δουπνόηϊτθ ἃ Οτίοηῖ, ρὰσ Ηϑησὶ Οὐγη]]ο, ΡΡ. 845, 846. Ῥατβ, 1886. ϑγο. 
8. ἜΪΌ]11ς8] Ἐοβοάγο 68, νοὶ, 1ΐ, Ρ. 218. 
4 (δρί. Τῆς 5 Ναγταῖΐνο, Ὁ. 8378, 879. 
δ 809 186 Δτιίοἶα ΒΕΡ ΘΕΔ, ἰη [Π6 Η]δβυοΥοΑ] δηὰ Οϑορταρῃῖοαὶ Ἱπάοχ, ἐπ γα. 
4 ποὴ Οδρι. Τὐρίι ἀσδοσηάοᾶ, ἰῃ 1814, ἰπίο τῇῆ6 Ὀοδα αὶ] ῥἱδὶπ οὗ βϑρδοσα, οσ 86- 

ῬΒΟΌΙΥ, δὲ ἃ δῃογί ἀϊβίδποο ἔγοσῃ ΝΙδζαγϑίῃ, [6 βδὺγ ἴῃ [86 σοὨἴΓΟ 8. ὑδηά οὗ Ββεγάἀβιηθῃ, αγεϑά 
10} ταυβκοίβ, ναϊοσίης [Π οἷν οΘΓ]6 ἴῃ ἃ Ἰαῦρο βίοῃμο τοβϑοσνοῖσ. ὙΣΊ ΤΉ ΟἸοπὶ Π6 ττῶβ ΟὈϊ σοὰ 
ἴο δυο 8Π δ] δγοδιίοῃ ὈεΌσΘ ΠΟΥ γου]ὰ ρογτηῖν Ἠΐπὶ ἴο τγδίοσ ἢἷβ ἤοσβο, σίους ραγίηρ 
ἴον (πο γείνορο Ὑτδνοΐβ, Ρ. 196. Τῆγεοο Ὑ Θο 8 ἰῃ Ῥα]οβίίπο, Ρ. 68. 



Ἡεοἶζ8.---- ΤΠλοῖν Ϊπιρογίαποο. δὶ 

αἶθο “811. ΑΟΒδΥ, δα αὖ ῥγοϑβοηΐ ΝΆΡΟΙΟβο σοῖς Ρ].ο6 τῦῶϑ 1(Π6 
Γαϑίάδθησο οὗἉ δοοῦ Ὀθοσθ [18 ΒΟ}Β 86} ἴ.6 ΘηθοΒοιητοθ, Ὠζγ. ὙγΊΊβοη 
ἀϑοογίδιηθα 18 0 6 δΒανοηΐϊγ-ῆνο ἔδεί ἄ6θρ, δῃά 118 ἀἰδῃγχοῖοσ δρουΐ 
ὨΪΠ6 ἴδε, [Γὶ ὈΘΆΓΥΒ τ ΆτΪκΒ οἵ ἴΠ6 ρστοαΐθδί δ] αυν ; δηα 1 ἢ848 66 ἢ 
νἱδιύσα ὈΥ ΡΣ τίτιβ οὗ 411 αρϑθ, δυὺ ΘΒροοῖΆ ]γ Ὀγ ΟἸγιβίμδηβ, ἰο σσβομι 
10 Βαϑ Ὀθοοπιθ δὴ οὐυ]ϑοῦ οὗ νσϑποζαίϊοη ἔγοπι [86 τῃθηοσα Ὁ]6 ἀἰϑοοῦ 86 
οὗ οὖν ϑανίουῦ πὶ [Π6 ποιηδῃ οὗ βϑιβδγῖα (ὁδη ἰν. ὅ--- 30.) ΤῈΘ 
Βροῖ 18 80 αἰ βύ! ΠΟΙΪΥ τραυοα ὈΥ (16 ουδηρο δὶ δ ομη, δπαὰ 18 8ο. 1016 
140]16 ἴἤο υποοσίδιηΐυ, ἔγομι {Π6 οἰγουτηϑίθμησα οὗ {Π6 νγ8]] 1186} δά (6 
ἔδαίηγεβ οὐ [89 οουηίτγ, {μδΐ, 1 πὸ ἰγδαιτοη οχιβίθα ἴον 18 θη γ, 
ἐμ εἴθ οὗ 16 δου] βοδγοϑὶυ 6 πιϊδίβικθῃ. 

ΤῺ δοπβοαῦθηοα οὗ {86 Βολγοιυ οὗὨἨ ψδίοσ ἴῃ (86 Εἰαϑί, ἰγανθ 6.8 ΓΘ 
ΘΆΓΘΕ] ἰο βίορ 88 οἵὔϑῃ 88 ροββὶ 0]6 ΘΑ ΒΟΙῺΘ ΣΟΥ, ἐοπηΐδιη, ΟΥ γγ6}}: 
{818 ν}} ΡΓΟΌΔΌΙΥ δοσουηΐ ἴον 4000 8 ΒΑΙ ηρ 8 ἢ18 (Ἀγ δ {86 
ἔοτα δῦῦοκΚ (η. χχχὶϊ. 22.); ἴοῦ {π6 [βγϑϑὶ 168 Ὡβϑϑιῃ ]ρ' {ΒΟ ὲΓ 
ἔογοθθ ποδὺ ἴδ ἐουπίδιπβ οἵ «6Ζγϑοὶ (1 ἔϑδιιπι. χχῖχ, 1.), 88 {86 οοἷθ- 
ὑγαϊοα Μοαίθπι ἩΔΥΥΙΟΣ 8] Δ απ αἰζοσναγάβ 4143: δηᾷ ἴον Παν τ ἢ 
ἐπα ΓΘ ΠΠΔΡ]6 [0 τρᾶτομβ π]} Πτη, δι ηρ ΤῸ ἢ ὈΥ {πὸ Ὀτοοῖς 
Βεβοσ. (1 ὅδ). θ χχχ. 21.) [10 18 ποῦ πωργορδαῦϊθ (μα πὸ δποϊθηῦ νν6]]8, 
τωϑηἰϊοηθα ἴῃ (ἀ6ῃ. ΧΥΣ, 14.., χχῖν. 20. δηά Εχοα, 1]. “6., ψογα [Ὀγηϊδῃοά 
ὙΠῸ ΒΟΠῚΘ ΘΟΠΥΘΏΪΘΏΘΟΘ [ὉΓ ἀγα Πρ Ὑγδίοσ [0 σ᾿. 58} {π6 ἑδϊηὔηρ 
ἔσαν δῦ, δπὰ 1} ἰγοῦρἢδ ΟΥ ΟΥΒΘΓ ΘΟΠΟΓΙΆΠΟΘΒ ΤῸΓ ΒΌΡΡΙγηρ᾽ οαίι}6 
τὰ τγαῦδσ, δι μλ} 4 (0 ἴμοθα 10} αὐ ἴὸ (18 ἀδΔΥ ἔουπα 1η Ῥογϑῖδ, 
ΑΑὐδρῖα, δα οἴμοσ οουῃίσοβ ἴῃ {π6 Βαδὶ.δ [1η Εΐοοϊ. χὶ!, 6. ϑοϊοιηοῃ 
4Ι1π668 ἰο ἃ ψ866] 48 Βαῃρ' ΘΙ Ρ]οΥ ἃ ἴον {86 ρύγροβα οὗ γαϊβίηρ' νυίοσ." 
ατοδϑῦ ργθοδυϊοηβ  γ6 ἐλ Κοὴ ΠΟΙ ΘΠ ΪΥ, 88 γ76}} 88 ἴῃ πη {ΕΠ 1168, ἴο0 
Ῥγανθηΐ {Π6 τηουἱηρ᾽ βαηβ ἔτομλ Ομ κῖηρ Ρ {ΠΟῪ νγ6 118, Ὀ. ῥ]δοίησ' 
8. δἴοπα οὐϑῦ {86 τπιουτὰ ((6η. χχὶχ, 2--- 8.), δνσ {πΠ6 γβαυδιῦθ ΒΌΡΡΙΥ 
Πιλᾶ Ῥδϑὴ ἄγασῃ ὉΡ ; οὐ ΟΥ̓ ἰοολίπφ το ὉΡ, πο δ᾽. ὁ ομη (] τα η 

δ Ὧγ. ΟἸασκεοβ Ττανεὶβ, νο]. ἵν. ὑρ. 378-280. Αἀάϊβοη ΒΒ Φοῦγῃηθυ βουϊιυγαγὰ ἔγοπ 
ϑγασωδδβοιιβ, ἰπ ἴἰπὸ Μείτοροϊ ἴδῃ Μαραζίηθ ἔοσ 1839, νοὶ]. χχυ. "Ὁ. 148. 10)γν. Ὑ ]Ἰθου ΒΒ 1,δπὰ8 
οὗ ὕϊο ΒΙΌΪς, νοὶ. ἰΐ. ΡΡ. δά. 67. βοιὴθ Ἰοασιϑὰ τθ ἤἢδνα οοπ)οοίατοί (ἢδὲ 9800 0᾽ 5 νπο}]} 
28 ΟἿΪΥ ἃ ΟἰδίοΓ ΟΥ̓ΤΟΒΟΓΥΎΟΙΓ [ῸΣ Ταΐῃ πδίοσ ; Ὀπΐ [86 ὙΠΟΪ6 οἵἨ {11ὸ δΣΓΟΠΠΑΪ ΠΡ ΒΟΘΠΟΣΥ͂ 
τοπῆσταβ ἐδ6 ΘΥΘΠ ΡΟ 1418 ΠδΥΓαῖνο, πὰ ἴπῸ δη απ οὗ ἴ[μ6 ψ6}1. ὅδιοἢ οἰδίογηδ, ἰηἀοοά, 
δια οοτσηοῦ ἴῃ ἴδ6 ΟΥ̓ΟΠἴΆ] ἀσβοσίβ ἰὸ [Πὲβ ἀΔΥ ; δῃὰ ἰΐ ἰ8 βῬεύθδρβ ἴο οοῃυθηϊθῦοοβ οὗὨ ἐπ ΐ8 
Κιηά, τορλ4ο οἵ τοπονυοὰ ὈΥ ἴ6 ἀονοῦϊ 1Βγϑ 168, ἰπ τη γδιον οὗ Βδοδ, ἴο ἔδοιαῖο {πο ὶγ 
δοίης ὉΡ ἴο Φειτιβαίοτῃ, τπδὲ τ1ῃ6 ῬΒαὶπιϊβὶ σοίδσβ (ἰχχ χίν. 6, 7.) θοτο ἢ6 δρθδῖκα οἵ σοϊηρ 
ἴτοῦι βσΘηρΊ ἴ0 δίτοηρίὶ {11} [ΠΟΥ δρρεδσγοὰ ἴῃ Ζίοη. Ηδγιηογ᾽ Β ΟΡδβογυδίίομδ, νυ]. 1ϊ. ῥ. 184. 
Τὸ γῬεονεϊ δοοίἀοπίβ ὈΥ̓͂ [806 ΟὟΤΙΟΙΒ οὗ βυσῇ οἰδίοστιδ ἰθανυΐηρ ΓΔ πποογογε, Μοθοῦ 
επδεϊδα γδσζίοιιβ τορυϊδϊοηα. ὅς Εὐχοά. χχὶ, 88, 84. 

2 Ἠδγποσ ΒΒ Οὐδογυδιίοηβ, το]. 111. Ρ, 401. πο ΟΠ γσεδη Κίπρε οὗ Φογιδβδίοιη, ἱπ δ6 
εἶοθε οὗὨ 186 ἔνε ἢ σα ΠΙΌΓΥ, 6180 δεδοιυϊοὰ (μοὲν ἴοσοαθ δὲ ἃ ἰουπίαϊη ὑὈοίνοεη Ναζαγοιδ 

Βερδοτῖα, [Γ0]14., 
3 Τῃ ὑπὸ ὙΠ]αρεβ οἵ Επϊορία Μοβατα. ἡ ’βαἀϊηρίοη δηα ΗΔΗΌΙΓΣΥ ΠΡΟ ΠΟΙΟΥ͂ πιοὶ 18 

ἱπιῖδ Ὁγ 86 τοδὰ. εἰὰθ, οοπιδιπίηρ ἰαγρὸ ἦδγβ οὗ ἩΓΑΙΟΣ ἴου ἰγαυθ]οσβ, ὍΠδη ΤΠ6ΓῸ 8 ΠΟ ἰμιΐ 
ἴδο 4Ὁ 18 ΡΌΠΟΓΘΙΪΥ μἰδοοὰ ὑπάογ ἃ ρἷπθ ἰγθθΘ.0 Φοῦσμδὶ οὗ ἃ Υ᾽ ἰδὲ ἰο Ἐπορίβ, Ρ. 85. 

4 Ι͂ῃ ΘΙΥΓΏΔ δινὰ ΤΩΘΗΥ͂ ΟἾΒΟΙ ὑΪδοο8 ἴῃ ἴῃ ἘδΔδί, ἃ ἰασροὸ 166] 18 ἤχεὰ οὐεσ ἴπὸ τπομπίἢ 
οὗ ἃ Ὅ6]] ἴῃ ἃ γουτῖς 8] ροϑίεϊοπ :- [0 [18 866] ἃ ἩπΙΏ ΟΣ ΟΥ̓ ἈΙ ΕΟ ἷ8 διιδοιιθὰ 'π δυο ἃ 
τοδῆ παν, ἰμδὶ ΌΥ Τῇ 6Π8 ΟὗἉΪΪ8 τονοϊυτίοη, Ὑΐοὶ 18 οἴἴθοῖοά Ὁ. ἃ ποῦβὸ, [Π6Υ 8ΓΘ ΘΟ τ ΠπΑ}}Υ 
ἀεεοεπάϊηρ δηὰ ΠΙλπα. δηὰ δϑοοηάΐπρ δηὰ ἀἰβομαγσίης [ΠΟ πθογ 68. (ΔΙ ον ̓  ΒοθΕΆΤΟΠΟΒ 
ἰπ Ὅτεεςε, ΡΡ. 233δ, 336.) [Ιη [6 Ευδδίδῃ αονοσητηθηϊ οὔ ἵνοσ, Ὦγ. Ἡθπάουθοη νγ88 βίσπιοκ 
ψὑπῸ τδ6 πασαθοῦ οὗὁἨ ντη6}}5 το Π6 88, ΟΥ̓ΘΡ ὁΔΟἢ οὗ νη ΐὶο ἢ '6 Ὀ111}} ἃ ἴαῦζο υγοοάδῃ δρρῶ- 
ξαῖτιδ, οοπδί ες ἙὨΘΗ͂Υ οὗ 6 πὶηάϊαες, τῖ ἢ ἃ ὙΒ6ΕΙ δου δβὶχ ἕδος ἰπ ἀϊδπιθίογ, 1] ἢ 18 
ἰὐγηοὰ τουπά ὑγ ἴῃ6 παπά, δπὰ ἐππ6 (86 Ὑγδῖοσ 18 ἀγανσῃ ἊΡ ἴῃ 8 Ὀποκοί, Η ἰ8 οἵ ορὶ πίοῃ 
εἶκας τς 'ἴ6 ΟΥΥΪΟΌΔΙΥ ἴ0 ἃ τηδοβίπο οὗὨ τδὶκ Κἰπᾶ ἐμαὶ βοϊοπηοη τοΐογβ ἴῃ ἢἷβ εἰ χε ϊγ ἤχιγαδῖῖνθ 
Ρίείηιτο οἵ οἷά αροὸ. ΒΒ Ὀ]1ς ΑΙ] ἘΠ βοδσοῖοβ, Ὁ. 832. 

Ε. 



ὅ3 λγείοαὶϊ αἰτογταρὴν ὁ ἐδε Ἡοῖν 1, ἀπά, 

{Π1η1κ8 τγᾶβ ἄσπθ δἱ 1 ρα ηΒ Μ6]], οὐὗἩ σι ΠΟΙ], ροσμδρθ, ἱκορὶ (86 
Κογ. (ἄδαῃ. χχὶχ. 6. 3.) ΤΠδ βίοθρίηρ ἊΡ οὗ νγ.6118 186 ο {818 ἀδΥ δὴ 
δοῦ οὐ Βοβ γ ἴῃ ἴμ6 Εὐαβῦ, δ 1 γγαϑ ἢ {ῃ6 ἄδγβ οὗ ΑὈτγαβδση δηάᾶ 
1βδδοὸ ((βῃ. χχυῖ. 1ὅ---18.), ἀπά οὗἩ Ηεοζοκίδῃ (2 ΟἌγοη. χχχὶ!. 8, 4.) 
Δη αἷϑὸ Ἰοηρ' δ. διηοηρ' Β6ΥΘΓΆΙ δποϊθηΐὶ παίϊοημβ, ΤὮα8, {π6 βου- 
{μϊαπ8, ἴῃ {π6ὶν γοίσοδῦ Ὀθίοσο {π6 Ῥδγβίδηβ, υπᾶάδθν Πλασῖαβ, 4116 ὑρ 
{86 νγ6 118 δῃὰ ἔουῃίαϊηβ ΠΟ ἢ ΙΔΥ ἴῃ ΓΠΟΙΓ ΑΥ ἢ : δη ἃ Ατὐββοθθ ογάοσοα 
{86 νγ6}18 ὑο Ὀ6 Ὀσόκθὴ δπᾶ 8116 ἀρ, ἀροη (86 δἄνβϑποα οὗ Απίοομαβ 
ἔτοτα Εἰοθαΐδπα:; ψὯ116 (6 Ἰαύοσ, ὙΠῸ νγὰθ ΠΥ ἀσαγα οὗἁ {πο ὶν οοη- 
Βοαυθηοα ἰο ΠἰμηΒ6 1} δηα 8 ΔΙΊΩΥ, δβοηῦ 8 ἀοίδομιηθηΐ οὗ ἃ ἐμουβαπάᾶ 
ἤογΒα, ἴο αἀτῖνα ΔΎΑΥ ὑπὸ Ῥουβίδῃ ΘΔΥΑΙΤΥ ὙΠῸ ΤΟ δ ρ]ογο Ὁροῖ 
{818 βοσνῖοθ; ὮΓΣῪ ΜΧ06}18 σοῦ ϑ6α 88 Ὀ]Δο68 οὗ οοποθαϊταθπὶ (2 ϑϑιι. 
ΧΥΙ. 19.) 828 86 Ὺ ἅγὸ 8.}}} ἴπ [π6]18.8 ἴγ 11 δηα ἔουπίαϊηϑ ὑγ γα α͵80 
ἸΟγΚΙΉρ-Ῥ ΙΔ 68 οὗ ΤΟ ΡΘΓΒ 84 4.888881}8, ἃ πα ΘΠ ΘΠ 168 ΤΟΥ δοσυβίοτηρα 
ἴο 116 ἴῃ δι υΒἢ δὖ ὑθιη, ἃ8 ΤΠΘΥ ΔΓῸ πο. Τὸ {ῃ158 6 θοσδῇ 8}104 68 
1η ΠΟΥ βοῃρ. (δυάς, ν. 11.) ΤὍῆο Οταβδάθγβ βυδγοα τοῦ ἔγομα (μ6 
ΘΆΓΆΘΘΠΒ, ΠΟ ΙΔῪ 1η ΔΩ Βἢ ἴον ἴἤθτὰ ἴῃ Εκ6 ΔΉΠΟΥ; δηᾶ Ἀγ. ὅμαν ' 
ΤΩΘΠΓΟῊΒ 8. ὈΘΔΌ 1] τ06}} ἴῃ ΒΑΣθΑσΥ, [π6 νγαΐου οὗ τ Ποἢ 18 τϑοοϊνοᾶ 
ἰηΐο 8 ἰᾶγρα Ὀϑβίη [ὉΓ ἐπ6 δοοοζηιηοαδίϊοη οὗἁὨ ἔγϑυβὶ]ο 8; δπὰ ψ ΒΟ 
15. (8116 ἃ ϑδήγαδ τοὸ ἀγιιδ, ὑπαῦὺ 18, υίπλ απα αἰοαν, ἴτοτα [86 ἀδηρσοσ 
ΨΥ ΒΙΟΝ. ΤΠΘΥ ἸΠΟῸΓ οὗ πχϑοίπρ' 1 ἀββαββιηβ {Πογα.Ὁ 

Τῃ οὔγ οὐ ὑπτη6 10 18 [Π6 ουβίομι ἔογ {Π6 οΥἹ ΘΠ 8] Το 6ῃ, ρδσ υ- 
ἸΑτὶγ {Ππο86 τγῆο 8.6 ππτηατὶθά, ἰο οίοῃ τνδίοσ Όσ {Ππ6 γ106 18, ἰὼ 186 
ΤΩΟΓΠΪΠΟΒ ΔΠᾺΑ δυθηΐησβ; δὖ ΜΠ] 68 {Π6Ὺ ΡῸ ἔογίἢ δἀογποᾶ τ ἢ 
τποῖν ὑγσιηκοίθ. ΤῊ]Β ν7}}} ἀσσοὰηῦ ἴον ΒΘ ΌΘοοαΒ ἔθ οῃΐηρ; ψαῖοσ (θη. 
Χχὶγν. 15.), δηα ν}}} Γαγ ΠΟΥ ῥγονο (παὺ {ΠΟΓΘ 88 ΠΟ ἱΠΠΡΥΟΡΥΘΙΥ ἴῃ 
ΑΡγαΒατὴ Ἐ βουυδηῦ Ῥγοβοηηρ ΠΟΡ ὙΠῸ τόσο σα] Ὁ]6 7ανγ 6 ἴδῃ 
18οβα βῃε δά θοϑίογαε ου 6 βδηᾶβ. ((βη. χχῖν. 22-- -47.}} 

. Ἡετγοδοίαε, 110. ἰν. ο. 120. ἴοπι. 1. Ρ. 292. Οχοη. 1809. 
3 Ῥοϊγθίακ, 110. χ. ο. 29. ἴοι, ἰΪϊ. Ρ. 258. οἱ, βο το ὨΔΟΌΒΟΓ, 
8 Ἡοθογῖβ᾽ Β Οὐθηαὶ ΠΙυδίτδιοπΒ οὗ βοσρίασο, Ρ. 189. 
4 Ἡδιπηογβ ΟὈΞογυδίίοηβ, γοῸ]. 111. Ρ. 409. ϑ'΄!ιαν7΄Β ἼΤανυοΪ8, νοὶ. 1. Ρ. 68. ϑγο. Βατοῖ- 

δατάτ Ττανοὶβ ἴῃ ϑυγίδ, ὅζο. Ρ. 627. Οδρίδί πε ἸγΌῪ δηὰ Μδῃροδβ βίορροά δὲ βοῖιο γγ6}}8 
οἵ ἢ δία, τ Βοτὸ [ΠΟΥ ἰουπὰ ἃ στοαὶ δββοι ]αρο ΟὗἨὨ ΟΔΙ.68 Δηἃ ΤΏΔΗΥ Ατδὺθβ, Ὑΐο δῷ»- 
Ῥοδγρὰ ἴο βίον 8}1} βΡαβϑθῇρειβ. ΤΟΥ Θηϊογοα ἰηΐο ἃ Υἱοϊθηΐ ἀϊδρυῖο ψῖτὰ [Π6 οοηδαοσίογβ οὗ 
ἴΠο86 ζοη]οηθη; δηἃ ΡῬΥΓΘΒΘΉΠΥ Ἰονοα ἃ σοη τ θυτΐοι οὐ 1Π6 ΑΥ̓ΔῸΒ ὙΠῸ δοσοιηρδηϊθὰ 
πο, Α β᾽ πᾶν [16 οι] ἃ σΟΥΙΔΊΏΪΥ δᾶνο ἀυγαϊοα ἔπτη, μαα ἐδ ἢοΐ ὈδΘῃ ἴῸΣ ἔμ6 Δρρεδι- 
8Π06 οὗ {Πα ὶΓ δΙΤη8; 88 ἴΠ6 οἰ ϊοῖ 10] οτγεὰ (8 6πὶ 41} 186 ὙΑΥ ἴο ΕἸ Ασίβῃ, βυγυεγίηρ τπ 6] 
Βαχζαρο “Ἀν ἢ} ὉΠ6 τοδὶ ἰϊονίηρ ᾿παυ δι τνθηθε8." ὙΥΑΥΘ]8 ἰη Ἐσγρὶῖ, δα. Ρρ. 178, 174. 

δ Ἡδστηο δ ΟὈδβογν δι, 0η8, νΟ]. 1. ῬΡ. 198, 199. το]. ἰΐ. ΡΡ. 125. 184. 198. τοἱ. 1ϊϊ. ἢ. 401. 
4 Τῃ τἢ 9 γδ}||6ὸγ οὗὐἠἨ ΝδΖζαγοῖ,᾽" 88 γ85 Ὦγ. ΟἸδιῖο, “ δρροαγθά οἣβ οὗ ἴποβϑο ἰουηίδί 8, νης, 
ἔγοτῃ {ἰπι6 ἐπι πο πηογίδ), παν Ὀ66η τπ6 δ᾽ ηρ Ρἴδος οὗὨ ΟἈΓΑΥΔΠΒ, δηὰ βοτηθί  πη68 16 806 Ὡ 
οὗ Ἤοοπιοηϊίοη δηᾶ Ὀϊοοάδ᾽ιο ἃ. ΤὨΘ σοπιοη οὗ ΝαΖζασοῖδ ῬΟΙΘ Ῥδβδίης ἴο δπὰ ἔγοιῃ ἴῃ 6 
ἴοτση ΠῚ ΡΟ ΘΥΒ ὍΡΟΝ μοῖρ ποδᾶβ. ο βίορρϑὰ ἴο υἱὸν [πὸ βτοιρ οὗ ᾿σδπιοὶβ ΣῈ ἢ 
1μοῖγ ἀγίνοσθ ὙΠῸ ὑγοτο {6 γο σοροβίηρ: δηὰ ΟΔ]] ὴρ ἴο τηϊη ἃ [Π6 ΤΙ ΒΏΠΟΙΒ ΟὗὨἨ [Π6 τηοθὶ χοὸ- 
τηοῖθ δ9368, νγ6 τοηθινοαὰ [116 80} οἰ δ οηβ οὔ ΑὈγΘΠ απ 8 βοσνδηΐ ὑπίο Εδῦροςδ, ὈΥ̓ [Π6 νυ 6} 
οὔ Νδῆογ. Ὅτη. χχῖν. 17. (Ἰγτνοῖβ, νοὶ. ἰν. Ρ. 165.) ΑΑἕ ὕβἰ πα ἶδὺ ουδίοπλ γ;χαβ8 οὐδοσνο ἃ 
ΌΥ τδ6 δδγο ἴγανο ον ἰη 1Π6 [816 οἵ ϑυσοβ. (νοὶϊ. υἱ. ὑῃ. 152, 153.) Απὰ ὈΥ Μζυ. Ἑπηογβοῃ. 
ἼΡΥΡΙΝ ἔγοπι 86 Ζζοδη, νοἱ. ᾿ϊ. Ρ. 45.) Αἱ ὕδηδ, Μυ. δο δου, (ΤΎανε 8 ἴῃ ἴ6 ΗΟ]Υ 
Ιδυά, νοὶ. ἰϊ. ΡΡ. 8, 4.) πὰ αἷἰδο Μχ. ὕδγῃθ, ουϑεγνοα ϑανοσαὶ οὗ [86 υγοπιθῃ Ὀθασίης δίοσιθ 
ἩΓΔΙΟΓΙΠρ- ΡοῖΒ οἡ τδοῖΓ Παδὰβ 85 ΠΟΥ τοϊυσγιεαὰ ἴτοπὶ ἴῃ νγὰ}}1. ([ὐύδτβ ἔγοτῃ ἴῃ Εδδισε, 
Ρ. 353.) [πη Βοη8) ἰδ ἰδ [Π6 ππίγογβαὶ ργϑοίίοθ ἴοσ (Π6 ὑγοσηοθη ἴο β9Ὸ ἴ0 ΡΟΟΪΒ8 δηὰ Τίγογε ἴο 
ἕο πϑῖθυ. ΟὈΟΙΏΡΘΠΐο8 ΟΥ̓ ΤΟΌΓ, δ᾽ Χ, ἴθ, ΟΥ̓ ΙΏΟΓΟ, ἸΏΔΥ ὉΘ Β66η ἷπ ΘΥΘΤΥ͂ ἴον, ἀ αὐ γ 
ξοΐϊης ἴο δύο τυδίοσ, ὙΠ ἢ 186 Ρ ΓΟ ΓΒ γοβιϊηρ οα 1Π ον 51.468. (Ὁ αγὰ δ ον οὗ [86 Ηἷδ8- 
ἴοτγ, δα. οὗ ἴπ6 ΗΪπάοοδ, νοὶ, ᾿ΐ, Ρ. 816. ἘοῦοΣί8᾽ 8 Οτὶθηῖδὶ 1ΠΠδίταϊίοηβ οἵ ϑεγὶρξγο, 
Ρ. 37.) [π||}6 ἰοϊαῃὰ οὗ ἀο28, τς 18 οἰ μοθῃ τὰ }1]68 Ὸπι Μα]ία, Μν. Φοποῖξ ευβ, τἴμδὲ 

, 



ΟἸδίογηδ. δ8 

(7.) Α.8 ἐδΒο εὐἴοβ σϑῦδ τη ϑίγ ογθούθα ΟἹ ΘΙΆΪ 6 Π 668, δηἀ (48 γγῦϑ δανθ 
Αἰγοδαν 866} {86 ΤἈΪΠΒ 14}] ΟὨΪῪ ἴῃ (86 Βρτίηρ' δηα δυΐυμη, [86 1 Π8- 
διδπίβ οὗ Ῥαδίθδίηθ οοπβίσιοίοα ΟἸΒΤΈΒΝΒ, ΟΥ̓ ΤΘΒΟΥΎΟΙΓΒ ἔργ οΟ]]θοἰϊηρ; 
γγαῖοσ ἀυτίηρ [ἢ 6 ΤΑΪΏΥ͂ Βοαϑοη, ἴῃ {Π6 Ο1{168 δηα Η6148, ἀηα δἱοηρ ἐμ6 
ΠΙσῊ τοδᾶβ, ἔου {86 βαβίθῃδησο οἵ {μϑιθβοῖνοβ, δὰ οὗ ἐμοῖς ἤοςκβ ἀπά 
Πογάβ; δπά ἴον 189 οοτηξοσύ οὗἩ {πὸ ραββίπρ' ἔγᾶνθ]]8ῦ. ΟἸΒύθ στ Β ΓΘ ΓΘ 4180 
τη866 ἴπ ᾿υϊναΐῖθ ποῦδβε68, Δ]] δἱοηθ ἴο 16. οοοαν ἴῃ 2 ΚΊΩρΒ χΧΥἹ]. 81., 
Ῥτον. νυ. 1ὅ., δὰ 184. χχχυΐ. 16. [{2ΖΖιδῖ, Κίηρ οὗ Φυάδῃ, ουϊ ουἱ 
ΤΩΒΔΏΥ Οἰβίθσηιβ (2 ΟἸγοη. χχυΐ. 10.) ἕο {Π6 ΒυΡΡΙΪΥ οὗἁὨ Βῖ8 οαί1]86. ΟΥ̓ 
116 αἰδίαστιβ δχϊβίζηρ' δ «ϑυιιβαίθιη, ποίϊοθ μ88 Δσββ νυ θθθῃ ἴδῃ ἴῃ 

26, διργα. ΟἸβίδγιηβ οὗ Ὑ ΥῪ ἰδῦρο Αἰ ΠΠΘΏΒΙ0ΠΒ οχιβ, αὖ {818 ἀδυ, 
1η δ] οθΏηθ, ᾿ηἴο ψΒΙΟῊ 18 οΟἸ]οοίοα {Π6 σαϊῃ σδίοὺ ἰμδὺ στὰ ἀόνῃ 
ἔτοτα {86 τοοΐβ. ὙΤθδ6 οἰοθθα ΟἸβίουπβ ἀγὸ (660 δῃὰ Ὀγοδᾶ; δηά (6 
τυϑίοῦ ἴπ8 ΟὈἰδὶ πο 15 Βα] 0 6 αυϊ8 ἔλθ δπᾶ ροοά ἴον ἀσϊπκιηρ, 
Τὴ [86 νἹοιηϊγ οὗ Βοίδ]ομθπ,, ἴπ πάρουν ὑπ γΘ ΔΓ6 [ὮΣ6Θ ΟΔΡΔΟΙΟΙΙΒ 
ΡΟΟΪ8, Κπόῦγὰ ὈΥ {86 πϑῖὴθ οὗ ΒΟΙΟΜΟΝ Ἐ ῬΟΟ 8. ἸΤΠΘΥ δὰ ἴῃ 
τη6 δῇδρα οὗ 4 Ἰοῃρ βαῦδυθ, ῬΡαγγ ουὐὺ οὖ οὗ [86 8ο]14 σοοῖ,, 
ΘΠ ρασγὶὶγ 1] οὐ {Π|ὸ β:468 σι τορΌϊαῦ Βοῦσαι βύομθβ, οονογοά 
ΜΠ ἃ ΤῈ Κ οοαὺ οὗ ῥἰαβίδσ. ἱπ [16 1η8146, δῃὰ ϑδυρρογίθα Ὀγ δρυῦ- 
τηδηΐδ: [86 ΜΟΙΚΙΛΒΠΒΗΡ ἱμγουρδουΐ, ᾿κ6 Θνοσν {πϊηρ {618}, 18 
ΤΠΟΓῸ ΤΟΙΏΒΙΚΑΌΪΘ [ῸΓ βίγοηρίῃ ὑπδη Ῥοδαΐγ. ΤΟΥ δγὸ βιἐυαιθα δἱ 
1η6 βου ἢ οπά οὗ 8. 51η8}} νδ]]6ν, ““δηά αὖ ἃ βῃογί αἰδβίβμποθ ἔγοτῃ ὁῃ6 
δηοίδοσ, δδοῖὶ οὴ 4 αἸἴδσγοηύὺ ἰον6], 8ο ἐμαὶ 86 ψαῖοσ ἤἥοτγα ἔγοση {86 
ὌΡΡΟΣ ἰηΐο {Π6 τι 44]6 Ροο], δῃα ἔβοποθ ἰηΐο {Π6 ἰοῦσοσ ρΡοοὶ, ἔγοιω 
ὙΓΙΟῺ 1{ 18 οΘομαἀποίοα τουμα {π6 1118 ἰο ΒοΙΒ] ἤθη, δηᾶ ἴτοιῃ Βοίἢ- 
Ἰοβθῖα ἰο “6γυβαίθη. Γμ6 νγ8118 οὗ [86 Ρ00] ἃγϑ οἷ 80]14 πηββοῦσυ, 
οογογοά οὐὸσ στ σοιμοπί." ὙὩΠ6 [0] οὶ πρ 18 16 τηθαδυγοιηθηΐ οὗ 
8686 Ῥοο]8, τιϑθ τ ἃ 11π|᾽ ὈΥ ΤΘ 618 οὗ {86 Περυΐδίοι ἐοστηϊηρ 
186 ϑοοίδβῃ Μιβδίου ἰο 186 6718 'ἰῃ δ] θβπθ, 88 δοουσγαίοὶ υΥ 88 9 
δτουπά που]ὰ δάτηϊῦ. 

41, 7Τὴε Ὅγρεν ον Ἐεδίογη Ῥροοί. 
Ἐδοῖ. 

Ιϑηρῖβ οὗ ποσί βἰ4θ - - - - - 889 
οὗἨ βου! β'ἀ6 - - - - « 880 

Β το οὗ τγοβῖὶ 8146 - - - - « 229 
οὗ οαϑὲ δΒἰ46 - - - - -. 286 

θορίδ δἱ ὁπ ροϊπί - - - - - 428 

92. Τλε Μ|ῈὋααΐε Δοοὶ. 

1 στῇ -«- «. - - - - - 4985 

ΒΤΟΔΟΙΝ οὗ νοϑὲ 5146 - - - - - 188 
οὗ οδϑὲ βἰ 6 - - - - «« 280 

8. Τ7Τ2ε Ζιοισοβδέ ογΥ Ἐαξέογη Τοοΐῖ. 

ταλδὴ ὡς πο τὸ ἃ πὰ 
Ἐτγοδάτῃ οἱ νοϑί βὶἂθ - - - - -. 148 

ΟἿ Θδϑὲ βι 46 - - - - .. 202 

ἐδ) ᾿ττοϊοῃ, 88 ΠΟΥ κῸ ἴο [86 τΥ6}18 ἴῸΣ τγδίοσ, ΟΔΙΤῪ ὑποῖσ ΘΙΩΡΙΥ͂ Ρἰ ΓΟ ΟΣΒ ΒΟΥΪΣΟ ΠΥ οἱ 
(δεῖς Ββεδάκ, τ ῖεὰ τὰ τπιοῦῖ Ἰοοκίπρ Ὀδοϊκνγαγὰβ. (ΜΊββίομδυυ Β ριον ἴοσ 1818, ρ, 297.) 
ΜΑγ τοὶ {15 1 πίταῦο “67. χῖὶν. 8. ὃ 

1 ῬδΔΡΌΣ ΒΟ νατι2  Ποβοσίρενε ἙσορΤΑΡΗΥ οὗ ΓΒΙΟΒΌ 6, Ὁ. 335. 
ἙῈ8 

᾿πυυὰ τῶν δὲ 



δά Ῥιιγεϊοαὶ Οαεογταρὴν ὁ ἐλε Ἠοῖΐν Τιαπά, 

᾿“ς Αἵ 4}1 ἐδ ὀοσῃογβ {ποῦ αὐ Ηρ 8 οὗἉ βίορβ, ἀθβοθπάϊηρ' ᾿ἱπύο 186 
ΡοοΪ8. Τὴ παῖου 'ἴβ ρῬῦσα δηᾶ ἀδ] σῃ 1. ΟΥ̓ [π6 στοαῦ Δ ΠΥ οὗ 
{8686 ΒρΙ 6 πα] γον ῖτβ ὑμογθ οδη Ὀ6 πὸ ἀουδύ: τἀπα {μ6 γ6 δΒθθβ 
ΟΥΘΓΥ ῥγορδθ! ν ἰδδὲὺ (ΠΟΥ ἀγ {Π6 σψόσκ οὗ δοϊοιθοη.ἢ Αρβουΐ 8 
Πυπαγρα γαγάδβ᾽ ἀἰδίδποο ἔγομι (686 ροοΐβ, 158 τῃ6 βρυίηρ ὑπαῦ ΒΌΡΡ 168 
(ποῖα, δπα τ βῖο {86 προῖκα οὗ {86 1ψπ Οοπνθηΐ δὖ Βο θθια 
αϑῆττα ἴο θ6 {86 βοαϊϑὰ ἐουπίαϊῃ τοίοσσϑα ἰο ἰῃ 50]. ϑοῃρ, ἰν. 12.: 

ΥΙ. Ῥαϊοβίϊπθ 18 ἃ Β}Πν70ὦῥ7ὦ. πὰ ἴῃ ΤΠΔΗΥ͂ Π]80 68 8 ΤΟ ΔΙ ΠΟΊΙ5 
ΘΟΥΠΣΎ, ΘΒρϑοίΆ ]ν {μπαῦ Οὗ 1 ποῖ 18 δι[υδύθα Ὀούσθοη [Π6 
Μοάιϊιεγτταποδὴ οὐ ατοαῦ θα δηᾶ {86 σχῖνον “ογάδῃ. ΤΒ6 ψυϊποῖρδὶ 
ΜΟΥΝΤΑΙΝΒ δ16 ἴποβ6 οὗ μϑΌδηοι, (ὑδεταοὶ, ΤΆροσ, {86 τηουπίδιπϑ οὗ 
1βγϑοὶ, δεπά οὗ (Ἰ]οδα: μόδα ν᾿ πο ἀγὰ ἰοῦ τῇ ΐη [86 ἸἸπ)1{8, ΟΣ ἴῃ 
{π6 ἱπηπηϑαϊ!αία νἹοϊ ιν οὗἁἨ «δγυδβαίθια, παν ὕθθῃ πο! οθα 1η Ρρ. 20--- 
22, δΏΡΤΥα. 

1. [ΈΒΑΝΟΝ, ὈῪ ἴμ6 ατϑοῖκβ δηᾶ 1,δ0ϊπβ ἰοστηθα 1 10δη18, 18 ἃ Ἰοπρ 
ΓΏθ6 ΟΥ οδδίῃ οἵ ̓ πηϑϑύοηθ τηουζϑῖη8, ὁπ {86 πηοβὺ οἰ αναίθα βιιμημ 8 
οὗ νοῦ [0981}}|1δ6 φηὐοα!] αν δὴ 80:68, 8684.-8}}6118, ἀῃαὰ οΟἾΔΒΘΙ ΓΙΔΓΙΗ 6 
Βυ δβίδποοθ μανὸ Ὀδοη ἀἰϑοονογθα3: οχίθῃαίηρ ΠΘαΣΪν ΒΕΥ τα1168 ἔγοσα 
1π6 ποῖ θουγμοοά οὗἉ Β᾽Ὰάοῃ, ὁπ [86 νγοβϑί, ἴο [86 ν᾽ οἱ ΡΥ οὗ Πατηδβοὺβ 
δαϑίνχαγα, δηᾶ ἔοστηϊηρ {Π6 Οχίγοιαμθ που βου ὈΟΘΠαΑΙῪ οὗ (86 ΗοΪγ 
Τα, Αποίθη!]γ, 1 Δρουπάοα νι οἀουϊδγουβ ἴγθθϑ οὗ νϑυῖουβ ἀ6- 
Βου ρίοηΒ, ἔγοια τ ΒΙοἢ {86 τηοϑῦ ΟυΓΙΟῚΒ σπβΒ δηα Ὀδ]βαιὴδ ΘΓΘ 6Χ- 
ἰτδοίοα.δ [ὑ 18 αἰνιἀ6α 1πἴο ννοὸ ὈΥΙΠΟΙ͂ΡΑΙ τἹᾶρθ8 ΟΥ Τδηρθ 8 Ρϑγ}]]6] 
ἴο 680 ἢ οὐμοσ, 186 τηοβὺ υθβίου!υ οὗ τσ βιο 18 Κηονγ ὈΥ [06 πδπαθ οὗ 
ΠΙΒΑΝΟΒ, δπὰ [86 Ορροϑὶίθ οὐ θδϑίθσῃ τἱᾶρθ Ὁ. (86 Δρρε!]δῦοῃ οἵ 
Απε-Πὐἰθαημβ; θυ (86 Ηδῦτονγβ ἀο πού τηᾶῖζα {18 αἸδίληοιοη οὗ 
ὨϑΙΏ68, ἀθποιϊηδύησ' ΒΟ᾿ βυτηγαϊίβ ὈΥ [86 ΘΟμηπο πδτηθ οὗ ΘΟ ΡΆ ΠΟΙ. 
ΤΏ686 τηουηίϑὶ 8 ΤΥ Ὀ6 Β6ΘῺ ἔΥΌΙῚ 8. ὙΘΥῪ ΘΟΠΒΙ Δ ΘΓΘΌΪ6 ἀϊβίδποο, ἀπ 
ΒΟΙῺ6 Ῥαγί οὐ οἴδοσ οὗἨ (ἄθιὰ 18 οουθγθα τι ΒΟΥ {πγουρμουῦ {86 
γοΑγ, ΕὙΟΙ. {818 οἰτουτηβίδῃοθ ὈΓΟΡΘΌΙΪΥ [86 τποάθτ παίνρβ ἴδστα 1ἱ 
ΟἿΌΙ Τορδη οὐ {π6 ὙΕΙ͂ Μουηίαϊη. ()η ἴπ6 ἰοἶιοδὺ βυϊησηϊ οὗ 4]}, 
Ὧν. ΟἸαγίκα ορβεγνϑά {Π6 Βη0ν ᾿σἱηρ, ποῦ ἴῃ ρδίοῃϑβ, ἃ8 6 δα βϑϑὰ ἐΐ 
ἀατίηρ (86 δΒιιπΠΊ. 6 Ὁ ὉΡΟπ {Π6 008 οὗ ΥΟΥῪ οἰοναίθα τηουπίδϊηβ, αὶ 
Ἰηγοβίϊηρ 811 {π6 Εῖσμον ραγύ τὰ (μαὺ ρμογέθοῦ ψμλΐο δηᾶὰ βιηοοίἢ 
γοϊναύσ!κο Δρρθάσδημοθ ὙΠΊΟΝ ΒΠΟῪ ΟἾΪΥ ἜΘσχμιῦὶίβ ΒΘῺ 10 18 ὙΨΟΥ͂ 
66 --- ἃ δίγιΚιηρ βροοίδοϊα ἴῃ βυος ἃ οἰϊπηδίθ, τ βοῦο {86 ὈΘΠΟΙΪ ΘΓ 
Βοακῖηρ ργούθουοη ἴτομι 8 Ὀυγηϊηρ δ}, Δἰπηοϑῦ σΟηΒ ἀ6γΒ (86 ἤσηια- 
τηθηΐ (0 Ὀ6 οῃ Η͂Γα." 

ΤΏ686 τηουπηΐδὶ ηβ Δ.ΓΘ ὈΥ̓͂ ΠΟ Τ.68}8 ὈΆΓΤΘΙ : Ὀυΐ 476 δἰπηοβὲ 411 τν6]] 
σου ναίοα ; δηᾶ ὐδιαϊ τα 8. ῬΟΡυϊαίοη οὗ Ὡθαυγ 200,000 ΒΑΡ Ι Δη 8 
οὐδ ἐν Ἔχοοθαθα ἰμαῦ οὗ 4}1 [π6 ταύ οὗ Ῥα]βδίϊμ6) Ὀϑέοσθ {β6Ὺ ὑγ 6 Γ6 
680] αίοα ΕΥ̓͂ οἶν}} τγᾶτβ ἰῃ 1845--7.ὃ ὙΠ δαμητηϊβ οὗὁ {π686 τιουη- 

1 Ναιταῖϊνο οὗ ϑ'οοι  βῃ Μ|βϑίοῃ ἴο ῬδἹθβίῖπο, Ρ. 176. ϑιδρθη8 [ποϊ οηἰβ οὗ Τταδγυοῖ, 
Ῥ. 439. Ὧν. ΕΟ Βαγάβοπ Β ΤΎΘν Ια, νοΐ. ἰΐ, ρρ. 879, 3880. Ἰλοθί πβοη Β ΒΒ Ὁ] 1 41] Ἠδβοδσοδοβ, 
γο], 1. Ρ. 165. ΜΝ 18οη᾿ 5 [πᾶ οὗἉ ἴ16 ΒΙΌΪς, νοὶ. 1. Ρ. 887. δοπγηαὶ οὔ τ0 Περιυϊδιίου 
ἔγοιῃ δέα!ϊα Ῥγοιϊοβίδην Οὐ]]}ορ το τ86 Ἐμιϑῖ, νοἱ]. ἰϊ. Ρρ. 400, 401. Ὧγ. ΤΠοπίβοη πδ8 σίνοτι 
Δὴ ΘΠ ταν ΟὗἨ δοϊοπηυἦἣ ρΟΪκ πη ΤῊΘ Ταπὰ δπὰ ἴῃ Βοοῖ, ἢ. 605. 

5 560 ἴΠ6 διπου 68 ἰη Ἀοἰδηἀ᾽ 5 Ῥδ]βδιῖηδ, ἴοσα. ἱ. Ὁ. 821.) δηὰ Ε]]Π1οἱἐ5 ΤΎδυοὶδ ἴῃ 
Δυμβίτία, Ἐπυιδ5α, δηὰ ΤΌΣΚΟΥ, νοἱ]. 11. ΡΡ. 256, 257. 

8 Τήε Πεϊσλίε ὁ οὐὔοποῦβ ζεδαποπ ἃγο ουἱορίδοὰ ὈΥ ΜΌξβδβοιΒ:--- Δίθανον ϑνοεντος ἐνγε 
στερυγεσσι. ΟΑοοε 8 ϑδιηλογοῦ [ἀγ]8, Ρ. 122. 

4 Ὧγ. ΟἸασκοβ Ττανο β, νοὶ]. ἰν. ΡΡ. 2301, 202. 
3 Ἰζο ἢ Β ΕἸ] ΑΗ] οηϊ οὗὁ Ῥτορθθδου. ὈΡ. 257---239.. 1} |Γγ- διχῆ οἰ οη. 



ἹΜοιιπίαϊῃε 0} ἐδ Ἡοῖΐν Ζακα. δὅ 

ΤΑ1:Β ΔΓ, πὶ ΤΏΔΩΥ ραγίβ, ἰονοὶ, πᾶ ἔοστα οχύθῃινθ ρ]αῖηθ, ἐπ τοὶ 
ΔΙΘ ΒΟΥΤΏ ΟΟΙΏ, 8η6 ]1] Κιπάβ οὗ ρυ]8δ6. ΤΉΘΥ ἀγα ψαίοσοα ΟἿ πυμηθγοῦβ 
οοἰα δονίηρ βρείηρϑ, τἰνυ οίβ, δηα βίσθδηβ οὐ δχοϑ]θηΐ παύθσ, τ ο ἢ 
αἴθ ἐξ ποὺς Δα ΘΓ] οἱ 41} 81468, ὄθυθη ἴῃ [86 τηοϑὲ οἱοναιθα 

Ἰοθ8Β. Τὸ Π686 Βοϊοσμοη δ88 ἃ θθδυ ἢ] Δ] δου. (βοιρ ἰν. 165.) 
ν πέγαεῆν, δηα ρῥ]δηίδ 088 οὗὨ τ᾿] ΣΕΥ, Οἷἶνο, δα ἢρ-ἴΓ6 68, 8Γ6 ἷβὸ 
ουϊ ναί πὰ ἃ ἩΟΒΟΘΙΪΪ ΙΩΔΠΗΘΣ, ΟἿ ἰουσϑοθδ ἰοτηθα ὈΥ τ 8118, 
φυ ΒΟ ἢ πυρροτὺ {86 φαγί ἔσομπι Ὀδὶπρ γϑβῃοα ΑΎΤΑΥ ὈΥ (86 Ταῖῃ8 [τῸΠ} 
186 5᾽468 οἵὗἩἨ (16 Δοο! ιν} 166.: ΤΠ 801} οὗ [Ὡ6 ἀοο  νι68 δῃὰ οὗ [86 
ΒΟΙΙονΒ ἰμαῦ σοῦ Ῥεύπτθοη ἴπθπὶ 18 τηοδί Ἂχ ]θηΐ, δα ργοάμοοβ 
ἰὐυπάδηοθ οὗ οοσῃ, οἱἱ, δηα τη6; τ ΙΟΝ 18 88 τσοὶ οοἰοταίθα ἴῃ 
186 Εδλδί ἱπ {ῃ6 ργοδοηΐ ἀδΥὺ 88 1 ψγδ8 ἰὼ ἰδ (π|6 οὗὨ {π6 ρῥγορβμοΐ 
οβοδ, γο ῬαΓΕΟΌΪΔΥΪΥ 410 468 (0 1{, (Ηοϑ. χὶν. 7.) 1 θδηοη γγ88 
ΦΠΟΙΘΠΕΪΥ οοἰθγαϊθα ἴον 108 βίδύθυ σθάδγθ, ΒΊΟΝ ΔΓΘ ΠΟῪ 6886 πὰ- 
ΚΩΘΙΟῸΒ [Π8Π ἴῃ ΦΌΣΤΔΘΙ ὥμηθβ. ΤΟΥ Κ,ΟῪ ΔΙ οΩρ; {Π6 ΒΩΟῪ ΠΘΘΥ {86 
Βιρἢμιοδί ρασί οὗ [86 τηωουπίδἰη, δρουΐ βὶχ ἐμπουδαηα ἔδοῦ αῦϑυθ {86 Ἰοναὶ 
οὗἉ [δ 868 ; δῃπὰ δγὸ σϑι λυ ΚΑ Ϊ6, ἃ8 061} ἴῸγ ΤΠ6ῚΓ ἀρ δῃα βἷζθ, 88 [ῸΓ 
{86 ἐγεαποπέ Δ]]υῖοπ8 πιά ἴο {ποιὰ πὰ (πα δοσιρίυγοα. (866 1 Κῖηρβ 
ἣν. 38., ΒΑ]. Ιχχχ. 10. δῃὰ χοὶϊ. 12, ὅζο. ὅζο.) ΤΏ686 {Ὑ668 ἴογτα ἃ 11{{]6 
στον ὈΥ {βοιηβοίνεβ, 88 16 ρἰδηῦθα ὮὉγ αγί, δῃἋ δγὸ βοαϊβα 1ἢ ἃ ΒΟΙΪΟῪ 
8ΙΩΪΑ ΤΟΟΚΥ͂ ΘΙ] ΠΘΏΘ6ΘΒ 8] Ἀτοπηα {Π 61}, δηα ΤΌΤΓὰ 48. δι8}} πσοοά, 6800 
ἔδοῦ δθουϑ {8Π6 16 ν6] οὗ {π6 δθδ, αὖ {π6 ἰοοὺ οὗ {86 χάρο τ Β] ἢ ἔοστηβ 
[86 Βιρῃοδὶ ρϑδῖκ οὐ ᾿μϑθᾶῆθοῦ. Τθδ πύτρον οὗ {86 Ἰαγροαδὺ ἔγθαθβ 88 
νϑτιοα αδἱ ἀἴογοηΐ ὥσθ. [πὶ 1660, Β6]]οπὶ ἔουπα [Ποῖ ἴο ὕ6 ἐνγθηΐν- 
εἰσ δὺ ἴῃ πατρόσ. Βδυποϊῇ, ἰη 1676, οουηίοα ὑποηίγ-ουγ ; ΔΒ ἴηὶ 
ἴῃ 1600, δηὰά Τμονοποῖ δρουὺ ΒΗ͂Υ Ὑ68 78 δῇϊεσ, θηυμπιθγαίθα ὑθηΐγ- 
ἴγοθ. Αμπᾶ {Π6 ἔν. δησυ Μδυπαγοὶ!, το ἰγαν ]]6α τη {818 ταρίοι 
ἴπ 1696, τοοϊοποα βἰχίθοῃ οὐ {6 Ἰαγροδϑῦ 81Ζ6, ὁπα οὐἨ ὑΠΙΟΒ ᾽6 τη68- 
ΒΌΓΟΩ, δηά ἰουπα 1 [0 Ὀ6 ἔνγοϊγθ γαγὰβ δπὰ βὶχ 1ἱποῖ68 ἰὴ ρσίσί ἢ, δά 
γι ΒΟ. : δῃα {μιγίγεθθυθη Ὑαγὰ8 ἴῃ (π6 βργοδά οἵ {π6 Ὀουρῆβ. 

. ῬόσΟΟΚο, ἱπ 1788, ἔουπα ἤένθοη βίδηαιπρ, πα ομ6 ψ ἘΟΝ δα θ6 θη 
ΤΟΟΘ ΠΥ ὈΪοτα ἄοσῃ. ὙὍΤΠ6 οοἰο γαϊθα οσθηίδὶ ἔγαν6]]οσ, Μγ. ΒΌσοΚ- 
Βαγαΐ, ψῖο ἰγανυνοσβοά Μουπὺ [1θδπυβ ἴθ 1810 (τ τ Βοπὶ Ἀρτθο8 
16 ον. “. ἢ2Ώ. Ῥαχίοῃ, γῆ0 νἱβι θα 8686 οϑάδγβ ἱῃ 1836), οουπίοα 
οἴθνθη οὐ ἔσαν οὗ {86 ο]ἀοα δπα Ὀοδὶ Ἰοοκίηρ ἔγθοθ, ὑνθηΐν -νθ 
ὙΘΓΙΥῪ ἰγρο Ομδδ, δρουΐ ΒΗ͂Υ οὗὨ τοὶ Δα] ηρ εδ͵Ζθ, δηᾶ τόσο [πΔη ἰδ Γ66 
Βυπατγοα δγμδ]]οῦ απα γουῃρ οη68. Με, Βυοκίηρσδη), ἴῃ 1816, οομλ» 
Ῥυϊοα ἰμοπὶ ἰο 6 δρουΐ ὕνο δυπαγοα ἴῃ Ὡυμῦογ, ὑπ οὗ ψ ΒΊΟΣ 
ὍΓΟΓΘ ὙΘΙΓῪ ἰατρο. [Ι͂}ἢ 18]7-18, (ὐδρίδϊπβ ᾿τγ δηα Μδῃρ]οβ κἰαίοα 
{πδὺ {ΒΓ τε 6 δδουΐ δέτγΥ οἵ ποθι, ποὺ οὔθ οὗ τ ῇῃϊοὶ Ὠδά τυ 
ΙοΥῦ ΟἸΓΠΟΥ [Ὁ ΑἸ ΠΟ ΠΒΊΟμ8Β. ΟΥ ῬαοδαΐΥ ; {Π6 αδὺ δος ἔδμοσ 
ἈΡΡοδγησ ἰο δ6 {π6 Ἰυποίίοῃ οὗ 00 οΥ ἔνθ ἰγυηκβ ἱπίο ομδ {γε6. 
Ὦγτ. Ῥλοδβαγάβου, ἴῃ 1818, Μγ. Ἐοθίηβοη ἴῃ 1880, Μ. ἀς 1,64 Μαγίϊῃϑ 
ἷπ 1833, Τ,οτὰ 1 πάβαυ δηά {π6 Βου. Ο. Β. ΕΠΠποιῦ, πὰ 1887, δια θα 

2 1 ρδι δ Ὑγδνυοὶθ, Ρ. 219. ΒΟ ίπϑοι 8 ΒΌΪΪοαἱ ΠλοβοΆσο 68, τοὶ. 11, ρΡ. 440, 441. “ Ἧ͵7ο 
ΒΑῊ ΟἹ Βοπιθ οὗὨ ἰΐ8 οἸοἑ ΠΘΠΟ68, ΠΟΤ [88 ἴνγο ᾿ῃουδβδηᾷ ἔθος πἰρῃ, υἱ]αροδ δηὰ Ἰαχοτίδηϊ 
γερεϊδιίοη, δ ἃ οἢ δοπιδ οἵ 118 ρΡεδκβ, εἰχ ἱποιβαπὰ ζδεὶ Πίσῃ, τς οουμ]ὰ ἀΐβοογη 8]} ρίπεϑ 
δραϊηδὶ {Π6 ΟἸΟΔΓ δκῪ Ῥογοπὰ," Ναττδῖνε οἵ ἴπ6 βϑοοι(ἰδῃῃ Μίββίοῃ ἴο ἴδε 96νν8, Ρ. 341. 

3 ΒΘΟΚΙ Πρ δια Β ΤΥδυοὶβ διμοηρ [80 ΑΥΔῸ ΤΥθ6Β, ΡΡ. 475, 476. 
8 Τῦγ Ἐ δηὰ Μαδηρίοθ᾽ ΤΥδνοὶβ, ΡΡ. 2309, 310. 

ἘἙ4᾽ 



δθ ῬΡνείοαϊ Οεοφταρὴν 9} ἐΐ6 Ἠοῖΐν Τιαπά. 

{86 οἰ ἀοϑὺ ὑγθθβ ἰο Ὀ6 πὸ ποτα ἔβδῃ βουὴ οὐ εοἱρῃ!ξ.1 ὃ γ. Ὑ ]βοι, ἴῃ 
1848, βἰαΐθβ {πα΄ὺ ἰ[ἢ6 ὙθΏ Υ Δ Ὁ]6 ΡαυΔτῸΒ ἰγθο8, ΜΒ1Οὴ μᾶνα βίοοά 
1π6 Ὀ]αδΒίΒ οὐ πῃουβαπᾶβ οὗ υἱηΐθγβ, διαοσῃῦ ΟὨ]ΥῪ ἰο ὑνγοῖνα ; Ὀὰΐὺ (μο88 
οἵα ΒΘοΟΠΑΓῪ δηα 5811}} γοῦῃροῦ στον, 88 ΠΘΑΡΙΥ 88 οδῃ Ὀ6 τοκοηοῦ, 
[ἀπηουπίρα {07 ἴπγαα Ὠυπαάγοα δηὰ ὑνεπίγ-ῆνς.52 ἍΤ οἶνθ ο]α οράδτ, 
βοῖηθ οὗ ἰῃοτὰ {ιγίν δοὺ 1η. ΟἰΓουτἔθγθησθ, χοῦ ΟὈΒογυϑά ἴῃ 1849 ὃγ 
[Π6 Πορυίϊαιίοη ἴο {μ6 Εὐαδῦ ἔγοιαῃα {μ6 Μα]ία Ῥσχούοδίδηϊς (ὐοὶ]ερσοῦ; 
Δα (ῃ6 Β8Π16 ὨΌΙΩΌΘΙ 18 Βρθοιβθα Ὁγ Μ. ὕδῃ ἂς Νε ]άθ, 88 διᾶνίηρ 
66 86 ὈΥ͂ δῖα ἰη 186]-2.. ΤἼβ ρσγοὺρ οὗ οϑάδυβ 18 πο] βαογοά 
Ὀγ 186 ατοοὶς ΟἸασ οι οἢ δοοουῃηΐ οὗ ἃ Ρ6] 16 {πῶῦ ὉΠΟῪ Ὑγ ΓΟ βίδη- 
ἴηρ 6 η «6γυβα θα τγὰϑ θυ], ΤὍΠ6 οἱ οδβὺ ὑγθθβ αγθ αἸβίϊη σι θηοα 
Ὀγ Βανΐπρ {Π6 ἔὈ]αρθ δη 8π|8}} Ὀγδῆομ8β αὖ [86 ἰοὸρ ΟΠΪΥ, διά ᾿γ 
ἴουγ, ἔνθ, ΟΥ̓ θυθὴ βουθὴ ἰχΌΠ ΚΒ ΒΡΥΠΠΡῚΠρ ἔγολ ΟΠ6 886: (ἢ6 
ὈΥΆΠΟΙ6Β δηα (σὰ κ8 οὐ (Π6 ΟἴΟΥΒ ἅΓ6 οΟΥ ; {86 ὑσυηκα οὗ {μ6 οἱά 
ἴγ668 8.6 οογογοα ὙΠ {86 ΠπδΙη68 οὗ ὑγᾶνθ]] 0 γ8 δῃηὰ οὐ μῈ Ὶ ΡΘυβοῦϑ ΜῈ0 
Πανο νἱ᾽βιίθα (θη, βοηθ οὗ ὑὮΙῸΒ ἀγα ἀδίθα 88 ἴα Ὀδοῖς 88 1640. 
ΤῊΝ ἰσυηκβ οὗ {86 οἸἀοβὲ ἔγθϑβ (86 ποοᾶ οὗὨἨ ὙΒΙΟΝ 18 οὗὨ 8 Κ,ΎΘῪ {1π|) 
βοθαπιθά ίο ΡῈ αὐ ἀρΔ4.5 ΤΠθβο οϑάδιβ οσο (86 ταϑοσί οὗὨἨ 6806 
(ΕΖοκ. χνἱ!. 8.); 88 {πμ6 ἸΟῪ βαπιπιῖίβ οΥὗἨ ἐμ6 τηοαπύδιηβ ὑγοσ {Π6 
Βαπηΐβ οὗ ΠΙ0π8 δηᾶὰ οἴμον Ὀθαβίβ οὗ ὑσοὺ (8301. ϑὅοπρ ἴν. 8.), συμ 
864 [0 ἀοβοθῃά δῃηὰ βυγρσδο {86 ὉΠΎΤΑΓΥ ἰγανο]]οῦ. "δι Ἰηβίοδα οὗ 
{μ686, {86 ἔγδυθῖ θοῦ ΤΔῪ ΠΟῪ ἔΥΘαΘΠΙΪΥ 866 {π6 Βαγί ΟἹ {86 ἀθ0γ 
ἴβδιι6 ἔγομῃ ἷ8 οογοσύ ἴο 8[ακο μ]8 {μιγϑῦ ἴῃ ὑΠ6 βύγϑδζηβ (μα 68116 ἔτοπὶ 
1η6 τηουπῃίαῖπ8. ΤῸ {{18 οἰγουτηβίδηοα αν] ἃ θδδα Ὁ} 4|1068 1ῃ 
Ῥβδ]. χἹιὶ, 1., τ ΒΙΟἢ 88 οΘοπιροβοά ὙὙΒ6Ὲ 6 τγὰβ ἀσίγθη ἔτομι ὁοτυ- 
ΒΆΪΟΙα Ὀγ (π6 τ 6] ]οὴ οὗ Αβαίομι, ἀπά γγὰ8 υϑδηάουϊπρ διμοηρ ([686 
του δ] 8. 

ΑΝΤΙ-ΠΙΒΑΝῸΒ ΟΥΓ ΑΝΤΙ-ΈΒΑΝΟΝ 18 {86 τοογα ἸΟΙ͂Υ ἐκ οἵ {86 
ἔντο, δηᾶ 18 βυτητηϊί 18 οἶδά. Ὑγ ἢ} αἰταοδὶ ρεγρϑίυδὶ δηρόν, τ Ὠ]οἷι Ὑγ88 
οΑττὶοα ἴο {86 πεὶσῃουτγίηρ ὕονσμβ ἕο [86 ράγροβα οὐ δοόϊπρ' Ια Ό0Γ8 
(Ργον. χχυ. 13. δα ρϑυθδρβ “67. χυἱ, 14.}; ἃ ῥγδοοθ τ θῖοι [λ8 
οδίαϊηοά ἰπ ἐπα Εἰαδὲ ἴο {86 ργθβϑοῃῦ ἄδυ. [{8 σοοῖ 18 ρυϊγαϊεῖνϑ οδίοϑ- 
γοοι8, οὗ ἃ ἤπϑ σταίη, 1 ἃ ΒΆΠΑΥ͂ β]αῦθ ὍΡροα ἴπ6 ΒΙρΡΉ ΘΓ ρασίϑ : 1 
αἰΐοταβ σοοα ραϑίιγαρθΊ ΤΉΔῊΥ Βροΐβ ὙΒΠΘΓΟ ὑπ0 ΤΌΣ ΚΙ ΔΒ ἐοᾶ {86} 
οΑί116, θὰ {Π6 ποβίοση ἀθο ιν ἰοναγβ {π6 ἀϊβίσιοι οὐ Βδδίθθο 18 
αυϊ6 ὈΑγγοη. [Ὁ 88 ὑγχο ρ68Κβ ΟΥΓ βυχωμἶθ, ὙΠ] ΟἰἸΤΟΙπηβίδποθ 80- 
δοιηΐβ ἴοσ (μ6 Ῥβδίτηϊβὲ βρϑαϊκίηρ οὐ {818 τηουπίαϊπ ἴῃ (6 ρἰυγαὶ 
ΠυΙΏΌΟΓ, 88 {86 Ηδτοηβ. (ΡΒ. χἹδ. 7. ψ ΠΙΟΝ ἴῃ ΟἿΣ γουβιοη 18 
ἱΠΟΟΙΤΘΟΙΥ τοηάογθά {π6 Ηιταοηῖίε8.) ΤΏ πποϑὲ οἱ οναίθα βαγαπὴ οἱ 
ἐἶ8 τἰᾶσθ νγαθ ὈΥ͂ 186 ΗθΌγοννβ οὐ παν] ο81164 ἩΕΕΜΟΝ; ὈΥ [6 

Σ Μδυπάγοι "Β Φουτπου, Ρ. 191. 14 Ἔοᾳπο, ὕογαρο ἀθ ϑ'υτίο οἱ ἂἄὰ Μοης 1θ6η, Ὁ. 88. 
3.66 4180 Ὦγ. Βοπαγάβοπ Β ΤΊανε 8, νοὶ. ἰΪ. Ρῃ. 612, 618. Ἐοδίπβοη᾿ Β Ττανοὶβ ἱπ ῬΑΙοβ0110 
δηὰ ϑιγτία, νοὶ. 1ϊ. ρῃ. 86, 87. [ὸ 1.4. Μαγιΐϊπθ᾿β ΡΠ στίπιαρο ἴὸ 186 ΗΟΙΥ 1,κπά, νοὶ. ᾿1. Ρ. 368, 
ΕΠ Ιου 8 Ὑτανοῖβ ἰπ Αἰιδισία, ΗΕ πβ818, ἀπά ΤΆΓΟΥ, γ0]. 11. Ρ. 356. 1 ἰπάβαγ 8 1ἰΐογβ οὗ 
Ἐφσγρίῖ, δια. νοὶ. ἰϊ. Ρ. 209. 

3 ἰγιἰβοη 1,Δη45 οὗὨἨἁ {π6 ΒΙ0]6, νοὶ. ἰζ, Ρ. 889. τ. Τποηιδο οουηϊοὰ 448, στοδὶ δηὰ 
δὴ]. ΤῊ πᾶ πὰ το Βοοῖ, ᾿. 198. 

8. ϑουγπαὶ οὗ τἰἢ6 Περυϊδείοῃ, ρδτί ἷ. ἢ. 254. 
4“λη ἀο Ν᾽ εἰ. Β Ναιταζνο, νοὶ], ᾿Ϊ. Ρ. 478. 
δ Βιιγο κι γν 8 τανε ]β ἰῃ ϑγτία δηᾶ (ἢ ΗΟΙ͂Υ 1,Δηᾶ, ὈῬΡ. 230,21. Τοπάοῃ, 1822. Ε{0. 
4« ἨργηοΓΒ Οὔδβογνδίΐοηβ, νο], ἱἰϊ. ῬΡ. 156, 157. 
1 Βυγοκμαγάτ Τγάνοὶβ πῃ ϑγγία δηὰ ἴἪη6 ΗοΟΙγ Τιαπᾶ, ΡΡ 20, 2]. - 
9 Βουϊηδοηΐς ΒιΙΌ]οίποοδ, ὅδογα, Ὁ. 13... Νὸνν Χο ῦκ δηὰ 1μάσῃ, 1848. 8ὅγο. 



Δίοιπίέαϊης 0 διὸ Ἡοῖν ]ιαπά, δ7 

ΙΔΟὨἶΔπ8, ΠἼΒΙΟΝ; δηα ὈγΥῪ ἱπ6 Απηογιῖθβ, ΞΗΈΝΙΒ (Βουΐ, 1]. 9.): 
10 ἐοχστηθα (86 πογίμογῃ Ὀουῃαδυυ οὗ 186 οουηίγυ Ὀεγοπᾶ Φογάδῃ. 
ὝΕΥΥ οορίουβ ἄσν [(Ἀ}}] Ποσὶ, 88 ΠΟΥ 4180 ἀϊὰ ἴῃ {16 ἀΔγ8 οὗ (868 
Ῥραϊπιϊδοῖ, (838 δαὶ]. οσχχιῖν, 3.) Τα ταουπίαϊῃ οὗ ΑΜΑΝΑ, τϑη- 
Εἰοποὰ 1. 50]. ϑοηρ ἷν. 8., 16 ἴἢ6 δου Γη ραγὺ ΟΥ δυτημΐύ οὗ Αιπιϊ- 
11 απ η8, ΡΓΟΌΔΌΪΥ 8οὸ ο8]16α Ὀδθοδῦδβα {π6 ΣΟΥ Απηδπδ ἀΘβοθη ἀρᾷ ἔγουη 
1, τ ΒΙΟἢ πγαΐοσβ [86 ὑογυϊοσ68 οὗ Ἰδαγπηδβουβ.32 [0 18 5[1}} βαυη θα Ὀγ 
μαδϑβίβ οὗ ἈΡΓΟΥ͂, 88 1 γγδδ ἴῃ [86 {1π16 οὗἨ βδοϊοιηοῃ.ὃ [Ι͂ἡ ΤΠ δυΐ, ἱν. 48. 
115 τηουηίβιη 18 6816 ἃ 51ΟΝ, ν ΒΙοἢ Πα5 Ὀθθη βιιρροββά ἰο Ὀ6 δἰ ποσ 8 
σΟὨ ΓΔΟΙΐΟΠ, ΟΥ ἃ ἔδυ Πγ τοδαϊηρ ἴον δισίοη : Ὀυῦ ΒΙΒῃορ Ῥοοοσκθ 
{πλη κα 10 ΡγΟθΔΡ]6, [μαὖ Ηδττήθη τγαϑ [Π6 πϑιηθ οὗ [π6 Βὶρῇἢδβϑί βυσωμῖξ 
οὗ {818 τιουπίβι μου ΣΑηρΘ, δηα ἰδδὺ ἃ ἰοῦσαν ρατγὺ οὗ Ὁ Ὠδᾷ {Π6 παπὶθ 
οἵ δῖου, Ζδ18 οὈνϊαΐθθ {6 σϑορταρῇοαὶ ἀΣΠΠου ΠΥ π]οἢ Βοπγα ᾿ηΐο- 
Ῥγοίοσβ δύ ἱπηαριπθα (0 αχιϑύ ἴῃ ῬΒδ]. Ἔχ χχἕν, 8. τ θτ Μουηῦ ϑίοη 
18 το οποα ἴῃ σοπηροίίοη τ] Ηθττηοη, ἀπά 18 ρθη γΆ Υ πηάοτ- 
βίοοά ἰο ΡῈ Μουπύ ΄ἴ᾽οη ἴῃ «6γβαϊ θη), συ μ]οἢ τγ88 τότ ὑμὰπ (Εἰ γν 
ΓΩ1]65 ἀἰθϑίαπε. οοοσγάϊηρ ἴο [86 ὈΙΒῃορΡ᾽᾿ 8 βυρροδιίίοι, ἔπΠ6 ἀδθνν [4]]- 
ἱπσ ἔγομῃ {86 ἰορ οὗ Ηδιτηομ ἄονγῃ ἴο {π6 ἰονσοῦ ραγίβ, τηϊρῃΐ τη): 6]]} 
6 οοτηραγρά 1ἢ ΘΥ̓ΘΣῪ τοϑροοῦ ἴο {86 »γεοίοιδ οἰπέπιοπέ μροη ἔλθ ποαά 
ἐλαὲ γαπ ἀοισπ ὑπίο ἐδο δεαγά, εὐοπ Αἀαγοπ᾿5 δεαγα, απᾶ τοεπὲ ἀοιοπ 
ἐο ἐλε εἰϊγίς ὁ ᾿ιΐα σαγπιεηίς (ῬΒ8]. οχχχὶ!. 2,.}, δηὰ {μαῦὺ Ῥοίὰ οὗ 
(οπὰ, πὰ {π|8 Β6Ώ86, 8.6 ὙΘΥῪ ῬΓΌΡΘΙ δ ]θηβ οὗἩ ἰμ6 Ὀ]Θββϑίηρβ οὗ 
ὉΠ δηα ἐὐἸομβμρ, σι ῖοι ἀιῆἔιιθα ὑμοιηβοῖνοβ ἐβγουρβουΐ {86 18 0]6 
3οαϊοίγ." 

Βοίὰ 1,6 θδποι δηά Α π|ὶ- 1 θδποῦ ἀγα σοπιρυϊοα ἴο Ὀ6 δρουΐ πἴῃ6 
ἐδβοπδαπα [δοῦ ἴῃ μοῖρηΐ, δα ΟΗ͂ΘΓ ἃ ΤῊΣ 8 Πα τηλρηϊβοοηΐ ρῥγοβρθοῖ 
ἴο [86 ῬαΒοΙα ον ; ἔτομι τ ΒΊΟΝ δὴν οἱερδηῦ τηϑίβροΣΒ ἅγα ἀοσνοα ὮΥῪ 
[δε βαοσγεὰ πυϊΐοσθ. (866 188. χ. 84, χχῖχ, 17. δῃὰ χχχυ. 2.) Τ,θρὰ- 
ΠΟῚ 8 ΠΟΥ ΟΟπΒΙἀογοα 88 ἃ ὙΘΙῪ Βίγοηρ, ὈΔΥΤΙΟΥΙ 0 ἰπ6 Τ,δπᾶ οΥ̓͂ 
Ῥοσηϊβθ, δῃἃ ορροβίπρ, δὴ αἰμηοδῦ ἱμβυσιουηί8 }]6 οὈδίδοϊα ἰο {ῃ6 
το ηΐβ Οὐ ΘΔΥΑΙΓΥ 8πα [ο οδδχιοίβ οὔ ψῶγ. “ Βδη, {δμογοίοσο, 
ΘΟΠΏΔΟΒΟΥΙΡ, ἴῃ (ἢ διτορϑηοο οὗ 818 Βοασί, δῃηὰ {86 ργιἀθ οὗ ἢΪ8 
βίσεηρί, τιθῃ6α [0 ΟΧΡτΘδ8 Π6 θ886 τῖ τυ ΒΙοἢ μ6 δὰ βυθάπρα {86 

ἰοδὺ ἀΠΠΠου ] 168, αἀηα μον ναὶῃ τῦδϑ {π6 τοϑιϑίδηοο οὔ Η 6 ζΖοϊκϊδῃ δηᾶ 
ἕδι ῬΘΟΡΪΙΘ, Βα βΒΆγ8, βὲν ἐδια πιμίἰμαάε 977 πὶ ολαγίοίβΒ ἄαυο 7 δσοπις ἔο 
ἐλε λεϊσὰέ 0 ἐλε πιοιιπξαίπιδ, ἔο ἐλ6 εἰς ὁ 1εδαποπ] απά 1 ιεοἵἱέϊ σιιξ 
ἄοισπ ἐΐε ἐαϊὶ οεάαγβ ἐλεγεού, απὰ ἐδε οἰοῖοες 717-ἔγθοβ ἐθμογοο  ; ἀπὰ 1 
ιτοἱΐ! ἐπέεῦ ἵπίο ἐδ λεῖὶσλέ 9. δὲβ δοτάεν, απὰ ἐλ ὕογεβὲ οΥΓ ᾿ἀΐ Οαγηιοί, 
(166. χαχνυῖ! 24.) Ὑ αὺ οὐ ΕΥΒ ϑοοοιηρ 188 οἡ ἔοοῦ, ψ 1 τηυοῖ ἸΑθΟυΓ 
δηὰ [μ6 ρστοαίοϑυ αἰ ουΥ, ὈΥ ἃ τ]παΙηρ ρα οαΐ ἰπΐο βίβρϑ, σ βοὴ 
ΠΟ Βοδδὲ οὗ Ὀυγάδη, οχοορύ 86 οδαουβ δηα βιυγο-οοΐθα τηι]θ, οδῃ 
ἰ:οϑα, [μα ΒΑΡῪ τηοπάγοἢ νδυμίθα 6 οουὰ ρογίοστη τὶ} ΠΟΥΒΘΒ 
δῃὰ ἃ τυ το οὗ οδαγὶοίβ. ὃ 1ουτίηρ (86 Ἰαὐοσ ρογϊοα οὔ {8 
Βοϊαλη Θρῖγο, Θῦβπου αἰογαθα δὴ δϑυ]απὶ [0 ΠΌΠΊΘΓΟΙΒ ΓΟΡΌΘΓΒ, 

3 Μαυπάζοῖ!, Ὁ. 77. 
5 (οεδηΐπδ᾽ 8 ἔπε. δηὰ Επρ]. Τ᾿ οχίοοῃ, ὈῪ ΒΟ Ώ8Ο0Ώ, ῥ. 78. 
8. ΒαοκΙηρ σα 8 ΤΥΘΥοΪ8 διηοηρ ἴἢ6 Αγδὺ ΤΥθοδ, Ρ. 395. 
4 Ῥοζοςκο᾽ 5 ̓Πϑοδοσγίριίΐοη οἵ [πὸ Εδδῖ, νο]. 1ϊ. ῥασί. 1. ὑῃ. 74, 75. Βρ. Ῥοοοοῖκο᾽  Ἐχγμίαμδ"- 

ὕου ἰδ ἀρργονοὰ ὉγῪ Μγ. Βαοκίιρμδπι. Ὑγανθ}8 διηοηρ ἴμ6 ΑΥδῸ ΤΥΡθδ, Ρ. 896. 
δ Ῥᾳχιίοῃ" ΠΠαδιΓατ ἢ 5 οὗὅὨ ϑογιρίιγο. νοὶ]. 1. Ρ. 1834. ΕἾγϑι οὐϊίοι. 



ὧδ λγείοαὶ ατοσταρὴμ 90 ἐπὲ Ποῖ 1, απά. 

80 ᾿ηξοβίβα [6 ποῖρηθουσηρ ΤορίοηΒ, 80 {πδΐ (6 δαβϑίθγῃ ΘΙΏ ΠΟΤΌΓΒ 
ἔουηα 10 ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ (0 Οβίμ Ὁ]18 σΑΥΓΊΒΟῺ8 {Π6το.ἷ 

2. ΜΟΥΝῚ ΟΑΈΜΕΙ, 15 βἰυδίοα ἀθουΐ θη τα 1168 ἰο {π6 βου οὗὁὨἨ Αογθ 
ΟΥ̓ Ῥ(Ο]Θμλα18, ὁ {Π6 βῆογο οὗ {πὸ Μοαϊοσγαπθδη ὅϑα: 1Ὁ 18 8 ΓΑ ΡῈ 
οἵ 8118 ἐχίθησϊῃρ Β1ὶΧ ΟΥ οἱ βαῦ τ}168 ΠΘΑΓΙΥ που δηᾶ βου, οοπιπρ 
ἔγουα {88 ρΙαϊηῃ οὗ βάγδθίοῃ, δῃα δῃμαϊηρ ἴῃ {Π6 ὈΓΟΙΠΟΠΙΟΣΥ͂ ΟΥ 806 
Ὑγ Π10}. ἔογπβ {Π6 ὈΔΥ οὗ ΑΟοἢο οὐ ἄογθυ [0 18 ὙΘ.Υ͂ ΤΌΟΚΥ, δᾶ 18 
οοϊημροβροᾷ οὗ ἃ ψ 815} βίομθ, τ ἢΠ]η 8 τ οαἀἀοα ἴῃ τἴ. Οἱ {Π6 οαϑβέὲ 
15. ἃ ἤπα ρ]αϊη ναίογοα Ὀγ {πὸ τὶν ΚΊΒΠΟΙ ; απά οἢ {86 τγοβί ἃ πδῖ- 
ΤΟΥ͂ΤΟΙ ΗΪαῖη ἀσβοθηαϊηρ; ἴο ([μ6 β8εδαΔ. [{8 ρστοαύοβί μοῖσῃηῦ ἀο68 ποΐ ἀχοθϑᾶ 
ὕνοϊνα οὐ δίϊθοῃ πυπαγοα ἔθοι.35 Τῇ βυϊητη δ οὗ (18 τηοιι δι ΓΘ 
Β81ἃ (ο ἀροιππα ἢ οὐ κ8, μ᾽ πο8, δῃα οἰοὺ {Γ668; δηά, διχοπρ' Ὀγϑα 68, 
Μ11ἃ νἱη68 πα οἴνθ ἴγθ8β γα 8}}} ἰο Ὀ6 Τοπηὰᾶ, ρῥγονῖπηρ (παΐ ᾿πἀδίγΥ 
Πιδα ΟΣΔΟΥΥ ὈΘ66Π οΙὨΡ]οΥα οα {118 τπηρταίθ ] 801] : ΠΟΥ 18 {Π6Γ6 ΒΥ 
ἀοἤοίοθου οὗ ἐουηίδῖηΒ δηα σἰνυ]οίβ, Βοὸ σταίθ α] το {16 ΣΑΙ απίβ οὗ 
{πΠ6 Εαϑί. ΤΟΥ͂Θ ΓΘ ΤΩΔΏΩΥ͂ ΟΑΥ6Β ἴῃ [18 τηοπηΐδὶ ΠΟ ΓϑηρΘ, ραγ οὰ- 
ἸΑΥν οα [6 Ὑγαβίθγῃ 8:46, (88 ἰαγρεδί οὗἨ ὑμιοῖ, 64116ἃ {Π6 βοῆοοὶ οἵ 
ἘΠ) 4, 15 τυ οἢ νοπογαίθα ὈοίΒ ὈΥ Μοπδδιηπλθάβῃβ δηα “68. Οπ {Π6 
ΒΌΠΊΠλἱύ, ἔδοϊηρ; [Π6 868, ἰγαπ θη δἰαΐθϑ, ὑπαὶ [26 ῥργορβμοί βίοοα ἤθη 
ἢ6 ρῥγδγϑα ἔοσ γαϊῃ, δηὰ θϑ μοὶ τΠ6 οἱουα ἀγῖβα ουὖ οὗὨἨ {Π6 Βεα ὃ: δηά 
οη {86 846 ποχί {Π6 8568 18 ἃ ἸΟΥ̓Υ δπα βρδοίοιβ οαυθ, ἰο τ οἢ ἰγδάϊ οι 
Γαγύοὺ βίδύθβ {παῦ (Π6 ρχορμοὺ ΕΣ] 1} 8 ἀοβιτθα ΑΠΡ ἐὸ Ὀτίηρ 841] Ἐ 
Ῥγορμοίβ, θη οἰ δ) ἤγο ἀθβοθηαοα οἱ ᾿ἷβ βδουϊῆοθ. (1 Κα ἴηρβ χν. 
19---40.)ὺ ΤΠ βροῦ οῃ {π6 βου ῃ-οαϑδῦ οὗ (818 τηουηίαϊπ, ολ]]οα ΣῚ 
"Μολλγαλα οὐ ἴ6 Μδεγηξ ίαςο, Μ. δὴ ἀ6 γε] ἀβ μαδ8 ββονῃ, ψ1} 
ΥΕΙῪ βίσοιρ δου άθηοα, ἰὸ θ6 {π6 ῥγοῦδῦ]8 βοθμθ οὗἨ {π6 ῥσορι θοῦ Β 
ΒΆΟΓΙΗο6.4 (ὐδυπλθὶ ΔρΡΡΘασΒ 0 ἤδνο Ὀ6ΘῺ {π6 Ὠδιη6, ποῦ οὗ {π6 81}} 
ΟΠΪΥ ἀἰβεϊπσυϊδηοα 88 Μουμῦ (ὑδυπιθὶ, οα {πμ6 ἴορ οὗ ψδῖοι [Π6 [ΔΠ}-- 
ἔα] ργορμοὺ 1] 1})8 8} οἴἴετεα βδογιῆσοθ, θὰ αἰ5οὸ οὔ {πΠ6 σο]6 ἀϊδβίτιοξ, 
τ ΒΙ6ἢ αθογαρδα {Π6 τἱομθδὺ ραβίυγα: ἀμα βῃορῃοσαβ τὶ (Ποὶν ἤοοκε 
ΓΘ 0 06 866 ΟἹ 108 ἰοπρ' ΘἸΆΒΘΥ Β]0068, ὙὙ1οἢ ἂὖ ργθβθηὺ δῇογα 85 
ΤἹΟἢ ἃ ραβίασγο σγουηά, 88 ᾿ὴ {86 ἀδγ8 ψμθὴ ΝΆΡΑ] δα Ὠΐδ ΠΙΏΘΤΟΙ.8 
μοσάβ οῃ (ὑγπιοὶ.ὃ ΤῊ νγ88 ἐλθ δτοοϊεπον 90, (αγπιοῖ νι ϊοῇ 1βαϊδἢ 
(χχχν. 3.}) ὀρροββϑ ἴο {π6 Ὀαύτθη ἀθβασί,. [Ὁ 18 τηϑηθοπμοᾶ Ὀγ Ατηοβ 
(1. 23.) 48 ἐλε λαδιίαϊίοπδ 9. ἐλε βλορλεγάβ. ΤῸΘ Ἔχργθββίοῃ, ϑοσγεβὲ οἵ 
ἰὼ Οαγηποῖ (2 Κιηρβ χῖχ. 23., ἴδ8. χχχυ!, 24.), Ἰπ}0}168 {παῤ χἱ 
δοουπάοά αἱ ομ6 τ ἢ ψοοα : Ὀυΐ 108 Γοπηοίθ 685, 88 {Π6 ὈΟΓΟΥ 
ΘΟΙΠΕΥ οὗ Ῥαϊοβίπο, δβὰ ἰἢς σ]] ἀοΓΏ6 88 οἰαγδοίοσιϑέϊο οὐ ραβίογαὶ 
Πρ ]αμά8β, σαῖθου ὑπᾶπ 108 ἸΟΙΠ688 ΟΥΓ 18 ᾿πδοοαβϑι 1 Πγ, τατιδῦ 6 
ΔΙ] υἀοα ἰο ὈΥ {π6 ῥργοριοὶ Απιοβ (ἰχ. 2, 3.), ὙΠοτα ὰ8 δῃοίθμοῦ 
Μοιυηὺ Οὐασμλοὶ, τ ἢ ἃ οἷἵγ οὗ [Π6 βαηθ ἤδιη6, βιἐυδίοα ἴῃ {86 ἰγῖρα οὗὨ 

. ΟἸγοθ Αππαὶ, 11. χῖν. Ρ. 91. Ῥχοοορίπβ ἀς Β6]1, Ῥογβ. 110. 1, ὁ. 18. 110. 11. 6. 16. 19. 
εἰτοά ἴῃ ΒΘ ῬΑ] βίη, ἴοπα. ἱ. Ρ. 822. 

2. ΒυοκίηρθαπιΒ ΤΎανο]β ἴῃ Ῥα]εϑιίης, ρΡ. 119, 1206. Ὧν. δου 8 Τληάβ οὗὨ 116 ΒΙΌ]ο, 
νο} 1. Ρ. 342. Μη. ἕδο ὙΠΒοη, Πούγουοσ, οδιπηδίθβ 118 Βοῖρῃῦ δἱ ἵνο [ουδαηὰᾶ ἔδοϊ. 
Γτανο]5 ἴῃ ἴῃς Ηο]γ 1,Δηᾶ, νο!Ἱ. 1Ϊ. Ρ. 51. ΤὨϊΓα οαιοῃ. 

8 Θ'0Π012᾽ 5 ΤΥδνο8 πῃ Εργρίῖ, ὅς, εἰτοά ἰπ [πὸ ΒΒ, ΟΥτῖ; δὰ ΤῈροὶ. Ἐονίεν, το]. 1. Ὁ. 872. 
Οὐτγηο δ 1,οἴζογβ, ᾿. 2349. 

ὁ Ψδὴ ἀο ΝΟ] ἀ6᾽᾿ 8 ΦουΓΤΠΟΥ [δουρὶ ὄντα δα Ῥαϊοδίίηο, γὙο]. ;. ὑῃ. 821---827. 
δ᾽ Μοητοβ Βιυπηπιοῦ ΒΔΙΩΌΪΕΒ ἰῃ ϑ'γτίδ, γ0]. ἴ. Ρ. 6.ἁ Οδγωθβ Ἐοοο]]δοϊίομδ οὗ [Π6 Εἰδδῖ, 

Ρ. 43. 



“Μοιηπίαϊπε 0 ἐλ Ἡοῖν “απάα. δ9 

υάδη, δπα πηοη!οηρα ἴῃ Φοβἢ. χυ. δὅ5., 1 ὅδ) χχνυ. 2., δῃᾷ 2 διη. 
1, 8., ΠΙΘῊ τὰ8 ΤΊΣ ἴῃ ρμαβίασγαρθ. [ὑ 18. ΠΟῪ ο811.ὁ4 Κυγηα!. Ὦνγ. 
ΒοΡίμβοη ἔοι πα Βογα Ἵχίθηβινθ συϊηβ.Ψ} 

3. ΤΑΒΟΕ οΥ ΤΉΛΒΟΒ 18 ἃ οδ᾽ολγθοιβ τηοιιηΐδῖη ΟΥ̓ ἃ ΘΟη16 8] ΌΤΙ, 
δρουῦ ἰβτθα ἱμουβαπᾶ ἔδοῦ ἴῃ Βοϊσῃξ, δη γι Υ ἀείδομοα ἔγοπη ΔΗ 
ΠΟΙσὨθουγίηρ τιουπίαϊη, δηά βίδηἦβ οὴ ὁπ6 δἰ46 οὗ [86 στοδί ρ]αῖη οὗ 
Ἐβάγδϑίου : [86 εἰάθβ δ τυρσεοᾶ δηᾶ ρῥγοοϊρίίουβ, θυΐ οἰοίμβοα τ 
Ἰυχυτίαηΐ {ΓΘ 65, Ὀυ μοῖρα! ]Υ οα Κ8 δηὰ τ]ὰ ῥ᾽ βίβοῃιοθ, δπᾶ Ὀυυβηποοά, 
ἐχοθρί οὐ [16 δουΐπογη 8146 οὐ {6 πιουπίαϊθ. Ηρθτο Βδυὰκ ψ88 δἢ- 
οληροα, ψ ΏΘη, αὐ {πΠ6 βυσροϑίίοη οὗ Π6θογαῆ, μα ἀδβοοπᾶάρά πιῇ θη 
(βουϑαπα τθπ, δηᾶ αἀἰδβοοιμῆ θα (λ6 μοβὲ οὔ ὅϑἴβογα. (ὑ πᾶσ, 1ν.) ΤῈΘ 
του δῖ 18 βίθορ οὗ δϑοθηΐ, δῃα 18 οοτηρυϊοα ἴο 06 ΠΘΑΥΪΥ οπ6 π}}}6 ἴῃ 
μεῖσῃ, Τὸ δ μδϑγβϑοη βίδπαϊηρ δ 118. [οού, 1Ὁ Ἀρρθδαγβ ἴο ἱδγταϊπδΐθ ἴῃ 
ἃ Ῥοϊαῦ ; Ὀαΐ ΜΆΘΩ Αὐτινοα δἱ [86 ἴορ, 8 18 ἈρΡΎΘΘΘΌΪΥ δυγργιβοὰ ἴὸ 
ἢπά δὴ ονδὶ ρ]δίῃ οἵ δδουΐ ἃ αυλγίον οὗ ἃ τὰ1]6 1ῃ 118 στοδίοϑί θηρία, 
ρον γα ἢ ἃ Ὀοα οὗ ἔδγίι] 6 80}} οὐ {π6 τ οϑί, δα Παυησ ΟἹ 118 δδϑῦ- 
ΟΓῚ 8146 ἃ τηβδβ οὗ γιιΐη8, ββϑιιϊηρὶν {86 γϑδίσοβ οὗ πάη πεῦ, στούίορϑ, 
Δ βίγοῃρ νγ8]18, 4}} ἀθοϊ ἀϑά]γ οὗὁἨ βοπηθ δηϊαυυ, δηα 8 ἴδιν ἄρρϑδγ- 
ἵπσ ἴο Β6 {86 ὙγΟΥΚΒ οὗ ἃ ΨΘΥῪ γοιηοίθ ἀρ6.2 υτίησ (Π6 στοαί 
Οὗ [Π6 δυτηταου, ΤΆΒΟΥ 18 ἴθ 186 τηογηϊηρ οογογοᾶ 8 οἱουάδ, γι ἢ 
ΒΑΡ Ρ ΑΓ ον Αγ ποοη. ΤῊ ῥγοβροοίβ ἔγοτα (8 τηουπίδϊῃ 8.6 β᾽ῃ- 
συ ανγ ἀ6] ΚΓ] ἀπά οχύθηβισθ. Τὸ {ῃ6 βουΐι 116 186 ΜΟυΝΤΑΙΝΒ 
ΟΕ ΕΝΘΕΌΡΑ ΑΝῸ ΒΑΜΑΕΙΑ; ἴο {πΠ6 πο -οαβί, δου βὶχ τ1]68 ΟἹ, 
ϑρΡοδΥβ ΜΟΥΝῚ ΗΈΒΜΟΝ, Ὀοποδί τ ΒΙοἢ ἡ γο Ναὶ δηα Εἰμαοσ. Τὸ 
τα πουτῃ [16 {πὸ ΜΟΟΝῚΤ ΟΕ ΤῊΗΕ ΒΕΑΤΙΤΟΡΕΒ ὃ, σπογὸ ΟἸχιδὺ ἀ6]1- 
γογρα }}18 ἀιν1π6 βουτηοῃ [0 186 τη] Ἰπ66 (0 ποτα σταϊγδου]ουβὶν [ρα 
ἴῃ 18 νἹ οἰ ΠῚ 4), πα πΠ6 ΜΟΥΝΤΑΙΝΒ ΟΕ ΟἼΣΒΟΑ 80 ἔδίαὶ ἴο δαι]. 
ΤῊ Ἰαύϊοσ ἃγο 53:}}} οδ δὰ ὈγῪ 1π6ὸ παῦνοβ Ζ))εδοῖὶ ΟἰἸϊδο, ον δίουπί 
αἸρο. ΤΟΥ δῖα ἃ Ἰοπριμαποά τἹάρσο, τἱβίηρσ ἊΡ 'π ρϑδκβ δδουΐ οἱσῃύ 
δαπάγοα ἔδαὶ ἀθονο {86 Ἰδθνϑὶ οὐ {μ6 τοδά, ὑγορδΌ]Υ ἀροὰῦ οὔθ {ποὰ- 
βϑῃά δεῖ δῦουε {86 ᾿ἰονϑὶ οὗ {86 Φοτάδῃ, δπα δρουῦ ὑνοῖνο μυπατρα 
8δονα ἐμαῖ οὗ (86 868: δια Ὀουπάϊηρ {π6 Ρἰαίη οὗ [πΠ6 Φογάδῃ οἡ {Π6 
γοοὶ. {{{6Γ Βο]ἴπἀθ 18 ΟἹ ΘΥΘΥῪ 8146 οὗὨ {8686 τηοπηΐδιηβ, ἡ ΒΙΟἢ 

" Βοῦϊηδοη᾿ Β ΒΙ0]1ς 4] Ἐθδολυοβοβ, νοὶ]. ἰΐ. ρῃ. 196---199. 
5. 2011}16{0 5 1δἴζογβ ἔγοτῃ Ῥαϊοδίμο, Ρ.ὄ 140.0 ΒυοκίηρδπιΒ ΤΥανο8 ἰῃ Ῥα]οδιΐπο, Ρ. 104. 

Βυτοκμαγὰτβ Ὑτανεὶβ ἱπ ϑγτία, ὅο. Ρ. 834. Μοηγοβ Βδιιῦ]6 ἰῃ ϑγτίδ, νοὶ. ἱ. Ρ. 297. 
Ἰοτὰ Γλπάδαγ ἰ5 οἵ ορίηΐοη ἴπδὶ [Π6 ταῖπβ οὐ Μουυὶ Ἰδοῦ δσὸ ἴμοδοὸ οὗἨ [Π6 δηοΐθηϊ ἴοντπ 
δηὰ (οχίγεβδβ οσοοϊεἃ ὈῪ Φοδορῆυβ. ([διΐοσα οα ΕΠΥΡΙ δπὰ Ῥαϊἰοδιίηθ, νοὶ. 11. Ρ. 86.) ὍΤδο 
Υἱρτιοῖῖο οὗἩ τὨϊ8 τηουπίδίη ἴῃ ὑ. 88., ἰ8 οοριεἂ ἴτοπι Ὦτ. Εὰ Ὦ. ΟἸδυκοβ Ὑγδνε]β, γο]. ἷν. 
Ῥ. 2334. Ιδἔ τοργεδοπβ [86 πιουηϊδίῃ 88 βϑδθη ἴῃ ογοδββίηρ [ἢ 6 ῥἰαίη οὗὨ δεζγθοὶ ογ Ἐβάγδοίομιι. 

5 Τηΐδ 811} πιδὺ ἴᾶνα δὴ οἱονυδίίοη οὔ ἢ Ὸπὶ ἵψΧὸ ἴο ἴἴγοο δυαπάτγεα ἴοθο. Ὑη6 Ῥγοβροοῖ 
ἴτοτι ἰϊ5 βαϊαμῃιῖξ, νοΐ 18 δὴ δίδα οὐ ΠΙΔΏΥ δοτοδ σοπίδίηΐηρ δοϑιϊογεὰ γαΐπβ, ἰ8 ὕΟῚ ἢ 
εχιεπεῖνε δηὰ Ὀοδυια!. ὙΥ1Φοπ 8 Ττανο δ ἰηῃ Εργρὶ δηὰ ἴῃς Ηοὶγ 1Δπά, Ρ. 8413. (]οη- 
ἀοη, 1822, 8νο.) ' 

4 κα Ὑ͵ΏΘΙΠΟΥ," δαγ5 Μτγ. ϑίθρμθηβ, “᾽ς ὕ6 ἔτ 6 ΟΥ̓ ΠΟ ἴδαὺ (8 ν'δ8 [6 Μουηὶ οἵ Βεαιῇ- 
ἰπάεα, ἴξ 5 πὲ 0 ρἷδοθ σγῆθγο, ἰῃ τἤοθο ρεϊπι γα ἀαγβ, ΟΥ οὐθη ἴῃ ἴδο δβίδι6 οἵ βοοί θιΥ 
Ὑ οἾ ΠΟῪ οχίδία ἴῃ τ[π6 ΗοΙγ 1,Δηᾶ, δας δὴ ουθηὶ χα ζῃς πανὸ ἴθ ρἷδοθ; [86 Ῥγθϑοβεῦ 
εἰδηάϊηρ, ἃ 11{|6 ἀϊδίδηοϑθ τπρ 86 8}}}, ἀπά 80 τηυ]εϊπἀο δἰειϊηρ, ἄονσι Ὀδίογο Βΐλ. Ἱπάοεά, 
80 δἰ τΙ ΚΙ ΡῚΥ δἰπαῖϊασ, ἱπ 41} ἰι5 ἀδίδὶ!β, 18 [ῃς διϑδῖβ οἵἨ δος οἱ  Βοσο δα βίηρ, ὨΟῪ ἴ0 ἴῃς 
πἰΐοὴ αχίϑιοα ἴῃ τ τίπγο οὗ οἷν βανίουγ, ἐπδὶ 1 τοτηθπιῦον, ΒΟΩ δἰδηἀίηρ οἡ [Π16 ταΐπβ οὗ 
ἃ κ108}} ΟΠ ΓΟ Οἢ διιρροθοὰ ἴο οονοῦ ἴμ6 ργοοΐβο βδροῖ ψμοσς ΟἸγῖδὶ ργοδομδὰ ἐπαῦ σοι ροπαϊατῃ 
οἵ ξοοάποβ διὰ υϊβάοιη, ἰδ δίγαςις πῦο τπδὲ, ἸΕἼῚ ΟΥ ΔΩΥ ΟΥΠΟΥ πιδῃ βμοι]ὰ Ῥγθϑοῖ ΠΟῪ δπὰ 
πτληρε τ ϊηρα, (ῃ 6 Ῥϑορὶς ψουἱὰ οοπιὸ ουἱΐ ΠΌΠΙ ἔ1π6 οἰτἶε8 δη ἃ ὙΠ] αροβ ἴ0 ἀἰβραίθ, ἃ8 1ΠΟΥ͂ 

ἀϊὰ πηάεγ [16 ργοδοίηρ οἵ ουγ Ιογὰ." διορηοη8᾽5 [πο η8 οἵἁ ΤΊανεϊ, Ρ. 58}. 



60 Ρ᾽ιγεῖοαὶ Οαεοφγαμὴῃ Ὁ ἐδο Ηοΐν 7ιαπά. 

Δογ πὸ ἀντ] ρ-Ὀ] 068 ΤῸΓ τηθῃ, δχοορύ [01 {Π6 νγδηάθυϊηρ δ ρἢοσά, 
ὙΠΟ86 ΒΟΑΓΟΝ [ῸΣ ραβίαγαρο πλιβὺ οὔθ Ὧ6 1η νϑίῃ ; ἃ8 ἃ [1016 ψΠογϑᾶ 
σταΒΒ δηα ἃ ἔδυ βοδηΐυ βῃγυ 8, ἀἸΒρογβοα ἴῃ ἀΠἔἴθγοηΐ Ρ͵δοθβ, οοπϑίϊίι 8 
{π6 τ Πο]6 ργοάμποβ οὗ {π6 τηουηίδὶηβ οὗ αἸ]ροα.} ΤῊδ ὅθε οὗ ΤΊ ογῖ85 
18 οἰθαυν ἀϊβοονογρά ἰοψαγαβ {Ππ6 πον -οαβῦ, ἑοστηϊηδίθα Ὀγ ἰῃ6 Βῃηον - 
σλΡΡεα Ηδστθοῃ.52 Οἱ {Π6 δαβίθστῃ β'4θ οἵ Ταῦοσ {ῃ6Γ6 18 ἃ 8118}} 
ποιρῦ, ψ οἢ ὈΥ ἀποϊθηΐ γα ΠΟ ἢ 15 ΒῸΡΡΟΒΟα ἰο αν Ὀθθῃ ἐμ6 βοθῃ6 
οὗ οὺν ΤΟΣ ὑγαηβῆραγαιίοη, Οὐ {Π6 ΔΙ ΟΓΒΆΣΥ οὗ {π6 ἰταμβῆρττγο- 
ἴοη οὗ 6808 ΟΠ γῖβί, δοοογάϊηρ ἴο {86 σἰύθδ] οὗ {π6 ΒομἸΒἢ βεοῦοη οὗ 
[86 υαπΐνουβαὶ ΟΒ γι βδίϊδη ομυσοῖ, [6 γ6 18 ἃ σγοαῦ ρσοοθββίοῃ, δη4 τη888 
18 Ρουξοτταϑα δἱ {π6 δΐαυβ, ἡ 10. ΒΌ ΡΟ δ 10 ἢδ8 ογθοίθα τ ῇοσα (86 
ΤΠ γθα ἐαὈΘΓΏ801 68 ἀΥῸ Βαρροβϑά ἰο αν θθθη τηδάθ. ὙΠΟ ἅτ ἰπ 8 
ΒΌΆ Θσυδηθουβ γδ} 1.8 (Μαῖί, χνυ]!, ]1---8,, Μαγκ ΙΧ. 2---9ϑ.) Βυτην 
186 στοαῖοσ ραγΐ οὗ (86 βυγημηθσ, {86 ταουηίδϊη 18 οονογοα ἴῃ [6 
ΤΟΥ ΠΙ Ωρ ὙΠ} ὙΠῸ} οἷου 8, τ Β]ΟΝ ἀΊΒρογβα ὑοναγαᾶβ τη] ἀτ-αγ. ΜΟΥΝΥ 
ΟΑΕΜΕΙ, 18 ἰο {π6 βου - τοδί, δηα οομοθαὶβ {π6 Μοα ουσαηθδη ἔΠΌσα 
νον : δηὰ οὖ {π6 ἴοού οὗὁἨ {{18 τηοπῃίδιη [86 βρδοΐουβ δπᾶ οὐ] ναϊρα 
ΡΪδῖη οὗ ΕἸΒασδθίοη βργθϑαβ 1861} 

4, ΤΊο ΜΟΥΝΤΑΙΝΒ ΟΕ ΙΒΒΑΕΙ,, αθοὸ οδ] θα (6 ΜΟΥΝΤΑΙΝΒ ΟΕ 
ἘΡΉΒΑΙΜ, ὝΟΓΘ βι[υδιοα ἴῃ {Π6 ὙΘΟΣῪ οοηΐγο οὗ {86 Ηοὶγν 1,δηᾶ, δαηα 
ΟΡΡοβὶίθ ἰὸ 6 ΜΟΥΝΤΑΙΝΒ ΟΕ θρΑη. ὉΠ 501] οὗ Ὀοιἢ γἱᾶροθβ 15 
ἴογ}]16, ὀχοθρύηρ {πο ραγίβ οὗ {π6 τηουπίδιηβ οὗἨ ἴδβγϑθὶ βίοι δρ- 
ῬΥΟΔΟῦ {86 τορίοη οὗ (6 “οτάδῃ, δηά ὙΜΙΟἢ ἀγ Ὀοίι τυρροα δὰ 
απο] οὗ δβοθηῦ, δηα αἰδὸ τ {π6 δχοορθοη οὗ {π6 ομδίη 6χ- 
ἰοπάϊηρ ἴγοση {86 Μουπί οὗὁἨὨἁ ΟἸνθθ ὩΘΑΡ “6 πβα θη 0 {86 μ]αῖη οὗ 
ὁ} ογοῆο, σμῖο ἢδΔ8 αἰνᾶγβ δῇογαθα ]υγκίηρ Η]δοο8 ἴο τοῦ Υ8. 
(Κα χ. 80.) Τα ταοδὶ ο]οναιθα βιυμπηπιΐ οὗ [818 στίαρο, συ ΒΊ ἢ 8Ρ- 
ῬΘΆγΒ ἴο ΡῈ 186 βαῖμθ {παῤ νγὰ8 Δ ΟΙΘΓΠΥ 08]16ἃ {μ6 Ποολ 0. Ηἰϊπιπιον 
(δ υάρ. χχ. 46. 47.), 18. αὖ ρῥγαβθηῦ πόύσῃ ὈΥ͂ {86 πᾶπὶα οὗ ᾿μαγαπέαπξα, 
Δηα 18 ΒῈΡΡΟΒΟά ἰο αν θθθὴ ἰδ6 βοθῃδ οὗ οὔῦγ ϑδνιουσ ἐδπιρίδοῃ, 
(Μαΐίυ. 'ν. 8.) [ὑ 18 ἀεβουι θϑα ὈγῚ Μαδυπάγε]]}", 88 βιυμαἰθα ἴῃ ἃ τηου- 
ἰαϊποῦβ ἀροβαγί, δηὰ 88 Ὀθὶπρ' 8 τηοϑῦ ΤΑΙΒΟΥΔΌΪΥ ΟΥ̓ δηα ὈΔΥΥΘη μΪδοθ, 
οομβιβίύϊηρ οὗἨ Πρ ΤΟΟΚΥῪ τηουπίδίηβ, ἴση δηα ἀιβογαογοά, δ 1 {Π6 
οαγίῃ μὰ Πού βυδγοα βοῆθ ρστϑοαῦ οοῃυυϊβίοη. ὙΤΠ6 ΟΟ]οὈγαϊοα 
ἹῬΜουπίδίπβ οὗ ΕΒΑΙ, (βοτηδίϊπγχθβ νει θα (6041) πὰ ΟἜΈΕΙΖΙΜ (Βοαΐ. 
ΧΙ. 29., ΧΧΥῚ. 4. 12. ; Φο88}. νἱ, 80----8ὅ.} ἄγ βοραγαίθα ἔγοτη δδοὶ 
ΟἾΟΣ ΤΩΘΓΟΙΥ ὈΥ 8 Ἰπίουυθηϊηρ ν]]6 0 ; ΤΠΘΥ͂ 8.6 βιζυδίρ, {Π6 ἔΌΣΤΔΟΓ 

1 ῬοΒαγάβου β ΤΊΑΥΘΪ5, νοΐ. 1ϊ. Ρ. 4256. Οὐσηο᾿ 8 ΠΘΟΟἸ]οοϊίοηΒ οὗ ἐμ6 Εϊλβί, Ρ. 19. (ῷου- 
ἄοῃ, 1830, 8νο.) 

3 ΤΑ 8 ταν] δ, ἢ. 900. ᾿ 
8 Μαῖοῦ Βκίπηου Β Οὐϑυϊδη ἃ ΦΟΌΓΣΠΘΥ ἰο Τη αἶα, νοὶ]. ἱ, ῥ. 181]. --- Ἐτοῖι [Π6 δΒίϊοποθ οὗ 189 

ΘΟΥ̓ΔΠρΡΟ ἰδἐ8 88 [0 {π6 τηοπηϊδίη οΥ̓ ἰΓαπβῆρσατγαίίοη, δηα ἔγοτῃ ἐμο οἰγουτηβίδησο οἵ 6888 
ΟΠ γίβὶ θεΐηρ, υ8ὺ Ὀοΐοτο δὲ βββασοα ῬΆΠΠΡΡΙ, δϑοσῖο Ἰοατηθὰ σὴ Βατο σοηῃίοηἀοα δαὶ 
ΤΆΣ σου] ποῖ ἢᾶνο Ὀ66η ἴδ Βοθ 0 οὗ ἐδ στοδῦ θυθηξ. Νο τηοππίδέη, ἰΐ 18 ἔσιιθ, 18. 80 6- 
εἰβοὰ ὈΥ τπ6 ουδηρο δέ, ΠΟΥ 18. 186 δοὶ οὗ ΤαῦΌοΣ δοίης 6 τηουπίδίη ἀραγέ ὃν ἐἐεεῖ Γ ΔῸΥ 
δισυμθηΐ ἴῃ ροΐηῦ; Ὀαϊΐ, 88 Π6 δδογοαὰ ὙΥΙΓΟΙΒ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ δίδίθ ἱξ ἴο βᾶνα Ὠδρροηθὰ βὶχσ ἀδΥβ 
α ΟἿΣ ϑβανίουγ ἀἰβοοῦγθο δ᾽ ὕβοβασε ῬἘ]ΠΡΡὶ, Βα δὰ τἰπὸ ὁπουρἢ ἴο Τοΐαγη ᾿ηΐο 

4}1166, το} τγὰ8 ποῦ δῦονυο ἐνγθηςγ -νο ἰοαρτιοθ᾽ ἀϊδίδηοο ἔγοῃ Τδῦοσ. [{ ἴ8, ᾿μογοίοσο, 
ποῦ ἱπηρΓΟὈ Δ Ὁ]6 [Παὺ (818 τηουππέδίη Ὑγ88 [Π6 ϑοθῆθ οὗ ἢΐ8 ὑσδαπβῆριγδίίἼοη, Βοδαβοῦγο δηὰ 
1 Ἐπί 8 Ιπισοδυοίοη, (Βρ. Υ δἰϑοῃβ Τυγδοῖβ, νοἱ. 112, ρΡῃ. 271, 272.) 

4 Μαπῃηάχε!!, Ρρ. 106, 107. Α Ἰαίου ὑγανθῖ]οσ, μόνονοσ (Μγ. 901180), 8 οὗἩἨ ορϊἱπίοῃ 
ἐπαῦ (06 Υἱθῦνγ ΠΌΤ {818 Τηουπίδίῃ 18 ποῖ Βαβαί ΘΏ}Υ οχίθηβῖνο. 1,9 ἐἴογβ ἤτοι Ῥαϊοβιίης, 
Ῥ 199 
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ἔο [16 ποτ, ἀπ {16 Ἰαυΐένῦ ὑο {π6 βουΐῃ οὗἨ ϑ':ομοπι οΥ ΝΆΡΟΪΟΒβ, 
ὙΠΟ086 βίχϑοῖβ σὰ ΡᾶγΆ}]6] ἴο [16 Ἰαιίθυ τηουπίδιη, τ 1 Οἢ ΟΥ̓ ]ΟΟ ΚΒ 
[6 ἴοι. ““ΤΉΘΓΘ 18 8 Κιπα οὗ β0]}}π|6 ΠΟΥΤΟΥ ἴῃ {Π6 ἸΟΙΥ͂, οΥαρΡΎ, 
84 ὈΔΙΓΘῚ δβροοῦ οὗ [8686 ὕνχγο ταοιιἰδίηβ, τ] ἢ Βθθῖ 0 866 βοῇ 
οἴμοσ τι δὴ δἱἷν οἵ ἀβββδῃοθ ; Θβρθοι ΠΥ 88 {ΠΟῪ βίδπα οοπίγαβιθα 
ὙΠ 086 το γα] Ὺ Ὀθμθδίν, σμογο {86 οἷν [οἵ ϑῃθοθθπν οῦ Ναρο- 
10867 αρρϑᾶγβ ο Ὀ6 ἱπιοααθα οἡ ΕἸΠῈ 8146 ἴῃ ρσθθῃ ραγάθπβ δηή 
οχύθῃβινο Οἰϊγα σΤΟΌΠΑΒ,--- ΣΟ ΠἀοΓΘα ΤΟΓ6 γοσάδηϊς ΟΥ̓ {86 Ἰοηρίποηρά 
ῬουοΒβ οὗὨ βῃδαβ σι ὉΠΟΥ͂ ΘΗ)ΟΥ͂ ἴγοτλ {86 τηουπέδὶη8 ΟἹ Θδοῦ 8146. 
ΟΥ̓ {86 ἵτνο, ΟἰουΖιπλ ἴδ ποὺ ὙΒΟΙΥ πιουῦ οὐ ναῦοη.}) 1πη (ἢ6 
ῬΜουῃηίαδὶπβ οὗ ΨΦυᾶδιῃ {πο γ6 Ἀγ πυθσοῦβ (ὑανοϑ, βοιηθ οὗ ἃ οοηῃβί δ γ- 
Δ016 8'Ζζθ : (86 τηοδὲ σϑιηδυΚαῦϊο οὗ ἰῆθβα 18 (6 (αν οὐ Δἀυ)]δμ, 
ΤΩ ΘΠ Π]οπρα ἴῃ 1 ὅδῃι. χχὶϊ. 1, 2. 

ὅ. Το ΜΟΥΝΎΑΙΝΒ ΟΕ' ΟἼΠΕΑΡ 816 δ᾽ζυδίοα Ὀογοηα {π6 Φογάβῃ, 
“πα οχίθηα ἔγοη Απο-Πἰραηὰβ οὐ Μουμπὺ Ἡρδιτηοη βου νγαγα ἰηΐο 
Ατγαρῖα ῬΡείγσθα. ΤΠ πογέλογπ ρατὶ οὗ ἴπθπι, Κπόνσαι ὈΥ {6 πδιηδ οὗ 
ΒΛΑΒΗΑΝ, νγἃ8 σα]ογαϊοα [ῸΓ 118 βίδίθ Υ οδκβ 3, δῃα πυμηθσουβ Πογάβ οὗ 
σαί] ραβίυχοα οἡ 118 ἔδυ] 6 δ0 1}, ὑὸ 8 1ο ἢ ΤΟΥ͂Θ ΔΓΘ ΤΩΔΗΥ 8]]π|810}8 
1π {86 Βογρίαγαβ. (ὅ6θ, διηοηρ ΟΥΠΟΥ ρϑββαρθβθ, ουΐ, χχχῖϊ, 14.; 
βδ]. χχὶ! 12. δηᾶ ᾿χυἹ!. 15. ; [88. 11. 18.; ΕΖΟΚ, χχχῖχ, 18.; Απιοβ 
ῖν. 1.) Το Βαὶγ οὗ 86 σοαίβ {παὺ Ὀγονβοα δρουΐ Μουηΐ (ΟἸ:]οδά, 
ἌΡΡΘΆΓΒ ἴγοτη 30]. βϑόηρ 'γ. 1. [0 πᾶν Ὀθθὴ 88 πα 848 ἰμαὺ οὗ [ῃ68 
οΥ θη] ροδί, τυ] ἢ 18 16} Κπόνσι ἴο Ὀ6 Ροβθθββοαᾶ οὐ {86 ἤμϑιῃβββ οἵ 
[86 τηοδβύ ἀα]οαίθ δἰ κ, δηά 18 οἴδη δι ρ]ου δα ἢ ᾿ηοάοσῃ {1Ππ168 ῸΓ [6 
τηϑημπέδλοίαχο οὗ τη β. ΤῊ γιά ἶο Ῥατὺ οὗἁ [18 τηοπηίδίηοιβ ταηρσο, ἴῃ 
δι Β[ΓΙΟΙΟΥ Β6Π86, 78 ἰοιτηρα ΟἸϊεαά ; δα 1π 411 ῬγοΟθΔὈΙΥ 18. {86 
τοουπῃίαϊη ΠΟῪ 8116 7))οδοὶ Π)οϊααἀ οὐ 7))οδεὶ 7))εἰαοιια, οὐ ΜὨΙΟΝ 
15. [π6 τυ ϊηθα ἰονγη οὗ Ὠ)]εἸαβα, οἷ ΤΩΔΥ Ὀ6 {Π6 506 οὗἨ {86 δποϊοηΐ 
οἰγ ΑἸἸοδά (ΗΠ. νἱ. 8.)., οἰβοσσβογο οδἹ]οὰ Βδιοίμ (1684. [Ιἢ {86 
δοκέπεγπ ρατί οὗ {Π6 βδμθ σταῆρθ, Ὀθγομά [86 ΨΦοτγάδῃ, Ὑ6ΓΘ, ---- 

6. Τὴε ΜΟΥΝΊΤΑΙΝΒ ΟΕ ΑΒΑΕΙΜθὅ, 8 τϑηρο οὗ τυρροῖ 81118, ἔοστι- 
ἵπρ' {8Π6 ποτίσῃ ᾿ἰτϊ8 οὗ {86 ὑουτϊοτυ οὗ Μοδρ, το ἀγα σοῃ)θο- 
Τυγοά [ὁ ανα ἀογῖνοα {μ 6} πδῖηθ ἔγοσῃ {π6 ρβββθ8 Ὀούνθοη {86 ἢ}11]8, 
οὗἩ ΒΟ ΤΠΟΥ Το γο ἔοστηθά, οσ, ρϑυθαρβ, ἔγοπι {86 [ϑγδ}] 168 Βανϊηρ' 
Ῥδββϑα {Π6 ΥἹΥΘΙ Φογάδῃ ἰηΐο {π6 ῥγοχηιδοα ἰδπᾶ, ορροβιίθ ἴο {Π686 
χτηουηίαϊηθ, Αοοοχάϊηρ τὸ Ὠγ. ὥὅδαν, {ΠῸῪ τῶ ἃ ἰοῃρ στἱᾶρε οὗ 
ἔτι υδι!, τόσου, δηα ργθοϊριίουβ ἢ1118, τ] ἢ τα σοηὐ!ηπθα 811 δοηρ 
16 οαϑίθσῃ οοδϑὺ οὗ ἰῆ6 ᾿Πϑοδα ὅδ, 88 3. δϑ {Π6 ουὐα οδῇ σθβοῃ. ΝΘ ΔΓ 
{8686 τηουπίδιηβ (Π6 1ΒΓ86 1168 πα Βαυθυα] Θηοδρηηθηΐθ, Τα τηοβὺ 
οταϊηθηΐ διηθηρ' (Ποῖ ἅτ ΡΙΒΟΑΗ δπα ΝΕΒΟ, ὙΠ]. ἢ ἴοστα ἃ οοη]ηποὰ 
ομδίη, δῃηα σοτϊητηβπᾷ 8 νἱον οὗ [86 Ὑ 016 Ἰαπα οὗ δπαδη. (οαΐ. 1]. 
217.. ΧΧΧΙΙ. 48---ὅ0., χχχὶν, 1, 2, 3.) Ετοιὰ Μουμὺ Νοῦο Μίοβεϑβ βυτ- 
γουθα {πὸ ῥγχοιηϊβοα Ἰαπᾶ, Ὀθίογθ ἢ6 νγαὰβ φαΐλεγοά ἰὸ ἢιὶ8 ρόορῖε. 
(ΝΌΩΡ. χχυι!. 12, 13.) ΤῈ ΗοΡγονΒ Πα ΘΠ σῖνα {π6 δρὶτποῦ 

2 Φονεῖ δ (γίβιϊδη Βοϑθάγοβοβ ἴῃ ϑ'γγία,, ὅς, Ὁ. 102, (Ἰοπάοη, 1825. 8νο.) 
2 ΤῆΘ οδἰκ, νας ἴῃ δησίοης (π|68 βιρρ ἃ ἐπ6 ΤΎτΔηΒ ΠῚῈ οδῦβ (Εζοῖκ, χχν]ϊ. 6.),, 8 

61}}} (γε απ ΪῪ ἴὸ θ6 οπηα ἢοτο: {86 50}} 18 τηοβὲ ἸΧΌΓΣΙΔΠΟΪΥ [οσι 6; δη ἃ τπ6 ποπιδάϊα 
ΑτδῸ ᾿πμδ Δ η8 Δ’Ὸ 48 ΣΟθυβῖ Δη ἃ ΘΟΠΊΟΙΥ 85 76 ΤΠΔῪ ΠΟΠΘΟΙ͂ΥΟ 1ἴ5 Δηςσίοηΐ ῬΟΒΒΟΒΒΟΥΒ ἴο 
ανα Ὀδοη, δοοογάϊηρ ἴο 7ἪΠ6 πος 65 ν᾿ ΠΙ ὮΝ ἱπο  ἀΘὨ ΠΥ ΟςςοῸ ἴῃ (ἢ6 δδογοὰ ψοϊμπιο. 66 
Μτ. ΒιοΚΙΠρ ΔΙ Β Ἰηξοχοβιίηρ, ἀΘ ΒΟ ρΡΌ “11 οὗ [818 τορίοῃ. Τύυϑυ δ, Ρῃ. 325--- 829, 

5. Αδαγίηι ἀρηῃοῦεβ ς85868 ΟΥἨΡΑβδβᾶρἘδ. 
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οὗὨ ευογϊαβέϊησ ἴἰο ὑποὶγ τηοπηίδίηβ, Ὀθοδιβα ΠΟῪ 810 48 οἷα δ {9 
δαὶ ἢ ἰἰϑο, 8.66, διχοησ οἴου ᾿ηβίβηοοβ, θη. χ]ῖχ. 26. διὰ θοϑυΐ. 
ΧΧΧΊΙΙ. 1ὅ. 
ΤῊ ταουπίδιηβ οὗὨ Ῥαἰθϑίϊηθ θῦα ἈΠΟ ΘΠΕΪΥ Ρ]8ο68 οὗ τοίπασα ἴο {Π6 

ΠΟ ἰΔηΐβ τβοη ἀοβραίθα ἱπ ψγὰῦ (6 6η. χὶν. 10.}; ἀπά τηοάδγῃ τὼ- 
γ ] 16 γ8 αββατα υ8 {Ππαὺ ΠΟΥ ΔΓ6 8611} τοδογίβα ἰοὸ [0 {Π6 βᾶὴθ ρυγροβα. 
ΤΠ ΤΟΟΚΥ Ββυχημπιῖ 8 Τουπα ΟΠ. ΠΊΔΗΥ͂ οὗ {Πθπὶ ἈΡρΘᾶΓ ἰο αν Ὀδθῃ ποΐ 
ἘΠΙΓΘΑ ΘΗΠΥ δ ρ] οΥΘα 88 4]ἴΔγ8, ὁπ ΒΊΟΝ Βαοσῆ 68 τ γ οἴεγοά ἴο 
Φοθοναῖ (Φυάρ. νἱ. 19----2]. ἀπὰ χιι. 16 ---20.); Αἰπουρἢ (Π6Υ 6 ΓΘ 
Δίου σαγθ οοηνογίβα τηΐο Ὀἴδοθβ ον 140] σγουβῃϊρ, ἕο ψὐο [Π6 ρτο- 
Ρμϑίβ [βαϊδῃ (]νῖ}. 7.) δηὰ ΕἸΖθ καὶ (συ. 6.) ΒΟΥ ΓΘΙΥ τοργονα {πο ὶσ 
ἀεραοπογαῦθ σου ΥΥ 6, ΑΠὰ 88 τηΔηΥ οὗ (Π6 πηουπίβ]η8Β οὗ ῬΑ ββῦ 6 
6 ΓΟ διἐυδῖοα ἴῃ ἀσβογὶ ρἴδοθϑ, [86 δλαάοιο [ΠΥ Ῥγο͵θοῦ [88 ἔυγηϊθῃοά 
186 ῥτορβμοῦ ᾿ϑαίδιι τι ἃ Ὀ]αβιηρ ἱτπᾶσα οὗὨ [Π6 ΒΘΟΌΣΙΥ ἰμαὺ 8841] 
θ6 δη]ογοᾶ υπᾶογ {86 Κιπσάοιῃ οὗ Μεθϑβίδῃ.; (χχχῖι. 2.) 

ΥΙΠΙ1. Ετοιὰ ἰδ6 τηουπίαϊηβ, {π6 ἰγαηϑιοη ἰο {86 ΝΑΙΙΙΈΥΘ 15 
παΐαγαὶ δηᾶ οαϑυ. Οἷ ἰδοϑα Ὑ81Οἢ) 8ΓΘ τηϑηθοηθα ἴῃ (Π6 'δογο 
ὙΥ τ πσβ, [Π6 [Ὁ] ηρ ἅτ {86 τηοϑῦ σο] ταῦθα : ΥἱΖ. 

1. Τίς ΨΑΕΥ ΟΕ ΒΙΈΒΒΙΝΟ (πὰ Ηοῦτγον, [86 ὙΆ]]1ογ οὗ Βογα- 
ο[)8}}}, ἴῃ {86 ὑγῖδ6 οἵ Φυάδῃ, ου {π6 νγοϑῦ 8146 οὗἨ {86 ᾿δκα οὐ ϑ'οάοῃι, 
δηὰ ἴπ {π6 ΜΠ άΘΓη6Β8 οὗ Τ᾽ κοῦ, [0 ἀογινϑά 108 πδπο ἔτῸτὰ ἃ βῖρῃα) 
υἱούουυ σψ μοῦ (οὐ στιβδηϊοα ἤο {πΠ6 μίουβ Κίηρ «Θμοβμαρηδίὶ οὐοσ 
16 οοιμδιηρα ἔογοοβ οὗ (88 Μοαδθιῖθβθ, ΕἸοχηϊίθθ, δῃὰ Ατημλοηϊίθ. 
(2 ΟἌγοη. χχ. 22---260.). 

2, ΤῈ ΝΑΙΓΕ ΟΕ ΞΙΌΌΙΜ, ΤΟΙ ]ΟΥΔὮΪΘ ἴον [06 ονοτίμγον οἵ Ο}ι6- 
ἀουδομμοῦ δηᾶ [ἷβ οοηξεοδογαίθ διηΐγβ Οὐ Κἰηρβ. ((ὅβῃ, χὶν. 23 --- 10.) 
ΤΙη {ἢ18 γα]θ βίοοα {ὴ6 οἱοθ οἵ ϑοάοτῃ δῃηᾶ (ἀουμοσσϑῃ, ὙΒ1ΟΝ πο Γο 
Αου ναγβ ἀοδίσογοα ὈΥ ἔγο ἔγοιῃ μθᾶυθη, οἢ Ὑ ΙΟΝ δοσουηύ {818 να]ὸ 
15 δδο ἰθυπηθα 16 ϑδαϊζ δα. (ῷᾷἀβῃ. χῖν. 83.) 

3. Τὰ ΨΑΣΠΕΥ ΟΕ ΒΗΑΝΕΗ, 4180 οδ᾽]οα {πῃ6 ᾿ὐπο᾽ αἷς (ἀφ. 
χῖν. 17.: 2 δηλ χυἕ!. 18.), ἀοτινϑα 118 παῖὴθ ἢ ῸΠ ἃ ΟἿἿΥ οὗ [Πὸ βδϑλβ 
δδ116 ὑπαὺ βίοοα ἴῃ ἢ. Ηργα Μοϊοδιβοάοϊς, Κίησ οὗ δαίϑι, πηδὲ (86 
σνἱοίοσϊουβ ΑΡυϑθδια δέν [86 ἀοἔδαι οὗἉ [16 οοῃξδαογδαίο Κίηρβ, ((ἀϑῃ. 
χῖν. 18. 

4, Τῆς ΨΑΙΕ ΟΕ ΒΑΓΤ 18 ΒΌρροβοα ἴο ἴδνθ Ὀθθῃ 1η ἰῃ6 Ἰδπά οὗ 
Ἐάοτα, οαϑὶ οὗ {86 θοδά δα, θεύνϑοη ΤδατηοΣ δηα Βοζγαῆ, Ηδγα 
μοῦ αν! ἃ δηᾶ Ατπαζίαῃ αἰβοομηβίοα {π6 Εἰἀοτηῖίθ5, (2 ὅϑὅΐϑῃι. ν]ῖϊ. 
18.; 2 Κίπρβ χῖν. 7.) [Ι͂ἢ (86 ἀτγὺ βθδϑοῃ ἴζ 18 ἃ βαπάγ ρ] βίη, δῃά δ 
ΟΥΠΘΙ {Ππ168 ἃ 88}0 τηδυβἢ. 

ὅ. Το ΝΑΙΕΥ ΟΕ ΜΑΜΒῈ γχοοοϊνοα 18 πὴ ἴτοῃηῃ Μδϑιητα δὴ 

1: Ἡδιτηοῦ δ ΟὈξογυδίίοπβ, νοὶ. 11}. ὑρ. 429, 430. 
3.“ Αβοθηάίηρ ἃ βδη4-ἢ}}} τῃδὲ ονουοοκοὰ τμ0 ῥ]αῖπ, γγὸ ΒΑῚῪ Ψουοἢο, σΟΠΙΓΑΥΥ ἴο οὔτ 

ΠΟΡΘΒ, δὲ ἃ στοαὶ ἀϊδίδποος οπά (ἢ Ἰογο] ἴγαοὶ γὦοὀῺεὲῖΙπηϑί Ρ688 ἴο0 δυτίνο δὶ ἰδ τγχδβ οχρουβξοὰ 
ἴο ἃ 580} διιη, ϊ που 8 βίη ἴγθο [0 δῇογά πΒ 8 ᾿ΟΠΙΡΟΓΑΤΣΥ͂ δ᾽ιδὰθ, ὙΤῆο δβίπιϊο οἵ “ [Π6 
κδάον οἵ ἃ ρστοιῖ τοῖς ἴῃ ἃ ἸΥΟΔΙΥ απ ᾿ νγὶὰϑ ΠΕΥ͂ΘΟΓ πιογὸ ἔογο ὉΪγ 1." (Ὁ αγιο 8 
1,οἰἴοτβ, Ὁ. 820.) -- ΤΣ βῃδᾶον οὗ ἃ στοδὶ ὑσο)θοϊϊπρ τοοῖΐ 18 [Π6 τηοδὶ ΤΟΙ ΓΟΒη ες [πὲ 15 
Ροββὶυ]ο 1 ἃ ἰοῦ σΟαΠΙΓΥ, ποῦ ΟΠΙΥ 88 τοδί Ῥουίδου  Υ χοϊυἀϊηρ {}}6 Ταγ8 οὗἩ [16 δᾷπ, ναὶ 
αἶδο μανὶπρ ἰπ ᾿(86] ἃ παίιγαὶ οοοΐϊπο85, πίοι ἰδ τοβοοῖδ δηὰ σοτημλαηΐςαῖοδ ἴο οΥ Υ της 
δδουι ἴἰ." ΒίθθοΡ ΓΟν 8 Ιβαίδῃ, νοὶ]. 12. Ρ. 221. 8.96 αἷδο Ὦγ. Ηδηδεοιβοη 8 Τσαγο 8 ἰῃ 
Ἰοοϊαπά, γνο]. ἱ. Ρ. 206. ἀπὰ Ὁτ. Εἰοδαγάβοῃ᾽ β ΤΎδυ οἶδ αἱοὴς 6 Μοάϊτογταησδη, δα. νοὶ. ἰἱ 
Ῥ. 186. 

3 ΒΙΡ]Π οἴδασι ὅδογα ἴογ 1847, ἢ. 406. 
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Απαοσγῖίο, 0 τῦ88 ἴῃ 4 ΠἸ8ηο6 τι ΑὈΤΆΠαπι : ὁ τγ88 οο] οργαίθα [ὉΣ 
ἰῃ6 οαἀ (ΟΥ 8ἃ8 ΒΟΠΊ6 ΟΥ̓ 65 ΤΟ οΥ 1, ΘΓ 1 1}}-} ἐγ66, ἀπάον ν ΒΙοἢ {86 
Βαϊ Αγ ἢ αὐτο} ((ἀδη. χι!. 18.)., ἴὰ [86 νἱοϊηϊν οὗ ΠοΡγοη. Τύ 18 86}}} 
ΤΟΙ [εσΌ]6 ; δῃα 18 ἤρ-ἴγοοβ, οἰνθ8, δῃὰ ροιηθργαηδίθβ ἃγ6 σϑιηλγΚ- 
ΔΌ]6 ἴῸὉΓ ὙΠΟ ὈΟΔΌΓΥ δηα αυΔ}}{γ. 

6. ΤῈ ΝΑΙΕῪ ΟΕ ΕΒΗΟΟΙ, 18 ΒῈρΡροΒοα ἴο αν ἀογὶ νγοα 118 ΠΔηΙ6 
ἔἴτοια ἔββοοὶ, οπα οὗ (π6 οοπξδαογαίοβ οἵ ΑΡγδῆδτ, ν᾿ όσα [ΒΟΥ δβϑιβίοα 
ἴῃ 818 ρυτδυϊ οὗ [86 θυ Κιηρδ 88 τοϊαίθα ἰη ὅδη. χῖν. [{ ἰβ βἰὑπιαϊθα 
δὶ ἃ βδβοτγί ἀϊδίδπος ἤὸπι Ἡθῦγοη οα {πὸ τοδα ἴο «“6γιβαίθη. Ηρογα 
ἰ(88Ὲ ΗΘΌΓΘΥ δρὶθβ, Ὑ 8116 Θχρ]οτίηρ 16 ΘΟΥΠΕΓΥ, οὐ 8. ὙΘΓῪ ἰατρδ 
οἰπδίον οὗ σταρεϑ, ψὩ]οἢ νγᾶβ σαυτοα Ὀούνγθθῃ {ῦ70 Τλθη, 88 ἃ ΒρθοϊπΊ ἢ 
οὔ (μ6 ἀο]ιοῖουδ ἔγαϊ ῥὑτοἀυοσοα 1π {παΐ τορίου. (ΝΌΠΙΡ. χὶῖ. 23, 24.) 
“Τῆι σδμαγδοίον οὗ 118 ἔγυϊί 801}} ΘΟΥΤ ΒΡΟΠ 8 ἴο 18 δησϊθπὺ σο] ΘΟΓΙΥ : 
δια ροιουγαπδίοθβ δηα ἤρ8, 85 γ76}] 88 Ἀρτιοοίβ, αὐϊποοϑ, δα {π6 |Πκο, 
5}}}} στονν {ποσὰ ἢ δουπάδησθ." ““ ΕἼΟΙ {Π6 ν᾽ που τ, ρταροβ οὗ {Π6 
ἰαγρεοδὲ 8126 δηὰ ἤηθϑὺ αυλ! Υ 86 αὖ ργθβϑηΐ ργοσυγΆ 16. } 

ἢ. Το ΝΑΙΕΥ ΟΕ ΑΥΆΓΙΟΝ 18 οοηθραοιβ [0 {Π6 ΟΥ̓ οὗὨἨ (6 Βδπ)6 
ΠΆΙΩΘ, 1η {Π6 οδηΐοη 8Δ]]οἰ δα ἰο {π6 ὑσὶδα οὗἩἨἯ θΔῃ : 10 15 τη ΟΣ Ὁ]6 848 
1.6 βοοὶβ οὗὨ [Π6 τηΐγβοὶα σοϊαίθα ἴῃ “ο8ἢ. χ. 12. [0 1β βαϊὰ ἰο δ6 οὗ 
Βυβηοιοῦ Ὀγοδάτη δηα Θομραβθ (0 4|107 ἃ ΠυπιθγοιΒ μοβί ἴο θηραρθ 
ἰθεγθοῦ, ΤῊ γ8]16 0 18 Ὀδίϊου Ἱπμδθ θα δηα οὐ ϊναίοα ἰπαῃ πιο 
οἴδοῦ ρἴδοοβθ ἴθ (86 ΦΟΓΓΙΟΙΥ, δηα Β6θιη8 ἴο ΘΠ]ΟΥ͂ ἃ ΠΟΓΘ 6418] δπὰ 
ΒΕΔ Ὁ] Γοπιρογαίαγο.3 

8. Τῆ6 ΑΙ ΕΥ ΟΕ ΤΗΕ ΒΕΡΗΛῚΜ (ΟΥ̓ ἴα Οἰδη0}Β Ὗ 4116γ. νγυδβ 8ο᾽ 
ΟἈ]]οἀ ἔγουα 108 σιραηῃοο ἸΠ Πα τα πῖ8: 10 νγ88 βιὑπαίθα οα {Π6 ΘΟΠΗ͂Π 68 
οὔ [86 ἰογτιτοτίθβ Δ] οἐἱθα ἰο {86 ἐγῖθ68 οὗ Φυάδῃ δὰ Βοηϊαπαῖη. [ἰ 
ΔΒ ΤΠΘΙΊΟΤΆΡ]6, 88 Οἴαπϊμλ68 δοῖηρ [Π6 Β6]4 οὗἨ θαι016 Ὀούνθθῃ {6 
ΡΒ π6 8 δὰ {Π6 618 υπᾶον Πανἱα δηὰ ἢ18 βυοοθββοσβ. (2 ὅδ). ν. 
18. 22., χχι. 18.:; 1 ΟἌτοη. χὶ. 1δ. δῃὰ χὶν. 9.) ΤῊ νδ] 6 0 4150 δρ- 
ῬΘΆΓΒ ΔΠΟΙΘΗΛΥ ἴο πάνθ Ὀ6Θη αἸΒΌ πρι Βηῃ6α [ῸΓ χ18 ἀραπάδηϊ Παγνθϑίβ. 
([β4. χνὶ!. 6.) 1ωΚα 4}1 (86 Θουπίτυ δοουῦ « Θγιιβαίοτα, 1Ὁ 18 ΠΟῪ δίοῃν, 
Δ ΒΟΔΠΕΙΪΥ ἐγ βμ θα ἢ ραίομοβ οὗ ρα σὰ 801}.2 Βοιῇ 18 βι 468 
ἅ168 οαὐ ἀονγῃ ρογρο που ΑΥΪΥ δ8 1 ἰ Βδα βοσυϑᾶ δ8 ἃ ἀυΔΙΤΎ ἴὸ {Π6 
Δηοϊοηΐ Οἷἵγ. [8 ἸοηρΡΊῚΒ 18 δρουὺ ΒΕ γαγάβ, απ 1.5 ἀδρίῃ «αδουΐ 
ἱποηΐυ, {Πα 18, ἔγοιῃ [6 Ὀοϊίζομι ἰο ἰ8 σοὺ ρατὺ οὗ Μοιιηὺ Ζίοη. 
Α πἰηίοσ ἰοσγοηΐ σὰπθ ὑμγοῦρῃ 18 Ὀ6α, δπα [8}18 Ἰηΐο {π6 Βτοοῖΐς 
Κοάγοη." ἂ. 

9. Το ΨΑΕΥ ΟΕ ΒΟΟΗΙΜ (οΥ οὗ μων τν88 (8 ἀθποιηϊ- 
πδίοα ἔγοτα 86 ὉπΊγ ΓΒΑ] τηουτηΐηρ οὗἨ [Π6 βγδο ἴ68, ὁ δοοουηΐ οὗ 
ἴ6 ἀδπαποὶαίϊοηβ ὑπο γα τηϑθ ἀρδὶπϑὺ ἰἤοτη, ἕοσ (Π6ῖν ἀἸβοθοάϊοποθ ἰὸ 
ὡς ἀἴνιπο σοτηγηδηβ γοϑροοηρ [86 παι! οη8 ποτὰ {πο Ὺ Βδά ᾿ηνδαθα. 

πάρ, 11. ὅ. 
τ ὑφ τηλΐοα ἴσοιῃ ΒοιΠ] ἤδη, οὐ {δα τοδᾶ ἰο Ψεεα, 1168 1ῃ6 

οοἰεδταιοα ΖΤεγοδίπέλίπο Ῥαΐο, οΥ ΨΑΙΤΈΕΥ ΟΕ ΕἼ,ΑΤ, ποῦ αῦονο δα] ἢ 
8 [1116 ἴῃ ὈγοΔ Δ}, Δῃα τηθογ Ὁ]6 88 {μ6 614 οὗὨἨ [μ6 νυἹοίοσυ ραϊποῦ 
ὃγ ([ς γου!μῆι! Πᾶν! ονοσ [86 υποϊγουτηοιβθα ομδιρίοη οὗ πὸ ῬῈ1- 

δι μὴ Ἐοδίοϑου Β ΒΙΡ᾽]ς81] Ἐθβοδσοῖο8, τοὶ ἷ. ἢ. 8316. Ὧγ. ὙΥ 1805 1υΔηὰ8 οὗἉ πὸ ΒΙΡ]Ο, 
ἷ, ρ. 381. 

2 Οδγηο᾽  Ἠδοο]] ος 018 οὗ (6 Εὐαϑι, ΡΡ. 187. 140. 
8. Βυςκίηρἤαπι᾿Β Ἰταυοΐθ, ἢ. 216. 4 ἨΟΡΙΠ8Ο0η 5 ΤΥύδυοἾ8 ἴῃ Ῥαϊοβίίηο, τοῖ. ἱ, Ρ. 10}... 



θά ᾿ς γεϊοαὶ Οτοσταρὴν 9} ἐν6 Ποῖν ]ιαρπᾶ, 

1Ιδὕποβ, ψγῆο πα ἀφηοά ἐλ αγπιῖος 977 ἐλ Ποΐπς σοά,. (1 ὅανα. χυ]!, 
2, 8.) “10 18 ἃ ρῥγοίυ δπᾶὰ ἱπίδγοδίηρ Ἰοοκιηρ βροὺ; {π6 Ὀοϊίοηι 
οοΥ γθα ψ ἢ οἶἶνο ἔτθθβ. [8 ργοβθηῦ ἈΡρθΆσΆΠΩ6 ΔΏΒΥΓΘΥΒ Ἔχ υ (0 
1ῃς ἀδβουιρίϊοη ρίνθη ἴῃ Θουρίαυγο ; [0ῸΓ ποίμίηρ ἢΔ8 δυϑῦ ὀσουγΓοα (0 
ΔΙΌΘΓ (86 Δρρδδύϑδηοθα οὗ {π6 οουπίγ. ὙΒ6 ὕπνο 81}18, οα στ βιοῖ (Πα 
ΔΙΙΩΪ68 οὗ [886 βγδϑ δ ἀπὰ ῬἨ]1ϑ61η68 βίοοα, ΘΟ ΓΟ ]Ὺ οοπῆηθ 1ὑ οη 
[86 τὶρμύ δηὰ ἰοῦ. Ὑὴδ γϑυγῪ Ὀγοοῖκ, σἤθηοο αν ολοβο ἢΐπι 7υς 
δηιοοίδ, δίοποβ (οὶ μὰ8 66 ποίϊοοα ὈΥ ΤΔΗΥ 4 {ΠΙΓΒΕΥ ΡΙ] τίμα, 
ἡουγηουηρ ἴγοπιὶ 488 ἴο «΄6γιιβα]θηι,) 80}}} ἤονγβ ὑμβγουρ (Π6 να]6, 
ΠΙΟἢ 18 νασιθα δ ὈΔηΚΒ δπᾶ υὑπάυϊαίϊοηβ. Τα σαΐϊηβ οὗ ροῦν 
οι ῆσοβ αὐξαϑῦ (Π6 τ ]ΠριουΒ νϑπογαίίοι δηΐου! "θα ἴῃ Ἰαῦθε ρου ο8 ΤῸΣ 
[186 ΒΑΙ]ονγοα βροῦ : Ὀυῦ ὄνθὴ ὕΠ686 δ΄6 ΠΟΥ ὈΘΟΟΙΏ6 80 ᾿πβίρηϊδοβηΐ, 
{παὺ ΠΟΥ ΔΥῸ ΒΟΔΙΟΘΙΥ αἰἸδοογπῖ} ]6 ; δηα ποίμίηρ οδὴ 06 βαιά (0 1ἴη- 
ἰοστιιρὺ (Π6 πδῦνο αἸρΏΥ οὗἁὨ {118 τηθιγογ Ὁ] 6 ϑοοη6." ΤῊΪΒ νἈ]]6 Ὺ 18 
ΠΟῪ (8116 {πὸ ὙΔαγ 68- δὕμι, οὐ 416 οὗἩ ἰδ6 Τγθθιηίι, ἔσομαι {86 
δΔουπάδμποσ οὗ 108 (βγη ΟΥ υγροηπα ἰγθθθ, ἐπ ὈΥ1Π|8ηὺ ργθθῃ 
ἔο]ασα οὗ νι Ιοἢ σΥΘΑΟΥ ΘΏ]Ιν ἢ 8 1Π]18 νυ] ]ογ.ἢ 

11. ΤὴΘ ΠΑΙΤΟῪ ΥΑΙΠΕΥ ΟΕ ΗΙΝΝΟΜ ἴτε αὖ ἴμ6 ἴοοῦ οὗ Μουπί 
Ζίοῃ, ιι8ὺ βου ἢ οὗ Φογυβαίθῃ ; 10 τγαϑ 1 6}1 ννδίογϑα, δῃὰ 'π δηοϊθηΐ 
{1π|68 ὅ͵ἷᾳὴ-ϑ τηοϑὺ νογάδῃὺ δηα ἀθ] ρ 1} βμδἀ θα 1} ἴγοθθ. ΤῊ Ϊ8 
γΆ]1ΟΥ 18 οοἰορταίοα ἴον [Π6 ᾿μπυμηδῃ Δηα ὈΔΥΌΔΓΟΌΒ, 848 γ77}} δ 140]8- 
ὑγοῦβ ὑγΟΥΒΠ1Ρ, ΠΟΙ ρϑια ἴο Μο]οοῖ: ἤο μι οἢ ἀοΙἐΥ ραγθηίβ ββουϊβοοα 
{86} Βι}}] ]ηρ οἴἴἶβρυιησ ὈΥ τηακίηρ {πο 888 ἐπηνβα 186 Εγο. 
(2 Κιηρβ χχὶὶ, 10. ; 2 ΟἸγοπ. χχυἹ. 8.) Τὸ ἄγοντε (86 Ἰαιμοηίδ]6 
ΒΕΣΟ Κα οὗ ἰμ6 οἰ] άγοη {μπ8 ἱμτηοϊαίθα, πχιβ1ο084} ᾿ηβίσυμηθηΐθ (1 
Ηδρρτον παπιοᾶ 7ΖΨ,Ὺ) ἜΥΟ Ρῥἰαγοα; Ὑμθποθ {π6 βροῖ, ψβοτα ἰῃ6 
νἹοὐϊ 8 γογα Ὀυγηῦ, γγχ88 οΑ]16α Ζυρλεί. ΑἸΟΥ 1886 οαρονιγ, {π6 6 νγ8 
τοραγαθα [818 βροῦ ψιΐὰ Ρουθ μοθ οα δοοουσηῦ οὗὨ [Π6 Δοταϊ πδ0.8 
γγΒΙοἢ δα Ὀδθὴ ρῥγδοιίϊβοα ἰπογα; δηά, [Ὁ] οσσῖησ {πΠ6 οχϑιμρὶα οὗ 
“οβίδῃ (2 Κϊηρβ χχι. 10.), {π6γ {γοῦν Ἰηἴο 1Ὁ ΘΥΘΥῪ βρθοΐθθ οὗ Δ], 
88 ὍΜ6Ω]1 88 {πῃ οδύοβδϑβϑβ οὗ 8Δη11η418, δᾶ ἴτ6 ἀοδᾷ Ὀοάϊθ8 οὗ τη816- 
λοίουβ, ὅς. Τὸ ργονϑηῦ {π6 ροϑίϊ θημοθ  ΒΙοἢ Βυο ἢ ἃ πη888 σου] οο- 
οδϑβίοῃ, 1 ]ον ἴο ραϊτοῖν, οοπδβίδηϊ ἤγοθΒ 6 Γ6 τηδὶ πίδι πα ἴῃ {Π6 νἈ}]16γ, 
ἴῃ. ΟΥ̓ΔΘΓ [0 Θοπδύσηα {π6 ἩΠΟΪ6 ; μθησθ {86 ρῥΐαοο σγϑοοϊνϑα {π6 δρρε}- 
Ἰδοη οὗ Γεέννα. (Μαϊίι. ν. 26.) ΒΥ δὴ ΘΆΒΥ τηθίλρθοσ, {π6 “68, 
Ὑγ80 σου] ἱτηαρῖηθ ΠΟ Βα σῸΣ ἰοσιηθπὺ ὑμδη {μδΐ οὗ το, ὑγαμβίεγγοα {Π}}8 
ΠδΠ16 (0 ἰδ6 ἱπηίογπαὶ 7ῖγε, ---- [ὁ {παὺ ραγὺ οὗ “Αδηρ οὐ {π6 1πν]810]6 
ὙγοΥΪά, ἴὰ οι (ΠΥ Βυρροβοα {παὺ ἀθιμοηβ δηα [Π6 βου]β οὗ σιοκοα 
ἸΏ6ὴ ὙΟΥΘ ΡΟΠΙΒΗοα ἴῃ οίθσῃαὶ ἔγο. ὙΤῃ6 ρἷδοθ ΠΟῪ βἤονῃ 88 {ῃ6 
γΆ]]ον οὔ Ἡϊπποῖὰ 18 ἃ ἄθορ σᾶν!ηθ, ο]οβοα 'ῃ ὁπ {π6 τὶρῦ ὈΥ {86 
Βίθϑρ δοοὶινιγ οὗ Μουμΐ Ζίοη, δῃηά οἱ {πὸ Ἰοΐν ὈΥ ἃ 11π6 οἵ ο]}}Ἐἔὄ8β τόσο 
οΥ 1688 οἱοναίθα, Α σἱηΐοσ ἰοσγοηῦ σὴ {Βγουρ 18 Ὀ6α, δπα [8118 
ἰηΐο {πΠ6 Ὀτοοῖὶς ϑάγοπ. Τὺ 18 βῃδάθα Ὀγ αὶ ρσγοαῦ πυπιῦοῦ οὗ οἶϊνα δῃᾶ 
Ροιμορτβηδίθ ἰτθθ8. [8 ρῥγθβοῃῦ Αὐϑῦϊο πδη6 18 Ἦ ΔΑῪ «6 ὨΘηπδηλ. 
“ ΒΊΟΙΩ βοὴθ ροϊηΐ ἴῃ {1686 Ο1Πἔ}8 ἐν δα! θη το]αΐθβ τπαΐ {Π6 δροκίδίβ 
ὈούγαυοΣ οὗ οἂν [ωογὰ βουρἧ μ18 ἀθβρογαΐθ δπὰ; δηὰ {π6 ροβι θη οὗ 

᾿ Ὁγ, ΟἸδικοβ Ττανο]β, νοὶ. ἱν. ρ. 422. Οἴἰασηθβ 1 ίοτβ, ΡΡ. 299, 800. ἘΠΙΙΟ 8 Τταγοὶς 
ιν Αὐδίγία, Βιυιβεὶα, δη ἃ ΤΌΚΟΥ, νοΐ. 11. Ρῃ. 2905, 206, Ὧγχ. ΠΟ βοπ᾿ Β ΒΙΌ]1οα] βθδυοβο5, 
νοἹ. ἰ. Ρ. 850. 



᾿ Ῥαϊίους τα ἐλὸ Ἡοῖν Ζιαπά, δ. 

ἅν ἰγθθβ, τιο ἴῃ γαγῖοιβ ραγὶβ ονουβδηρ 86 ὈΓΟῪ οὗἨ [π6 οἰ 
Δοοογ8 τὴ {8.6 ΤΆ ΠΠΟΡ οὗἉ ἷ8 46 4}.᾽} 

12. Τα. ΨΑΙΕ ΟΕ ΒΗΑΒΟΝ (βοπρ οὗ 30]. 11. 1.; 188. 1χν.10.) γγϑβ, 
88 10 18 0 {818 ἀδΔΥ, ἃ Βρδοϊουβ 8η6 [6116 Ὁ ]ῖη οὗἁἨ ΔΓ 016 ἰαπά, Ἔχίθπα- 
ἱὴσ ἔτοτα (ὑβαγθα ἰὸ όορρα. ΗΟ να] 8016 {818 Ἰαπᾶ τηυδῦ μανθ 66 Ὼ 
ἴο ϑοϊοιωοῃ ΏΘη μ6 τηδα6 818 ϑηραρειηθηΐ τὶ ΗΠ τα Κίηρ' οὗ ΤΎΓΘΟ, 
--δηά ἰο Ηογοὰ θη Π6 τηλυκθα 18 ἀἰβρίθαϑυσο αφαϊΐπδὲ ἑΐόηι ὁΓ 
Τντε απὰ δίαοη, ---- ΤΑΔῪ δ ἸηοΥ θα ἔγοτῃ 1 Κ 'ηρΒ νυ. 7--- 11}. δῃὰ Αοίϑ 
Σὶ!, 20.282 ΤΠ 8011 18 ΟΟΙΩΡΟΒΟΩ͂ οὗ γΈΥῪ ἢἤπο βαηᾶ:; ψβῖοῖ, τπουρῆ 
τυ χοα τι ρτανθὶ, ΔΡΡΘΑΥΒ Ἔχ το Ὁ ἔγ]6. Αὐ ργϑβοηΐ, (818 ρ]δη 
18 ΟὨΪΥ ῬΔΓΌΔΙΥ οὐἱιναίοα, δρᾶ 8111] 1688 ᾿πῃδθι θα: {Π6 στῇπαὶ 
ὀχδοουβ οὗ [6 ΤΌΣΚ, δηα {86 ργϑάδίοσυ Ἱπουυβιοηϑ οὐ {86 ΑΥ̓ΔΌ, 
Ργονοηΐ {π6 ττοίομοα ᾿πμθὶαηίβ ἔστοτα {]11πρ’ τλοΟΓΘ ὑμδη 18 Δ 80] αὔθ ν 
ΠΘΟΘΑΒΕΑΣΎ [ὉΓ {μον Βυρροσί, ὙΤμδ ᾿παρτηθηῦ ἀδπουπορα δἀραϊηδῦ [86 
ἰαπὰ ἰ8 [Ὁ18]]8ὁ8Δ. δλαγοη ἐβ {ἶλ6 α τοϊϊάογηε88. (188. χχχΊ. 9.) ὃ 

13. Τὸ ΑΙ ΕΥ ΟΕ ΦΕΗΟΒΗΑΡΗΑΤ, τηϑης0η66 ἴῃ 406] 11}. 2----12,, 
16. ἃ ἀ66Ρ 8π4ἃ ὩΔΥΙΤΟῪ ΓΤΆΥΙΏΘ, δι ὑυδίοα ἃ βμογί ἀϊβίδμοθ ἰο {π6 ϑαϑί οἵ. 
 οΓΏΒΑΙ σα: 10 18 ΒῸΡροΒβϑα ἴο ἴδανο ἀογϊνϑα 18 πδτὴθ ἔγοτι {Π6 οἰτουτη- 
βίδποο οὗ 6 βοβδαρμαὶ Κη οὗἩἨ «υἀλῃ Ὀοϊηρ ἱπίοττοα μοσθ. [10 68 
αἷδο Ὀδθθη 98116α {Π6 Ὑ͵αίίον οΥΓ ἐμ οάγοπ, Ὀδοαιβα [86 Ὀγοοῖ Κι δάτοη 
ἤοτβ {βγουρ 10, δπα (1π 46] 111. 2. 12. 14.} (89 γαΐζζίεν ὁ Τεοϊβίοη, 
ἴὴ πο (ὈοΤἢ 6018 δπα Μοδδιησηθάδηβ 6] 16 νυ 6) 186 ΑἸτΑΙΡΉΓΥ ψ1}} 

1ΠῸΥ 411 παίϊομβ, ἴῃ οσᾶθυ ἰὸ ὃδ6 υᾶροά, ΑΌδη ΕἶΖτα, τ. 
ἹΠΙΆΡΊΠΘΒ 10 ἰο 6 {π6 Ὑ 416 Υ οὗ ΒΙθββίησ αἀῦονβα ποίϊοϑᾶα: δηα βοιὴθ 
Θοτο  ἰδίοσβ ΘΟΠΒΙ ΟΡ (ῃ6 το 0 Ὀ6 Βυχρο] οαὶ, βιρηιγιης {86 
ἡπάρτηοηίΐ οὗ (οα; οΥ, Φ Βονδὰ )υάρσοίθ. ΤΉΘΥ δγὸ οὗ ορϊπίοῃ, {πδῇ 
ἸξΤΩΔΥ͂ ΤΆ ΒΟΠῚΘ ᾿Ϊδ06 ὙΠΟΥΘ ΝΟΡΌΘΠΔΠΘΖΖΑΡ ΒΒοΌΪ]α ραὶπ ἃ στοαὶ 
δαιι|16, το ττου]Ἱὰ υὐΐου!υ ἀἰβοουαῆς [Π6 ἀῃμοϊδηῦ Θποιῖ68 οὔ [Π6 «678, 
8Π6 ΤΟΒΟΠΔΌΪ6 {π6 νυἹἱοίοσυ οδίδιποα Ὀν «6 Βοομαρμαὶ οὐοῦ (η6 Ατὰ- 
τη 68, ΜΟΔΡΙ6Β, δηα ΕΣ ἀοχηϊΐεβ. "Ὁ Ἴ ΠΑΙΤΟῪ ΥὙΆ]|16Υ Π88, ΠΌΤ 8 
ΨΟΥΥ ΘΑΓΥ ῬΟΙΪΟΙ, Βουυθα α8 ἃ 0.181 - Ὁ]δοθ [ῸΓΡ (86 ΠΑ ὶ απίθ οὗἁ 
“ ΥΌΒΆΪΘΙΩ ; 88 Ὑ76 ΤΩΔῪ ΠΙῈΡ ἴσο {π6 δοοουηὺ οὗἩ (μ6 ἀοβϑίγυοίίοη οὗ 
ἸΔΟΪδίσΥ ἴῃ Φυλῇ δπα οὐἩ {16 γ688618 τηδθ ἕο δαὶ, σβθῃ [Π6 ὈΟμ68 
οὗ (Π6 ῥτγιοδίβ σγοῦα Ὀυγηθα ἴο δϑ8:68 δὲ {η6 Ὀσοοῖκ Καάγοῃ, δπα γγο ΓΘ 
ολδί προ {86 στανϑβ οὗ {π6 ΟὨ]άτϑη οὗἉ {π6 Ῥϑορ]8. (1 Κίηρβ χἹΐ. 2. ; 
2 Κιηρβ χΧχῆν, 6.; 2. ΟἜτομ. χχχῖν. 4.) ““ἼΠ6 ρίοοιῃ δῃα 8.1} 688 
ἰδμαΐ ἴῃ ρΘΠΘΓΑΙ τοϑίβ οὐ {86 ναΐϊεψ ο7 ἐδε δλαάοιυ 9. ἀραΐῇ ἰδ “6}} 
ἙοΔ]ου]αίθα ἴο τα κα 8 ἀθορ ἱπαργθββίοι ο 186 ᾿1]η48 οὗ 6 ΗΘ ΌΓΟΥΥΒ 
δη4 Μοβ]θπι, δπὰ ἰο ἐΡ ΒΉ ἢ 116 ορίπίου νγῃϊοῖ {ΔΘ Ὺ οηἰοσίδιη {πδΐ 
ὙΠ ἐξ 18 ἴο ἰα]κ6 ῥἷδοθ ἰῃ6 π4] Ἰυδρτηρηί.᾽ἢ 

Ατροπρ {Π6 Δποϊθηῦ ΠΟ Π τ ἐδ ἴῃ {818 γ 8116 Υ, [Π6Τ6 ὉΓῸ ΤΟῸΥ, ὉΠΙα 6 
ἴῃ {πο ῖγ δρρθάγαῃμοθ δηᾶ οοῃβίγιοίίου, δπα ποτα ἔγοτα {ἰπ|6 Ἰταπιθ- 
ΤΩΟΓΙΔ] 28 (ἢὴ6 ἰοῦ οὗ ΑὈβδίομι, οὗ «δ βοββδρμαδῖ, οἵ ϑιαϊηῦ «τας, 
δηὰ οὗὁἩ (Π6 ρσγορβοί Ζϑοβαγδῃ. 41] δγὸ ουν ουὖ οὗὨ [86 8014 τοοκ. 

, } Βιοδίηθου᾽5 Οτ. 1χΣ. ἰο Νϑιν Τϑδιδπιθηΐ, γοοθ Γεένμα, ΦονοίἝΒ ΟἸ τ δι ΐδῃ Ἐοδοασο Βα 
ἰη ϑγτία, ἄς. Ρ. 2625. ΕἾδΙκ Β Ῥαδίοσ Β Μοπιοσίδὶ οὗ Ἐβγρὶ, ὅσο. Ρ. 357. ! 

5 ζΖονοῖ Ποδβοδσοδοα, ἢ. 80ὅ. 
" Τῆτος Το Ἠραίάθηοο ἴῃ Ῥαϊοδέϊῃθ, Ρ. 11. Ἐδπθοῦ Β ὙἸταγοὶδ ἴῃ ϑγγία, υοὶ, ἱ, 

ΡῬΡ. 25, 26. 
4 Ασοδδρ, Νονοοιηο, δηὰ Ὅτ. Α. Οἴδσκο, οἡ 906] 11}, 3, 

ΥΟΙ, 1Π|. Ἑ 



66 ῬΡλγεϊοαῖ αεοσγαρὴν 9 ἐδλο Ποῖν Ζιαπά, 

1. Το ΤΟΜΒ ΟΕ ΑΒΒΑΙΟΜ ἷ8 ἰη {86 ἴοστα οὗ ἃ ὑγγο-ϑίουυ ΒουΒ6, 
δρουΐ ὕγχεϊνο ἔδοῦ βαυδγο, Δα οσγῃδιηθηίθα τ ὑὐγθ νυ -ΟῸ δϑιλ]- 
ΘΟ τλη8 οὗ (Π6 ΙΟΠ16 ΟΥ̓ΘΓ, ΒΌρρογίϊηρ 8 ὑΥἸΔηρΌ Δ Ῥυτδιϊ ἃ] ἴορ. 
70 ἴδ ΠΟΙΪον,, δῃα ἈΡΡΘΑΥΒ ΟΥ̓ΡΊΠΑΙΙΥ [0 ἤᾶγα Πδα Ὀαῦ ΟὯ6 83:18]] δῃ- 
ἴγδῃςοο, μὶρῆ ἋΡ ἱπ ἐγοηῦ, ταν ᾺΒ ῬΓΟΌΔΌΪΙΥ βίορρμοα πιῖ ἃ δἴοπβ 
Τὴ 66 ἰο ἰ τ, ὙΤθθ 146 νι 8118, [γουσ ΠΙΟ. βονθγαὶ Ἰαγρα ΠΟ]68 
δᾶνα Ὀ66ῃ ὈΓΌΚΘΙ, ΔΡΡΘΆΓΡ ἴο αν Ὀ6ΘῺ ἔσομαι ϑἱρῃίθοη ἱποθθ8 ἴο ἔτο 
ἔθος (]ο κι; [86 ἴορ ἴ8 Ὀαϊογθα δηα ἀοίβοοα : δῃά πὸ ῥ᾽] στῖμι, νυ μοῖθοῦ 
97 οὐ ΟἸγἸθδη, ΟΥΟΥ ρβ8868 ὑβσουρ [Π6 ν]]ῈῪ οἱὐἁ «6μοβῃδαρπδλΐ, 
πὶ βοΐ οαϑύϊηρ, ἃ βίοῃθ δ [Π6 βϑρυΐοῃγο οὗ ἰῃ6 τ}! ]]οῦβ δὸῃ οὗ 
αν. “ἼΒε Ἰονοῦ ραγὺ οὗἉ [Π6 τἸηοπυμηθηΐ, τ ΒΙΟἢ ἰ8 οὗ 80114 σόοκ, 
ΤΩΔῪ 6, 8ηα ῬΥΟΌΔΌΪ ἰ8, οὗ Βισῇ δηθϊαυ νυ. Βυΐ “186 βου]ρίυγο, 
ὙΥΠΙΟΝ ΔΡΡΘΑΙΒ ἴο Ὀ6 οὗὨ {π6 ἰαίοσ (θοΐδη βύγυ]6, ΤΩΥ ὍΘ ΙΔΟΤῈ ΤΩΟΘΘΤΏ 
ἴδῃ [86 ἅταθ οὗ [86 ΤΔυμηθθδη ῥυΐποθβ." 

2. Βομιπα 186 ον οὐ Αβδίοτα 18 ὑμβαὺ τ βῖο 18 ἱΠΟΟΥΤΘΟΙΥ 
ο8}16α [π6 ΒΕΡΌΓΟΗΒΕ οὗ ΦΕΗΟΒΗΑΡΗΑΥ, Κιπρ οὗ παῖ, τολο τοαϊλεά 
ἔπ ἐΐλθ ιρανΞς οΓ᾽ ἐδε 1,ογά, ἀπά τοαϑ8 διιγίοα ιοὐέδ ᾿ὲδ ζαίλεγς ἐπ ἐλε ΟἿίν 
9}, Τραυϊὰ ἀὲβ ζαέλογ. ( Κιηρβ χχὶ! 60.) [0 18 δὴ Ἔχοδυδίιοῃ 1 [ἢ 6 
ΤΟΟΙ, Πανὶηρ ΒΕΥΘΓΑΙ ἰαῦρα στΌοτΒ οοπποοίθα Ὑ1Γ οδοῦ οἴμοσ. Τὴθ 
ὙΑΥ͂ Οἱ δόύθϑϑ 18 ὑβγοι σῇ 8. Β1)4}} ἰονγ μοΪ86. ΑἸΘΥ δα ογϊηρ ἃ [6 
ἔδει {π6 Βρβοθ Ὀθοουλθβ ᾿ΆΓΟΘΙ, 80 {πὶ 8 ῬΟΓΒΟῚ οδὴ Ὑγ41Κ ογοοῖ, [860 
Ῥᾶδββαρθ ὑμ6 ἢ ΟΡΘΠΒ ᾿ἰῃΐο ἃ ἰδῦρθ νγ6}]-Πρἢ 64 ΤΟΟΙᾺ. 

8. ΤΒ6 ποχῦ 16 [8 ΤῸΜΒ σ οἷ ῬΑ γ8 [86 πδίρθ οὗ ΒΑῚ.ΝῚ “ΑΜΕΒ. 
ΤῊ 8 Ἔχοδυδίζοη ΘΟμββί8 οὗ 8ᾷὴ δηΐθ- δι οσ, ἢ ἔσο Ποῖος ΘΟΙ 8 
ἴῃ ἔγοηΐ, ρίνιηρ θη γΆπο6 [0 (6 Βαρυ ]οἶ γα] σαυἱῦ, ἩΒΙΟΒ 18 ταροχίθα 
ἴο ανα δῇήογαβθα 4 δ] ἀϊησ- ἶδοα ἰο (86 Αροβίία δβθ, ἀυσίησ (86 

τ] οὐ (μαὺ ἱπίοσυθηθα Ὀϑύνθοῃ [86 Ὀοίγαγϑὶ δηα σϑϑυσγθοίοη οὐ οὐῦ 
ογά. 
4, Το ΤΟῸΜΒ ΟΕ ΖΕΟΗΑΒΙΑΗ “418 ἃ ΒαΌΔΓΟ τ 00], οἵ ἀρουΐ 

οἱρῃίοθοι ἔθου οἢ ϑδοῖὶὶ 8146, ουουῦ οἵ ἴμ6 8011 τοοῖκ, ει ἃ ῬΥτγϑ 1.4] 
σον θὴρ. Α ΡῬᾶββαρα 18 ουύ διουπά 10. 10 ἰΒ δρουΐ εἰρμύθοῃ οὐ 
ὑποηίγ-ἴουν ἔδοῦ ιρῖι, Θχοϊαβῖνο οὗ [π Ῥυσδιηϊά, τ ἱοῖ ταν 6 ὐϑουΐ 
ἔνοῖνα ἔδοῦ τθοσθ. 186 ΘΟἸΌΠη8Β δηᾶ ΡὈἸ]αβίοσβ ὈΥ σηϊοῖ 1 18 ΟΥ̓ὰμἃ- 
τηρηἰοα οη [86 51468 ἃτὸ οὗ {86 Ιοπῖο ογάθσ. [0 18 δϑϑοοιδίθὶ σὰ 
[86 πϑιθ οὗ {πὸ Ῥϑύβϑοῃ τηθηῇ]οπθα ὈΥ οὐγ Τοτὰ, ὙΠῸ τγ88 οἰαΐπ δε- 
ἐιοεοη ἐδο ἐεηιρίο απαὰ {ἦε αἰΐαγ.Ἶ 

Νοὐνι μβίαπαϊηρ ἰπ6 βρθοϊῆς πϑίρθβ ρίσθῃ ἰὸ {8686 ὕομθ8, 10 19 
αἰτοχοῖθον ὑποογίδιῃ ἴο ψμδῦ ἀρὰ {Π6 Ὺ Ὀδ]οηρ'; δῃά {86 βίυ]6 οὗ ἀγοδὶ- 
τοούαγο ρυθοί 98 ἴΠπ6 ΒῈΡΡοβι σου ἰμαὺ ἸΠ6Υ͂ δγα {86 το οὗ «“΄Θυν ϑἢ 
Ὀυ}]άογβ.: 
Το Ηοῦτον ρορυϊδίίοη οὗἨ «6υυβαίθμλ 5811}} ἱπίον ὑποῖὶν ἀοδα 1ῃ δα 

ψΔ ΠΟΥ οὗἩ « οποβδαρίιδῖ, ἴῃ ἡ ῖο {ΠΟΓΘ 8.6 ὨυταΘΓΟΙΒ ἰοταδίοῃαθ : δηὰ 
88 8 Βίτοηρ; ἸΠΟΠ δ ίοη 81}} οχιβίθ δυχοηρ ἐμ6 “6 γ}18 [0 Βαγο ὑπ6}} τὸ- 
ἸΏΔ1η8 ΘὨΓΟΙΙΡΘα πὶ (ἢ6 ΘΟΙΠ ΤΥ οΟὗἨὨ (Π6ῚΓ δησδδίοσβ, 8 γ οὗ {Ποπὶ 
ΑΥΤὶνΘ Ποσὸ πιὰ (Π]18 γ]6 7, ἴῃ {86 οουγβο οὗἨ {86 γϑϑγῦ, ἔγομι {86 τηοβί 
αἰδβίδης ἰαπα8.32 ΟἿ6 ἋΔΥ ἴῃ [86 γϑᾶσ 106 «6.01 ρυγοῦδδθ ἔγομη {πε }γ 

1 Ββιίορδθπ [ποϊδοηΐβ οἵ Ττατοὶ, ΡΡ. 4883, 484. Ῥαχίοῃ᾽ 1, οἰἴογ8 ἔγοπι ῬαἽβιϊηθ, ῃ. 198. 
Βασι οι 8 ΑΚ ἀρουϊ δοτγιδαίθ, Ρ. 122. ὙΜΊδοη 5 1Δη δ οὗ 186 Β10]16, νοὶ]. ἱ. ΡΡ. 488---- 
490. ὙΠ] ΑΣη δ᾽ 8 ΗοΪγ ΟἸΥ, νοὶ]. ἰΐ, ῃ. 449. 

3 Μτ. δε  ]5οηΒ Ττανεῖβ ἰη ἴμ0 ΗΟΙΪΥ 1,Δηά, νοὶ. ἱ. Ρ. 320. ΤΟ δαπιο ἱηιο]]Π[σοῦὶ ἴσα- 



Ο(αυογη8 τὰ ἐλ Ἡοῖν 7, απὰ. 67 

ΟΡΡΥΘΕΘΟΣΒ (ἢ 8 ῬΘΥΤΩἸΒΒΙΟῺ ὑο ἈΒΒΘΙΔ]Θ ἴῃ {818 ρἷδοθ, τ ΟΣ (ΒΟΥ 
ἴῃ τ ΘΟΡΙΠρ' Ἀπ ΤηΟΌΤ Πρ ΟΥΟΣ {86 ἀαδοϊδίϊου οὗ «Θγαβαίθη, δηα ὑπο ὶν 
ἰεησιμοηοα οαρανγ.} [10 νγᾶ8 οα [18 β]46, {μα [86 οὐὐΥ νγ88 οαγτιϑά 
ὈΥ͂ 4884} ὈΥ͂ [86 Ὀαβίθροτβ ἴῃ (Π6 Ετβῦ ογιιβϑάθ. 

ΥἜΠ. Τὴ οουπίτυ οὗ υ66ι, Ὀοΐηρ τπουπίδίπουϑ δα τόοκγ, 18 
ἢ] οὗ ΟΑΕΕΝΒ : ἰο ψὨϊοῦ {Π6 1᾿ΠΠΔὈ᾿δηἷβ ΤΟΥα δοοιιδίοιηϑα ἰο δα 
ἴογ Βμιο ἑον ἔγοσα {86 ἸπουγβΊοη8 οὗἁ [Πδὲγ ϑῃθιηῖθθ. (9088. χ. 16. ; Φυᾶσ. 
γί. 2.;1 βδιῃ, σχῖϊ, 6., χῖν. 11.) ϑομλβ οὗ {6886 δρρϑᾶγ 0 ἤδνθ Ὀθ6θ ἢ 
05 ἸΟῪ στουπαβ, δὰ 1150]6 ἰο Ἰηυπάδίζομβ, ἤθη [Π6 τίν υβ, Βυυ 6 ἢ 
ὃγ ἰοττοηΐβ ΟΥὁἨ ἀΙΒΒΟ υἱηρ ΒΏΟΥΒ, Οὐ ἤοτνοα {πο }]Υ ὈΔΏΚΒ, δηα οδγτιοᾶ 
41} Βεΐογε ὑβϑσα ΣῈ Τα δι Β1 688 ἔασγ. Τὸ {86 βυδάση ἀοϑίχιοίίοη {π8 
ρμιοδυοοά 156 1Δ}} ῬΤΟΡΔΌΪΥ 4}1πά68. (χχχυ!. 17.) ὙΒΘΓΘΙΌΓΟ, ἰο δηΐοσ 
ἵπίο (ἦε ἠοΐο8 οΥὙ ἰδέ τοολϑ, απὰ ἱπίο ἐδ οαῦες ὁ} ἐδε εατίδ, 707 ὕεαν ὁ 
ἔλε Τοτά (188. 11. 19.), γγἂδ ἴο {86 «76 078 8 ὙΘΥΥ͂ ΡΓΌΡΘΥ ᾿πλαρΘ [0 ΘΧΡΓΘΒΒ 
ἰΟΥΤῸΡ δηα δσοπβίοσμδιου. 186 Ῥγορμοῦ Ηοθοα ἢα8 σαγτιθα {Π6 Βα 
ἱπιᾶσα [σίμ6Γ, ἀπαᾶ δα δα στοδὺ βίγθηρίῃ δηά βριτιῦ το ἰὐ (Χ. 8.}; πιο ἢ 
πηλρα, ἑοροίμον τ ἢ (1686 οὗ Ιδαῖδῆ,, 18 δἀορίθα Ὀγ {Π6 8} }τλ6 δυο ῦ 
οἵ [6 Βανοϊδίϊοι (ΥυἹ. 1δ, 16.), ΒΟ ἔγθαυ θη ὈΟΣΤΟΥΤΒ 18 ἱΔΡ ΤΥ 
ἴοπι ἰδ6 ρτορποὶ [βαϊδ}. 
δοῆθ οὗ [μ686 οδγθβ ὙΘΓ6 ὙΘΟΓΥ͂ ΟΔρΔΟίοιβ: {δα οὗ ΑΡΌΣΙ ΑΜ 

δου οα δὴ ἀϑυυτη ἴο αν δπὰ ἰοὺ υπαγοα τηθῃ, ἱποϊ μαϊηρ Ὠ18 
ἰἈπῖϊγ, το τοβογίοα {8 6. ἴο μῖπλ. (1 βϑσῃ. χχὶϊ 1, 2.) ““ ΤῊΘ ΟὨ]Υ 
θπίγαποο ὑο (18 οἂνθ 18 056 δυπατγοα ἔδοί ἔτοτῃ {π6 στουπα, Πρ οἢ 
(86 ΟἿ ΤΙ σοπίβδϊηβ ΤΔηΥ νϑυ θα μα θοσβ, ὙΠ} βμοῖνοβ δὰ 
ΠΟΟΚΒ οαΐ ἰπ (Π6 τΌΟΚ, πὸ ἀουδὲ ἴῸΓ {μ6 οοηνθηΐοηοο οὗ ᾿ν  Β τηθη. 
ΤῊ σαύογῃ 18 Βα] ἰο οχίθῃηα ΤΩΔΩΥ τα}]68, οσθὴ ἰο ΗθΌτου. Σ᾽ ΤΠ6 
γα οὗ ΕΝΘΕΡΕΙ Ὑ88 80 ἰαγρθ, ἐπαὺ Πανια δᾶ βὶχ ἢυπάγοα τηθη 60η- 
ΟρΑἸοα ἐπουυβοῖνοθ ἴῃ 1.8 81468: δῃὰ δ56δ1] οηΐοσοθα {86 τουτἢ οὗ (ἢ6 
σα ὙΠ Πουΐ Ῥογοοϊνιηρ {Ππδΐ ΔΏΥ͂ ΟὩΘ γγ1ὴθ ἴΠ6 76. ““Αὐ ἢγβί, 10 ΔρΡῬΘΑΥΒ 
ΠΟΙ ΒΟΡ ἸΟῪ ΠΟΥ ΒΡΔΟΙΟῚΒ; δυΐ ἃ ΙΟὟἿ ῥϑββᾶσα οῃ {πο Ἰοΐν ἰϑδ8β ἰπΐο 
ΔΑΓ ηΐ8, ὙὙΠΟΥΘ ἃ ρᾶσγίυ Οὐ] ΘΑΑΙΪῪ τοσηδῖη οομοθαὶ θα ἔσοτα {ῃοβο 
πιβουί, Τα ἔδοα οἵἉ {86 ἢ}}} ἀτουπα 1 σΟΥΤ ΒΡΟΒ 8 ἴο {86 ἀδβουρ- 
ἴοη--- ἄς σαπις ἕο ἐδε γοοΐβ 4} ἐλ τοἱϊά σοαί5. (1 ϑατῃ. χχὶν. 2.}} 
Βιίειορ Ῥοσοοῖα δδ5 ἀοβοσι θα ἃ σαν ὙὨΙΟΩ Πα {ΠῚΠΚΒ τηδὺ 6 (18 οὗ 
Ἐηροαϊὶ ; οοποοσπῖηρ ὙΠΙΟΒ (Π6γο 18 ἃ ἰγδαϊοη, (δα {τὶν ἐβουβαπὰ 
ΡοΟρΙο τοῦ γοα πο τῦ ἴο ἀνοϊὰ ἃ θδα αἷγιῦ «Φοβορῃυβό μα8 δίκη ρδγ- 
Πσαϊαῦ ποίλοθ οὗ βἰτα αν σΔν ΓΒ, ἩΔΒΙΟΝ 1ἢ ἢ18 πη6 6 Γ6 (Π6 80066 οὗ 
ΤΡ. Μαυπάσο!]ῖ [88 ἀθβουιθοα 8 ἰαγρα οδύθσ ὉΠῸΘΥ 4 ΠΙΡΉ 
ΤΌΟΚΥ τπουηΐαϊη ἴῃ (8Π6 νοι οὗ δ᾽άοῃ, σοπίαϊπῖπρ ἔτχὸ Βυπάτγοα 
ΒΠΊΔΙΪΘΓ ΟΔΥΘΙΊΒ, Ὑ ΒΙΟὮ Δ.Θ ΒΌΕΡΡΟΒΟα ἰο αν Ὀ66ῃ ἐδ χϑϑιάθηοο οὗ [86 

τον οοπίϊητι66:---“ ΟὈΒΟΣΥΪΗ ΡΣ ΤΩΔΏΥ «96Ὅγ8, τ Βοπὶ 1 οου ἃ ΘΑΔΠΥ τοοοχηΐβθ Ὁ ἐποὶν γο] ον 
ταῦθ, ὈΪΔΟΚΚ ΟΥ̓ΘΌΓΟΥΒ, δηἃ ὈΌΔΕΥ ὈΘΑΓΩδ, δι κὶπρ δθοῦΐ [Π6 ῬὈΪδοθ, δπὰ τεροβίῃρ δίοῃβς 
186 Ὀζοοῖκ Κράσοῃ ἴῃ δ Ῥδηϑῖνο τηοοά, [80 Ῥδίμοῖς ἰκοσύρῦο οὗ τ2ὸ Ῥαϊπηϊδὶ οοουχτοαᾶ [0 
τπρ, 836 ἜΧργοδδίηρ, (80 Βυρ᾽εος οὗὨ {ποὶν τηεαϊδίίοη.---θὲν ἐδά γέϑεγε τοα δαί ἀοισπ απα τοορί, 
τῖθα τοῦ τεπιειδεγοά Ζίον. Ὄροῃ ἔΥΘαΌΘΏΓΥ ἱπαυϊγίηρ [86 τιοῖῖνο (παὲὶ ὑχοτηρίοα ἐἤοσῃ ἰπ 
διιεορθηρ ἴο ζῸὸ ἴο Φογιβδίοσῃ, [ἢ 6 ΒΏΞΉΤΟΥ γ88, ΤῸ ἀ16 ἴῃ ἐδο Ἰδηὰ οὗἨ ΟἿΣ ρέματα" ΙὈϊὰ, 

1 ΤΉγοο  οο κϑ᾽ Ἐοδίἀθηοο ἰη ῬΔΙοδεηθ, Ῥ. 39. 
3 Βιδδορ ον 8 [δαί δὴ, γὸ]. ἰδ. Ρ. 37. 
Ν Τῆγοο ΠΔΥ5 ἴῃ ἐδ6 Εἰαπὲ, ΡΡ. δ8, δ4, 
" το 8 1,οἰΐετα, Ῥ. 307. δ Ῥοοοοῖκο᾿ Β ΤΎδγοἶβ, τυοἱ, ἱϊ, ρασὲ ἱ, Ὁ. 41. 
4 Απείᾳ. ᾿ἰ". χὶν. Ἂς. 15. ὃ ὅ. ᾿ Ττδυοἶβ, ΡΡ. 158, 169. 
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68 ῬΡΑγεϊοαῖ Οεοσναρὴν ΟΥ̓ ἐδλε Ἡοῖν 7, απή. 

τά γεν ἸηΠΑ Ια πί8. ΝΌΘΟΙ Β οανο8 ὝΕΣΘ πο !οοα ἢν Μίν. Βποκ- 
Ἰησθδτα ' ἴῃ {π6 τοοῖς ἤο {πμ6 βου οὗ ΝΑΖαγϑίῃ ; βουθγαὶ οὗ το; πον, 
88 ΒΠΟΙΘΏΥ, ΒΕΙν 6 ἃ8 ἀὐγο]]ηρδ ἰο {πΠ6 ΝΑΖαγθηθθ. Μγ. ἩΔΎ ΘΥ [88 
ἀββοσι θα ἃ. δι }]ΔῚ ΟΆΥΟΓΏ, ὉΔΡΘΌΪ6 οὗ Βο]ἀϊηρ' 6 ἐπουβαπα τθη ὈΥ 
δαί] δηυτηοσαίίοη, ὙΔΙΠΟΥ (86 ατοοκρ ἢ6α, ἀπ ἔουπαὰ ἃ δοουγο 
Δϑυ τὰ ἔσοτα ὑπο Μοβαυηθάδη Θμθμϊ68.2 (Οὐδρίαϊῃ Τγομ ἢ88 ἀ6- 
ΒΟΙΙΘα Β᾽ ΠΑ ΤΟΒΙ ἀθηοθ8 ΤΟσουρΙοα ὈΥ 8 {06 οὗ Ἰτορ]οαγίοβ ᾿π 
ποΡΠοτ Αἰτίοαδ [10 νγᾶϑ ῬγΟΌΔΟΪΥ ἴῃ βοὴ βαοδ οανα μὲ ωοὐ δῃὰ 
ἢϊ8 ὕνο ἀδυρβίογβ ἀν 6]. αἴζον ἴμ6 ἀοϑίσαοοῃ οὗ ϑοάοιι ((6ῃ. χὶχ. 80.); 
Δ ἴῃ ΒΙΠ.}ΔΥ σΑν ΓΒ, οχοδναίθα Ὀγ ὈΥτηθναὶ ΒΒ ΡΒ ΓΒ 88 ἃ βῃδ [6 Γ 
ἔγοτα 186 Βοογοβίησ Ὀδαβ οὗ {86 βδυι, Πζγ. ΟἸαγκο ἀπὰ μὶδ [8] ον -σα- 
ψ 6 ]]6 18 ἰου πη ἃ σταῖο] ργούδοϊοι ἴγοτα {86 ᾿πίθηβο μοδύ οὔ 186 βο]8γ 
ΤΑΥΒ ; 88 (δρίαϊηβ [ΤΡῪ δηᾶ Μδηρ᾽θβ β ΡΒΘαΌΘΛΟΥ ἀϊά ἔτγομῃ 8 νἱο- 
Ἰοπῦ βίοστη.ὅ ΤΠ686 ΟΑΥ̓ΘΒ Ὑ6͵Θ Βοιῃθί 68 [6 παυιηΐβ ΟΥὁἩ Βίγοηρ 148 
οὗ τοῦθογβ (88 [06 δχοδνυϑίοηβ ἴῃ {86 τόοκ ποὰς ΒΒ] ἤθτα ἀγα ἴο 
1818 ἀ4γ.5), δπᾶ ἰο ἔμϑῖὰ οὐγ Ἰμογὰ Ῥγο ΘΌΪΥ 4|10668 ἴῃ Μαίί. χχὶ. 18., 
ὙΠΘΓΟ 6 ΓΘΡΓΟΘΟΙ6Β {86 «6 ν7ὺ728 ψ 1 Πανυϊηρ ᾿Ὀχοίβηθα {86 ἰδαρὶο οἵ 
(ὐοά, Δηα τηδ66 1 α ἤθη 97 ἐλιζευοϑ. ᾿ 

ΙΧ, Νυχηογουβ ἔθγ]6 δηᾶ Ἰ6ν6] ἰγϑοίβ ἀγΘ τπθη]ομοα ἴῃ (Π6 Θιαοτοά 
γοϊυτηθ, ὑπ ογ (86 {16 οὗ ῬΊΧΑΙΝΒ. ΤὮγοο οὗ [8686 ἀγὸ ραγουϊαγὶν 
ψογίῃν οὗ ποίϊο6: Υ]Ζ. 

1. Τη:ο. ῬΙΑΙΝ ΟΕ ΤῊΒ ΜΕΡΙΤΕΒΒΑΝΕΑΝ 5ῈΑ, σθϊοῦ τοδομοᾶ 
ἔγουα {π6 τῖνοσ οὗ Εργρὺ ἰο Μουπὶ (τοὶ. ΤΏ ἱγαοῦ βοΐπτθο ὅ8Ζα 
Δη ΦΌρρᾶ ν'88 ΒΙΠΊΡΙΥ ο4]16α {π6 ϊαϊη ; ἴῃ (18 βίοοα {π6 ἔνα ρῥγῖηοὶ- 
μα] οἱ[168 οὗ {116 ῬΒ]1801η6 βαίγαρὶθθ, Αβοδίου, (δίῃ, (ἀαζα, ΕἸΚΥΟ ΟΣ 
Αδράγοη, δῃᾶ Αζοίυϑ συ Αβμάοα. Τὸ ἐγδοὺ ἔγοτω ϑόορραὰ ἰο Μουπέ 
(ὐδγτλοὶ νγ88 ΟἹ] θα βασο ΟΥ ϑλαγοη ; ὙὨϊοῆ, ΒΟΎΤΘΥΟΣ, 15 8 αἰ οσγοηὶ 

1 ΤΥρυοΪβ ἰῃ Ῥα]οβίλησ, Ὁ. 118. 
3 Φουπιαὶ οἵ ἃ Τοὺσ ἴῃ ατϑθοο, ἰῃ 1828. (ΜΙβθ ΠΥ Ἐορ βίος, ΜαῪ 1830, Ρ. 931.) 
8. “ΑΚ [0 ΠΔΙ͂Υ68Β ᾿ἰνα ἩΠΘΓ στουηά, ἃ ΡΟΥβοῦ ππδοσπδίητοα τ] τἢ [6 οἰγοπΠπβίδποθ τϊσῃς 

ἝΓΟΒΒ ἴΠ6 τηοππίδίη τὶ μοῦϊ ΟἾς6 διιβροοίπρ (μδζ 10 γγὰ8 ἱπμῃα δα, Α1 τ86 ἀν ο ]πρ- δα 
Βοΐηρ ἔοσιμοὰ ἴῃ [Π6 5816 ΤΠ ΒΏ ΠΟΥ, 8 ἀσδβοσίριίοη οὐ ἴδ βοβοῖὶ Κ᾿ ΤΏΔΥ βυβῆῖοο [ΤῸ ἴΠ6 γτοβὶ. 
ΤὮΘ ὌΡΡΟΣ 501] 18 ΒΑΠΑΥ͂ οατ οὗἩ βροῦν ἸὉῸΓ ἔδοϊ ἰῃ ἀοριῆ ; ππᾶον (818 βδηά, δια ἰῇ Βοπι6 
ὈἾΪδοοδ ᾿ἰπη6-δίοῃθ, ἃ ἰδσρθ Πο]6 ἰ8 ἀπρ' ἴο [6 ἀδρίῃ οὗ ὑννθηιγ-νγο ΟΥ̓ ΓΕΙΓΕΥ ἔδοξ, δὰ 118 
Ὀγοδα τ ἰῃ ΘΥΟΙῪ αἰγοοίίοη ἰ8 δυουῦ [16 βέσηςδ, ὈδΙηρ, 88 ὨΘΑΥΪΥ 88 σδῃ ὍΘ τηδάο, 8 ρΡεσίοςξ 
ΒαθΔγο. Το τοοῖκ ἰδ ἔΠ6Π διηοοίμοα, 80 88 ἴο [ΌΤΙ ῬΟΥΡΘΏἀἰσΌΪΔΡ βἰἀ68 ἴο [μὲβ Βρϑεο, ἰῃ 
συ ϊοἢ ἀοοΥ8Β ἀσὸ οαΐ Ἰῃτουρῆ, δηα ἀγομβοαὰ σΠΔΙΌΟΙΒ οχοδνυδῖοά, 80 88 ἴο σοοοῖνο τῆοὶγ ᾿ἰρὰς 
ἔγομι [π6 ἀοογβ; (ἢ 686 ΓΟΟΙῚΒ ΑΓῸ δΟΙΏΘΕΙΏΘ6Β (ΠΓΘΟ ΟΥ ΤΟῸΓ οὗ ἃ βἰδο; ἴῃ οἴου, ἃ οἷο δ᾽ ἀθ 
ΘΟΙΏΡΟΒΟΒ ΟΠΘ: [ἢ6 ΔΙΤΑΠΡΟΙΠΘηΐ8 ἀοροηαϊηρ οὐ [826 Πυμθο οὗ [86 ἱπῃδὈϊ δηΐβ, [Ιἢ [86 
ΟΡΘῚ Θουγί ἰ8 ΠΟΏΘΓΔΙΙΥ ἃ Ὑ76}}, υγαίοσ θοΐηρ ἔουπά δὲ δὺϑουϊ ἔθη οὐ ὕπγοῖτο ἔθος θοΐον 186 
Ὅ856 οὗἨ ἴ[Π6 βαπᾶτο. ΤῈ Θῃίσζαῃοο ἴο (Π6 Ποιιθ6 18 δους ΓΕ γΟΥ-8ὶχ γαγαβ ἤγοσῃ ἴδ Ρἷΐ, δηὰἃ 
ΟΡΘΏ8 δῦογο ζτουπᾶ. [{ 18 δγοιιοᾶ οὐοῦ μοδά; 18 βἜΠΘΓΑΙΪΥ οὐἱ ἰῃ ἃ πνιὶιηάϊης ἀἰγοςτοη, 
διηὰ 5 Ροσίθοιῦ Υ ἀδυκ. ϑόῖὴο οὗ ἴπ680 ρᾶββαροβ ασὸ βι 5] ΟἸ ΘΕ ἰαγρὸ ἴο δάπιὶϊξ ἃ Ἰοδδοὰ 
σΆση6 1, Τῇ ΘΠ ΆΠ06 88 8 ΒΙΣΌΠΡ Ὑ741}1 Ὀ8Ὶ10 ΟΥΟΙΣ 1ΐ, Βοτηοι ΐπρ ΓΟΒοσ  Ὀης 8Π ἰοθ-Ποῦθδα. 
ΤΙ 18 οονογοά οὐοσ- "βοδά, δῃἀ 88 ἃ ὙΕΙῪ δίγοηρ, ΠΟΑΥῪ ἀοΟΥ, πο ἢ 18 βῃυϊ δὲ ηἰρσῃῖῦ, οσ ἱπ 
6Ά868 οὗ ἄδηροτ. Αἱ δδουΐ ἴδῃ γαγὰβ ἔγοι [6 Ὀοΐϊοπι 8 ΠΟΙ ΘΓ ἀοοῦ ΘΑΌΔΙΥ δίτοης, 80 
[παὲ ἰδ 18 δτηοβὲ ἱτηροββὶ ὉΪ6 ἴο ϑηΐοσ {Π680 Βουδθοθδ, βου [6 ἱπμδοίίδηὶδ ἀοίοττηϊηθ ἴὸ 
Τοδίβί, ΕΘῊῪ ΑΥΔῸ διίδοϊκϑ 1δδὲ Ἰοὴρ δῃουρῇ ἴο οπὰ ἰῇ ἃ βίεαρθο. ΑἸ] Ὁποῦ δῆθορ δηὰ 
ΡΟΝ ΕΥ θοΐης σοπῆποὰ ἴῃ [6 ποῦδ6 δ ηἰρῆϊ, 16 ὈΔΒΠ αν Β ΔΓΙΏΥ, ΘΠ ΠΟΙΟ, δὰ ΓΟΟΟῦτΘΘ 
ἴο δυβοοσαδιίηρ [ἢ Ἰηπηδίοδβ, Ὀθίηρ Ὁ}80]6 ἴο βίδσυο ἴμοτὴ ουἱ."--- 800 Οαρί, ΤΥομ ΒΒ Ἴχανοὶδ 
ὧῃ Νοτγίδογη Αὐτῖςβ, Ρ. 396. 

4 Ἴγαυοὶβ ἴῃ ἄτοοοο, δα. γοϊ, ἦν. ὈΡ. 189, 190. δ ΤγανοΪβ, Ρ. 217. 
4 (Ἰαγκοβ Τυανοὶβ, υο]. ἷν. Ὁ. 42]. ὅθεθ αἷδο δὶ Ἡ, Ε. Ῥογίοσ Β ΤΎδυϑὶβ 'π 

Ῥεσβία, δις, γο]. ἰϊ. Ρρ. δ40---544. ἰοςΣ 86 ἀοδου ριίοη οὗἁἨ 186 ἑσανοδ ἰῃμ τΠ6 τηοτιηίδίη οἵ Κο- 
τεῖϊο (ἰῃ [Π6 Ῥγουΐποο οὔ οαβίοσῃ Οὐυγαἰθίβη), ννμῖ ἢ ἐγδά οη βίδρθβ ἴο μανὸ Ὀθθἢ δ ΘΕ 
μοοὰ ἔὰς {Π|6 ΒΆΣ)6 ΡΌΓΡΟΒΟ. 



δ τ Τ]αΐπϑ ἔπ ἐδε Ἡοῖν 7ιαπά, 69 

οἶδοο ἴτοπὶ (86 Κσ΄βαγοῃ {δμδὶ 1168 θούνοοῃ Μουηὺ ΤΆΌΟΣ πᾶ ἰμ6 ὅθ 
οἵ ΤΙθοτίδ8, δηα ἔγοτῃ δηοίμου θΪδοα οὗὨ [Π6 βϑῖὴθ πϑῆηθ, ψ ΒΊΟΝ 788 
οοἰοὐταϊοα ἴῸΣ 118 Ῥαβίῃγοθ, δηα νγ͵Ὧ8 βἰζυδίοα 1π {Π6 ἰσὶθθ οὗ (δα Ρο- 
γοπα Φογάδλη. 

2, Το ΡΙΊΑΙΝ ΟΡ 9ΕΖΒΕΕῚ,, οΥ οὗ ΕἸΒΌΒΑΕΙΟΝ, 8160 οδ]]Ἱοᾶὰ 6 
μαι ΡΙΑΙΝ (186 ΑτἸτηασοάάοι οὗ ἰῃ6 ΑΡοΟδΙγρΒ6), Ἔχύθῃαβ ἔγοσω 
Μουπὶ Οὐἰατταοὶ δηα {μ6 Μοαϊίοσγαηθδῃ ἴο [16 ρίδοθ τ Πθγα {Π6 Τογάδῃ 
ἰϑϑι68 ἔοὰ {π6 θα οὗ ΤΊ γῖδβ, {σου ρ ἢ {μ6 ταϊΔα]6 οὗὨ (86 ΗοΪΥ 
1δπ4, Ηδτο, 'ἰπ {π6 πηοβύ (Ὁγ1]6 ρατὺ οὗ ΗΝ Ιαπὰ οὗ ὐδϑβδῃ, [86 {χ10ὁ 
οἵ ΙΒΒΔΟΠΆΓ τεϑοϊσεα ἐπ ἐλιεῖγ ἱεπέξ. (ουῖ. ΧχχΙ, 18.) Τὴ {86 Βτοὶ 
ἃσεθ οὗ 618} ΠΙΒΟΣΥ, 88 ὙΠ] 88 ἀυσιηρ (16 Ἐοτηδη ΘρΡΙΓΘ ἀπᾶ (ἢ6 
ογιβαοθβ, απ ουθὴ ἴῃ ἰδίου {ἰπλθ68, 1Ὁ δα8 Ὀδθθὴ [86 βοθῇβ οὗ ὩΔΗΥ ἃ 
ΠΟ ΠΙΟΥΆ]6 οοηὐοϑὲ ; (818 ῥ᾽αῖπ θεῖν (Π6 ΚΟΥ οὗὨ ἴ[μ6 οουπίτγγ, ἴοσ μὲ δὰ 
ΟΥ̓́ ΑΒ τηϑϑίδυ οὐ 10 σου ἃ ΘΑΒΙΪΥ βυράπο 41} (Π6 γοϑῖ, ““Ηϑσο 1 τγδβ 
(αὐ Βαγακ, ἀθβοομαϊηρ ΠῚ 8 ὕθῃ ἰπουβαηα τθη ἔγοα Μουπὺ 
ΤΑΡον, ἀϊδοοτηδίοα ὥϊβοσα δῃηα αἱ λὲδ ολαγίοίδ, εὐεπ πίπε λιηάγεα 
εἰαγϊοίς 977 ἔγοπ, απά αἰΐ δε ρεορίε ἐλαξ τρογὲ ιοὐξὰ ἀϊΐπι, σαι λουθα ἤθηι 
Ἠαγοελείν, οὗ ἐδο Οοηπέϊε8 μπίο ἐδα τῖυον ὁ. Κίβλοη ; ἤθη αἷΐ ἐΐό ἐοδὲ 
9 ϑίδεγα γεἶ προρ ἐδε διοογά, απὰ ἐΐεγο τραδ ποὲέ α ππαπ ἰοξ; θη ἐλθ 
ἀΐισα σαπι ἀπά ἔοιισλέ, ἐλ ἀΐηφε 9. (απααη π Τ᾽ ααπαοὴὶ ὃν ἐδε τραΐεγε 
0 προς υαρ; ἵν. 18. 1,16. ν. 19.) Ηδγο αἷδβο 1ὖ νγαβ {παῦ «΄ οβίαἷν, 
ἰπηρ οὗ Φπάδῃ, ἐουρβῦ ἴῃ ἀϊβροΐβα ἀραϊηβύ Νφοδο, Κὶηρ οὗ Ερσργί, δηά 
[611 Ὁγ {6 Αύτόνβ οὗ μὶβ δηίδροηϊδί, (2 Εἴηρβ χχν, 29. δ στοῦ 
τΟῚΘ [86 λυ Ὠ Δ 018 [ῸΣ ἢ18 ἀθαίμ, ἐμαὺ {86 τηουγηΐηρ οἵ «Γοδἰδῖι Ὀ6- 
οΔ16 απ ογαϊζπαπος ἴῃ δγαθὶ (2 ΟἜγοη. σχχυ. 24, 356.}): δηὰ ἐλε σγεαΐ 
πιογης ἔπ «ογιιβαΐεπι, ἰοτοίο ἃ ὈΥ Ζεομδγδῃ (ΣΧ. 11.), 15 βα! ἃ ἴο ὉθΘ 
48 ἰμ6 Ἰατηθη ίδίϊοηβ ἴῃ ἐμ ρῥἰαίη οὗἨ Ἐβάγβδϑίοῃ, οσ, δοοοσάϊηρ ἴο [ἢ6 
γτορμοῦ δ ἰβῃδθαξο, ας ἐδλο πιοιιγηΐπς 9010} Μασααγῖπιπιοη ἵπ ἐδο υαἴϊον οΓ᾽ 
Μεσίάάοη. «Π οβαρθαβ οὔὔθη τη 018 [18 ὙΘΙΥ͂ ΣΘΙΔΔΥΚ8Ό]6 ρατὺ οἵ [6 
Ηοὶγ 1,2π4, δῃὰ δἰ σγαΥΒ ὉΠ ΟΣ {Π6 ΔρΡε]]δοη οὗ {186 Οστεαΐ Ῥίαΐῃ : 
ΔΠἃ ἩΠἅΘΡ [6 88Π16 Ὠδιὴ6 1ὖ 18 4180 ῃηϑηοπθα ὈΥ Εὐυβθθῖυβ δηὰ ὈγῪ 
Φετομθ. [Γὺ μαϑ Ὀ6θῃ ἃ οβοβθῃ ρ6]δοθ ὉΣ ϑῃσδιαρηιθηΐ ἴῃ ΘΥΘΙΎ 60η- 
ἰθ8ὲ οαγτι α οἡ ἴῃ [18 ΘΟ ΠΕΓΥ, ἔσοσα ἴμ6 ἀδγβ οὗ Ν ΔΌΘΟΒΔάοπΠΟβοσ Κιηρ; 
οἵ (Π6 Αββυυῖδηβ, ἴῃ {86 ἰδίοσγυ οὗ ψβοβθ γγὰῦ σἱ Ατρμαχδά δ᾽ 1ϑ 
ΘΠ Π]ΟμΘα 48 ἐἦε αγεαΐ βϊαίπ 9. δαγοϊοηιὶ, ἈΝ] [86 ἀϊδαβίσγουϑ τραγοὶ 
οἵ ἰ!ς Ἰαΐθ Νδροΐίθοῃ Βυοπαρατχίο ἔσο Εἰσγρί Ἰηΐο ϑυσῖα «68, ἀοη- 
Ε168, Θάγβοθηβ, ΟἸΥ Β 8) ΟΣ ΒΔ 68, δηὰ δ - ΟΠ ΕὙΘΠΟΒΙηθη, 
Ἐσγρδηβ, Ῥογβίδηβ, Ὀσιιβοθ, ΤΌΣΚΒ, ἀπά Αὐαθβ, ψψδυτίογθ οἱ 9 εὐεῦν 
καξίοπ τοϊέσἠ ἴ5 μπᾶ ἀδαυόη, ᾿αν Ῥἱομοα {ποὲν ἰσηΐβ ἰὰ [86 Ρ] δίῃ οὗ 
Ἐάγδοίοη, δα αν ΘΠ 614 {{Π|6 ναγίουβ Ὀδηηθγδ οὐ μον παίϊϊοη τοὶ 
πὴ ἢ (86 ἀονγϑ οὗ ΤᾺΡΟΓ δηὰ οὗ Ηϑυσηοι. 5. ΤΉΪΒ ρἰδὶῃ 18 δθουΐ μανὸν ἢ 
11 1168 ἴῃ 118 στοαίεβύ ᾿δηρίῃ Ὀγ ΓΟΥ ἴῃ Ὀτοδάτἢ : 1Ὁ 18 Ἰποϊοβϑα οἢ 
Βι468 ὈγῪ τπιουπηίδῖηβ : [86 1118 οὗ Ναζαχοίδ ἴο (86 πουίῃ,--- [ῃοβο οὗ 88- 
τδεὶα ἴο {Π6 Βοιίἢ,--- [ο {Π6 οαβὺ δα τηουηΐδῖηθ οὗ ΤᾺΡΟΥ δηα ΗἩδυμηοη, 
ΔΠ (ὑἌγτη 6] το {Π6 βου τυ, Το ον. Μσ. ϑον οί, ἰὰ Νουθηθου, 
1828, οουπίθα 1π ᾿ἰΒ τοϑα Δογοβϑ8 {Π]18 ρ] ἴῃ ΟὨΪΥ ΗΘ ὙΘΓῪ 8Π18}] ΥἹ]]αρ 8, 
οοηδιβέπρ οὗ πσοίομοά την Πον6]8, ΟΠ ΘΗ͂Υ ἴῃ συϊη8, ΔΠα ΟὨΪΥ͂ 8. ὙΘΥΥῪ 
[6 ΡΘΙΒΟΙΒ πηουΐπρ αἢ {86 τοϑά ; 80 {μα ἴο (818 βοθῆθ {π6 ποσὰβ οὗ 

2. Φπόϊ ἱ, 8, 3. ΟἸασκοβ Ττδνοῖρ, γο]. ἵν. ὑῃ. 258--- 358. 
Ῥᾶϑ 



70 )ιψεϊοαϊ αὐεοσταρὴν 9 ἐδε Ἡοῖν εαπάή. 

Ῥοροσδὴ ἣῃΐ ἀραῖη 6 ἰχυγ Δρρ]]οα :--- 7}: ᾿ίσλιοανς 106 76 πποοοσιε- 
Ριοα; ἐδλε ὠιπαδίίαπές 9. ἐἦδε υἱϊϊασεδ οεαδεά ; ἰΐεν οεαδεα ἐπ Ζεταοῖ, 
(ϑυάρ. ν. θ, 7.) ““ΤΒὸ ρτοιυπά 18 ἀγαῦ]ο, δῃὰ οὗ (δ βιπθδϑὺ αυδι : 
Δ} ἐγ 8068, τ ΠΟΙΒΟΥ οὐ] ἰναΐοα οΟΥ ἱγϊηρ νγαβϑίθ, ργοοΐβ οὗ βιοῖι 6Χ-- 
ὈΥΔΟΓΟΪΠΑΥΎ [δου γ, {μδΐ, ἰῃ {Π6 ορὶπίοη οὗ ᾿η 6 ]]Προηὺ ὑγαυθ! ]ογβ, 
{86 γγοάυοσε οὗ {Π18 βίῃρὶβ ρἱαϊῃ ταῖρῦ ΒΌΡΡΙΥ ρταὶη βυβοϊοθμξ ἴο 
ταδὶ ίδῖη 186 Ὑ1|016 Ῥγουίμοθ οὗ (18}1|66, οσθ 1Ὁ 88 δουπαδη Υ 
βίοοκϑα ψ 1 ᾿ΒΔὈϊδηΐ8 85 1 ομοα νγ88.} Βυΐ 8. ΡΟΟΓ δῃᾺ ραγαὶ 
οὐ ἀναίίοι 18 411 {μαῦ τηϑοίβ 86 ογϑ οὗ [Π6 ἰγαυὶ!οσ, ὙΠῸ δθο κα 'π 
γΑΙη ΓῸΓ (86 ὙαΥ Πρ ΟΥΌΡ δηαὰ {86 το)οϊοϊῃρ Βυβρθαπάσαδη. 5 ϑοπλθ 
οοὐΐοῃ, ΒΟΎΤΘΥΟΣ, 18 Σαβα ἤθσθ, (πΠ6 αυλ!τυ οὗ τ μιοῖ 18 ΒαρΡροΒβϑα ἴο 
Ὀ6 ΒΈΌΡΘΙΓΙΟΣ ἴο ΔΩ ἴῃ ἰδ6 Εαϑί, ΤΏΘ γα τ οὗὨ (Π18 ρΡ]αῖη 18 οΒ]ΘΗ͂ 
ἴο θὲ αἰἱθυϊοα ο 118 Ὀοΐπρ ναίοσοα ὈῪ {86 τῖνοσ Ειβμοῃ, τ] 
ἤονβ {πγουρ 11, ΤῈ ἀορυϊαοη βοπΐ ἴο (6 Εἰαδὲ Ὀγ {86 Οὐομηταϊ 60 
οὗ 16 Μαῖα Ῥχγοίοδίαπῦ (Ὁ]Π]θρο ἴῃ 1849, ἔουαμαὰ ποῖ τηοσα {π8ῃ 8 
δι χίθθη ἢ ρασγί οὗ {118 ἔδυ! 16 να]θ ὑπᾶον ου ἀνα. ΤΟΥ ἐουμῃα ἴπ6 
που ναίοα ἰγαοίβ οονοσθα τ 8 ἰοσοϑῦ οὗἨ {8180168 ἔσομαι βὶχ ἰο εἰσῃΐ 
ἔροῦ διρῇ, ὁδοὶ Ὀθασίπρ' ἐνγοῖνο οὐ οἱρῃβίθοῃ γοᾶ ργρ]6 μ6868 ; Ὀ6514.69 
{π0 Κ ὈυΒἢ68 οὗ [86 δρίπα οὐγίδεϊ, Θη οἴμασ (δόσηβ, τι ραίομοβ οὗ 
Ιυχυτνϊαμπῦ σταβθ, δηὰ Ὀοδι Ὁ] τ11ἃ ἥοτγοσθ Α ρτοδῦ ρογίίοῃ οὗ {86 
Ἰαπᾶ 88 σϑιῃγδί θα (Ἀ]]ΟῪ [ῸΥ ἀρ68: δηα ἸΑΒΟΏΓΟΙΒ ΟὨΪΥ͂ ᾶΓ6 πδηϊρα ἴο 
ΤΌΠΟΣ 1Ὁ ἀσαῖῃ, ἀπάθν (ἀοαβ ὈΪοββιηρ, δου ἀλμ.}ν ρτοἀυοσῦνο.2 ὙΠ6 
ΓΕ οὗ ἘΒάγδϑίου ΠΟῪ Ὀθδγα [86 πδη16 οὗ Ζοἵἑ, δια 85 Ὀ66η 66]6- 
Γαϊθα ἴῃ Ἰποθ γῇ {1Π|68 ὈῪ {Π6 νἱοίουυ Ὑδιοῖ Μυγαῦ σαὶ ποα ΟΥ̓́ΘΣ 186 

Μαγλθυκοβ δπᾶὰ Αὐδθϑ, ἴῃ {μον αὐΐοπιρί ο γόον Αοσὶ οσ ἄσσθ, 'π 
ΑΡΠΪ, 1799... ΤΒουρῊ Ὁ Ὀθαγθ (86 {1116 οὗ “ Ρ]αῖη," γοῦ 1Ὁ Δρου πα 
σὰ Π1118, ὙΒΙΟΒ πὰ (86 νἱοὸνν οὗ [Ὁ ἔγομι (μ6 δαϊδοθηῦ τηουη ἴα! δ, 
ΒῃΣΙΠΚ ἱπίο ποίησ, δ Τμ6 ον. Ο(, Β. ΕΠΠποὺῦν ἔουηα 8. τη ἸΒογ Ὁ ]0 
1016 Παρ οα {118 ρῥ]αΐπ, 411. Ζυγαθοη : 1ὑ τγαϑ8 βυστουπάρα ὈΥῪ 
ΒΟΙῺ6 ΤηΔρΉἸΠοοηῦ ΒΑΙΟΟΡὨΑρΊ. δ 

ὃ. Τὴο ΒΈΘΙΟΝ ΒΟΌΝῸ ΑΒΟΌΤ ΦΌΒΡΑΝ (Μαί, 11}, δ.) οοταρτβοά 
116 ΙΘν 6] σου ΤΥ οἡ ὈΟΙ βἰ46β οὗ ἰμδΐ τίνοσ, ἔγοια (86 ἰδ οὔ ἀθῃ- 
πΘΒΑγοίἢ ἰὼ 6 Ὁορὰ 38. [0 18 βαϊά ἰὸ ἀνοσαρο δρουΐ β θη τὰ 1168 
ἴῃ Ὀτοδαίῃ. ΟΥ̓ [18 αἰδισϊοῦ {π6 2 ]αΐπ 90 ὕογίοδο, ΘΟ] ΘὈταϊδα ἴῸγ 105 
ἔγ Π πα (86 Ιπΐθηδβο μοαὺ {μαὺ Ῥγθνδ}]8 ἔμβοσο ἀυτίησ [86 Βοῖ 
ΒΘΆΒΟΙ,, ἔὈΓΠῚΒ ἃ ρμαγύ ; 88 αἷβὸ ἀο {μ6 Μαϊίεν 9 ϑαϊξ Ἄδαν ἴῃ6 δ΄! Ὁ ΟΥ 
Πεδα ὅθ (σπογο Πανὶ ἀοίοαίθα {86 β'γυῖδηβ (1 ΟἸγοη. συ]. 8---8.) 
δηἃ ΑἸημδζιδὴ αἰβοοιῆίοα (Π6 ΕἸ ἀου687), απ {86 ]αΐπε 9. Μοαΐδ, 
ὙΓΠ6ΓΟ {π6 Ιδγδο ἴθ8 οποδιηροαϑ, δηα ᾿ ΠΙΟΝ ἀΓΘ αἷ8ὸ 0816 δλξέξηε ἴῃ 
Νυμ. χχνυ. 1]., 08. 1. 1., δηᾷ 111. 1. {Π6 }]αΐηε 90} ϑλίξίέηι, ἴὰ ΝΌμΙ. 
ΧΧΧΙΣ, 49. (ΠΥΡΊ Δ] το ἀουϊηρ), δὰ ἰμ6 Ῥαϊεν 9 δλίξείηι, ἵπι «ο6] 

1 165 Μοάοχι 9π8258 οοτηρατοὰ πιὰ Αποδηΐ ῬΙΌΡΒΟΟΥ, Ρ. 196. 
3 ἘΠ5Ικ᾿8 Ῥαβίοτ᾽ βὶ Μοῃηοσίδὶ, ὑ. 862, Φοπνοῖί 8 Ομ γίβύδη Ἐοθοαιτηοβ ἱπ Κι γγίδ, ΡΡ. 19], 

193. 
8 Φοῦγῃαὶ οἵ πο Ὠεραϊδοι ότι [86 Μα]ίδ Ῥχοιεδίδηϊ ΟὉ]]1οζο, Ῥαγὶ 1}. ΡΡ. 427, 4328. 
4 ΤΑρῆ δ Τταυοὶβ, Ρ. 30]. 
δ 7Ζονποῦ δ Ἐδδοαίομοα ἱη 5ιγτία, ῬΡ. 801, 802. 
4 ἙΠΠΙοΙ 8 Ὑτανοθὶβ ἴῃ Απιβίτία, ΒΕ πιδδία, αηὰ ΤΌΣΚΟΥ, νοὶ], 11, Ρ. 829. Ὁγτ. ἈΒοῦδίμβοη [ιδ9 

ἀοδοσι θὰ [μ6 ΤΪδίῃ οἵ Εδβάγαβιοῃ οὐ ϑεσσϑοὶ, δδ ἱξ δρροδγοὰ ἰπ 1888, ἱπ ἷ8 ΒΙ0}}.41 Ἐ6» 
ΒΟΔΙΟΒΟΒ, γο]. 11). ΡΡ. 160--162. 227. 228. 
2 Είηρο χὶν. 7. 2 ΟὉἤγοη, χχυ. 1]. 86 Νυμῦ. χχὶΐ, 1. χχυὶϊ. 8, 



Ἐεεγηοδεος ον ]οεογέσ. 7] 

νι. 18. ΤἈΓΣοῸρΡἢ [86 πορ]οοῖ οὗ (δ6 ργαβοηΐ ᾿πμδθὶἰδηΐδβ οὗ Ῥαϊοδίϊηο, 
[218 ὁποα ἔστι] Ὀ] Δ 18 ΠΟῪ (ΟΠ Ὀπρτγοάαοίινα. 

4, Τι|6α ΤΑΝ ΟΕ ΟἘΝΝΕΒΑΒΕΤΗ [8 ἃ ὈοΔΌ ] [1{{16 Ρ]Αἴπ, 6χ- 
(απ Ἰηρ' ἀΙοηρ (μ6 βῆογθ οὗ (Π6 ἰδκε οὗἨ {86 βδῖηθ πδπι6, ἀθρουῦ ἔουΓ 
101168 ἰη Ιδηστη, δπα Ὀοΐνγοοθη 0 δηα {Πγ66 τλ1168 ἔγοτα {π6 ἰδΚα ἴο 
{μ6 ἴοοῦ οὗὨἨἁ Τὴ6 ἈΠ1|86. 10 νγὰϑ 80 οδ]]Ἱϑᾶ ἔγοτι δὴ δποϊθῃηΐ οἱτγ (088. 
χῖχ, 8δ.), ΒΣΟΝ αἷδο σάν πάπα ἰο {π6 δαϊδοθηῦ ἰαζο. ΤὨὶ8 ῥ] δίῃ 
“848 ἐμ6 δρρϑάγδηοο οὗ {86 ρστοδίθαδὶ θυ. γ ; δηάᾶ, τ ἤθη Καρὶ ἴῃ 
ΟΥΟΓ δῃὰ ΡΣΟΡΕΓΙΥ ἰδ οαἱΐ, σουἹὰ θ6 ἰτυ]γ Ὀεδυ] αηα ἀ6] 1 ρ ἢ]. 
Αὐ ρῥγαβοηῦ 10 88 βοὴ συἱοῖὶ ρββίηγαρΟ, ἀπ ουἱναϊοα Β6148 Ὀθδσὶηρ 
Ἰαχυτδηΐ ΟΥΌῸΡΒ οὗ ΘΟΥΏ, ΣΊοθ6, μα νοροίϑθ]οθ. ὙΠ ἢρδ ἀγα 8.1} 
ἰοαπα στον ἴῃ 1ὖ ἴῃ ΒΘΥΟΣΆΙ ρΪδοθθ. Ὑ δυουδ 11π68 οἵ οἰδδῃάθσβ, 
μάρμττν δοηρσ [06 Ββίγθδτῃβ ὙΠΙῸ. τη πγουρὮ 1, Δ ἰο 1ΐ8 

(γ.ἢ} 
Χ, Ἐτοασθηΐ τη! οη 18 τηϑθ 1 {86 βδοσ!ρίυγοβ οὗ ὙΥῚΣΘΕΕΝΈΒΒΕΒ 

οΥ ΠΕΒΕΕΤΒ, ΌΥ ΠΟΙ νγα ὈΒΌΔΙΥ ππαἀογβίαπα ἀθϑοϊαίθ ρ]δοθδθ, θαυ }}ν 
ἀενοϊά οὗἨ οἰ168 δπᾶ ἱπμδθιίδηΐβ.α Τα ἀοβοτίϑ ποὐϊοθὰ ἴῃ 86 Β10]6, 
ΒΟΊΤΘΥΟΙ, 8Χ6 οὗ ἃ αἰ δγοηΐ ἀοβου ρῇοη ; 88 186 ΗΠ ΘΌΓΘΥΥ9 ΤΟΓΘ Δοουδ- 
ἰομηθα ἴο σῖνο [86 πδῆῖο οὗ ἀδβογῦ Οὐ τ] ἀο 688 [0 411 Ρ]Δ 668 [Πδὲ ΘΓΘ 
ποῦ οΪ ἰναίεα 3, θὰ πο Ο͵Θ ΟἸΙΘΗ͂Υ Δρργορτγιδιθα ἰο {π6 [ϑοαϊηρ 
οὗ οδίι]6, δηα ἴῃ τ δῦ οὐὁἨ ἰδοηὶ {7668 δπα “ας τον 114. ἨἩρηοθ 
(}18 ἔϑστη 18 ἔγθα ΘΕ ΠῪ ΔΡΡΙΙ6α ἴο {π6 Θοτησηοῃβ (848 {Π6Υ που]ᾶ 6 
Ο81164 ἴῃ Ερ]Απα) ἩΒΙΟὮ πγογΘ Θοη ρου ο οἰἴθ8. ΟΥ Ὑἱ] ]αροα, ἀπά 
ὁη ΜΏΙΟΝ [86 Ρ]ΟΌρ ἢ ΠΟΘΙ ΟΒΓΏΒ. 6 ὙΠΕΑΘΙΏΘΒΘΘΒ ΟΥ ἀαβογίβ οὗ 
Ῥαϊεβίίηθ, ᾿μογοίογα, ὅσ ὑποίο ἃ : ΒΟΙΘ 8.6 ᾿ποὰπηἰδ που δηα ν06}}- 
πίοι, ὙἘΠ116 ΟἸΠΘΥΒ 8.6 δβίβυι]θ ΒΑΠΟῪ ῥ]αῖηβ, οἰ μοσ ἀοδβιταΐο οὗ 
Μία, ΟΓ ΒΠογαϊηρ ἃ ὙΘΙῪ ΒΟΔΏΪΥ ΒΌΡΡΙΥ ἴτοπι {π6 ἴδ ὈγδοϊΒἢ 
ΒΡΓΙΏΡΒ {μα ΔΓ6 ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΙΪΥ ἴο Ὀ6 ἔουπά ἴῃ ἰδοῖα: γαῖ οὐ ῃ ΤΠ 686 
κτϑϑὰ ἃ σταίθία!, (δουρὶ στηθᾶρτο, ραδίασαρο ὕο οδῃ1618, χοδίβ, δπά 

ΘΘΡ. 
ΤΙ Ἰ)οβοσίβ οὗ (86 ἩδΌγανγβ ἐγοαυθηΥ ἀογῖνο ἐποὶν ρρο δ ἱοηϑ 

ἴτοιι {86 ῥΙαοθθ ἰο τ μ]οἢ ΤΟΥ͂ Το γθ οοπεραομβ. ΤΆσΒ, 
1. Τοῦ ΈΒΕΕΤΥ οὐ ΥΙΕΒΝΕΒΒ ΟΕ ΒΕΕ ἰΔΥ ὑοτγαγάβ {Π6 ποσί- 

βαβίθτη ροϊῃῦ οὗ {πΠ6 Βοα δθα. [Ι͂ἢ {{18 ὙΠῸ Θσπθαβ, ΗΑΡᾺΥ τδηαογοῦ, 
ΠῚ ὉΠ ΒΕ ἀτγίνθη ἔτοη ΑὈγδμδιὴβ μοῦβα ΟΥ̓ (δ6 ᾿οδουθυ οὗ 

(ἄδῃ. χνὶ. 7.) [0 18 811}}} ονουβρσοδὰ σι βίυπίοα Ὀυβμο8 
δηὰ βγη θα : δηὰ 1Ὁ γγ8β πὸ ἀουδῦ ὑπ᾽ οθ οὗἉ (1.686 ἰμαὺ βῆ6 οδδὶ ΠΟΓ 
ἀμ 4, (θη. χχΐὶ. 16.)})ῖῦὅ  Βοΐπρ' [86 τηοδῦ ἀϊγοσὲ οοταπηυ πὶ σΔοη δ6- 
ἵποοῃ Εργρί δηά Ῥα]οβῆπο, {π186 ἀθβοσὺ ἢδ8 Ὀθθη ἰγανοσβθα ἔγομη ἐδ 
βΔΠ]168ὺ (τη69 (Εἰχοά. χη. 17.) ο 186 ῥγϑβϑηΐ, ὈΥ̓͂ ΓΑ ΘΙΒ, ἈΥτηΐθ8, 
ἈΠ φθόρῖθ. Τῇ 1βγϑϑὶ ἴθ8 τηδυομβοα {μγουρἢ (818 ]] ἀο τ 88 δΕΟΥ 
ἴθ6 Ὺ δα ταϊγβου]ουΒ]Υ οχοββοα {86 Βεα 868 (Εἰχοᾶ. χνυ. 22.) 28 {πὸ Ὺ 
αἶβο ἀἸἃ Βα θΒθα ΒΕ ἐμτοῦρ, 

2), ΤῆΘ ὙΥΙΣΡΕΒΝΕΒΒ ΟΥ ὈΕΈΒΕΒΕΥ ΟΥ ῬΑΒΑΝ, ΜΟΙ ᾿ΔΥ Ο60ῃ- 
ΒἀοΥΔὈΙῪ Τηοτ ἴο {π6 βδουΐ, (Νυμι. χ. 12.) [Ιἢ (μ18 ἀεβοσὶ (νι ο ἢ 
Ἧ88 δἰ ἐπδύρα ἴῃ Αταρὶα Ῥοίσδ, ΠΘΆΣ ἃ ΟἿἵγ οὗὨἨ [86 βδπθ Ὠδηθ, [88.- 

᾿ ὙΠΠρουΒ 1.6 η48 οὗ ἐμο Β10]6, τοὶ. ἰΐ, Ρ. 187. 
ἢ ΤΊ ΑΥ̓ΔΌΒ ἰὸ {Π8 ἀδυ χίνο [πο ἀρροϊ δέου οἵ Ζεϑερέ ἰο ΔΗῪ δο] 6, τοί ΠοΣ ῬΑΣΤΘα 

αὐ ἔστῦ]ο. ΟἸδσκοῖβ Ὑτανοΐθ, νοὶ, ἴν. Ρ. 422. 
δ Ναιταϊΐνς οἵ πὸ βοοιδῃ Μιββίομ ἴο τμ6 ὅονγα, Ρ. 80. 

Υ 4 



72 Ῥιγεϊοαὶ σεοφνλαρὴν 9Γ ἐλοὸ Ἡοῖν Πιαπώ, 

1180] γτοβι θᾶ: δηᾷ ἤθῆοθ Μόοββϑβ βοηῦ οἷῦ 30168 ἰο Ὀσῖηρ ᾿πέ6}}}- 
σ6η66 δοποουτηρ [6 Ργομιϊβοα απ. (ΝΠ. ΧΙ. 3.) ΤΠ ἀοβογὲ οὗ 
ῬαΑγδῃ “18 ἴῃ ΤΔΗΥ͂ ραγίβ ἰηὐοσβοούθα ΟΥ̓ ΠΌΠΊΘΓΟΙΒ ΓΑΥΠ6Β δηα ρἼ6Π8, 
δα Ὀγόκθη ἈΥ ἸΟΥ͂Ὺ Ὀαττῖοσβ. Ασηοπρ (π 686, {μ6 ΠΟΌ]6 τπηοπηΐδὶπ οὗ 
Ῥαγϑῃ, τὰ ἢ 118. ΘΠΟΥΙΔΟΊ9 ΡΓΘΟΙΡΙΟΘΒ, 18 ΟὨΪΥ͂ 8 ἰοπρ' ἀδΥΒ ἸΟΌΓΠΟΥ 
ἀϊϑίδηῦ, ἀηα δἰ νγαῦβ ἴῃ βιρῃῦ ἔγουα [Π6 ποϊρΒουγμοοά : Σύ 18 σΑρ8}} 6 οὗ 
αϑοθηῦ ΟὨΪΥ ΟἹ ἰδ ἰαγιμοδ βι46, απὰ ἐμαὶ ποὺ σιϊδουΐ ἠδ ου]έν. 
Ατουπᾷ [118 Ῥ8486 ἀγα ἢδί μἱδῖῃβ οὗ βαῃᾶ, νὉ}} δἀαρίοα ἴο Ϊαγρα δῃ- 
ΟΑΙΩΡΙΔΘΙΪΒ : ΠΟΙ δηά {Π676, δἰ Ἰοπρ; Ἰηΐογναϊθ, ἃ οἰυτρ οὗ ρα] τη- ἰγθο8 
18. Β660ῃ, 8πη4 ἴῃ {Π6ῚΥ ὙἹΟΙΠΙΥ Ὑγαῦσου 18 σΘΏΘΓΑΙΥ ἰουηα,᾽"} 

8. Τ6 ΘΕΒΕΕΤ ΟΕ ΚΙΝΑΙ γγὰ8 {πα ἴῃ {86 νἱοἰιγ οὗ Μουμπὶ ϑ᾽πδὶ 
ἴπ Ατδθῖα: Βογα (86 Ιβγβϑ θβ ΤΟΥ [ῸΓ ἃ Ἰοηρ ὥπηθ δῃησοϑιηρϑά, δηάᾶ 
τοοοὶνϑα {86 ομἱοῦ μαγῦ οἵ {π6 ἰανγβ ἀ6] Ἰγοσοα ἰὸ ἴμποῖι ὈΥ «βου, 
[Ὠγουρ [86 ταϊηϊδίτυ οὗ Μοβεβ. 

4. ἥγο ΠΙΡΕΒΝΕΒΒ ΟΕ ΖΙΡΗ γγ88 ΟΟΠΕΡΏΟΙΒ [0 ἃ ὕουστῃ ΟΥ ὙἹ]Π]αρα 
οὗ [86 βδῖηθ Ὥδιηθ, δηῃά βοσο ᾿ανια σοπμορα]οα Ὠϊπ86 1} ΓῸΣ βοσλα [γηθ. 
(1 δι. χχὶϑ. 14, 16.) Βαΐ {Π6 τηοβῦ οο] θταϊθα οὗ 8]] 18, 

ὅ. ΤΙ ὙΥΙΣΘΕΕΝΈΒΒ ΟΥ ΠΕΒΕΒῚΤ ΟΕ ὅσ ΑΗ. (βαὶ. [χ|3. 61}16.) 
ΤῊ Τ)εβοσί οὗ Φυἀφ8 ἴῃ ψ μϊοἢ Φόμη {μ6 Βαρθδί δθοᾶθ 11} {μ6 ἄδγ 
οὗ ἷ8 βμῃονίηρ απο [δγα6ὶ (106 1. 80.)., δῃα σι βογο π6 ἢγες ἰδυρσδὲ 
μϊ6. οουπίτγιαου (Μανε, 11. 1.; Μαιῖς 1. 4.), ψγὰβ 8 πιουπίδϊποιιϑβ, 
ψοοᾶοά, δηᾶὰ πτηὶν ᾿μΒαθι θα ἰταοὺ οὐὗὁἨ δουπησυ, θυὺῦ δρουπαϊηρ ἴῃ 
Ραβίυγοϑ; Ὁ γγχὰ8 βιξιαίοα δα]δοθηὺ ἰο 186 Π)εδΔα δὅ6β, δὰ {86 Εἷνον 
«ογάδῃ. [Ἃἢ 186 ἔπηθ οὗ Φοδβῆυδ ἰξ Δα δὶχ οἱτ168, τι (μοῖν ν]]οσ δ. 
(ϑοβι. χν. 61, 62.) Τὸ ἰβ ποῦ ομθ οὗ [88 πιοβὺ ἀγθᾶσυ δηᾶ ἀβδβοϊδίβ 
Ταρ Οη8 οὗἉ [86 ψΠΟ]6 Θου πη σγ. 

6. ΤΠ ναϑ ΘΠΈΕΒΕΒΥ ΟΕ ΑΒΑΒΙΑ, σοδοϊιὶηρσ ἴσοτα {86 δαβδίοσῃ 8146 
οὗ {με Βοᾶ 8δδ8 ἰο ἐμ6 οοπῆποα οὗ ἐμα ἰδηὰ οἵ (δπδδη, ἴῃ τ ϊοῖ {Π6 
ΘὨΣ]άγθ οΥὗἮὨ βγαθὶ βοϊουγηθα δῇοσ (μοῖρ ἀδραγίυσο ἴτοῃ Εσγρὺ, 18 
ἴθ 186 βεαογοὰ νυ πρθ ραγου αν οα]]9ο ἃ ΤῊΒ ΘΈΒΕΒΤ. ΜΟΥ͂ 
ΠΌΙΩΘΓΟΏΒ 8.6 {86 8} 810}8 τηδ6 (ο 1, δῃὰ ἰο {π6 αἰνὶπα ρσχοϊθοοι 
Δα Βιυρροτγῖ, ὙἘΙΟΝ ΤΟΓ6 οχίθπαρα ἴο βοτὰ ἀπτὶπρ {Π6ὶΡ τηϊρταίίομ. 
Μοβοθβ, θη τϑοδρι υ]αἰπρ {Π6 ]ν ναυϊουβ ἀθ] νΟΓΆ ΠΟΘ 8, θστηβ {{18 
ἀεβογί α ἀεβοεγὲ ἰαπά ἀπά τοαδέε Ποιοϊϊπρ ιοϊϊάεγηοε5 (Ἰ)δαῖ, χχχῖϊ. 10.) --- 
δηα ἐλμαὲ σγεαΐ απά ἐογγίδ᾽ε ιοὐϊεγηοδ5, ΜΓ ΘΥΟΙῚ ΟΣ ἥεγν ϑογρεηξε, 
ϑοογρίοπβ3, απά ἀγοισῆί, ιολογε ἴΏοτΘ γ88 πὸ τοαΐογ. (Ὠϑαΐ, γ11]. 16.) 
ΤΏ ρσορδοὺ Ἠοβοα ἀθβουῦῖθαβ Ὁ 88 ἃ ἰαπά οΓΓ᾽ στεαὲ ἀτοιφλί. (ϊοΒ. 
ΧΙ, ὅ.); Ὀαὺ {π6 τηοδῦ τηϊηυΐθ ἀθβοσιρίιοῃ 18 ἰμαὲ ἴῃ «[61. 11. 6. --- α 
ἰαπά 9} ἀδβεογίς αμὰ 9} Ὠὲΐ5, α ἰαπά οΥ ἀγοισἠέ, απὰ 9.7 ἐδ 5εΠαάοιο Γ᾽ 
ἀεαίλδ, α ἰαπά ἐΐαξ πο πιαῃ ραδ8εα ἐλτοισὴ, απὰ τολϑγὲ πὸ πιαπ αἀἰιοοεῖξ. 

᾿ Ὁ Αγ θΒ ἘΘΟΟΙ]οο 08 οὗἩ 86 Εδδί, Ρ. 278. 
3 ΒΟΟΥΡίΟΠΒ 8΄Θ ὨθΙΘτΟῦΒ ἱπ ἴπ6 ἀσδβοσγὶ 88 Ὑ0]} ΔΑΒ ἐπ 41} [86 δά δοθηὶ Ῥδυῖβ οἵ Ῥα}68- 

εἶπ; 186 τη] Πρ Ὑ οὗἁἨ τοῖν σοποῖῃ ἰδ ἴῃ Ῥσορογίίοη ἴο (μον βίζο; δῃὰ βοιροηῖδβ οὗ ΒΟΙΥ͂ 
Ὀἱδο5 (48 116 Αγδρῖο νϑυβίοη σϑηᾶοσβ ϑ.δοαΐ, γἱϊϊ. 16.) ἀγὸ ποῖ πηίγοαυοηῖ, Βυγοκμδγάϊ 8 
Ὑτδνο]8 ἴῃ δγτίδ, δος, ῬΡ. 499, 500. 

3 ΤῊϊΒ ἀχργοβδίοῃ Θχογοϊβοὰ [16 ἱΠρΡΘΠΌΪΥ οὐ οοτϊητησηίδίοσγθ, γθο86 ΟΡ᾿ ΠΟ ΠΒ ΔΙῸ 
τοοϊοα ὈΥ͂ Μν. Ηδυτηοσ (ΟΡ ΒΟΣν δ ΟΠ8, νοὶ]. ἰν. ΡΡ. 115, 116.); Ὀαὶ (Π6 οογτθοΐποϑβ οὗ [ἢ 0 
Ῥγορμοιὶς ἀοβογί ρίϊοῃ 18 σοπ στη ΌΥ̓͂ [Π6 οχ᾿βίθηςθ οὗ ἃ δ᾽ τ] ἀοδβοτί ἰπ Ῥογδίδ. [Ὁ 18 8 
τοῦ οἵ Ἰδηὰ Ὀγόκοη ἱπίο γαυϊπεε, ἀεείἑίείο οἵἉ τοαίεγ, απὰ Ὁ ἀγεαγίπε85 ιοἱίδοιιέ ἐχαπιρῖε. 
ΤῊ Ῥογβίδηδ παγὸ σίνθη ἴὸ 1 [ἢ ΟΧΙΣΔΟΓΪ ΠΑΥΥ͂ Ὀπῦ ΘΙ ρμδίὶς ἀρροὶ]διίου οὗ 2αίελ-εἰ- 
Μοαίάεγοΐ, οὐ ἐδε Ῥαϊϊεν οἱ ἰδε «ποεῖ ἡ θεα(λ. (Μοτίοσ᾽ 8 Βοοοπὰ Φουτγηῃογ, ρΡ. 168.) Ας 
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ΤΉ 86 Οπαγβδοίου:βίϊοβ οὗ {π6 ἀσβοσί, ραυγιου αυΥ (06 σψδηΐ οὗ νδίογ, 
{1}} δοοουπὶ ἕοσς {μ6 ταροαΐθα τιυστηυσίπρδ οὐἁἩἨΎ 16 Ιδγβο δ8 Ὀοΐἢ ΓῸΓ 
ἴοοά δὰ νγαίοσ (θβρθ οι  }]}Υ (Π6 ἰδίαν }): δηᾶ 186 οχίγοπιτν οὗἉ {δοῖγ 
δι ογῖπρθ 18 (μ8 ΘΟμΟΙΒΟΙῪ Ὀυΐ ποδὶ δι ρα! ]Υ ρουτγίγαγοα ὈΥ {Π6 
Ῥραϊπιυϊδὺ (ον. ὅ.)" 

Ἠκηρτν απὰ ἰλ᾽γείν, ΤΉΕΙΕ ΒΟΌΙ, ΒΑΙΝΤΕΡ ἐπ ἐλδηι. 

Τῃ {818 ΟἿΣ ἰδιηροσαία οἰσηδῦθ, ΒαΥσΟ  Π6α ἃ8 γ7χ6 Δγ6 τι ροτροίυαὶ 
γΟΓΌΓΘ, 8Πα ὙΠῸ ΘΥΘΙῪ οὐ]θοῦ ἰμαὺ οδῃ ἀθ]ρ᾽νῦ 86 ὁγ6, 8 οδῃ 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ σΟμδαῖνο (μ6 ΒΟΙΤΌΤΒ Θῃοουπίογοα ὈΥ [86 Βα 0]6 88 ἰγαυθ ον 
ΤΠ ΠΘ ἢ Ογοβϑῖπρ [16 ἰγΒ  Κ] 688 ΒΔ 48, πα Ἔχροβϑα ἰο 4}} (86 δγάουγβ οὗ 
ἃ ΥΟΓΟΔ] διιη. Τἢα τηοβί σϑοθηΐ 88 Ὑ76}] 88 {Π6 τηοϑὲ σταρῇϊο ἀ6βουρ- 
ὕοῃ οὗ ἃ ἀδβογὺ (τ ποῖ δαῖτ ὶν 1πβύγα δ {1.6 Ῥαββαροβ δου οἰ), 
16 (δαὶ σίνθῃ ὈΥ 186 δηἰογργιβίηρ ἰγανθ!]οσ, Μτ. Β6]Ζοηῖ, στ οβ6 
ΤΟΒΘΆΓΟΠΘΒ ἢανα σου θα 5οὸ τηποῦ ἰο (86 οἰ ποϊαδίίοη οὗ {π6 δαοτοά 
Ὑγπηρθ. ροδκίηρ; οὗ ἃ ἀδβοσί ογοββϑα Ὀγ Εἷγὰ ἴῃ ἴπρροῦ Εἰργρί, οα 
(ἢ 8 γοβέθγῃ 8146 οὗ [6 ΕΗ ὅϑβ, δῃὰ ποῖ 18 ρ8γ8}16] τ ἢ ἰδ6 στοαὶ 
ἀρβοτί ἰσαυθυβοα ὈΥ ἐπ 1βγβϑὶῦθϑ οὰ {16 ἐαδέογη 8146 οὗἉ ἐμαΐ 868, ἢ6 
ΒΑΥΒ, ““Γἰ 15 απο] ἴο ἔοστα 8 οοϊσθοῦ ἰάθα οἵ 4 ἀθβοσΐ σψηβουΐ 
Παγὶηρ 66 ἢ ἴῃ ΟΠ6: ἰὗ 18 Δη 6η 4685 μα οὗὨἨ βϑδῃά δῃηὰ βίοῃβ βοπῖὸ- 
ἀπιθ8 ᾿πίοσχηϊχοα 1 ταουπΐδ!ηβ οὗ 411] βὶζθβ δῃὰ ποῖ δ, πιποιιΐ 
ΤΟΔ8 ΟΥ 96 οσ, τι πουῦ ΔῺΥ δβοτὺ οὗ ῃγοάυποο ἔοσῦ ἔοοὰά. Τῇ ἔοι 
βοα  εγοα ἔσθοβ δπὰ βῃσιβ οὗ ὑπογη8, ἰῃδύ ΟὨΪΥ ΔΡΡϑδὺ ψ ἤθη {Π6 ΓΑΪΩΥ 
ΕΘΆ80ὴ ἰδθᾶνϑδ 80116 τοδί ΓΘ, ὈΔΥΘΙΥ͂ ΒΟΓΥΘΟ ἰο θοαὶ 1] ἃ δῃϊγη]8β, ἀπ ἃ 
ἴεν Ὀγάβ. Εν συ ὑμληρ 18 Ἰοῦς ἴο πδέξαγο; [86 ἴνδπάοσγιπρ' Ἰμ δ! δη 
ἀο πού οᾶσθ ἰο οσυϊναϊα αν {μ686 ἴθ ρ]αμίβ, δὰ θη {Π 6 γ6 18 ὩῸ 
ἸΏΟΤΘ Οὗ ἔμοῖη ἴῃ ὁη6 ὈΪδοθ ποὺ ρῸ ἴο δῃοίμοσ, Ὑμθη {Π686 ἴγθθβ 
θοοοηθ οΟ]4 «δπὰ Ἰἰοβ {μοὶγ νοροίαιίοη, {π6 βῃ, ΜΟΙ ΘΟΠΒΙΔΏΓΥ 
Ὀδδτηβ ἹΡΟῚ ἰδόῖὰ, θυχτβ πᾶ τοάσοοθθ μοὶ ἴο δϑ!θβ, 9 μδᾶνθ βθϑῃ 
ἸΏΔηΥ οὗ 6 πὶ δπγο Υ θυσπ. ΤὨ6 ΟἾΠΘΥ ΒΙΏ81|16Γ ρἰδπίθ ἤδνθ ΠῸ 
ϑΟΟΠΘΡ σΊβο οὖ οὗἉ {6 οαγί {Π8ῃ ΠΟῪ ἀγὸ ἀγα ὑρΡ, δῃά 4}1 ἰδία {π6 
ΟΟΪΟΌΓ οὗ βέγανγ, τ [86 ὀχοθροη οὗ [86 ρῥΙδηΐ λαγαοῖ ; [818 [8118 οἱ 
θείοτο 1ἰ 18 ασγυ. ᾿ 
“ΟΘΠΘΓΆΠΥ Βρθακίπρ,, ἴῃ 8 ἀοβογί, {μ6γθ δΓΘ ἔθνν Βρυΐπρ8 οὐ νγδῦϑυ, 

βοῖηθ οὗ [ϑτὰ αὖ [86 ἀιδβίδποα οὗ ἴουγ, δβὶχ, δῃὰ οἱρῃϊ ἀδγβ᾽ ᾿ΟΎΓΠΟΥ 
ἔτοπι ὁη6 δῃοίμοΥ, δπ4 ποῦ 411] οὗ βαθύ νγαΐου : οὐ [86 δομίγΑγΎ, ἰὖ 18 
ΘΘΏΘΓΑΙΠΥ͂ Βα] ῦ οὐ ΟΙΓδΥ ; 80 ἰδαΐ 1 [π6 {Πιγϑίυ ἔσαν ον αὐ Κ οὗ 10, 1ὖ 
ἸΠΟΓΘΆΒ6Β ἢ]18 ἐπιγϑί, ἀπα 6 ϑ0 6.8 τόσο ἴθλη Ὀοΐοσο. Βυΐ, ἤδη (86 
ΟΔἰατοιτν ΒΆΡΡΘηΒ, ἐμαὺ (ῃ6 παχύ ν6}1, ψΒΙΟ 18 80 ΔΗΧΊΟΌΒΙΥ βουρῦ 
ἴον, 18 ἔοῃπα ἄγγ, [86 τοίϊβοσυ οὗ βυοὶ 8 βἰζαδίίοη οδπποὶ Ὀ6 γ76}} ἀ6- 

ἴθαγ Βουσθ᾽ ἀϊδέβησο ἔτοπι [86 Ῥγοπηοπίοσυ οὐ Οδστηϑῖ, κοορίπρ δἷοπρ ἴδ οοαϑβὲ, Μγ. Βιςκ- 
ἹΠρΒΆΣΩ δηἰεσοὰ ἃ ἀΥΘΑΓΥ͂ Ρ438 τι οὔΐξ οὗ [Π6 τοοῖ,, οδ]οὰ Ἡγααά-εἰ-.4)αϊ, ᾿λ ΛΑ ἰδὲ Ῥαϊίεν 
4 ἰλε ϑλαάοιο 97 Τθεαϊλ. Ἡκτα πόσο [6 δρ (66 οὗ ἃ ζεῖθ Ββανίηρ οὔθ οἰοϑοϑά ἰἱ, 88 
Ῥίδοεβ ἔοτ πίηροϑ ὑγεσὸ 8111} υἱβί 816; δπὰ πρ]ἶθ τη6 οοηῖτο νταβ }αδὲ ὈΓοδὰ ΘηοῦὮ ἴο δἀπιὶξ 
8 π ἜΘ] οΑττίαρο οσ Ἰοδἀθα οβιηοὶ, ἴΠογα ΤΟ Οἡ δον βἰ4θ γαϊβε σδύβοναυβ ἤοῦγῃ οἵ 
οἵ τῇς τος Κ, 88 ἰδ ἴοσ Βθη ἢ 68 οὗὨ ΤΕΡΟΒ6, οὕ ἴου ἔοοϊ ραϑϑοῆζεσβ. (Βιυοκίηρἤδτα δ ὙτΆνε]8, 
Ῥ. 122.) Ιὲ νγδβ8, ἴῃ 4}1 ργοῦ δ  Υ, ἔγοσ ΒΟτηθ δἰ τι αὺ Ῥά88, ἴμαῇ (πὸ δοῃ οὗ 6880 θοσσονοᾶ 
ἴδε ἄριτο οὗἨ τ ΒΙοἢ ἢδ τη 68 80 δ ἢ πι6 8. πο ἴῃ ἴ86 ἔντοηΐγ-[ τὰ Ῥ88]1 1). 

᾿ 866 ῬΑ ΘΌ]ΑΥΥ ΝΎ. χχ, 2--- ὅ. δπὰ χχὶ, ὅ. 
5 Τὴ 186 Ομ γίβεϊδη Οὔβοσνοσ ἴὸσ 1810, ὑΡ. 1---9. ἔδδγὸ 18 ἃ πον δηὰ οἱοζδηΐ γουβίοῃ οἵ 

6 Ἀπμπάτεᾶὰ δηὰ βουθΌ ἢ ῥ6α]πι, δοοοτωρδηϊθαὰ τὰ ογἰεἶοα] δη ἃ ΧΡ μδύΟσυ ποίθδ, ἔγοσι 
ἴδε μβὴ οὗ Βίδῃορ Ψθῦ. 
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βουιθοᾶ, ΤῊΘ σδιμοΐβ, βιὰ αὐονγα {86 ΟἸΪΥ ΤηθΔ}8 οὗὁἨ 6808 06, 8:16 80 
«ηϊγεῖγ, ὑ(μαῦ [μ6 Υ σαπποῦ ῥγοοθθᾶ ἴο δμοίμον γ76}} : δῃᾶ 1 {86 ἰγανϑ]- 
Ιογβ Κι] {μθῖὰ, ἰο οχίγαοῦ (μ6 11{{16 αυἹ τι οἢ. Τοπλδῖ 8 ἴῃ {6 ῚΓ 
Βίοσαδ 8, {Π6Ὺ {μδηλβοῖνοθ ὁδμποῦὺ δάνϑῃοθ ΔΗΥ ἔλτίμοσ. ΤΠ βιζιδ- 
(ἰοη τηὰδὲ Ὀ6 ἀτοδάξι, δηὰ δάμη οὗ πὸ σϑϑουσοθ. Μάδϑην Ρουῖβ, 
υἱοίίηις 07 ἐδ πιοδὲ λογγίδίο ἐῤῖγοί, Τὺ 18 ἴδῃ ἰμαὺ {π6 νδ]τιθ οὗ ἃ οὰρ 
οὗ ναΐεσ 18 θα ]ν ἴδ]. Ηδ {μδὲ [68 ἃ ζεπζαδία οὗ 1 18 {μ6 τοποδβύ οὗ 
411. Τη βιιοἢ ἃ οδϑα θοῦ 18 ἢο αἀἰβιϊποίΐϊου. [{ {Π6 τηδϑίου 8838 ΠΟΘ, 
186 βογνδηΐ Ὑ1] ποὺ ρίνα ἰύ ἴο Ηἴτῃ ; [ῸΣ ὙΘΥῪ ἔδτν ἃγ6 {Π6 ᾿1πδίβῃοθϑ, 
ὙΠΟΓΟ ἃ 28} Ὑ11]} οἸαίαιν Ιοβθ 818 186 ἴο βανθ ἰδδαῦ οὗ δῃοίῃοσ, 
ῬΑΥΟυ]ΑΥ͂Υ ἴῃ ἃ σαγάνδῃ ἴῃ {π6 ἀοϑοεί, ΏΘΓΘ ῬΘΟΡ]6 8.6 Βίγδηρογβ ἴο 
Θδοῖ οἶμβοσ. λαξ α εἰξιιαΐζοπ Κ0Υ α πιαῃ, ἐδοισὰ α τὶοἢ οπε, ρεγλαρς 
ἐλε οισπθν" 0 αἷϊ ἐλε σαγαυαπβ!] 116 ἴ5 ἀγίηφ Κ07 α σὰ 07 τοαΐεν' ---- πὸ ογε 
σίυο5 τί 10 ἢἶπι --- ἦο οὔογς αἷΐ ἦδ »ο8865868 ---- πο 606 ἤδαγ8 ἠξΐπι ---- ἰδεν 
αγὰ αἷἴΐ ἀγίπρ ---- [πΠουρ ἢ ὈΥ γα Κρ ἃ ἔονγ ἤοῦτθ ἔδυίμοῦ {Π6Υ ταϊσμύ 
6 Βανϑά. --- ΤΙ (Π6 σαπηοἶβ ἀγα ᾿γηρ ἀἄονῃ, δηα οδηποί Ὀδ6 τηΔ48 ἴο 
Τίβ6 ---- πὸ 0η6 ἤαϑ βίγοπρέϊ ο τοαῖϊξ ---- ΟΪῪ Πα [μαὲ Π88 8 ρ]198 οὗ {πα 
ἐλρτθρε Ἰφιον ᾿ἴνθϑ [0 γγΑΙς ἃ τὰ] ἔἈγμοσ, δά, ρουθδρβ, 168. ἴοο. 
Γ (6 νογαρθθ ου 8688 8΄6 ἀδηρθτγοιθ, 80 8.6 ὕμοβθ ἴῃ {π6 ἀαβογέβ. 
Αἱ 868, {8 ῬΓΟΥ ΒΊΟΏΒ ΨΘΙῪ οὔδθηῃ [Ἀ}]; ἴῃ {π6 ἀοβοσύ 16 18 ΟΥΒΘ : αὖ 
Β68, ΒίοΟΣΙΩΒ ἃγ6 τηϑῦ τ]; ἴῃ (86 ἀοβουῦ ἔμθγα ὁδηηοῦ Ὀ6 ἃ ργϑαΐθγ 
βίοστῃ ἔμδῃ ἰο ἢπά ἃ ἀσὺ ν6]}: δ 8βε8, Ο16 τηθοίϑ ΜᾺ ΡΙΓΑΙΘΒ ---ῦνα 
ΘΒΟΆΡΘ ---- 7 ΒΌΓΓΘΠΘΟΥ ---- γ6 (16; ἴπὰ (06 ἀαβογί [ΠΥ τὸ (6 (τὰ- 
γ ΠῈΣ οὗἉ 41} Π1Β ΡῬΥΟΡΟΓΟ δῃὰ ψαΐοσ ; {860 16ὲ πα ᾿ἴνθ, ρϑῦμδρβ, αΐ 
ν Πδὺ ἃ 1Π|6] ἰο αἴ6 ἐδϑ ταοϑὲ Ῥαγθαγουβ δῃἃὰ δροηϊβίηρ ἀθαίμ. Τῃ 
Βῃοσί, ἔο δο ἐπιίγϑίν ἕπ α ἀεεονέ, τοϊέλοιιέ τοαΐεν, Θαροδοά ἰο ἐΐε διιγηϊγις 
δι, ιοϊϊλοιιέ δἤοῖίογ, ἀπά ΝῸ ἨΟΡΕΒ οὐ παϊπρ οἰέλοῦ, 6 ἐδδ πιοδί ἐετ'- 
γίδίο δἰξμαξίοπ ἐλαξ α νιαῃ σαπ δὲ ρίασοά ἐπ, απα οπ6 0 ἐϊι6 σγεαίοδέ 51 7- 
ἤεγίησε ἐλαΐ α ἀππιαπ δείπσ σαπ βιιδίαϊῃ : {δ6 ἐγο5 φγοῖο τηδαπιεά ; ἐΐε 
ἐοπσιο απὰ [ΐ}8 βιοοϊϊ ; α λοϊΐϊοιο βοιιπα 8 ἤδαγά ἴπ ἐδ δαγς, ιολίοἢ ὀτῖίπσε 
οὐ ἀδαΐιο88, απὰ ἐδ δγαΐπβ ἀρρϑαν ἰο στοῖο ἐμοῖς ἀπά ἴηπαπιοά : 4] 
{Π686 ἴδ ρβ γῖβο του {Π6 τὑγαπί οὗ ἃ 11{{|6 γαΐθσ.0 [|ἃὉ [ῃ6 τοϊαβὲ οὗ 
4}} {818 ταΐβοσυ {86 ἀφοοι ἃ] τηογΆβθο8 Ἀρροᾶς Ὀαδίογθ {π6 γαυθῖὶοσ δἵ 
ΠΟ ρτααὺ ἀϊδβίδῃοθ, βοηλϑί ῖηρ; 11|κ6 ἃ ἰδ |κ6 ΟΥ̓ ΓΙΟΥ͂ οὗἉ Οἶθαγ γῇ υγαΐθσ. 
1, Ῥογοβᾶποθ, ἃ γᾶν ον 18 ποῦ ὑπάδοοϊνοα, μ6 Βαβύθῃβ 18 ρ8θθ ἴο 
ΤΟΔΟἢ ἰὉ ΒΟΟΠΟΥ: [86 τόσο ἢ6 δάνδῃοοθβ ἰουγαυβ 10, (86 ΠΙΔΟΓΘ 10 το ο68 
ἔγοια Ὠΐπι, {111 αἱ Ἰαδὺ 10 νϑῃΐβῆθβ θα Ιγ, δπα {86 ἀοἸ θα ῬΑΒΒΘΏΡΘΥ 
οἴῃ δβκβ, Π6τα 18 (86 πύου ἢ6 βδν δ Π0Ὸ ρτϑδῦ ἀϊβίδποο ὕ Ηδ οδῃ 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ 6] 16γα {μαὺ μ6 88 80 ἀδοαϊνϑα; μ6 ῥγούβδβίβ ὑμπαὺ ἢ6 βδὺν [116 
ΜΆΥγ6Β ΓΟΠηΐηρ θοίογο {86 τϊπά, δα {86 τοβοοοῃ οὗὨ {86 Βῖρἢ τοῦθ 
1ῃ. {π6 τϑίοσ. ᾿ 

1 Τοχτίῆς 85 [6 δῦουθ ἀθβου ρει 18, ᾿ξ 18 ΘΟ ἥττηθα ἰῃ τηοδί οὐὗἁἨ ἰἰ8 ἀοῖΔ1}8 ὈὉῪῚ Ουϊπίαδ 
Οσυγῦπθ; τἢο, ἀοβοσί δίηρ 186 Ῥαβϑβαᾶσο οὔ ΑἸοχϑδηᾶοσς [Π6 ατοδὶ δηὰ ἢΐ8 ΔΥΤΩΥ 8ΌΓο88 ἴΠ6 ἀ6- 
δοτῖ8 οὐ ϑοράϊΐδηδ, (Ππ σταρ ο!γ ἀ6]1ποαῦθβ 118 ὨΟΥΓΤΟΤΙΒ :---- Αὐηϊδὶ ἃ ἀθασί οὗ ὑγρῖοσ, 
ἀοεραὶν οὗ οδίδίπίηρ δὴγ Κἰπά]οα ἐπϊγβὺ Ὀοίοσο δίασο ἐχοϊ θὰ ᾿ξ. ΤὨγσουρπουῦ ἴουγ Βυη- 
ἀτοὰ πβίβαΐα ποὶ ἃ ἀΤῸΡ οὗὨ πιοϊβίυγο βργῖπρϑ. ΑΜΒ ΒΟΟῃ 88 [δ6 Ηγο οὗἉ βυϊητηοῦ ρογνϑᾶθθ ἰδ 6 
Βλη δ, ΟΥΟΙῪ ταΐηρ ἰ6 ἀτοα Ὁρ, 88 ἴῃ ἃ Κἰ]π αἰ γαγ8 Ὀπτηΐηρ. δίεαπεπς ἐδε “εγυϊά ἐΣ- 
»απδο, τολίοὐ ἀρρεατγϑβ ἴἶκε α διγαρσε 97 8θα, α οἷομεῖν υαροι ἀαγζεπα ἐλε ἐέχᾷς .. 7}ὲ λεαΐ, 
ὙΥ ΠΙΘὮ ΘΟΙΏΙΏΘΏΟΘΒ αἵ ἀαισν, ἐσλαιδίς ἐλε απίηιαϊ γεῖσος, δίἑοίεγα ἰδέ εἰλὶπ, αν σαμδε8 ἱπίεγπαὶ 
ἐη Παπιπιαίϊοη. ΤὮ6 Βο αἴθ τ δα κ πη ΔΟΥ ἀοργοδβϑίοι οὗ βρί γιῖ8 οδυβοὰ ὮῪ ὈΟΑΙΪΥ ἀοὈ ΠΥ 
Θιίης, σαγί, 11. νἱὶ. ς. δ. 



Ἡογτοῦς 0 ἐγαυεῖϊεπο τὰ ἐδοὸ Οαγεαξ 7)εεοτί. 7ὅ 

“ 1 ἀπίογε πα ίο! Υ ΔῺΥ οπθ [8118 βῖοῖκ οῃ [86 τοδά, ὑπ 6 γ6 18 πὸ δ] ἴδσ- 
μδίϊγα ; Π6 τὺ μάυγα {86 [ἴρταο οὗ ὑχανθ]] ]πρ᾽ Οἢ ἃ οδποὶ, τ ΒΙΟὮ 18 
του δ] ϑοαθ ουθῃ ἴο Βα ΠΥ ῬΘΟΡΙ6, ΟΥ 6 τπηυδὶ Ὀ6 ἰοῖς ὈΘὨϊ πα οἡ {86 
βη4, πιι μου ΒΩΥ δϑϑἰβίδῃσθ, δπα σϑιδίη 80 {1}] ἃ. βίου ἀδαὶ ἢ ϑοτὴθ ἰὸ 
ταϊογο ἴω, Ὑ μαὺ Βούτου ΥΥ̓ μαὺ ἃ Ὀγυΐδὶ ργοοθθάϊηρ ὕο δὴ υηϊοτ- 
ἰυηδία δἷοκ δὴ ΝῸ ομϑ σϑιδὶῃβ Ὑ{1Ὲ Ὠἷπ, ποὺ ὄσυθ ἢ18 οἰὰ δῃὰ 
μὰ] βασνδηΐ: ΠῸ Οὴ6 Ὑ711} βία δῃᾷ ἀἷθ τι μι; 411 ΣΤΥ 15 ἔαΐα, 
δὰ ὯῸ 016 ν7}}} 6 ῖ8 δοσηρβηϊομ.᾽ " 

ΤῊδ ρῥβθποιθθομ, μοσο ἀθβουι θα, 18 Ῥχοαπορα Ὀγ ἃ αἰτηϊπαύίοι οὗ 
(86 ἀομβιγ οὗ [6 ἰοτοσ βίγαΐαμι οὗ {π6 δίπῃοβρῃοσθ, τσ βῖοῖ 18 σδυβοά 
Ὀγ {μ6 ᾿πογϑϑβα οὗ μοαῦ, δυϊβίπρ' ἔγοτῃ {παῦ σοταπιηϊολίθα ΟΥ̓ [86 ταγ8 οὗ 
186 δὰ ἴο 86 βαπᾶ τ τ Β1οῖ {818 δίγαίιμλ 18 ἴῃ Ἰπηπγοάϊαία οοηίδοί. 
ΤῊΙΒ ῬΒΘΠΟΤΏΘΠΟΙ Οχιβίθα ἴῃ {Π6 στοαὺ ἀδβοσί οὗ «ἀ:θ8, δηα 18 6οχ- 
ῬΓΟΒΘΙΥ ΔΙ] πμἀ6α ἴο Ὀγ {86 ΒΌΡΙ]Ιπι6 δηᾶ οἱοραπὺ 1βαϊδῃ 3, ψῃο,  ΒΘᾺ 
ῥγοαϊοηρ {Π6 Ὀ]οΒδίπρβ οὗ (86 Μοββιδῃ Β βρισι τι] Κἰπράοπι, ΒΆΥ8, ---- 

7ΤἯο σϊοισὶπσ δαπα 8 «λαϊΐ δεοοηια α ρμοοΐ, 
«μά ἐλε ἐλ τγείν εοἱ δωδοίίπο ἐρτίηρε. 

Απὰ 1 18 ποὺ τα ρσοθδῦ 6 {μὲ “ Θγοσ ἢ τοίου ἴο {Π6 Βογᾷ δ ΟΥ̓ ΤΙΓαρΘ 
τ ΒΘ Ώ, ἴῃ Ρουσίηρ (οΥ ἢ18 Θομηρ]αιηῦ ἰο (ἀοὰ [ὉΣ τηογοῖθβ ἀπ τπτῶὶ ἢς 
βαγ8, ἢ 11 ἐδοιι ὅς αἰξοσείδεῦ' πιπέο τι αϑ τοαΐογ 5 ἐλαΐ δὲ ποὲ 5εγε  (ταλτρὶη δὶ 
Το Βἀοτῖηρ οὗὨ ὅ6Γ. χνυ. 18.) {μαἱ 18, τολέοἢ λαῦε πο τεαϊίΐῳ, 8 ἴ[ῃ6 ϑδρίυδ- 
διαὶ ὑγληβ]αὔοτβ ἤδυθ ΤΟ ΒΔοΓοα [{, ὕδωρ ψευδὲς οὐκ ἔχον πίστιν. 
ἘΤΙΡΒΓ] 828 {πὸ ΠΟΥΤΟσΘ οὗ (86 ἀεβουίβ αγθ, {Π6Ὺ 8.6 δυρτηοπίοα 

ἐργουῖ ἀοβοσρὕοι, βου] {π6 σάν θ]]οῦ Ὀ6 ονουίδ θη ΟΥ̓ 086 οὗ [Π086 

1 Βεϊζοηϊβ Ναιταίϊτε οὔ δΐβ Ορογδζίοῃβ δῃηὰ Ἐδβθδσοῖθβ ἴῃ Εργρί, ἅς. (ἐἴο. Ιοπάοῃ, 
1820,) ΡΡ. 34] ---8,18. Τῃ ΔΠΟΙΒΟΣ ρασὶ οὗ δἰ8 νοΐυπιο, Μν. Β. τῆογο ρδυι ου αΥ ἀσδβογὶ 8 
116 πίγασε (ἴον 5ιιο ἢ ἰδ 186 Δρρο!]διίοη ὮΥ τὶ οὗ (Εὲδ ῬΠΟΠΟΙΏΊΘΠΟΝ 138 ΠΟῪ ΠΟΙΩΙΊΟΪΥ ΚΠοΥ ἢ) 
ἴῃ [86 ΤῸ] ον ἢ ρ᾽ ΦΟΥΤΩΒ :---- ἡ 1Ὁ ΦΘΏΘΣΔΙΥ ΔΡΡΘΟΣΒ ἰΚ6 ἃ 81}}} Ἰακο, 8ο ἀππιογεᾶ Ὁγ ἴμ6 πνὶπὰ, 
ἴππλξ ΟΥΕΓΥῪ ΓὨΐπΣ δῦονο ἰβ ἴο Ὅ6 866 τηοδί αἰ δι ΠΟ 1} τοβοοιοὰ ὉΥ ἱτ. 1 τὴ6 πίὶηὰ αρίϊαῖθ 
ΔΩ οὗ (Π6 Ὀ]δΔῃ 8 ὑπαὶ τίδο δθονο [6 Βοτίζοῃ οὐ [Π6 Τηΐγαρθο, [86 τηοίΐοι 18 560 ΡΟΣΙΘΟΕΥ δὲ 
ἃ ἐτεδί ἀϊδίδῃηοθ. [1 [86 ἔγβυθ ]οῦ βίδπα οἰεγδαίθα τηθποῦ δῦονο [δ6 τίταρο, [6 δρραγοπΐ 
ΔΊΟΥ ΒΟΟΙΩΒ 1658 Ὡπϊοἃ δῃὰ 1688 ἀδορ; ἴὉΓ, 85. ἴ86 ογθ8 ἰοοῖς ἀονσῃ ὉΡΟῚ ἰδ, ἔμ τὸ ἰ8 ποῖ 
το χ ἢο88 ΘΠ ΟΌΡὮ ἴῃ [6 ὙΔΡΟΌΓ ΟἹ [86 δυχίαοο οὗἉ 86 στοπηά ἴο σοποραὶ ἴπ6 δαί ἔγοτα [86 
εἰσμῖ; θυ 15 106 ἴγάνοοῦ Ὀ6 Οἡ 8 ἰονγαὶ ΠῚ [86 Βοτίζοῃ οὐἁἨἩ [Π6 τηΐγαρο, ἢθ οδπῃοῖ 860 
ἰὐγουρ ἰδ, δο ταὶ 18 ἈΡρθδσβ ἴο Ηἷπὶ οἷοδσ γαῖοσ. ΒΥ ραϊεϊηρ, ΤᾺΥ Βοαὰ ἄγβι ἴο (Π0 στουπᾶ, 
δηᾶ [πΠΘἢ ἹΠΟΠΉΒΉΡ 8. ΟΔτη6], [Π6 Ποίχῆι οὗὨἨ πμϊοῖὶ ἔγσομι [6 στουπαὰ πιϊρηξ Βανὸ Ὀθθη δρουὲ 
ἴδῃ ἔϑος δὲ {16 σηοβῖ, 1 ἰουπὰ 8. ρστοδὶ αἰ θσοποο ἴῃ [6 ΔρΡΡΘΆγΔηοΘ οὗ [06 τηΐγαρθ, Οἡ 8Ρ- 
Ῥτοβοδίηρ ἴτ, 1ὸ ὈΘΟΟΙΩ6Β ΤΠ ΠΠΟΥ, δηἃ ΔΡΡΟΔΙΒ 88 1 δρὶἰαιοὰ ὈΥ 186 νιὶπά, Κὸ ἃ 86) οὗ 
τίρε οοπι. [8 τ σΆ ΠΥ Ὑδη βῆ 68, 48 [6 ἘΥΘΎΘἾ 6 ΔΡΡΤΌΔΟΙΕΒ, δηὰ δὲ ἰδδὶ θη ΓΟ ἀἾ8δρ- 
ῬέδΙΓ8, ὙΠΘῺ ΠΟ 18 ΟἹ εἶο Βροι." (Ρ. 196.) Ὁ τ. ΟἸαγῖζο [88 ἀθδου θεὰ (ἢ ΤΑΪΤΑΡῸ, 88 ἰδ 8Ρ- 
Ῥοδτοὰ ἰο πἰτὰ ΟΠ ἰδ ἸΟΌΣΠΕΥ ἴο Βοθοίίβ, ἰῃ 1801. (Ττανοΐβ, γνο]. 11, ἡ. 871.) Β᾽πλ}1Δ Ὁ 
ἀοβοσι ροηδ, θα Ὡοπα 80 {11} 28 ἐμδὲ οὗ Μτ. Βα ζοῃΐ, ἵὭΔΥ 6 θοϑθη ἴῃ ϑ''γ 7. Μα]οο] 5 

δὶ, οὗὁἨἁ ἧ Ῥοετγβίδ, νοἱ, 1ϊ, ὑ. δ12.; ἴῃ ΕΠΡΒΙ πβίοποβ Αοοουηὶ οὗ [86 Κίηράομῃ οὗ Οδυδυ] 
(Β 16. 4ἴῖο. Τωοπάοῃ, 1815); ΕΊ πποὶγ᾽ Β ἀδοργδαρῃῖοαὶ Μοχηοὶς οὐ [86 Ῥογδίδῃ Ετηρίγο 
(Ρ. 228. 41ο. Τ,ουάοῃ, 1818); 1᾿οαυϊοηδης Ῥοιηροτ᾿Β ὙΤΑνΘ 18 ἴπ Βοϊοοςἰδίδη δηἂ Βοϊηᾶθ 
(Ρ. 185. 41ο. Ιοπάοῃ, 1816); ἰῃ τ. Π.6116 Ο 6118 8 Ναιταῖῖίνο οὔ [π6 ΒΟΥ οἵ ΤυρΟΙ 5 Εχρο- 
ἀϊἤοη, ἱπ 1817, ἴο {π6 ὙΥ δβδίοσῃ ΕἸοηίοσ οὗ Ἐργρὲὶ (Ρ. ὅ8. ᾿οπάοῃ, 1822. 8νο.); ἱπ Μτ, 
ΜαλάδπΒ ΤΎΔΥΟΙΒ 'π ΓΌΓΚΟΥ, ὅτζο. γο], 12, Ρρ. 199, 200. (ΖΟπάοη, 1829); Μτ. Εδο ὙΥ 1501 8 
Ττανεὶδ ἴῃ [ῃ6 ΗοΟΪγ [4πὰ, Ἐσγρὶ, δα. Ι 1, Ῥ. 67.; Βον. α΄. Ε͵ κ᾿ 5 Ῥαδίοσ Β Μοιηοσίαὶ οὗ 

δος. Ρ. 119. Ὧγ. Ηδῃάογβοῃ 88 ἀοβοσιροὰ [Π60 ϑϑογᾶῦ 88 ἐΐ δρρϑασϑθᾶ οὐ ἢΐβ Ἰουσ ΠΟΥ͂ 
ἰοναγὰβ ἘΠοσβοη ἴῃ ἐπα ΟΥπιοα, ΒῚ 11.641 Ἐοβθαγο 68, ΡΡ. 278, 379. (Ἰοπάοῃ, 1826. 8:ο.) 

5 1εὰ. χχχυ. 7. Βρ. 1 Β ἐγ ΠΒ] δίῃ, 
ὃ ΤΏ Ῥβοποιηθηοη τοΐοιτοὰ ἴο 'γ [βδΐδῇ, ἰδ ἰοστηθὰ ὉΥ̓͂ 186 ΑΥ̓ΔΡΒ, 88 Ὑ760}} 88 ὈΥ 109 

Βεῦτενβ Ὁ (ϑεβάβ); δηὰ τὸ εἰνΐβ ἀδγ ἐμ Ῥδζβίδηβ δῃἃ Ατδὺθ τδο τι86 ΟοἵἩΪξ, ὉῚ δῇ 6]ο΄ 
ὅϑῃϊ τ ΟΙΔΡΠΟΥ, ὑ0 ΟΧΡΓ 88 ἀἸσδρροϊηϊοα Πορύ. 



46 Ῥλυεὶεαὶ Οεοσγαρὴν ὁ ἐδι6 Ἡοῖν 7,αηά. 

ΒΔ βίοστωβ τ πϊοῖ ργουδῦ ἀυτίηρ (86 ΑΥΥ͂ Βοβόηβ. ᾿ϑοιαθίπιθθ (ἢ6 
ΠΙρἢ τὶπβ σαῖβα ἰπίο {86 δῦ [8101 οἱουᾶβ οὗ ἀυδί δῃα βαπά, νυ ϊοΝ, 
ἀοβοθμαϊηρ Κα ἃ βῆονσου οὗ σαὶπ, πιοϑῦ ρυιθν οι θ᾽ ΔΏΠΟΥ͂ 8} δπιοΠρ' 
Ποτὰ {Π6Υ 14]1, απ ραπδίγαϊα {16 ΟΥ̓ 68, πΟΞΌγ}18, ΘγΒ, ἴῃ βιλοσί, ΘΥ ΣῪ 
Ῥατί οὐ {86 Βυμηδὴ ἔγϑμπλθ ὑμαὺ 18 ἜἘχροβϑᾶ ἰὸ 10. αὖ οὐμδῦ {1π|68 {86 
Βα ὧδ δα ἀγιοα ἰηΐο βυοῖ Π6αρ5, ἐμαί, 1 Δ βίοστη οὗ πϊηα βῃου 
αὐῖβθ, (Π6 ἰχ8οὸξκ 18 Ἰοβί, δῃᾷ 016 σαγαυϑ8 ῬΟΥΒἢ ἴῃ ἢ 6 ᾿ΠΠΟΒΡΙΔΌ]0 
ὙΠ Θγτιθθ8. ϑοἢ. ἀγα {π6 Ββόν τ οὗ φοιοάον ἀπά ἀπδέ, “ἰὰὰ πΠΙΟΣ 
Μοβοβ ἀδηουποοᾶ ἐμαὶ αοα ψου]ά δοσεγσο (Π6 ἀἰϑοθοαϊοηῦ [Βγϑθὶτἴθ8, 
ἴῃ Πουΐ, χχυἹΣ, 24." ' 

ΒΕΟΤ. Π, 

ΟΝ ΤῊΞ ΨΕΒΤΙΠΙΤΥ ΔΝῸ ῬΒΕΟΌΟΤΙΟΝΒ ΟΥ̓ ΤῊΒ ἨΟΣΥῪ ΤΑΝ. 

Ι. ΜΌΟΞΕΒ, δααγθββίηρ {86 Ἰβγδοοθ ἃ βῃοτί ὄπηθ Ὀθίοσο ἢ18 ἀθαίῃ, 
σμαγδοίοσιβοα {πΠ6 ΘΟ ΠΕΓΥ ΠΙΓΠΟΙ [ΠΥ γογο σοΐησ' ἴο ΤΟ 8146, 88 ἃ φορά 
ἰαπά---αὀ ἰαπά 9} ὅγοοῖΐξ 0} τοαίεγ,, ΟΥ Τοιιπέαϊη8 απὰά ἀερέϊ5 ἐλαὲ Ξρτίπρ οἱὲ 
7 υαἴϊοψς απὰ ἠϊ118. ον }υΒῈ]Υ {818 Θοσταβροπαθα τ 1 {Π6 δοΐυαὶ βίδίο 
ΟΥ̓ 186 οοπηίσυ, [86 Ῥγθοθαΐϊηρ ρᾶροθ ἢᾶνα βῇοόση: ---- ἴοδβεβ δυνίπον 
Δαα64, (παὺ 1Ὁ 88 α ἰαπά ὁ ιτιολεαὲ απά δαγίοψ, απά υἷπες απα Μρ-ἔγεες, 
απά ροπιορταπαΐε8, α ἰαπά ο οἱΐ οἶἶυα, απὰ ποπεν, τιοΐο86 δίοτε8 10676 ἸΤῸΝ, 
απά οιμιὲ οὔιολοξο λιῖϊϊς ἐόν πιὶσἠΐξ αἷσ ὄγαδ8. ΤῺ δπϑιηῖθβ οἵ ̓ λονοϊδίοη, 
Γουταϊηρ; {ΠῚ ΠΟΙΟΠΒ Οὗ 18 ἔΟΥΤΉΟΓ ΘΧῸ ογδηΐ ἔθ ΠΥ ἔγοσι {μ6 ργεδεπί 
βίαίβ οἵ {86 Ηοὶγ απ ὑπᾶον (86 ΤΌΓΚΙΒΗ ρονογηταθηῦ, μανο ᾿πβπὰ- 
αἰδᾶ {παὺ 1Ὁ πανϑῦ οου]ᾶ ἢανθ θθθῃ {μ6 ἰονοῖὶν δηά ἔδγ.116 βροί νοὶ 
1{π6 διεαοτοᾶ ΥΥ̓ γι ηρβ ἴστω 10 το αν Ὀ66η: δύ ἃ ΘΟμοῖβα βία θμπιθηΐ 
οὗ 18 Ργοδιυοῦοηβ, 88 78 ΤΑΥ͂ ΟΟἸΪοοῦ {μ6τ ἔτοπιὶ {π6 ϑοσιρίῃΓαΒ, ἰο- 
σοίμον ψἰ {86 αὐἰξοβίαϊομβ οἵ δποϊθηῦ ργοΐδῃθ ψσιίοσβ, 88 Ὑ76]] 85 οἔ 
ΤΩ ἄθσῃ ψουροΓΒ δηα (γᾶν! ]6 78, ν}1}} 4}} Θο που (0 Θβίβ Ὁ} 1588 (86 υπΐῃ)- 
ῬΘΔΟΠΔΌΪ6 νϑγϑοϊυ οὐ {π6 ᾿πϑριγθα τυιΐοσβ, 

11. Τὸ Ηοὶν [πᾷ 18 βαϊα ἴο ἴανα δχοθεᾶβα δυθὴ [86 ὙΘΙῪ 66]6- 
Ὀτγαίθα Ἰδῃὰ οὗ Εἰργρί, ἱπ (μ6 δρυπάδηοσ οὗἉ 1[5 ΡΕΟ ΌΟΤΊΟΝΒ. Τὸ {818 
ὙΟΠΟΓΙ] ΓΟΥΌΠΕΥ ΤΩΔΗΥ͂ ΟἰΓΟΙΤηΒίδη 68 ΔΓΘ ΒΌΡροΟΒϑα ἴο μαύϑ δοηίτ- 
Ὀυϊε : βυοῖ 88 {88 σΘΏΘΓΑΙΥ Θχοθὶ]θηὺ ἐδιηρογαΐυσθ οὗ (86 δἷγ, σμιο 
Ὑ88 ὩΘΥ͂ΟΣ ΒΡ] οὐ ἰο Ἔχοθββῖνο μϑδίβ (ϑσοδρύ ἴῃ (86 ρα οὗὨ “6110}0), 

1 ΕΥ͵ΔρΤηΘΗἰΒ8 ΒΕΡΡΙΟἸΏΘΠΙΑΙΥ ἴο ΟΑἸπιοι 8 Το οΏΑΥΥ, ΝΟ. 172. [π ἴθ6 Τοπᾶοι ἩΘΟΚΪΥ 
Ἐονίον, Νο. 1, (ὅαπο 9ιἢ, 1827,) [ΠΟΤ 18 Δἢ δηϊπηδιθὰ δηὰ ρταρμὶς ἀοϊἐποδέϊοη οἵ ὁπ οὗ 
{656 ἰοστιῆς βαπα-βίοστηθ ἰη ἰδθ ἀεβοσί, οχίγαοϊθα ἔγοτα [86 τηδηυβοσὶρι Φοῦγπαὶ οὗ [80 
1πι0] ΠΠκοπὲ ἔγανθ]ον Μῖτ. Βαοκίηρἢδπι, γγῆο γᾶ ὀβχροββὰ ἴο 18 ΠΥ [ῸΣ ϑονοσγαὶ ΒΟΌΓΒ, 8πὰ, 
ὙΠ ἢ8 ΘΟ ΡΔΏΙΟΏΒ, ῬγΧἃ8 ὈΓΟΥΘΠΓΔΙΠῪΥ Ῥγοδβοσυθα ἴγοσῃ ἀδβισυοίίοη, 

2 Βοβί465 τ6 Δα οΥ 168 οἰδοὰ ἴῃ 186 σοῦχβα οὗ 118 βϑοϊίοῃ, [6 ξο]ονίηρ πουκβ πᾶνο 
Βοθ οοηδυ θα ἔοσ ἰδ; υἱζ. Βοϊδπαϊ Ῥαϊβεβεϊηδ, ὕοσω, ἱ. ρῃ. 878.--391.; βοβ!ι! Ατγοπδο- 
Ἰορία Ἡονταίςβ, ΡὈ. 9---16.; Ῥαγοδυ, Απεϊψφαϊϊαβ Ηοῦγαϊοδ, ρρ. 683---66.; Φ4ὴ οἱ ΑΟΚοΓ- 
ΤλΠη, Αχοββοϊορία ΒΙ0]1ς8, 88 16. 22, 28.; Ηδββοϊ ψαϊβι 8 Ττδυθὶβ; τ. ϑμνν᾿Β Ττανείβ, 
νοΐ. 1,. ῬΡ. 188----158.; δηᾶ ΜοΟΙΠΟΥ Β ΤΥανοὶβ ἰπ Ἐργρὲ δηὰ ϑιγσίδ, γο]. ἱ. ρρ. 290---297. 
ΤῊ6 ΤΕΒΟΠΟΠΥ οὗ ΨΟΪΠΟΥ ἰ8 [16 τλοσο υδδ 016, Δ8 ὯΘ ὑγὰϑ [Ὠχοῦ 16 δὴ ἰηνοίογαίθ 
ΘΠΟΠΙΥ οὗἩ ἴδο ΒΙὈἰο, δηὰ ἀϊγοοίθα Ηἷ8 στοαὶ ἰδ] θηῖβ [0 [86 ἔπι 1688 ἰδβὶς οὐ ἀδβιγογ πᾷ; 118 
ογοά δι! γ. ΤῸ ἴδε86 δα ἴο ὃ6 δά δὰ τὴ6 ““Ἐδοποπιῖολὶ (δϊοπᾶδσ οἵ Ῥαϊοϑιίης,᾽" ιγδηβαιοὰ 
ἴτοτα ἴπ6 Τ,βέϊη οὗ Φοῖη οι] ον ΒΌΠ16 Ὁ [6 οἀϊίον οἵ Οαἰ ποῦ Β Τὴ ΕΟ ΠΑΓΥ, δπὰ ἰμβογιϑά 
ἴῃ 116 ΕἸΑρΙηΘΩΙ5 ΒΌΡΡΙΕΠΙΘΠΙΔΙΤΥ ἴο ὑπαὶ τνοσκ, ὅ'06 81]80 δὴ οἱδθογαῖθ δηὰ ρίϑδξιπα 
1)ἰδαυϊδίείοη οὐ τπ6 Αφτοαϊταγο οὗἩ ἐπ Ιδγαο]ῖλος, ὈῪ 86 ον. . ΡΙυρίτο, ἰμ Νοδ. 1. Π- 

διὰ Ι΄ οὗ 186 [πνοϑιϊ δἴογ, 



ῬΡγοπιιοἕϊογι5 ΟΥ ἐδιο Ἡοῖν Ζιαπὰ, 7] 

ὉΓ 00148: {Π01 1 οἵ 18 Β6480Π8, ΘΒρΘο Δ} }Υ οὗ [Π6 ἔΟΤΤΩΟΣ δηᾶ (86 
Ἰλύϊου σϑῖῃ : δηα {δ πδίυγαὶ τ Οἤ 688 οὗ (ἢ 6 501}, υνΣῃϊοὶ 18 ἃ ὅπη του]ά 
πιϊδοιῦ δύο θϑ, ἃπα δἰπιοϑὲ τι βουῦ ἃ ΡΘΌΡ]6. 

1..ΑΔΑ ρου οὗ ΉΕΒΑΥΤ γγαϑ Ῥχοιμιβοᾶ ἰοὸ {μ6 1βγϑϑὶ 68 ἢ {πο ὶΓγ 
οδοαϊοποθ (Ρβ4]. ἰχχχὶ. 16. δῃᾷ Ἵσ]νὶὶ. 14.);: δῃὰ 80 δρυπάδην τγ88 {86 
Ρτούυσε οὗ {πθ τ ῃοαῦ δηα Ὀδυ]ου, πδὺ οἰτίψ ἀπ α λωπάγοα ξοϊα τὸ- 
ναγάοα {πὸ [01] οὗ {86 ουϊναίογν. (6 6η. χχνὶ. 12. δπὰ Μαίί. χἹ]. 8.) 
ΤῊ8Β νγῶβ ϑοιλθυϊπηθ8 βίογθα ἴῃ Βα ΘΠ ΘΟῖΒ ΟΥΔΏΔΙΙ68, ΜΧΏ10 ἴῃ 
1 ΟΒγοῃ. χχυὶ!. 25. ἃ. ἰδσιπϑα βίοσθμουβοβ ἴῃ {μ6 4.61486Θ,Θ β'υοἢ ρτὰ- 
ΠΆΤΊ6Θ ἈΓΘ 801}} 1ῃ υ86 ἀιηοηρ [6 Μοογβ Τμθ ψμοδῦ οἵ ΜΙΗΠΝ δπα 
Ῥδπηορ τῦλϑ ῬΑΥΟΌΪΑΥΪΥ ΟΟἸΘὈταίθα, δηα βὸ ρ] ΘΕ π| ὑμαὺ 10 γ͵88 6χ- 

ἴο Τγτο, (Εζεκ. χχνῖ. 17.) [πὶ ἰμ6 ἰγοαίυ οοποϊυἀθα Ὀοΐτθθη 
ΒΟΙοΟΝ δη4 Ηΐτνατη Κὶηρ οἵ ΤΎτο, ἴον [86 θυ ]άϊηρ; οὗ [μ6 ὑθιρῖθ, {16 
Ἡρργονν Το ΔγΟὗ γγὯ8 [0 ΒΌΡΡΙΥ (86 ἰατῦου Θμμ ΑΙ ἢ ἑιοοπέν ἐλοιι- 
βαπά πιεαϑιγες ΟΥ τολοαΐ Κὸγ [0οἀ ἰο ᾿ς λοιιϑολοϊά (1 ἸΚΊηρΒ ν. 11.)., δῃὰ 
186 βδη8 αὐ Υ ἴῸγ (ῃ6 ΠοοΥΒ ὑμαῦ ουῦ ὕπαρ οῦ (2 ῃ, 11. 10.) 
ὑοροίθμοσ τ ἢ Δ 64} υτηῦοΣ οὗ τηθαϑυχαβ οὗ θαυογ. Μοτγα (μδη 8 
{βουβαπα γϑαγΒ ἰοῦ {818 ὥπηθ, {Π6 οοδδϑίβ οἵ Τυσγο δηᾶ διάοῃ ποτ 
ΒΌΡΡΙΙΘἋ τὰ οοτη ἴσο Ῥαϊθεῖπθ. (οίβ χὶἹ. 20.) ΒΑΒΙΕΥ 8180 
ὙΓ88 ΟΧ ΘΒ ΟΙΥ οὐ ναῖθα, ἀμ τγαβ υδοᾶ ἴοὸγ Ὀγοαὰ (Ψυάρ. νἱ]. 18. ; 
ϑόἢπ νἱ, 9. 13.); δπ4, ἴῃ {86 τηθ οὗἉ οϊομμβοῃ, Ὁ. ἤοσβοβ ἃπα ἀγοσμθ- 
ἀλτιθβ. (1 Κιηρβ ἵν. 18.) [1 (86 πεοὶρῃθουγμοοῦ οὗ ὅδΖα, {π6 Βιον. 
Μδεθγβ. Βομδῦ δπὰ ΜΟΒογπο ουπα τΠ6 ρΡδορΐίθ, βοπιθ ουϊίηρ ἀνα 
[6 ὈΑΓΟΥ {ΠΕ δῃ ἸΤΟῚ ΤΟΑΡΙΠρ-ΠΟΟΡ ποῦ ὉΠΙΙΚΘ ΟΣ οὐ; ΜὙΠ116 
Οἴδοσβ ΤΟ ΓΟ ρα σϊηρ' ᾿ηἴο βθανοβ ὙΠδὶ γα οαῦ. ΜΔΏΥ Ὑ6Γ6 ρἤθδη- 
ἴηρ᾽, Δα δοθ ΘΓ ΘΙ] ΟΥΘα 1ῃ οδυτγίηρ Βολθ Ὑγμαὺ πα Ὀδθπ ουΐ 
διὰ σαίμογοά, ΤΠ ὈΑΙΘΥ οἱ ἰμ6 ρ]δίη ββοιμθα ροοῦ, Ὀυΐ {Π6 ὁγὸρ 
Ὑ88 ΔΙΏΔΖΙ ΡΥ ἰδιη. 

ὙΠῚ8 ΘΟΌΠΙΓΥ 8180 δρουπαοα τὴ ΗΌΝΕΥ, ποῦ ΟὨΪΥ ἰπαὺ πηδᾶθ ὈΥ 
ἴδε ἀοπηεϑίολίοα οὐ Ηϊνθα 668, θυΐ αἷδο σὴ ΒΟΠΘΥ τηϑᾶθ ὈΥ θ668 
ἴῃ ἃ ὙΠμ4 δἰβίθ, δῃα ἀδροβιίθα οὰ σόοῖκβ ἀπά ἴῃ ἰδ6 ΒΟ] ον οἵ ἰγθθ8 
(1 ὅδ, χῖν. 26. ; Ὀϑυῦ, χχχῖϊ, 18.; δαὶ. ᾿χχχὶ. 16.), ψ  ]οἢ ξοστηθᾶ ἃ 
ρματί οἵ 16 οοα οὗ Φοδη (Π6 Βαρεϊδὺ ἴῃ ἰῃ6 ψΣ]άογπθββ. (Δίας. 1]. 4.) 
Το Μουμπί οὗὨ ΟἸνβ8 δπᾶ οἵμοσ αἀἰβέτοἱβ ἰπ Φυᾶξα δα (1411166 ὕγο- 
ἀυορά [86 δποβί ΟἾΕΒ; δπᾶ (μς γϑᾶ ψῖποβ οὗ 1μϑθάποι ὑγογα ραγίϊ- 
ΘΌΪΑΥ]Υ οΟ]οργαίθα ἕοσ {μοὶγ ἔγαρταποο. (Η08. σχῖν. 7.) Ὑ8Ὸ ψ πα οὗ 
Ἠδίθοη διγηϊβῃθα 6 ργοβίβ]6 δτγίϊο]θ οἵ Ἔχροτί ἰο Πϑδτηδβοιβ (ΕΖΕΚ. 
ΧΧΥΪΙ, 18.), δη τηοάθσῃ ὑγαυθ!]οῖβ αἰΐαϑὺ {116 81Ζ6 δῃᾶ ψεῖρεὺ οἵ {86 
οἰπδίοτβ οὗ ΟἜΔΑΡΕΒ 88}}} ρσοάδυσοοά ἱπ Ῥαϊεβάμθ, σοῦ ψ11}}} δοοουσηΐ 
ἴον (86 αρῖθβ οδσυυΐηρ (μ6 οἰπδίοσ οὗἩ ρταρεβ ουΐ ἄονι ἰπ [μ6 γον οὗ 
ἘδβοΟ] (ΝΌΙΡ. χε, 23.) Βδύνγθθῃ ἔσσο ΡΟη ἃ βίϑς, 

γαγιοῦβ Βου5, βυσυ 8, δηὰ ἰτϑε8, ἱπιρατίοα θοδυΐν πα ἔγρτϑηοα ἴὸ 
[818 ΒΙρΉ]γ -ἰἀνουγοα ἰαπᾶὰ, Ατοοηρ (86 ΒοΥΌ8 δῃηᾶ βῃσυ Β τλϑΥ 6 α18- 
ΠΟΥ ποϊιοοά, {πε 4106 (ῬΒβ]. χὶν. 8. : Ῥσον. υἱῖ, 17.: 50]. ϑοιρ ἴν. 14.), 
ἴα ᾿γεβθορ ὃ (1 Κίπρβ ἴν. 88.; Μαίϊ. χχνὶϊ, 48.: Μαυῖκ χν. 86.), [86 

. (Βοηίον, Ἐδοβοτοδο Ηἰβίοσία 68 80 1.8 Μδῦγοδ, ἴοτῃ. 11}. Ρ. 219. 
3 Ναιτγδῖῖτο οὐ πὸ ϑοοιϑἢ ΜΙιβδοίοη ἰο [86 δεν, Ρ. 106. : 
8. Ὧγ, ΄. Ἐ.. ΕΟΥ]Θ, 'π δῃ οἰαδογαῖθ Μοπιοὶγ οα ἴπΠ6 ΗΎΒδοΡ οὗ ϑετγὶρίαγα, μα8 ἀοίοιτηϊπεὰ 

(ἧδε ἴξ 'ς [186 σα ρογεθαβα, τες ἢ ἴθ ἑουπά πῃ Γονοῦ Ἐργρὶ, ἰπ ἴ[86 ἀοβοσίβ οἵ ϑ'παὶ, δηὰ ἴῃ 
Ῥαϊοδιίης, “ 115 Βαδὶς ἰ8 ἴ0 51ΟῊ ὕροῦ [80 πιοϑὶ θαστθη 80], ΟἹ ΤΌΟΚΥ͂ Ρτθοίριοθ, οὐ [86 540 



78 ῬΡγεῖοαὶ Οεοσγαρὴν 9 ἐἶιο Ἡοῖν 7καηά. 

ΤΟΒ6, ΘΒρΡΘΟΙΔΙΥ {Π6 τοβο οὐ ββάγοῃ (30]. ϑοῃρ 1... 1.), (88 ᾿ην (Ἰθ1ἃ, 
1. 16., 1ν, δ., γ. 18.; Μαίί. νἱ. 28.}). (86 Βρι:Κοηασὰ (Ματκ χὶν. 8. ὅ. ; 
50]. ϑόοπρ 1. 12.). (89 οαγορ-ἴγθο (κέρατιον, ἴμαἸκα χν. 16.2), {μ6 ϑρέπα 
Ολτίβε οὐ ἰβοσῃ οὗ Ὁ γῖϑῦ 5, (86 πιδπάγακο (ἃ βρθοὶθβ οὗ τη βου) ((1δῃ. 
ΧΧΧ, 14.; 80]. βδοηρ νἱ}, 18.), {16 ράᾶ]πὶ ἰγ66, (6 ταυτί] (188. Χ]]. 19. 
δηὰ ἰν. 18.; Ζοοἢ. 1, 8.4), Π6 Βμϊα!ι ἔγτθθ (8 βρθοΐβθβ οἵ: δοδοῖβ, οοσὰ 
ΤΏ05 ἴῃ Ατδδῖα Ῥοίγδ) (188. Χ]ὶ. 19.), δα {π6 τηυδίαγα ἴγθο (Μαἷΐί, 
ΧΙ, 81, 32.), ΒΟ 15 ΠΟ ρχγονθα [ο ΡῈ ἴδε δαϊναάοτα Ῥεγεῖσα οὗ 
Ὀοϊδηϊδίβ.; ἰὗ 18 ἑουπὰ ἴῃ Ῥαϊοϑίϊηθ, Ῥογαῖα, δηὰ Ασβδθῖα, ἴπ 1πᾶϊ8 δπὰ 
ΑὈγββι πα. [{8 8118}} σταῦθ ]] δγομπηδί!ο δπα ραπροηῦ 866 48 8.6 Θ:- 
ΡΙογοὰ αὖ {86 ῥγδβθηὺῦ ἀδὺ ἴῃ ὥὔγστὶα ἴῸΣ [Π6 ΟΥΑΙ ΠΑΓΎ ΡυΓΡρΟΒΘΒ οὗ τηὰ9- 
ἰαγὰ 8664; δηά 1Ὁ ρΥΟΥΒ ἰηΐο ἃ ἰδῦρα Βῃσα ΟΥ ἰχθ6 ὑπ -γνο δαί 
Πρ (υπάον τ ΒΙΟὮ 8 ΒΟυβοπιδη τϑν βίδη ἃ μ6η {86 οἰ πηαΐθ δῃᾶ 801] 
ΔΙ6 ἔδυουγα 6); ἀπά Ὁ ρσοά 068 ΠυΠΊΘΤΟῸΒ ὈΓΔΏΟΠ6Β 8η4 ἸΘΑΥΘΒ, ΔΙΩΟῺρ; 
ὙΊΟἢ. Ὀἱγάβ ἰδ βῃο το δηα Ὀυ1]4 {π6ὶν ποδί. 

ΑἸΙΒουρἢ ταοάσσῃ ὑγᾶυθ]] 68 ἀο ποὺ ταθηίοη [ῃ6 ΘΟχίβίθμοα οὗ ΔΩγῪ 
ὙΟΟΔΒ ΟΥἩ Τογϑϑῖβ, Οὕ, ἱπα 66, Δ ΘΟὨΒΙἀΘΓΑΌΪΘ πα 6 Γ οὗ ἴγθοϑ, γοὶ ἢ 
ΔΡΡΘδσβ {παΐ, δῃ θα ]γ, (86 Ἡοΐὶγ [μΔπαἃ γγ88 γ78}} οονοσοᾶ τ: πτοοά, 

οὔ δ γγὰ}}; δηὰ (Πὶ5 18 ϑββοῃ δὶ; ἴου 1 18 βαϊὰ τἢδὶ ϑοϊοσηοη ΚΗΘ 811 Ρ]δη 8, ἔγοτη [80 σον 
οὔ 1 ὕδῃοῃ ἴο 186 ἈΥΒΒΟΡ ἴδδί στονοί οὐ ἴΠ|6 γι}. [0 45, τηουθουοῦ, ἈΙΑΥΒ ὈΘΘΏ δὰ» 
Ῥοβϑὰ ἴἰο Ὀ6 Ῥοββεβδβοὰ Αγ ἢ οἸοδηβὶηρ ὈΓΟΡΟΣΙΙΟΒ: ἤΘΏ6Θ, ΡΓΟΌΔΌΪΥ, 118 βοϊδοίίΐου 1 ἴΠῸ οογο- 
χηοηἶ68 οὗ ΡΣ βοδιίοη, οΥ 18 ΟΡ] οταθηΐ ἰῃ [ἢ 680 ΙΏΔΥ πᾶγο θὰ ἰο [δ6 βαρροεϊ(ἴου οὗἁ ἰὲ8 
γμοββοβδίης [86 ῬΟΥΟΣ ΟὗὅὨἨ σΌΣΙηΣ ἀἴβθαϑθβ 1ἰκὸ ἰθργοθυ. ΕἾΠΑΙΪΥ, [Π6 ΟΑρΟΥ- ΡΙδηὶ ἰ8 σδρϑ Ὁ 
οὗ γἱο]άϊηρ 6 βιἱοἷς, το τ ἢ [Π6 Βροηρθ τηϊσῆξ Βᾶνὸ Ὀδοη αϑχοα, 85 νγὸ ἰοασῃ οι 5... δοδῃ 
(Χῖχ. 39.) νγὰδ ἄοῃμο πὶ [86 ὈΥΘΒΟΡ, ΠΟΘ [86 ΒρΡΟΠρΡῸ αἱρροὰ ἴῃ Ὑἱποσαν Μἃ8 σαϊδοὰ ἴο [86 
11ρ8 οἵ ουν βαυϊουν," ΚΊιϊο" Φοῦγῃδὶ οὗ βδογοά 1 τογαίαγο, γο]. ἴν. Ρ. 276. 

1 Τὴ (Π]8 ρϑββαρο 9688 ΟἸγίβῦ 18 ΘΟΓΏΓΊΟΏΪΥ Βαρροϑεὰ ἴο αν σοίοιτοὰ ἴο [86 νὨϊδο ΠΥ 
ΟΥ̓ ἴο {Π6 {ἰὲρ: Ὀπὶ ποὶίποσ οὔ ἢ 680 στοντβ ψ]]ὰ ἰη Ῥα]αβιΐηθ, [δ 18 ἡδίαυγαὶ ἴ0 Ῥσοδύσωο [μδὲ, 
Δοοογϊης ἴο 88 πΒ08] ουδίοτῃ, ἢ6 (4116 [Π6 αἰϊοηϊοη οὗἁ δεἴ8 ΒΘΆΓΟΙΒ ἴο δοῖὴθ οὐ᾽εοϊ δὲ 
μδηὰ; δηὰ 88 (}6 8.148 οὗ ἴπ6 1ϑυδηΐ ἃγὸ ουὐθσταῃ ὙΠ} ἴΠ6 ἀπιαγν 8 ἱμίδα, μόδα κοϊάθῃ 
ἸΠ|Δοοθοῦβ βόνγεσβ, ἴῃ δυϊθπιη, αἴογὰ οπο οὗὨ [86 τηοϑὲ ὈΧ)Π}8πὲ δηὰ ρσογϑοτιβ οὐὐοοῖβ ἴῃ 
Ὠδίυτο, (Π6 Θχργοδβϑίου οὗ δοίοπιοπ ἐπ αἷΐ ̓ ΐ8 σίογῳ ποῖ δείη αγγαψεὰ ἰἰλα οπὲ 9 ἰδέδε, ἰδ Ῥ6- 
ΟἸΠ ΣῪ δρρσοργίαίθ ϑΒου]ὰ [Πΐ8 οΘοηθοΐαγο ργουο οοϊτοοῖ, τὸ ἸΘΑΤΏ ἃ ΟΠγοοϊορίοδὶ ἔδοῖ, 
τοβρθοϊίηρ, {Π6 Β68800 ΟὗὨ {86 γ6 8 ὙΠ θη [80 ϑϑστηοη οἡ [80 Μοιηὶ νγ88 ἀο)ϊνεγοά. 

3. ὦ ΤῊ χτηοάσγῃ ΟὝΘΟΚΒ 8ι}}} 604}1 [18 ἔγιιϊο ὉῚ [6 8826 Ὡ81η6, κερατια, δηἃ 56}} (μόσῃ ἴῃ 
(86 τραγκοίβ. ΤΉΘΥ ἃγὸ ρίνθη ἰο βνγίηθ, θαΐ ποΐ γοὐοοϊοα 88 οοα συϑη ὉΥ πιο." (ΠΔΙΟΥ ΒΒ 
Ἐεδβοδγοΐθδβ ἰῃ Οτϑθοθ, Ρ. 341.) 

5 ΤῊ βῃταῦ 18 δαρροθθᾶ, δῃὰ ποῖ ψἱποῦΐ τοάβοη, ὕο 6 ἐδ μἷδης ψΔὶοἢ δυρρ] ἰοῦ [86 
Ἄστόστῃ οὗ τδογηδ, τ ἢ ἩΙΟΝ ΤΩΟΟΚΟΙΎ ἀοοκοὰ [6 ϑανϊουγβ ὈγΟῪ Ὀοίοτο ἰδ ογυοίῆχίοη. 
ἘῸγ (818 Ῥύγροδε ἰξ τηυδῦ ἤδυθ ὈΘΘΠ ΥΘΙῪ ϊ, 88 18 ΓΠΟΤΉΒ, Ῥν ἢ]Ο ἢ ΔΥῸ δὴ ποῖ ἰπ ΘΗ σ ΙΝ, ΓΘ 
ΥΕΙΥ δίτοηβ; δ ἃ βῆδυρ. Ιξ 18 ποῖ πη }Κ ἃ ὙΠΠΟΥ ἴῃ στον δηὰ Ποχὶ ΠΥ; δὰ 88 186 
Ἰοᾶνθθ ΚΤ ΔΕΥ σοϑοηλῦ ]6 8086 οὗἁ [ἢΠο 'ΥΥ, ἰξ 18 ποῦ ἱπργουδὉ]6 [δὲ [86 δηοιηΐοδ οἵὗὁ ΟἾσίβὲ 
Οἤοθ6 ἐξ, ου δοσουηξ οὗὨ 118 δἰ τα ] ΠΥ ἴο [Π 6 Ϊδηΐ πὶϊἢ τ ἰοἢ δ τυ8 δὰ] ἴο οὔονσῃ οἴ- 
ῬΟΙΌΓΒ δηἃ ρΘΉΘΓΑΪΒ: 80 (Πδὲ σΟΙΌΤΔΏΥ, ἰπβα]!, δῃ ἃ ἀοτί βίου ταῖσηϊ ὯΘ τηοαϊιαιοὰ ἱπ [ἢ ὙΟΓΥ 
δεῖ οἵ Ῥῃῃϊδιιπιθηῖ. ΗΕΘΟΙ αι 8 ΟγαροΒ ἴῃ (Π0 Τουδηῖ, Ρ. 388.0. ΤἸΏγοο ἤθοκα ἰῃ 
ῬΑΙοδιῖπα, ᾿. 88. 

4 Ἑτοι ἰδ6 ῬΑΒδΑρῈΒ ΔΌΟΥΟΘ τοίεχτοα ἴο, ἰξ δου] ϑοϑῖὶ δαὶ (6 ταγτίΐο ἰγθὸ δἰιδπϑὰ 8 
ΘΟμβι ἀο δα αἷἰσοΌ ἴῃ 86 Μογρα, δῇ 1πι6]Πρσοπὶ ἔγαν ! ]οῦ (ΜΎ. ἘΤΏΘΓΘΟΙ) βίδίοβ ἐμπδὲ δ9 
ἐγαυ ]ϑὰ ἴῸγ Βουγβ Πγοῦ ἢ δῃ πησυϊεναϊο ἃ ἰγϑοῖ,  Ὦ16 (6 χτονοθ οὔ ταγτίϊθ ἑοστηθὰ δὴ 
δἰπηοδὲ οοηϊίηθποῦβ δου ονοσβοδά, “ σογογοὰ ἤοσο δηὰ ἐδοῖοὸ ψῖ 118 ἀο]οαίο πὮϊϊα 
βονοῦθ, δηἃ ὀχ μαϊΐηρ δὲ ΘΥ̓ΟΙΥ ταοϊΐοῃ [6 χηοδὶ Δ ο]] οἴου ρΡογίπτηα, τ }}118ὲ 118 ἀατκ ρΡοϊδοὰ 
Ἰοδνοβ σοι ἱηθὰ σοΟ] 688 τεϊτ θΟΔαΥ." 1,606 {8 ἔτο [86 Ζζοδη, γοἱ. ἱ. Ρ.. 118. 

δ ἙΊΟΙῚ 8 γ᾽] 04 Ὁ]6 ΜοΙΩΟΙΓ οἡ 6 Μυδίαγὰά ΤΊΘΟ οὗ ϑεγίρίαζο, ὈΥ Ὦγτ. ὅ. Ἐ. ΠΟΥΪ]ο, ἰπ 
ἘΚΙτο᾿Β ΦοῦΓηΔΙ οὗἩ ϑϑδογοὰ 1 ἐγ τα ΓΟ, γ0]. 1ἰ}, Ρ. 2382. ἘῸΓΣ οορίοιιβ δοσοιπηίβ οὗ [6 δῦονο- 
τηθηςοηθα ἀπ ΟἿΠΘΓ γοροίβὉ]68, 88 ἯὙ611 88 οὐὗὁἨ [86 δῃΐῃ)] δῃ ἃ στο ΐπογαὶ ργοά ποι οηβ ταθη- 
ἰοποὰ ἱπ 80 βδουρίυγοθ (ΠιΔῊΥ οΥ̓ οι 10 [8118 ποί πὶτη (86 1ἰπλϊ15 οὐὗἨ 1818 τοῦ ἰῸ 
ποῖϊς6), [86 Τοδάοσ ἰβ γείοιτοὰ ἴο Ὦτγ. Ηδιτὶβ᾽ 8 Ναδίαγαὶ Ηἰβίοσυ οἵ 186 Β΄0]6, ἀπὰ ἴο Ὧτ. 
Κιιιο δ ῬΗγδίοαὶ ἀθοσταρὮν δηὰ Νδίισαὶ Ηϊδίοσυ οἵ (6 Ηοὶγ Γδηὰ. 
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ἯὟε τοδά οὗ βϑύθσαὶ ΕΌΒΕΒΤΒ δὰ ΌΟΟΡΒ ἴῃ {86 Κασοτοα ΤΥ τι ἤηρα, 
ΡΑΓΠΟΌΪΑΓΙΥ, --- 

(1.) Το ΕΌΒΕΒΤ ΟΕ ΟἜΡΑΕΒ οὐ Μουῃὶ Τμ6θδποη. 8.661 ΚΙ 
γ},. 2.; 2 Κιῃρβ χὶσ. 28.; Ηοϑβ. χὶυ. ὅ6, 6. Τθθβα ποῦ ]6 δηα βοδυϊ ει} 
ἔγθεϑ, ΒΊΟΝ ἀγα ὉΠσΊγ 4] 6 ἃ ἴῃ σΥδἀΘῸ δα ὈΟΔΌΪ 1 {86 νοροίβὈ]6 
Κιπσάομῃ, παν {ΓΒ 6α [6 ἸΠΒρΡΙΓΘα ττὶῦο 8 10 ὨΣΊ ΘΓΟΙ8 ΘΧα δ᾽ ύθ 
8168. “Κ Τὸ Ὀγϑαῖὶς {16 οοάδγβ, δπα βῃακα {δ6 ΘΠΟΓΙΩΟῺΒ ΓΏΔ5Β ἴῃ 
ΠΟ ΠΟΥ ῥ,ΤΟΥ͂,, ΟΟΟῸΣ διμοηρ {πΠ6 ἤρσιγοβ το Πανια βο]θοίθ ἴο 
ΟΧΡΓΟΒΒ (86 ῬΡΟΥΘΣ δηα τηδ]θβίυ οὗ Φϑδονδὴ (βδ]. χχῖχ. 4, ὅ.), ἰο 186 
1] ἀπ υβίδπαϊπρ οὗἩ τ Ὠιοὴ {Π6ῚΣ ΘΟ Ή1688 πα 6 Γ᾽ δ οὁμ6 ροχιοά, δά 
γαδὺ ὈΌ]Κ, οὐρθῦ ἰο Ὀ6 Κορύ ἴῃ νον ΒῪ {π6 φῬἰδηῦηρ οὗ ἃ σϑάδσ (86 
μγορμοὺ (ΕΖαῖκς. χυὶ. 22. 24.) 88 ἀδθβογι δεα {86 ἘΠ ἴσια οὗ Ομ γιβῦ; 
(86 στον δηᾶ οχίθηῦ οὗ [μ6 Νονν Τοβίδιηθηὺ ομυγοῖ, δηά [Π6 ῥχοά!- 
σἰουϑ 'πόγθδβα οὗ 6 σοηνοσίθ, 8.6 α8δὸ δι!  }}ν βοΐ. ἕοσί ὈΥ 186 
ῬβΑ] δῦ πον {π18 δ] θη. (84]. χοὶϊ. 12.) ΟΕ {}18 ραγίζου αν 
ποοᾶ, τα πὰ {παὶ ϑΟΪοσμοι τΏ866 Ἀϊπι86]Γ ἃ ὁμασιοί, (βοὴρ ἰν. 11. 
δι δι δια ΤὮ6 ῬγοβροΥ οἵ {86 τ]ρῃύθουβ 18 ΘΟ ρΑΓΘα ἰο [86 ΘΘάδσ ; Δῃ 
1: 18 ασΠοΣ επιρογοα ἴο ἀδποῦμοθ {86 ἡυαρτηεηίθ οὗ αοα οἢ τχθῃ οὗ 
μου δῃὰ σὴ ταϊπά8. (Ῥβαὶ. χχῖὶχ. 4.) ὙΤῃθ σοπγογβίοῃ οὗ (ἢ 
(δ μ.1168 α'8ο ἴο ἐπ6 ψουβὶρ οὗ {86 ἱστὰς (ἀοᾶ 18 Ἔχργθββθα 1 ἰδσμιβ 
σ]ν Ὀοδυθιῆι] (188. χχῖχ. 17., χχχὶ!, 1δ.),, ΔΒ 8180 {86 ΡΓΟΒρΟΓΙΓΥ οὗ (δ 
ἰπηράοιῃ οὗ ΟἸγιβέ, (186. 11, 2.}λ ποθ τὸ δποοιηραβοα [86 ργὶθβδίβ 
δῦ ἴΠ6 ΔΙᾺ Γ ΦΓῸ 8180 Θοηραγοα ἰο {μ6ῃ}, 88 8180 1π6 ρ]ΟΥΥ οὗὨ τ] βάοιῃ. 
(δοϊυκ. χχῖν. 1ὅ.) [Ὁ τηᾶῪ 6 ἔσ ΠΟ δα 64, ἰμδῦ ΘΟ ΑΓ ἴζα68, απ Ὡρ; 
80 ἸΏΔΠΥ Α8}10168 γ06}} δαλρίοα ἴον Ὀυ]ἀϊηρ,, αβογ 66 ΔΠ1ρ0]6 τηδίογ14}8 
ἴογ [86 βίσασίαγα οὗὉὨ {π6 ἰοηρ]θ, δπα  γα βοηὺ Ὀγ Κιηρ Ηΐγαπι ἴο 
ΒΟΪΟΙΠΟΩ [ῸΓ (μαῦ ρυγροβο. (1 Κίηρβ ν. 10---16,}} ὙΠ τηϊηρ; 
Δρουῦ {Π6 σΘαΣ ἰγθθ 88 ἃ βίγοηρ' Ῥβᾶπλῖο Οὐ: [818 ΡτΟΌΔΌΪΥ 18 
{μι ἐγιοῖ! ὁ Τεδαποη, ταθυοπϑά ἴῃ 0]. ϑοηρ 'ν. 11. δηὰ Ηοβ. ἵν. 16. 
Απποπρ [86 τυΐηβ οὗ ΝΙγουᾶ οὐ Νουα, Μγτ. Παγαγὰ πγχοῦ 1 ἃ Ὀθδσω 
οὗ οϑθάδγ ἔγοτη 1᾿θθαποι, πο Τοίδι πϑα 118 ΟΥἹρΊΠΑ4] ἔγαρτϑηοθ δου 
(86 ἰαρβο οὗ ἴγϑθ ἐπουβαῃα γϑαγβ. ““ ΤὮ6 ργοροσγίίοῃ οὗ ποοῦ ἴῃ {Π6 
ἸμοθθΠο 18 ΠΟῪ 8118]}, οομῃραγοα τὰ [Π6 ἸΩΠΊΘΠΒ6ΙῪ {10 Κ ἔογαβίβ 
σὴ 1 1Ὁ τγῶ8 οἰοί ιοα 1 ΟΥΤΔΘΥ ἀρθθ. ΤῊ1Β ΤΥ 6 δοοοιηίοα 
ἴον Ὀγ (8.6 οἰγοιυμπηβίδῃοο οὗ [πΠ6 1 παι απίβ οὗ [Π6 Βιυστουπάϊηρ; ρ] αἴ ΠΒ, 
ΠΟῪ ὙΟΙῪ {Π1Π]Ὺ ρορυϊαίοα, μανιηρ Ὀ66η γίνη ἀυσηρ' ἀρ68 οὗ οἷν! 
ΑΓ ἈΠ ῬΟΙΒΟΟΌΆΠΟΙ ἰο Βθεὶς πο νβο ἴῃ [680 τοι χοᾶ τηοπηίδιῃβ, 
ὙΠΟγῈ ΤΠΘΥ Βᾶνο Ὀ6ΘῺ ΘοΙΩρ6]]οἃ ἰο ουὖὐ ἀονγῃ {μ6 ποοά, μὰ ΟΥάΘΥ ἴο 
οαϊναῖθ {π6 8011} ἔοσ {ποῦ βυδδιβίθηοθ ΟἿ ΤΩΔΩΥ͂ ΟΟΟΔΒΙΟΏΒ 4]80, 
6 ἰΒ6 ΤΌΤΚΒ ᾿ἱπυβαθα {86 ἔμδίποβϑαβ οὗ [ϑθβηοη, ἴῃ Οσοσ ἴο ρΡαῦ 
ἄοντῃ 186 Το 6 ]]1008 τἰβίπρθ οἵἁ [Ποῖ Ὑσαυ κθ 1 ΠΑ Ιδηΐ8, (ΠΟΥ ΟΡΘπΘα 
[πον ψ8Υ ὈΥ͂ ουἰπηρ ἄν ἴμ6 ᾿τοοῦβ.ὃ 
ΟῚ Τη6 ΕΟΒΕΒῚΥ ΟΕ ΟΑΚΒ οὐ [δ6 τηοιπίδιπθ οὗ Βδβῆδη. (Ζεοῆ. 

χ!. 2.) Υο τδυ πάρα οὗ {86 μισῇ οβτηδοπ ἴῃ πο {Π686 Οα ΚΒ 
ΓΟ Π6]4, ἔγοτα δὴ ἱποϊἀθηΐαὶ Ἔχργθββίοι οὗ [ἢς ὑσγορμοῦ ΕἸ ΖΟΚΙ6], ΠΟ, 
δροδκίηρ οὗ {868 ΡΟΟΙ δα υϑλ ] ἢ οὗἉ δηοιθηΐ ΤΎΤΣΟ, βαγϑ--- ΟΥΓὨἩἍδα οαἰς 

: Ἔδο ὙΊδοπ ΒΒ τανε Ἶβ ἴῃ (μΠ6 ΗΟΪΥ 1,604, δια. γο]. 1. Ρ. 105. ϑδγὰ οἀϊκίοι. 
5 Ἰλγαγὰ  Ὠἱβοονουῖοβ ἴῃ [86 Επὶη5 οἵ Νίπονοι δηὰ Βαῦγίου, ἢ. 857. 
5. Φοῦχηαὶ οὗ ἐο6 Περυϊδεϊου ἴο (86 ΕπΔδβὲ ἔσοτα 80 Μαϊῖα Ῥιοίοβίδης ΟΟ]Ἰοζο, ρασὶ ἰἱ, 

Ρ. δ0ὅ 



80 λγεῖςοαὶ ατοργαρὴν 9} ἐλε Ποῖν 1 απά. 

90, Βαβλαη ἰδον ἔαυο πιαάε ἐλῖπε οαγ8. (ἸΖεΙκ. χχνῖ. 6.) ατονοθ οἱ 
ΟἈΚΒ, ἰὖ 18. ;16}} Κπόονγῃ, σγογα {ἢ8 ΒΟΘΏ6Β οὗ 1ΔΟἸΔΙΓΥ ἴῃ {Πο86 Γοπιλοίθ 
{Ππ|68, Οη. δοοοπηῦ οὗὨ {ῃ6 ρσταίο!ι] βῃ 6] 6 Ὠ]οἢ ἘΠ6Υ αῇογαθα ἴο {Ππ6 
ἀο]υάοα ὙγοΥβ Ρουθ. ΤῈ ῥγορμοὺ ΕΣ ΖΘΙΚΙ6] Ἔχ ρ  βϑὶν 41 0468 ἴο {Π]5 
Ργδοῦϊοο. (ΕΖοῖ. νἱἹ. 18.) 

(8.) Τμὸ ΕΌΒΕΒΤ ΟΕ ὙΟΟ 9. Εἰ λγαΐηι, πιοῦν (Π6 Ομ] το οὗ 
ἘΡΠγαΐη θθρδη (0 ουῦ ἄονγῃ (“} οβ}.. χυλὶ. 1ὅ.}), γγ88 8{1}}] βίδῃαϊηρ' ἴῃ [ῃ6 
{τὴς οὗ αν: ἤογα ΑἸ βδίοιη γγχαϑ βυβρεηᾶοα ἔγοιῃ δὴ οδξ, δῃα νγᾶϑ8 
βἰδῖπ, (2 ϑδϊη. χυἱ!. 6. 8. 17.) ὙΠ ψοοά ἰπ (86 νἹοϊπῖίν οὗἩ Βεῖμοὶ 
Τ᾿] ΘΠ] ΟΠ ΘΑ ἴῃ 2 ΚΊΠΡΒ 11. 24. ΔΡΡοδγβ 0 πᾶγθ Ὀθ6 ραγί οὗ [86 ποοά 
οὗ ΕΗ γαίῃ. 

(4.) Τα βρδοίουβ. ΕὌΒΕΒΊ 9. αγοίδ, ἴὰ [86 ἐχ106 οὗ Φυδαῇ, ἴς 
σΒΙΟἢ αν πάγον ἴῃ οὐοσ (0 δυοϊά ἴμ6 ΣῪ οὗ ὅδ]. (1 δια. 
χχὶ!, δ.) Τὸ {8686, ρογθδρδ, τΩΔΥ Ὀ6 8666, ---- 

(56.) Τὴ6ὸ ΤῊΙΟΚΕΥΒ οα 186 ὈΔΏΚΒ οὗ [μ6 “οτάδῃ, ἴπ ΖθΟΒ. ΧΙ. 8. 
ἰοτιαθα ἐδο ρ»γίάδ 9. ογάαπ, ὙΏΔΟΝ Δ ΠΟΙ ΠΥ ποτα 86 οονογίβ οὗ 
ψ114 Ὀοδδίβ, δπα ἀγα ἴο {ἢ18 ἀδὺ οοιμηροβοά οὗ δἰ τῶι ἡδεῖς ΔΙΑΆΤΊΒΙΒ, δα 
οἶμον Βῃ συ 8. 

Ατροσρ [86 ἰγθ68 ψὩΟἢ δάοτη Ῥαοϑίίηθ {Π6 ῬΑῚΜ ΤΕΕῈ οἷαι 5 
{86 ρῥγϑοθάθῃσθ οὗ ποίϊοθ, οῃ δοοοιηὴῦ οὗ 118 βίπρι αν αὐ} ; 10 αἴογαβ 
8 σταίθ] βμοιοσ, δὰ ἈρΎΘ680]6 ἔγυϊί, δῃα ἃ τηοϑὺ ἀ 6] οῖουβ πὶηϑ.:} 
ΤΒ6 δποβὺ ραΐὶπὶ ἴγθ68 Ρ,ΥΘῪ ἱπ {86 νἹο  ΠΙΥ οὗ οτγάδη δῃα ΕΏρΘααὶ ; 
Δη4 ΠΟΥ 50}}} Πουγῖβα ἴῃ {Π6 ῥ] αἴ οὗὨ Φ 6 ῖομο, ψ Π]οἷ ΟἿΌΥ τγα8 Δ ΠΟΙ ΒΟΥ 
ἰοττηθα ὈΥ γγΥ οὗ αἰδοίου (86 ΟἿέν 9.7 Ραΐπι ΤΎΘΦο6. Ιπ 1818, ον- 
ἜυΥΘΡ, 118 Ρ]δηίδ 08 οὗ Ῥαϊτὰ ἴγθῈ 8 σσοσο γα πορα ἴο δροιῦ ομ6 ἀοζΖοη 3; 
Δηά, ἴῃ 1826, [86 ““ ΟἸέγ οὗ ῬΑΪτηΒ ἢ οοὐ]ά πού Ὀοδβὺ οὗ οὔϑ οὗ {πθ86 
Ὀοδυ Ὁ] ἴγθο8 ἀγουμα 1{.Σ28 ἼΤΠ6 ρϑὶὰ ἰγθθβ οἵ ἐπᾶϑθᾶ ἀΓ6 ΘΟ] Ὀγαίοα 
ὉΥ βίγαρος, δῃὰ ὈΥ Φοβδερῆιβὅ, ὙΠῸ [88 Ῥδγ Δ ]Υ ποίοοα {Π6 
αἴτὴ ἴγθοϑ οὗ Φογίοιο. ὙΠ6 ρδ]πὶ {7866 τῖῦᾶᾶϑ ὑπ6 ΘοΙησηο Βυτηῦο] οὗ 

Ῥαϊοϑεῖπο, ΤΏΔΗΥ ΟΟ1η8 ΟὗὁὨ Ὑ ΘΒρδβιΔη δπα ΟἰΟΥ ΘΙΏΡΘΙΟΙΒ" Ὀοϊηρ 6χ- 
ἰΔηΐ, ἴῃ ὙΈΙΟἢ Ψ0Ὰτ6 18 ῬΘΥΒο θα ὮΥ ἃ αἸβοοῃβοϊαίθ ποιαδῃ βιύης 
ὉΠΟΥ ἃ Ρδ΄τὴ ἰγθθ. ἊἈΔΑβ [Π6 τροιϊηθῃίαῪ ΡῬΙΌΒΡΟΣΙΥ οὗ {86 ψἱιοκοά 19 
ἔγθα  ΘὨΕΥ Θομηραγρα (ο {Π6 ἰγδηβιθηΐ σογάυχσο οἵ ργΆ88 ; 80 {Π6 ἀγα Ὁ] 6 
[ΠΟΙ͂ οὗὨ {π6 τιρμύθουβ 18 ἰῃ Ῥδβδὶ. χοὶἹ. 12. ᾿Ἰκοηθα ἰοὸ {86 ᾿δϑϊηρ 
Βίγοηρίῃ δηα Ὀαδυῦ οὗ [Π6 ραίτα ἴσθθ. “Ἅ“Βυΐ ΟΠ ΘΗ͂Υ 18 [86 δοιὰ 
ῬΔΓΊΒΟῸΠ ΔΡΡΙ]ΟΔΌ]6 ἴο (δα δῦ Ομ, [6 Κιηρ οἵ ΒΙΡΠὐδουΒη 688 δηὰὶ 
Ττοο οὗ [186 ; οιαιπϑηῦ δηα Ὀρτ]ρῃῦ; ΟΥ̓ Γ νογάδηϊ δπα ἔγαρυδηῦ; ὑη 6 ΓΥ 
{π6 ρτοαύθβῦ Ῥγθββσο δηα τ ορμὺ οὗ βυ Ί ἢ ρ8, 81}} ἀβοθμαϊηρ ἰΟ ΓΒ 
ἐτατοον Δῇοσαϊπρ μοὶ ἔτ δηα ργούθοιοῃ ; ̓ΠΟΟΥΤΌΡΕ]6 ἀπά 1πὶ- 
τηοτίδ].ἢ 

Βοβιθβ {86 Ῥαΐπὶ ἴγθθβ, “6. 0 τγὰβ οἰ Θγα θα ἴὸγ 118 ἔγαρταηὶ 
θα βδηα, τι ]οπρα ἴῃ [86 βουρίαγοβ πάθον [Π6 πδῖηα οὗ (86 ΒΑΙΜ ΟΕ 
ΘΙ ΕΑΡ. (“Φ6Γ. γ1}1, 22., χ]ν]. 11., 11. 8.) ΤΪ8 Ὀαΐβαια, τῇ ϊοῖ οχυ θα 

1 Οἱ ἴδο νασίουβ ὑγοάασίδ οὗ [86 Ρ61πὶ ἐγϑθ, 800 Εβαπιρίοσ Β Ατηοθηϊίδίοβ Εἰχοιίορο, 665. 
3 ὃτ. Μροιηΐο δ} Β ΤΎδνοὶβ ἴγοτα Μοβοον ἴο ΟὈὨϑΙΔμ ΠΟΡΪΟ, Ρ. 305. ποέε. 
8. (δγηθ Β Ιοἴίογα, ἢ. 828. ᾿ 
4 110. χνὶ. νοὶ. 1ϊ. ν. 1085. Οχοη. 1807. ζ0]1ο. 
δ Ὧο Β9]], δα. 110. ἱ. ς. 6. ἃ 6. εἰ. ἐν. ς. 8. 8 8. 
4 Ὧγ. ὅδ [85 οπυτηογαιοα ἴβοη., ὙΤγτδνοίβ, νοΐ. ἰΐ. ἢ. 161. 
᾽ Βρ. Ηογῃθ᾽ 8 ΟΟΙΩΤΩΘΏΙΑΣΥ οἢ 88]. χοὶϊ. 12. (οσκδ, νοὶ], ἰϊ. ὑ. 145.) 



Στ Ττοο8 οὗ ἐλ Ἡοῖν Τιαπά, 81 

ἴτοπι 186 ΟΡΟὈΌΔΙβαυλυμ) ΟΥ Ὀαΐβαπι ἰγ66, ψγ88 τηϑηοποα ὈΥῪ ϑέγαθο  ; 
δηὰ ἱπτὸ ὈΪδηΐδί 01:8 οὗ 10 οχιβίθα ἀυσίηρ {(Π6 Ιαδύ ψσ οἵ {Π6 “6.78 
σὰ ἰῃ6 Βοροδπδ, ἴοσ οἢ Ὀοίἢ ρασίϊθα ἔουρῃύ ἀθβρογδίοὶυ, ---- [ἢ 6 
δεν, (δῦ (ΠΟΥ ταῖρι ἀοβίγου {ποιὰ ;---- πο ἘομηδηΒ, (μδύ ΤΠ6Υ ταϊρβὲ 
Ῥτενεπῦ ἰδοαι ἔγομι δοίησ ἀοαίσογοα, ὅδίποο [86 ΘουμῪ 88 θ6θῃ 
ὑπάον {86 χογογηπχοηΐ οὗ {π6 ΤΌσΚϑ, (86 θαΪπὶ οὗἩ (ἀἸ]οδα μα οδδβοάᾶ 
ἰο 6 συ] ναίθα ἴπ Ῥαϊθβίϊπο, ἐμβοιρῃ 10 18 ἑουπά 1π ἀμ ογομί ραγίβ οὗ 
Λιαῦὶα δῃὰ Εργρί. Αὖ ρῥγαβοηΐ, 1ῦ 18. οο]Ἱϑοῖθα ον ἴῃ Ασδθῖα, 
δείπνοου Μϑοοα δηα Μροάϊηβ, δηὰ 18. {μου οσο βοιλσηϑθ 9416 (6 
δαΐὶπι οὗ Μϑοοδ. 718 οὐοὺγ 18 δχαυϊδιίοὶυ ἔγαρταηΐ δπᾶ ρυπροηί, [{ 
8 ΥΘΙῪ ΘΟΒΕΥ, Δπα 18 811}} ἴῃ {μ6 δῖσμοδὺ θδίθοθμῃ δπιοηρ ἴΠ6 Τυτῖδ 
δηὰ ΟἴοΥ οὐἹϑηΐδὶ Ὡδθοηβ, Ὀοΐ 48 ἃ σοβιμϑίϊο βης 88 ἃ θα] 616 [ῸΓ 
δα συγ οὗ οχίδγηδὶι σου αβ. 
ΟΙΙΤΕ ΤΕΕΕΒ Δ.Ὸ ΠΟ, 8ἃ8 Δηοθηίγ, δραπάδης δὰ ἔγυϊ{8]; δηά 

86 ουϊατα οὗὁὨ {μδϑηὰ οομεϊπιιθθ (ο ἔοστη 8 ραγίδυϊαν οὐ]ϑοί οὗ δἰίβη- 
σου, Τῇ Ἔχργθββίοῃ--- Οἱ οἱ Κ᾽ ἐλε 7ὲπέψ τοοὐλ (ουΐ, χχχῖ!, 18.) 
ἰφεία ἀοπούίεϑ ἐμαὺ {{18 τηοϑῦ νϑ]υ80]6 ἔγθθ ΟΥΘῪ ποῦ ΟὨΪΥ ἴῃ τοὶ 

ἃ, Ὀαΐ {μαὺ Θυθη {86 ἴορβ οὗ {Π6 τοοῖκβ πψου]Ἱά αθογὰ βυηοϊοηΐ δὰρ- 
Ροτί [ῸΓ οἵγε ἔγθθϑ, ἔγομλ τ] οἷ {Ποὺ βῃου]ὰ οχίσγαοί δρυπάδποθ οὗ 
011, ΑὐορογαϊησῚΥ τγ1ἷὁὸ 810 ἱπέοιτηϑα {μδῖ, δἰ πβουρῆ [Π6 Ἰπηπιχοάϊαίθ 
ὙἹΟΙΠΠῪ οὗ «6γυβαί οι 18 τυρροα αηα ππρτοχαϊβίηρ,, γοῦ ονθὴ {πόγα (ἢ 6 
οἶἴνα ὅπὰ συἱπα τηϊρηΐ (σιν ὉΠάοΥ Ρσορο ουἰιτο.2 ΤῈ6 ΟἾἶνο ἰγθ6 
βουτίδμθθ ἔσο πυπαγθα γοᾶσγβ θαίοσο 10 Ὀαορίηβ (ο ἄθοαν : δῃὰ ὄνθη 
ὙΠ16 10 18 ᾿ἰνιηρ, γουηρσ ἴγ668 Βρυηρ ὉΡ δουμά 10, ψΒΙΟΝ ΟΟΟΌΡΥ 
τ μἰδοθ στ μοη ἀοδα.Σ Ὑαγίουβ βἰ πη π468 ἀγὸ ἀογνοα ἔτοιη {Π6 
οἶἴγα ἔσθ ὈΥ {86 ἸπΒριγϑα τυϊίοῦβ; 88. Μ6]1 88 ἔγοσα [16 νἱπθ, τ] ἢ 
αἴογαβ ἃ {1016 ῥγοάιος πῃ οδοῖ γθ8 τ. 
ῬΟΜΈΕΘΒΑΝΑΤΕ ἃπᾶ ΑΡΡΙῈ ΤΕΕΕΒ 676 ᾿ἰκουσῖβα οὐ Πναἰθα [ἰοὺ 8 

ΟΟΠΒΙ ΘΥΔΒ]6 οσχίοηῦ (Νυτα. χι, 28.; οαυΐ, νι}}. 8. ; 4006] 1. 12.),ὄ 88 
480 νγὰβ {(1Π|6 δΔτωοῃμὰ ἴγθθ, ὙΠΟΒ6 ἔγιιϊὑ 18 σῖρα δῃὰ Εὖ ἴο ραΐδμος δρουΐ 
(6 πθ 416 οὗ Αρι!]. Τῇ οἰἴτοῃ ἰγθθ τῦαβ ἴῃ στοαὶ γϑαιιϑδὺ ἔον 108 
ἔτασταπὶ δηᾶ σογοβῃϊηρ βηβαθ, 85 γ7 6 }] 85 [Ὁ 118 ἀ6]1οουβ γα. (850]. 
δοηρ 11, 8., τι ΒΟΤΟ ἴδ 18 τηΐθ- ταηβ]αιθα Δρρ]6-ἴγθα.) 
ΕἸα ΤΕΒΕΕΒ ΔΓΘ6 ΥΘΙῪ ΘΟΙΏΤΩΟΙ ἴῃ Ῥαϊ θεῖηο, δηα βουσιβι ἴῃ ἃ ΟΥ̓ 

δΠὦ ΒΑΠΟΥ 801}: Αἰ ΓΠοιρὶ ἴπ ΟἿΓ οἰϊταίθ ΠΟΥ ἅγο 1016 τόσο {πδη 
ογαθα, γαῖ ἴθ {π6 Εἰαβὲ {Π6γ αἰΐαῖῃ ἃ ὀοπβι ἄγρα ποὶρἢῦ, πα βοπὶθ 
οὗ [μοτὰ ἃγὸ ΘΆΡΔΌ]6 οὗ δῇογαϊηρ βου [0 8 ἰδῦσϑ υΩΌΟΣ οὐὁἨ ΠΟΙΒΘ- 
ἸΏΘΏ. Τῇ βῃδαςδ οὗ {π6 ἢρ' ἴγθ8 18 υϑῦῪ ῥ᾽ ββαηΐ; δηᾷ (0 δὶξ Ἁπ ον ἐξ 
18. Δπ ΘΙΏΒ]Θμλ ΟΥ̓ ΒΟΌΣ Υ δηᾶ ροδοθ. (Μ|ο. ἱν. 4.) ΕἸ ἔγθοβ βερὶπ 
ἴο ϑρσουΐ δὖ {86 ὕἅπηθ οἵ (86 γϑσμαὶ οαυΐϊποχ. (1μυΚ6 χχὶ. 29, 80. ; 
Μαίι. χχῖν. 32.) ὙΒ6 ἔσυῖξ τρδῖκθβ 118 ρρϑδγαποθ Βοΐογα [Π6 ᾿ϑανθϑ 
8 ἤοτγεγβ, δηα {πὸ [Ὁ]Πᾶρ6 Ἔχραπαβ δρουῦ (86 δπά οἵ Μαγοῆ. Τὴδ 
ἂσ ἴγεεβ οὗ Ῥαϊθβίϊπθ ἃγθ οἱ ἴΐγθα Κιπᾶβ:--- 1. Τη6 ζύπεϊηιοῖν γρ, 
ὙΠ οὗ ρΡυΐβ ἕοσί δὖ [86 γϑῦῃμδὶ δαπΐποχ, δπα μαΐοτο 1Ὁ 18 ΤΊρβ 18 681164 
ἐπα σγεέη ἢσ, Ῥαδ Πθπ 1Ὁ 18 τῖρϑ, ἐμ6 μηπεϊπιεῖν ἄρ. (301. ϑοηρ 11. 
13.; 56γ. χχίν. 2.; Ηοβ, ἰχ. 8.) 10 οοίηθβ ἴο στηδύυτ νυ ὑονγαγβ (ἢ 
Θη οὗ ὅυπε (Δίαίι. χχὶ, 19.; Μαυὶκς χὶ. 13.), δῃὰ ἴῃ βδνοῦν βυγ- 

1 120. χνὶ. νοἱ. 13. Ρ. 1088. ; 
3 Φονοιῖι 5 Ἐοβοδσοῖεδ ἰη Αἰγτία, 805. Ὧγτ. Α. ΟἸδκο οὐ δας, χχχίϊ. 18. 
5. Βοῦδϊπροῦ 5 Ἴτανς}8 πὶ ῬΑΙΟβα πο, νοΐ. 1. ἢ. 125. 

ΤῸ. 11. α 
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Ῥ88868 ἔπ οἶον Κιπα8.----2. ΤῊ δ, 67 ΟΥ αγν ρ᾽ : 1τῦ ἈΡΡΘΑΓΒ δθοῦὶ 
16 τι] 4416 οὗ 6, ἀπ 18 τῖρθ ἴῃ Αὐσιιί.---Θὦ, ὙΠ6 ᾿ίπέεν ἤρ, 
ΠΙΟΝ σουτηϊπδίθβ ἴῃ Αὐυραδῦ, Δπα ἀοο8 ποὺ τΊροη ὑπῸ}] ἀρουὶ (πο διὰ 
οὗ Νονθθου : 1 18 ἸΟΠΡῸΣ δῃηα οὗ ἃ ὈΓΟΥΤΠΟΓ ΟΟΪΟΌΓΣ ἴπδη {Π6 οἰδεῖ, 
ΑΙ] ἤρβ, ψβθη σῖρθ, Ὀαΐ δβρθοία!γ {86 ἀμ πιο] Υ, [8}] βροπίδπθουεῖν, 
(Ναδυπι 111, 12.) ὙῺΘ οδῦΐν ἢρβ δῦ δϑαΐθῃ, Ὀυΐῦ βοῖηθ ἃγα ἀγθά ἴῃ 
{86 δυῃ, δηὰ Ῥγθβοσυθα 1Π Σηδ8868 ὙΓΠ1ῸΠ ἀγὰ ΟΔ]]64 οαζές οὗ 36 ἴῃ 
1 βδλῃ. χχν. 18., χχχ. 12.; 1 Ο(ἤγοῃ. χιὶ. 40.ἁ. [10 15 τῦ6]}} πονγῃ {δαὶ 
{86 τυἱῦ οὗὨ [686 Ῥγο ῆσ ἔγθαβ δἰνγαυβ ργθοθάθβ {86 ᾿θᾶνθβ: δοηδ6- 
αυσηΐγ, τη «658 ΟΠ γΙβῦ Βα, οπ6 οὗ (ποτὰ 1π Ε1}}} νἱρουγ λαυίπς 
ἴοεαυε5 (ΜαΥκ χὶ. 18.), ἢ6 τιϊσῃῦ," Δοσογαϊηρ ἰο (86 σοτημλομ ΘουΓθα οὗ 
Παίυγθ, ΨΘΥῪ ᾿ ΜΕΥ ἰοοῖλ Κὁγ βηεῖξ, ἀμ λαρὶν βπα βοπιθ ὈΟύθΟΓ6Β ΟΓ 
ΘΔΙΥ ἢρδ, 1 πού βοῖὴθ Ὑ]ηΐον ἤρβ, ΠΚον186 ρου 16, ΤῊ ΡαγΆ} ]6 ἴῃ 
ΓΚα ΧΙ, 6---9. 18 Ἰουπαοα οα {Π6 οτἹοηίδὶ πιοάθ οὗ ραγαθῃϊηρ; ᾽πά 
(86 τηοϊμοά οὗὨ παργονῖπρ [86 Ραἷπὶ (ἡ οδθ ὈΔΥΓΘΏ6ΒΒ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ΤῸ- 
τη α]οα ἴῃ [Π6 ὙΑΥ ἴΠ6ΓΘ ἸΠΘὨΟΠ64) 18 ἸΓΒΗΒίδυτθα ἰὸ {Π6 ἢρ' ἰγθ6, 

ΤΏΟ ΒΥΟΑΜΟΒΕ ΤΕΕῈ βΒουτβῃοα ᾿η Ῥαθϑ πο 838 νγ6]}] 48 πη ΕρΥρί: 
18 Ιθανθθ δΔ΄ΓΘ |1Κὸ {πόδ οὗ (26 τι] ΟΥΥῪ ἴγ66; δηα 108 βυγϑοίβῃ, 
γγαΐοτυ, Ὀυῦ Βοηθνδδαί δγοηηδί!ο δηα πού ἀἰβαρτθ 816 γαῖ, ΘΟΠ168 ἰο 
ΤηΔ[ΓΙΓΥ ΒΘΨΘΙΆΪ {ΠΠπ268 ἰπ (86 γϑαγ, σἱϊπουΐ ΟὈβοσνιπμρ ΔΗΥ͂ οογίδιη 
ΒΟΔΒΟΏΒ. [ὑ ΓΟΒΟΙΌ]68 ἰδμαὺ οὗ {π6 ἢσ᾽ ἴγ66 ἴῃ Δρρβϑάγδῃοθ, δυΐ (1861 
ἔγοιω 10 ἱπ Βανΐπρ πὸ β6θβ πη, ΤᾺΪΒ ἴγθα ἀο68 ποῖ ΤΟΥ ἴτοπὶ 
{Π6 8664, Ὀαὺ 18 ῥχοραραίθα Ὀγ [16 Ὀγαποῦ : 1 ργοάμποοβ δθιυιπάδπορ 
οὗ ἥππΐ, τ Βῖ ἢ στον ἴῃ 8 ῬΘΟΌΪΙΑΓ ΤΩΔΠΏΘΓ, -- ποῦ οἡ [Π6 Θχίγϑι [168 
οὗ {86 βουρὶιβ 88 ἴῃ. ΟΥΟΣ ἴγθθβ, Ὀυῦ ποῦ {86 σαῖς. [Γὑ 18. 8. ἰΆγσθ 
ἔγ66, αὐἰδὶ ΠΙηρ 8. ΘΟΠΒΙ ΘΓ ]6 Βοῖρμί, σβιοῖ οἰτουτηβίδμοθ 711} 80" 
οουηΐ [Ὁ Ζαροϊιδουβ᾽Β ΟἸηρ ἋΡ ἱπίο ἃ Βγοϑπηοσα ἔγζθθ, ἴῃ Οὐον 
{πα Βα ταϊρὐῦ 866 “688, [{8 Ομ 6 Γ ἈΡΡΘΑΓΒ ὑο βανθ Ῥ6θῃ δ ποϊ ΘΗ} 
πιϑοαὰ ἴῃ θυ] δηρ, (188. ἰχ. 10.) Τύῦ αἴὔοιαβ ἃ υϑῦυ ρταύδιι β[δήθ. 
Ετοτα 1 ἔτ [86 ΑΥΔΌΒ οχίγαοῦ δῇ ο1], ψ Βοἢ (ΠΘΥῪ οἢ ἰο ἔγάνο ]6Γ8, 
80 Κ66Ρ 16 διβοηρ {μὲν οὐμον ΒΟΙΥ ἐμῖηρβ, δπᾶ ργούεπα {μα ᾿ὑ ρο8- 
Β68868 8. ΒΙΠΡΊΪΑΥ σιτία 6 1ῃ σΌΣΪ Ωρ ΟΌΠαΒ, ῸΥ ἡ ΒΙοἷΝ γθαϑοῃ {Π6 Υ 
10 186 011] οἵ Ζεαοοβθοιβ, αἰὐτ θα Πρ; 118 υἰσίαθ ὑο {86 βία σβῖοδ Ζδ80- 
ομθθυβ τη8α46 ρου {π6 ἐγ (1μυΚο χῖχ. τ 
ΤῊ ῬΕΙΟΚΙῪ ΡΕΑΒ, ΜΒΙΘΒ ταοβὺ ῬΧΟΌΘΟΙΥ ἴδ {π6 ἑλογηδ πιθηοποὰ 

ἦπ ΗΟ. 11. 6., 18 ἃ οὐτγουβ Βῃσα, τ ΠΙΟἢ στον [0 8 Ὀγοα! ρου 81ΖΘ, 
δια δἴογαβ οπο οὗ (μ6 βποδὺ δηᾷᾶ τωοβϑὺ βεοῦσα ἔδβῃοϑβ ἱπηαρῖπ8 9. 

2. Βαὶ {86 Ηοὶγ 1,δπ4 νγῶβ ϑιηϊπθηῖν ἀἰβο προ ϊθῃοαᾷ ἔον 118 δϑπῃ- 
ἄδποο οὗ ΟΑΤΤΙ,Β, ἰο [86 τηδπαροιηθηΐ δηα τϑδυϊηρ οὗὨ πίοι {86 1η- 
μαϊαπίβ οἰ ΘΗ δρρ!οὰ {μοτβοῖνοβ ΤῸ ΗΠ] ΘΟΥΠΊΓΥ ποῦ ΟΠΪΥ͂ 

. Ἠδλο Ὑ Ίδοπ᾿ 6 ΤΎαυθῖδ ἱπ [80 ΗοΪγ 1δηὰ, δια. νοὶ, ἱ. ἡ. 177. ϑτὰ οἀϊίοπ, ΕΓ 8 ῬΑ" 
εἰσαϊασ δοοουηὶ οὗ [π6 γορϑίδῦ]ο ργοάἀποιίοπϑ οἵ ἐ6 ΗοὶΪν 1,δηὰ, ἐμ6 στεδᾶδγ ἰβ γείοστεὰ [0 [89 
Ἡἱετο-Βοίδηίοοη οἵἉ ΟοἸβὶυβ ({]ρ86]5, 1745---1747, ἴῺ ὕνγο ῬΑγίδ ΟΣ γοἱβ. 8ν50.); βπά ἴοτ τω 
ΖΟΟΪΟΩΥ ἴο (86 ΗἱἸοτοζοίοοη οὗ Βοοδασὶ ((ο]ϊο, Ιλις. Βδὲ. 1714, οὐ ἰῃ ἔδγοθθ το ]8. 40. [άρδιθ, 
1798 δηὰ [0]ονίηρ γοτ8). ΤῊΘ Τοϑὰοσ ὙΠῸ ΤΩΔῪ ποῖ ὯὈ6 8016 ἴο οομβοὶ (μ686 οἰδυογαίθ 
ΜΌΣΚΚ6, Μ1}} πὰ ταπο ἢ πδοίι] ἰηἰοττηδιίουι οοποογηίηρ [86 ὈΙδηΐδ δηὰ δηΐμι8}8 οἵ [86 ΠΟῪ 
Τδηά, ἰῃ Ὧν. Ηδστίβ᾽ 8 “" Μδίασαὶ ΗΪβΊΟΥΥ οὔ ἴμο Β[016," δἰσεδὰγ οἰϊθᾶ, δηὰ ἴῃ Ῥγοί, Ῥαχίοπ 5 
“ Τ]πβἰγδξίομθ οἵ βοτίρέυγο," τοὶ. ἱ. Ρρ. 297---ὅ67, δηὰ νοὶ. 1). ΡΡ. 1-- 3.89 : δηὰ [ὉΓ Ρἰδπι8 
υπῖν, ΒΘ ἰδ τοίεστθὰ ἴο ἐμο Βου. Η. 8. Οϑδογηβ “ ῬΙδηΐβ οὗ 186 Ηοὶγ 1,Δηὰ," Π]υδιταῖοά ψἰ 
Ὀτανὶηρδ ἴτροτὰ πδίιτο Ῥ δ ΘΙ μα, 186], 8γο. 

2. ὁ ΤῊο Μ2016 οὗ [9 ΒΟΘΠΟΙΥ (δδγ8 Ὦγ. ἘΪΟΒδγάβοη), βίποθ τὸ δηϊεγοὰ Ῥδίθδιηθ, ΔΏΡΙΥ 
ςοηβγτηβ {π6 ᾿Ιδηχυδχο οἵ βογίρίυγο, ἰμδὲ (ἰδ ἰδ α Ἰαπὰ βουνίης τῦῖτἢ παῖ κ δὰ ΒΟΠΘΥ,- 
Δ ἰαπὰ (ος ὅοςκδ, διὰ μεγάβ, απὰ δθθξ, διὰ βιϊβὰ ἴοσ (δ τοδίάθπιοο οἵ τηθῃ, ΜὙ8096 ἐκβδθ, 
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εἴοτ οα (ποτὰ νασϊ εἰν δπα θἱ θην οὗ ραδίαγο, δύ 4180 οὗ "γαίϑυ, ἢ 
ἀοροθπαϊησ {πθη06, ΟΑΥΓΙΘα ἔργον ἱπίο ἔπ Ἰονγ ἰδ πα 8 δηα ψ]]6 γ8. 
Τμὲ πιοαί οοἸὈγαίθα ραϑίασο στοῦπαβ ὙΓΟΥΘ ΟἹ οδοΐ 8:46 οἵἉ ἧ [(Π6 ΥἾΨΘΥ 
δοτάδῃ, Ὀθ51468 1μοβο οὔ ϑὅμδγοῃ, (π6 ρ᾽δίῃβ οὗ 1γάᾶα, Φαμλπῖα, ἀπά 
Β0Π16 ΟἴοτΒ οὗ 1688 ηοΐθ.0 ἘΠπ6 Ὀτοϑὰβ οὔ σαί] γοαγοα ἴῃ Βδβῆδλη, 
δ οὐ (6 ταουπίδιηβ οἵ (68 δηὰ ΟἝΥ.6], 6ΓΘ ΤΟΙ Ϊ 8016 ΓῸΓ 
(ΠΟΙ 5156, {π61γ δἰγοηρίῃ, δα ἔλίμοαθ, 9 πιο ὙΠΟΓῸ ἀγα ἔγθαυθηΐ 
Αἰ αδοηΒ ἴῃ {Π6 ϑουρίυγοθ ΤΠ οδίι]6 οὗ ἰμθ 1βγδο ἴδ8 δοτηργιβοά 
ΘΥΟΣΥ͂ βοτΐῖ οὗ δηΐπιαὶ ὑμδὺ αἰογάθα οἰμοῦ ἔοοα ΟΥ̓ οἰοίηρ, ΟΓΥ 88 
ΔΡΡΙΙΟΆΌΪῈ ἰο ΟἿΒΟΡ υδοί} ρΌΓΡΟΒΟΒ, 88 Οχϑῃ, βῆθδρ, ροβδίβ, οβδιθΪβ, 
88868, Δηἀ τη]686. Αἱ ργοβϑηΐ, βου υ σ, ὈΟΤἢ ΟΧΘῚ "ἢ ΘΟΥ8. 86 ἴῃ 
186 ποτβῦ οοῃαϊοη ἴῃ Ῥαϊοδίῖπο. ἸΤΠΘΥ ἈΓῸ δ Ρ]ουθα πὶ 81} βοτίβ 
οὗ Πο]ά Ἰαδουγ, δηὰ ἃγθ Κι] 16 ον βοὴ (ΠΟΥ ἃ. οοιαρ]οίθὶ Υ ΌΓΠ 
ἀοτη δηἃ 1.8616089 [ὉΓ 8ὴγ τΌΥΚ. δι ΒΏΘΘΡ ἅτ ΨΘΥῪ ΡΘΗ Ὁ], δηὰ 
του ΟΠ ἴθ δἰ πιοδῦ οχο βου οαΐθη.. Τ.6 ροδίβθ Δ ΓΘ ὨΘΑΥΪΥ 41} ὈΪδοκ, 
διά γι6 14 σοοά ἀπά ᾿ἱποάοσγουβ πὰ]κ. Ἐγοῖ ἰδ6 Ὀτγόῦγῃ βιη8 οὗ {Π6 
ἸΑγρον δῃ 18 }8 (ΒΟ ἀγα σαὶβοα ἰὴ (Π6 ϑανίτοηΒ οὗ ΗδΡΓγΟἢ) γα 
τπλπαξλοίιγοα {π6 Ὀοί]6ε8Β ὙΠΙΟΝ Δ΄ΘῸ υ8ρα ἔοὼγ πὸ οοηνουϑηοα οὗ 
δίδου, 01], δἀῃα τ]κ. ΤΠ 48868 οὗ ῬΔ]θϑθ 6 τ γθ οὗ ἃ τποσο μβδηά- 
ΒΟΠ16 όσα ὑμδῃ ΓΘ 866 ἴῃ ΟἿ ΟΟΪΔ6Γ ΟἸἸπηδΐθ; ἤθποθ (Π6ῪΥ ὙΕΓΘ 

᾿ ΘΒΙΘΗ͂Υ αϑο6α ἴῃ ταν ]]πρ' τη (18. ἈΠ] ΘΟΙΕΓΥ, ουθῃ ὈΥ Ῥιβομβ οὗ 
ΓΚ, (“υάροδ ν. 10.) ““Μυ]68 ψσθ υδθα ουνθὴ Ὀγ Κίηρθ, ὙΠ6π 
Βανι βομί ἔοσ ϑοϊοσηοι ἴο Ὀ6 δηοϊηἰθα Κἰπρ' Οὐ σ [βγββὶ, ῃ6 οδυβοά 
ὑπ ἰο τιάθ οῃ ἢ τ]6. (1 Είηρβ 1. 33.) ὙΠΟΥ σογῈ αἰθὸ ποία 
ἴον {δεῖν βνπ6 88 δπ Θμἀθταθοθ (2 ὅὅδπι. ΧἹ, 2.); Ὅ6ΓΘ υϑ6α [ὉΓΣ 

(δι. νι. 10.); δπα σχοῦο διιοηρ ΟὈ͵δοίθ οὗ ὑτϊδυΐθ δηα 8ρο]]. 
1 Κιηρβ χ, 2ὅ.; 2 (ἤτοι. ἴχ. 34.)32) Ἡουβθβ 40 ποῦ Ἀρρθᾶγ ἴο ἴᾶνθ 
Ὀθθη ἴῃ 86 ὉΠῚ1] αὐ [86 δβϑίδο βοΐ οὐὗἨ (86 τροπαγοῖγ. Τὴθ 
ΥΆΓΙΟῸΒ ΕἹΥΘΥΒ, ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ (ῃ6 «οτάδπ, [π6 ΔΚ οὗ ΤΊθοτῖδβ, δηα [ἢ 8 
Μοάϊοσγδηθδη 868, δογάθα ρτοδὺ νδυϊοίῦ ἀπά ρθη οὗ ΕἾΒΗ, ναβί 
αυδηξ !ορ οὗ τ ΠΙΟἢ ΤοῦΘ οδιτιθα (0 «6γυβα πὶ, δηα, δοοοσάϊηρ (0 
Φφοτοῖηθ, Ομ οὗ {μ6 ραίδθβ οὗ μαὺ ΟἿ νγαβ Πόσα {818 οἰΤοιπιδβίδποθ 
ἀεποπγϊπαίρα {86 Εύσλ-φαίε. ΤμῸ Ποδά δα ἔυγηβηθα δρυπάδῃοο οἵ 
ΒΑ}{ [0 ουχίπρ' (61 δε, ἴῸΣ ΒΊΟΝ ΡΌΓΡΟΒΘΟ 10 νγᾶ8 βαϊα ἰο 6 ΒΌΡΘΓΙΟΥ 
ἴο ΘΥΟΙΥ ΟἾΠΟΣ πὰ οἵὨ 84}. 

8. ΑΠΠοΙρὮ τ μανο πὸ ουϊάθμοο ἐμαὺ (Π6 “6ν)͵71ὰ Ὑτοῦρηῦ ΔηΥ 
ΜΙΝῈΒ οὗὨ ἰγοῃ ΟΥὁἩΘΟΡΡΘΟΓ; γϑῦ {Π6 σβθαγομθβ οὗ τωοάθτγῃ ἰγαν 6} ] 6 8 
δανα δβοοσίδι πο {παΐ {π6 ταουπίαὶπβ οὗ Ραϊδϑίλμθ οοπίδιπ ἴσοῃ, ραγίϊ- 
οὐἸανγ ἰμΌθ6 ἩΝΟΘ6. δυχαγαῖίβ δηα β᾽ 468 ἀύθ οσουρὶοα ὈΥ {π6 ᾿1πᾶι.8- 
ἰἤοιιθ Ὠγϑοθ. Νοσίμοση (1811|66 δηὰ [86 Ἰοσσοσ σϑῆρα οὗ με ρθαπο 
δοπίβι ἢ νοὶ οὗ Θορροῦ; Ὀυῦ πο οῃμθ ἀθϑιὴβ 1 νοσί 18 γγ 8116 (ο Ὀτὶπρ' 
ἴ0 σὰς 186 δ ἰουσϑηθδη ἰγθαϑυγοθ οὗ {Π186 πον αἀθβο]αΐθ σου ίσΥ.3 
Α γεὶῃ οὗ 604] [88 αἷδο θθθη ἀϊβοονεσγοᾶ : θυΐ ἐμοῦ 18 ΠῸ ὁῃ6 ἴο βίῃκ 
ἃ πηπθ, Βαρογί 8Άγ8, ἰμαῦ πόσο 88 δῃοιθη Υ 8. ΘΟΡρογ-ταΐπθ ἴῃ 
[λ6 πεϊσῃρουτμοοᾶ οὗ Δ]Θρρο, σι μιοῖ (Μ. ὙοΪποΥ ἰ8 οὗ ορ᾽ πΊ 00) ταυϑὺ 

ἵπε τῇς μαϊσίατοιιβ οὗ οἷ, νγγδϑ ἴῃ οδιί]9." ἘὙτανοῖο δουρ ἰδο Ἀδοάϊῥοτγδδθαι, δία. γο]. ἰΐ, 
Ρ. 874. 

" Ἐ2)5ὶ βοδινασὲζ᾽ β ̓ϑεδοσρενο θορταρην οὗἁ Ῥαϊεβίϊπο, ρῃ. 286, 357. 
Σ Ἰδγατὰ ΤὉὐβοουουΐοϑ ἴῃ (Π6 ΚαΐπΒ οὗ Νίπονοι δηὰ Βονίοα, Ῥ. 449. 
8. ἘΔΌΡὶ βου νασι:  ΟΟΟΡΤΆΡΗΥ οὗὨ Ῥαϊοβίπο, Ρ, 322. 

α ἃ 



84 ῬΆΑγειοαΐ Οτοσγαρὴν ὁ ἐδε Ἡοῖν ιαπά. 

ἢδνθ ἰοηρ᾽ βίπσθ Ῥθθὴ δραῃάοῃηθᾶ. Τη686 ἔδοίβ, μουγθυοῦ, βυ δίδηςδίθ 
[186 ΔΟΟΌΓΔΟΥ οὗ Μοβδβ ἴῃ [18 ἀδβου ρου οὗ {π6 Ῥτομϊβοα 1,8πά --- δ 
8 ἑακά τοΐο86 δίοπεϑ ἀγὸ ἵγοη, απὰ οἱ ΟΥ̓ τολο86 πιοιιπέαϊηδ ἑλοι πιαψεεέ 
ἀΐσ οορρεν (Ὠϑυΐ. ν11}. 9.), 238 086 Ηθῦτον οὐρῃῦ ἴο Ὀ6 γχϑῃάογοά, 
{ποτα Ὀοὶηρ Π0 βυ οὶ (Βίηρ 1ἢ πδίυγο 88 ἃ δγαδϑ ΤΩ]Π6. 

4. Οὗ ΜΙΝΕΒΑΙ, ΞΡΕΙΝΟΒ, (Π6 τηοβῦ οαἸΘὈγαῖθα 1θ (886 δοΐ βργίπησ 
οὗ ΤΙΡοΣαθ οὐ ΤΑ αγοδ, ἔσο τ ῃοῖ ἴον 1ὖ 18 Δρουῦΐ ΟἿΘ πιὶ]6 
ἀϊδίδηί. [10 18 αδἰπηοδὲ ΒΟ ] ηρ μοῦ, δηαὰ δηλ β ἃ. βίγσοηρ βυ]ρθαγθοιιθ 
8116}}. ““ΤὮΘ αὐα] 1 οὗ (μ6 τίου 18 ὙΘΥῪ ταῦθ πΚὸ δαὶ οὗὨ ᾿ζαν]βθδά 
1η Βομοιμηχΐα, δηᾶ ΥΥ ̓ Ἰϑϑθδάθῃ 1π 6886 : 1ᾧ 18 ἀγΌΏΪ, δηα 18 αἷδο υβοᾶ 
ΟΟὐνγΑΓΪΥ ἴοὸῦ θαίμίηρ 88 ἃ σοπιθᾶγ. 10 18 ϑϑρθοῖδι !υ οἰδοδοίουβ ἴῃ 
Τῃθαπιδῦο οομρ] αι ηίβ."} 

111. Τῃ ρογυδίηρ {πὸ ϑουρίατο δοοουηΐθ οὗ [818 ΒΙρἘ]γ-ἀνουγοά 
ΘΟΙΒΊΤΥ 1Ὁ οὐρῃύ ἤο 6 σΘομβιἀογθα {παᾶΐ 1 γγὰϑ θη Ἰηπαριϊθα ὈΥ δὴ 
Ἰηδυδβίτίουβ Ῥ6ΟρΙΘ, 0 Κηθτ ΒΟ ἤ0 ᾿ΏΡΓΟΥΘ ΟΥΘΥΎ ἰῃοἢ οὗὨ {μοὶγν 
Ἰαηά, δα Ὀγ {86ὶγ σοοᾶ ΒυβθδηαγΥ πδα τηδὰθ ονθὴ {π6 τηοβῦ ἀθβοσί δηά 
ὈΑγτοα Ρ]Δ668 [0 γἱοὶ ἃ βοὴβ Κιπᾶ οὗ ργοαποίιοη; 80 {μαὺ (86 νοῦῪ 
ΤΌΟΪΚ8, τ ΒΙΟὮ ποῖσ ἈΡΡοαῦ αυϊύα πακοά, ἔπθη γ]0] 64 ΘἸἾΠΘΙ ΘΟΥΏ, ρα Ϊ5 6, 
ΟΓ Ῥαδβίῃγε. ΕΥΘΣῪ τηδη δα [18 οὐγη ἰδπὰ ἴο ἸΡΓΟΥΘ; δηα 6, ἴῃ 
δἀαϊοη ἕο {π686 ἔδοίβ, 1Ὁ 15 οοπδιάογοα {ῃαὺ ἃ στ ΘΟΌ ΤΥ Μ}]}} 
ΒΌΡΡοσῦ ποσ ΡΘΟΡ]6 ἰμδη 8 ο0]ἃ οπ6, ἴΠ6 ΡΘΟΡΪΘ ἴῃ βου γ οἰϊπηδΐθϑ 
Ὀοὶηρ βαιβῆθα πὰ 1688 ἔοοα ὑμδῃ ἴῃ πουίμοτη; δηὰ (μαῦ {π6 ἀο- 
ΤᾺ 0η8 οὗ Πανια δηα δοϊοσλοι οοταργὶβοα ἃ σγυθαῖοσ Ἵχίθηῦ οὗ ἰοστὶ- 
ΓΟΣΥ (δὴ ΤΑΔΗΥ ΔΡΡΓΘΠΒΘΩα : ---- γα σὴ Ὀ6 αὖ ΠΟ 1088 [0 δοοουηΐ ῸΓ 
ἐπ ναϑῦ τηυ]υάδ οἱὗἉ ἱπμαθι Δηΐθ3, τβιοῦ (μ6 Θογιρίαγου δϑβοσὶ ὑπαὶ 
Ῥαϊδβέϊπθ δποιθη Υ Βυρροτγίοα δ, ΘΒρϑ δ] θη {Ποῖν βἰδίθιμθπίβ οὗ 
118 ἔδυ] γ δπα ρορυϊδῦου ἀγο οοπβττηθα ὈΥ {Π6 αϑ 0168 οὗ Ρῥγοΐδ 6 
Πϑίου 88. 

ΤὨυβ, Ἰδοιῖαβ ἀθβοσι 68 [Π6 οἰ Ἰπηδΐα 88 ἀσγν δηᾶ βυ Ὑγ ; {86 πδῦνοϑ 
88 Ββίτοῃρ ἃπά ρδίϊθηϊ οἵἩ ἸΔὈΟΌΓ ; {π6 801}, ἃ8 ἔγυὉ], Ἔχ θογδηΐ ἴῃ 118 
Ῥγοάμυοθ, π| ἐμαὶ οἵἨ 1ΐα]γ, δπὰ υἹϑ] ἀὴρ [86 ραΐτπὰ δῃᾷ Ὀα]πὶ ἔγθα. 
ΤΑθδηῦβ οὐ Τωθυδηοῃ 18 βίαίθα ἰὸ 6 {86 Ἰοΐοθῦ τοουπίαϊπ ἴῃ {86 
ΘΟυμίτΥ, δηα (0 τῖβα (0 ἃ ρτϑαὺ Βοιριί, δῇογαϊπρ' ἃ ρταιθἝα! βμδαθ 
ἘΠ6ΘΣ 118 γαγαάδηῦ σΊΟΥΘΒ, δηα δυθῃ ἴῃ {Π6 ἀγάθηὺ ἢθαῦ οὗ {μαῦ βυ] τυ 
ΤΟΡΊΟΩ 88 ὈΘΙηρ οονοΓρα δὖ {86 ἴὸρ νι ροτροίυδὶ βηον.6 «υϑίϊη 
οοηῆστηϑ {Π6 δοοουηΐ οὗ Ἰδοϊΐυδ, τοβροοίπρ [Π6 Θχυθογδηΐ ργοάμπος οὗ 
Ῥα]θβίπο, 186 θΘΔα [Ὁ] οἰ Ἰπγαῦθ, 118 ρα]τὰ δπα ἔγασταηῦ θα βαπὶ ἰγθ68.ὅ 
ΤὨ6 Ῥαΐτῃβ οὗ δυάδα δγα οοϊθυγαίθα ὃν {π6 6] άθγ Ρ]ηγ 5, δηὰ Ατημ- 
Δ Μαγο  Πτι8 ΘΟΓΊΤΩΘ Π45 [86 ὈοΔΌΓΥ ΟὗὨ [86 ΘΟΠΊΓΥ, δηα 18 ἰᾶτρθ 
8η4 μαπάβοτηθ οἱ(168.7 Βυΐ {Π6 τηοβῦ ᾿ῃθη  ΟΓΆ 0 ]6 ἰθβι ΠΥ 8 {μδΐ 
οὗ Φοβδρῆυβ (δ6 “6 Ὠϊβύοσδμ, ὙΠΙΟΝ ΔΡΡΘΆΓΒ ἴῃ νϑυῖοιβ ραγίβ οὗ 
ἢ18 ψυϊηρθ. Νοῦ [0 του ΡΥ ὉπημΘΟΘΒΒΑΤῪ ΘΧΔΙΏΡ]68, γ76 ΤΑΥ͂ δίδίβ 

Σ ἙῬδροὶ ΒΟ ΑΣΙΣ 5 ΟΘΟρΤΘΡΩΥ οὗἉ Ῥα]οβιΐῃο, ἢ. 8238. 
5. Ο0ἡ ἴδο Ῥορυϊαιίου οὗ μ0 ΗΟΪΥ Ι,Δπὰ, 866 ΜὶοΠ86118᾽8 ΟΟματηθηΐασίοδ ο (π6 Τίδυτβ οὗ 

Μοϑθβεβ, νοἱ. ἱ. ὑΡ. 98---110. 
5 Αοοογάϊηρ ἴο ἴπ6 οΟ,808 ἰΔκοη Ὁ Ἠανὶὰ δηὰ Φοδῦ (9 ὅδηι. χχίν. 9.) υάδῃ δηὰ Τεγδοὶ 

οοηῃἰδίηοα 1,800,000 βρ!ιπρ τηθῃ ; ἩΔΙοΝ ΒΌΡΡΟΘΟοΒ ἃ ρορυ]αϊίοη οὗὨ αἱ Ἰοδϑδὶ δ,000,000, οἱ 
οὗ 160 ἴο [89 δαῦθδτο τη ΐ]ο. : 

4 Τδοὶ Ηἱϊοδιοσία, 11}. γ. Ἂς. 6. δ 7υδίη. Ηἰδι, ῬὮΪΠΡΡ. 10. χχχνὶ, Ἂς. 8. 
9 Ηϊοὶ, Ναϊ, 1, χὶ τί, ο. 6. ᾿ Ὁ. χίν. ο. 8. τοἹ. ἱ, Ρ. 239. οὐϊξ!, ΒΙροιί. 



“«πεϊοπὲ Ῥοριϊοιιδηε8ε ὁ ἐλε Ἡοῖν Ζαπά, 86 

Ὀγιοῆν, ἐμαὶ, ἴον ἀθϑογιθῖηρ ἴἢ6 Ὀθουπαασίθβ οὐ [86 τορίοπβ οὗ Ὀρροσ 
δηὰ Τόσο (411166, οὗἩ Ῥογϑᾶ ἀπ ϑδιμδσια, μ6 βρϑβϑῖβ οὗ {Π|6 1 ἔθγ 1Υ 
δηᾶα ργοάυοσ ἴῃ {π6 [Ὁ] ον πρ᾽ ΤΘΥΙΩΒ : --- 

ΤΙς ὕτο Ο8111668 αν δἰ β θθθὴ 8016 [ο τιλῖζο ἃ βίσοησ τ6- 
βἰδίδῃοθ Ομ 811] ὁσοββῖοη8 οὗἨ γγὰγ ; ογ {π6 Οὐ} 6 8η8 ἃ. ἱπυγοὰ ἴο γ81 
ἔτομλ ἐμοῖν ἸΠΙΆΠΟΥ, δηα μᾶγ6 δἰ τυδγ8 Ὀ66 ἢ ὙΘΓῪ Βυμηοοῖιβ.Ί ΤΉΘΙΓ 801] 
18 ὉΠΊνΘΓΒΑΙΥ στὶοῖ, δπα ἔγυϊ Ὁ], δπα {}} οὗὨ ρἰαηΐαιομβ οἱ 41} βοσίβ οὗ 
ἴΧ668; 50 (δαὶ 118 (ΥΕ]Σ ν ̓ην!ῦ68 (86 ταοϑί 8]  ΒέὉ] ἰο ἰδΚα ραῖηβ ἴῃ 
1:18 συ! ἰναοη. ΑσοΟΓΟΙΠΡΊΥ ἴδ6 8016 οὗὨ 10 18 ου]εναίοα ὉΥ͂ 18 1η-᾿ 
μα δηΐ8, δῃα πὸ ραγύ οἵ τῦ 1168 1416. ΑἸΓΒοΌσὮἢ {Π6 ρστοαΐον ραγὺ οὗ 
Ῥεγαδ, Β6 ΟΠ Π68, 18 ἀοϑοσὺ δπὰ του ρα, ἀπά τηποῖ 1688 ἀϊβροβοα (ῸΣ 
{86 ρτγοάἀυσίέϊοπ οὗἉ [π6 τ] ον βογίβ οὗ ἔγυϊβ, γϑῦ ἴῃ ΟἶΠΟΣ ραγίβ 10 Βδ88 ἃ 
τηοῖϑὲ 601}, δῃά ργοάμοθβ ἃ] Κιπαβ οὗ ἔγιι 8. Γ[{8 ρ]41Π8 δγϑ ρ᾽δηϊθά 
ὙΠ ἰγοο8 οὗ 41} βοτγίθ; (86 οἷν ἰγθθ, {ῃ6 ν]ῃ6, δῃᾶ [86 ρϑ]μὰ {γ668 
86 ὈΓΪΠΟΙΡΑΙΠΥ οὐ ἀναίθα ἴμογθ. [0 18 4180 βιι Π ο ΘΕ πγαΐογοα τ ἢ 
ἰογτοηίβ, {μὲ ἰββὰθ ἔγοιη (86 πιουπίδιηβ, δηα ὙΠ Βργίηρθ ψ ΒΊΟΝ 
ΠΘΥΘΓ [81] ἴο τὰ, ουθὴ ἤθη {86 ὕοτγθηΐβ [81] (Πρτη, 88 ὑπ Ὺ ἀο ἴῃ [88 
ἀορ- ἄλγε. βαυλδγῖα 18 ΘΙ ΠΓΟΪΥ οὗὨ [86 βαπηθ παΐυσο τ} δ πᾶφα. Βοίἢ 
ΠΟΙ ΠἰΥ168 ἈΓ6 ΘΟΙΠΡΟΒΘΟα οὗ ἘΠ Δα γΆ]]6 78: (ΠΟΥ ΔΓΘ τηοὶϑῦ ΘΠΟΌΡΉ 
ἴον δρτου]ζυγο, ἀπ ἈΓ6 νΟΥῪ ἔοι} ] 6. ΤΉΘΥ πάνθ δουπάδῃοα οὗ ἰγ668, 
δηά ᾶτὸ {0}] οὗ δυΐυσαμαὶ ἔγιϊῦ, Ὀοίὰ οὗὨ ἰδαὺ πμιο στον ψ 1], δηά 
α8ο (μαὶ τ ἢ 18 (86 οἴεοῦ οὗἉὨ οὐ] ναἰϊοπ. ὙΠΘΥ ἀγ6 ποὺ παίυσα]ν 
ναίογοα ὈΥ͂ ΤΏΔΩΥ Ωἴγοσβ, Ὀυὺ ἀοτῖγα {Ποὶν ΟΠ ΘΕ τηοϊβίμγα ἔγοτα ταδὶ 
ναί, Οὐ τ ΒΊΟΣ ΤΠ6Υ ἤᾶνθ πὸ αηΐ, 16 ταΐουβ οὗ βυοἢ ΥἸνΟΥΒ. ἃ8 
[Π6γ μανο, δ΄Ὸ Θχοθθα! ρ]Υ βυοοῦ; δῃηα ἴῃ ΘΟ ΒΟαΌΘΠΙΟΘ οὗ {Π6 6χ- 
ΘΟ] 6ποα οὗἁἨ {ΠῚ} σταββ, ἴμ6 οαὐ116 γοαγοα ἰῃ {8686 ΘΟυ Σ168 γ]6]ἃ ΤΩΟΓ6 
ΤΩΙ (ὩΔη ἀο {μοβα οὗ οἴδοσ ρ]δοθϑβ.} 

Οἱ [86 αἰνίβίοη οὗ [μ6 Ἰαπά οἵὗἩ Οβδπδδπ, γ6 8.6 ᾿πίοστηϑα (9088. χν. 
20---62.}) {παΐ πού ἔδυγοσ πδῃ ὁπ λωπαάγεά ἀπά ἐιοοῖυε ιοαϊοα οἴξίος [6]] 
ἴο ἴῃ Ἰοὺ οὗ [86 ὑτδ6 οὗ δυάδα. ΜάδηΥ σθηζυσθ8 δυο ΤΑ Γα8, 40- 
ΒοΡἢ8 βίδίθβ {μα 1Π6 σαρίομβ οὐ ϑδιηδτῖα δια «68:8 Τ6ΓΘ γΟΥῪ []] 
οἴ ρθορῖβ, τυ βῖοῃ ΒῈ ποίίο68 88 ὑπ στοδύθδ᾽ βῖρτι οὗ {Π6 1 Ἔχ ]θηοΥ ὃ; 
δαὶ ἴῃ [6 ὑτο (4111668 186 νι ]αρθβ ΟΥΘ ΘΣΧ ΓΟ Υ Πυπη ΓΟῸΒ 8πά 
λΙΟΚΙγ ἸπμαὈϊ ρα ; δηὰ {πᾶὺῷ ἴπ6γ6 4180 ΟῚ στοαῦ πυτηρο 8 οὗ [6 
ἸΆτροῦ οἰ168, (86 βι}α]] δὲ οὐ συ μιοῖ οοπίδὶ θα 4 ρορυϊδίίοπ οὗὁὨ δξίθθῃ 
ἰδβουβαηά 5βοιι]8.2 ΕὟΟΙ {86 ἔνχο βιη8}} ργονίβοθβ οὗ ΌΡΡεσ δῃᾷ ΟὟΤΟΣ 
(411}|66 δἴοῃμϑ, Φόβθρβιιβ οο]δοίθα δὴ ΔΥΙΩΥ͂ οὗ τροσα [88 ὁη6 Βυπαγοά 
(δουβαηά τηοη.Ὁ ΤΉ 686 βία θιηθηΐβ Δα Πἀδηῦγ οοπῆγια {π6 παγγαίϊνοβ 
οὗ {π6 βαογβά ἢἰβίοτίδῃ γοϊδίῖνα ἰο 6 ἔδυ γ δηὰ ναβὲ ρορυϊδίϊοι οὗ 
ἴδε Ηοὶγ 14, Οοιαραγο ΝΌΙΩΡ. χὶ. 21.; Δυᾶρ. χχ. 17.; 1 ὅδι. 
ΧΥ. 4.; 1 ΟἜγοι. χχνυὶ!. 4---1ὅ. ; 2 ὅδ. χχῖν. 9.; δῃηὰ 2 ΟἜγοι. χυ]ἱ, 
14--190, Νοῦ δγα {ΠπῸ6 ὑββύϊπηοπλθβ 1688 βα βίδοίοσυ, ἡ Β1ο ἢ} μανα 66 Ὼ 
ξἴνου ΒΥ Μδυπάγοὶ], ὅμανν, Η βββοϊ αυϊβί, δπὰ οἵβοὺ τροάθσῃ ἔσαν θ]] 6 γ8ὅ, 

1 Φορορθυδ ἀ6 Β6]1, Ζυά. 110. [1] ο. 8. 88 2, 8, 4. 5 Τροὶϊά, 110. 11}. ο. 8. 8. 4. 
5 Τοϊὰ, μι, 11}. ς, 8, ὃ 2. 4 Τοϊὰ, 1}. 11. ὁ. 20. 8 6. 
5 Το τοοδὶ ἱμηροτίδηϊ ἴλοίδ τοϊδεϊνο ἴο ἐμο ἐσ ΠΥ οὗἩἨ Ῥαϊοδβίϊπο, τοοογάθα ὃ Μδπηάγο]] 

δορὰ Ὦχ, ὅδδιν, δὲσὰ Ἵςο]οοῖοὰ ὃὉγ γ. Μδοκηΐϊῃῦ ἴῃ ἀϊδοουγβοβ νἱ, δηὰ Υἱῖ, ργοῆχϑα ἴο [89 
ἔτει γοϊστο οὗ δι15 ΗΔΙΤΏΟΩΥ ; δηὰ [π6 ἐεδεϊτηοπίοδ οὗ Ηδββοϊαυΐδὲ δη ἃ οἴμοσβ ἄγὰ οἰ] θοίοὰ 
ὃγ Με, Ἠλσιβοσ. (Οὐθοσυδείοῃβ, νοὶ, ἱ. Ῥῃ. 248--250.) ὙΠοῖγ δοοουηῖδ ἃγὸ οοττοδοσζαζοα 
ὃγ Μτ. Βαοκίηρδθοση, τγῶο δβίδίϑβ ἐηδὲ “(86 8οὲ] ἱ8 8Ὸ βΈΠΘΙΑΙΙΥ ἔοι 116 88 ἴο δ6 σδρδῦϊο οὗ 
Ῥτοδπςίηρ ΔΙτηοδὲ ΔΩ Ὠιίηρ (μδὲ ἰ6 τοφαϊγοά: δηὰ Ὑ 8116 [86 γδ]]ογ8 δϑουπὰ νὶθι οογῃ- 
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86 Ῥλγείοαὶ Οεοσταμίιν οὶ ἐλο Ἡοῖν ΤΣιανά. 

τ ἢ0 δυο νἱϑὶ θα {818 οουπίγυ, δηᾶ ϑθρθοῖα ]γ Ὀγ Ὦγ. ΟἸαγκο", τῆν 
{8 ἀΘΒΟΓΙ6Β 18 ΔρΡΡοάγαποα Ὀθίνγθοη ΝΆΡΟΪΟΒΟ οσ ϑιομθιι δηά Φ 6τιι- 
ΒΆ ΘΓ : --- “ΤῊ τοδὶ, β8 08 ἢ6, ““ )188 ᾿πουῃίδι ΠΟΌΒ, ΤΌΘΕΥ δηᾶ {Ὲ] οὔ 
Ἰοοϑα βίοῃμθϑ:; γοϑῦ {πΠ6 συ] νδῖοι τγὯ8 ΘΥΘΙΥ ὙΠΟΙΘ τηϑγυοουβ; [Ὁ 
αἰϊογαάθα ομα οἵ (μ6 πηοβῦ βιυΚίηρ ῥἱοΐιγοθ οἱ ἢυμδηῃ ἱπά ψ ΒΊΟΝ 
10 18 ΡοΟββί 016 ἴο 6014, Τα ᾿᾿πηϑϑίοῃθ σοοῖκβ δηα νϑ]]6γβ οὗ υάφ:8 
ὙΟΓΘ ΘΠΌΓΟΙΥ οογογοα 10} ρ]δηίαίοηβ οὗ ἔσθ, γ1Π65, δά οἷϊνο ἰγ668 2 
ποῦ ἃ ΒΙηρ]6 βροῦ βϑοιηϑᾶ ο Ὀ6 πορ]θοίθα, Τῇ 1118, ἔγομι (6 ῖν θαβοω 

"ἴο {ποῖν πρτοβὺ δυχηγαιῖίβ, 6 Γ6 ΘΗΌΓΟΙΥ οονοσοὰ τὰ ρΆΓΘΩ8 ; 41] οἔ 
(686 66 ἴγϑθα ἔτοτι 6668, Δπα ἴῃ (86 ἠὲ “νοὶ βίαϊθ οὗ δρτιου]ζαγαὶ 
Ρογίθοϊίου, Εγθῃ {86 β'άθβ οἵ [86 τηοβί 6 Του 818 ἢΔ4 Ὀ66 ἢ 
ΤΟΠαοΓΘα ἔδγι!]6 ὈΥ Ὀοϊηρ αἰνιἀ64 1πίο ἴδγτδοοβ, Κὸ βίορβ τἰθίηρ οὁῃ 6 
ΘΌοΥΘ δηοίμον, ΒΘΓΘΟΙ 801} μδα Ῥθθὴ δοουμυαίοα τὶ} ἢ δαίοπιεμίησ 
Ιαρουγ,. ὕὕπαου ἃ ττῖδ6 δῃὰ Ὀθπμθἤοίαὶ σονογηιηθμῦ, [πΠ6 ὑτοάυσα οὗ [μ 8 
ἩοΪγν [μηπᾷ σψου]ὰ Ἵχορθϑα 41] οα]ἱουϊαίίοη. 118 ΡΥ Ώ 18] μαγνοβί ; (Π6 
ΒΑ ΌΤΙ ΟΥ̓ 118 δῦ; 118 ΠΠΠρΙ ἃ ΒΡΓΙΏρΡΈΒ; 18 ΤἸΎΘΥΒ, [Δ1κ68, δπα ταδίςοἢ- 
1655 Ῥ]α 18 : 18 8118 δῃηα νϑ]68, ---- 811 [Π686, Δα ἀοἀ ἰο {Π6 ΒΟΥΘΏΙΥ οἵ 
118 οἰτπηαῦθ, ργουθ {818 Ἰαπᾷ ο Ὀ6 ᾿πἀθϑὰ α "οϊά ιολίοὶ ἐδ Πιοτά λαΐξκ 
ὀίεςεεα (θη. χχνὶὶ. 27.}; Οοα λαΐῇ φίυφη τὲ 9} ἐδδ ἄξιο 977 ἔξαυεπ, απα 
δια ξαίπεδς ΟΥ ἐδ ϑαγίδ, απὰ ρίοπέν ὁ οογη απά ισὶπε.ἢ 

ποῦ θοῖηρ' {86 βίαία οὗ ἐμ6 οἷν 1,4πη4, εὐ Ἰοαβί οὗ ἐμαὶ ραγὺ οὗ 16 
Ὑ ΒΊΟΝ 18. ῬΓΟΡΟΥΥ οὐ ἱναῖθα, γα δ ὙΟΔΟΙΥ δοοουηῦ ἔοσ {πΠ6 γϑδί 
Ρορυϊαύ!οη 16 ΘΠΟΙΘΗΥΪΥ Βυρρογίθα: δηα δ μουρὰ [818 οΘουπίγΥ, ρθη 6- 
ΓΆΪΥ βρθακίηρ, ὈΥ̓͂ ΠΟ Τ68 8 ΟΟΥΓΟΒΡΟΠ8Β ΙΓ {86 Βίαίθιηθηΐίβθ 6 
Βανα οἵ 108 ἔοστλο Θχυθογδηῦ ΤΟΥ] ΠΥ δηα ρορυϊδίομ, γοῦ {818 18. Ὧο 
οοΟὨ γϊοοι ἰὼ ἴπ6 παυταίνο οὗ [Π6 βδογθα ψυϊίοσθ, Το ἀοναϑίδα- 
{108 οὗ 86 Ηοὶγ 1,δηἀ ὈῪ {86 Αδβδβγτίδηβ, Ομ] άθθβ, ϑυσίδηβ, ο- 
ΤΩΔΉ8, ϑθγβδοθηθ, (ἢ6 ΕΠτοροδη ογυβδάογθ, μα ΤΌΣΚΒ,--- Τοροίμον τ ἢ 
1Π6 Ορργϑβϑίοῃυβ οὗ ἰδ ᾿πῃαδιίδηΐβ ὈῪ {π6 ΤΌΣΙΚΒ ἴῃ ΟΌΣ Οὐ ἔἶμαθ, 
ὥνμο ποῖ οὐἱν ἀο ποῖ ϑῃοοισγαρο ἈρΥΟΪ ΓᾺ] ἱπἀυδίσυ, Ὀὰ 4180 
οχίοσγί ὁ {86 υἱνοτταοβῦ ἔγοτα {Π 6 ὨυΒΌδη τ 6 5,)----ἰο ὙΠΙΟΝ ἀγὸ ἴο Β6 
δὐἀοα {π6 ἀοργοαάδίϊομϑ οὗ γοῦθογβ, ἀπά {86 ργθαδίοσυ ᾿πουγβιίοηβ οὗ 
186 Ατγαῦβ,---- 41} ὀομοὺν δα ἐβέδούοτι! Υ ἴο δοοουηῦ ἴον [16 ργϑβϑηΐ βἰϑίβ 
οὗ [818 σου ΊΓΥ : δηά, 80 [ἈΣ 18 1Ὁ ἔγσοπι οοῃίγδαϊοίπρ' [86 δβϑβοσίϊουβ οὔ 
186 βδογοὰ σι ηρβ, (μαῦ [Ὁ δοπῆγμηβ {Π|6 1. δυ(ΠΟΥΙ(Υ ; ἴοσ, ἴὰ (86 
δνοηΐ οὗ {Π6 1Βγϑϑ 168 ῥγουϊηρ πέδαι} (0 {Ποῦ οονθηδηῦ οηραρθ- 

β61] 48 δηὰ οἱϊνε στουηᾶα, ἢ Ὁρ]Δη 5οροδ οὐ ἴ86 1118 ἀγὸ ρδηϊοὰ τ ῖτὰ υἱποϑ, δα ἃ [86 
Β[ΓΩΤΩ 118 οὗὨ [Π|0 πιουηΐϊαίη8 ὅτ οἰοίμοά δ τ 116 [1868 οὗἨ ἴδΠ6 οοἰἀοδῖ τοροηΒ. Το οἰ πιδίδ 
ἴθ ΓΟΑΙΥ ἀοῚ ΧὨ]; ἃ οἶθασ ἄθαρ Ὀἷυθ ΒΚΥ, ἃ Ῥυγὸ αἷγ, ἃ ὑγάστα δυτσωπιϑῦ ἰῃ ἴΠ6 Τὰ} 16γ8 δὰ 
Ῥ δ΄ Π8, ἃ ΒΏΟΥΥ ὙΪΩΘΣ ΟἹ [86 τηοπηϊαίη ἴΟΡΒ, 18 41} (86 ποδὶ βῃδάθδ οὐ στδάδοη ὃ6- 
ἔγθοη {Π686 Ενγο ΘΧΙΓΘΙΏ68, [ὈΓΠ δ. ΘΥΟΓΥ ὙΔΙΪΘΙῪ οὗ ὑθιῃρογαίασγο δηὰ δ. Οθρ οΓῸ [Πδὲ οδὴ 
Ὅο ἀοείγοὰ ὈΥ τηΔη. Βυοκίηρῆδη Β ΤΎδνοἷβ διμοης [16 ΑΥᾺῸ ΤΎ68, ἢ. 141. (400. εἀϊξ.) 

1 Ττανοβ, νο]. ἷν. Ρρ. 288---288. 
3. Φ7Τῃ 1:86 ποτὰ οὗ Ῥα]οβεῖηθ,᾽" 8878 ἃ τοοθης ἰγανο ον, κ [ΠΘΓΘ ΔΘ ΙΏΔΏΥ Ὀεδυί αὶ δηὰ 

[γι ]]6 δβροῖβ, θα ποῖ 80 ἱπ Φυάα. ὙὍὙΠα Ὀγοδίῃ οὗ Φεπονδ ἢ Β σαί Β66Π|8 ἴῃ ἃ ῬΟσΌ ΙΑ Υ 
ΤΩΒΏΠΟΣΙ ἴ0 αν δ᾽αδίθα δηὰ σι ποσὰ [86 ΟΙΤΙΟΣΥ οὗὁἨ [6 ἀδαυρσῃίον οὗ Ζίοη. Ὁ δὲ ἃ 
σμδῆσο 8 Ὀδθθη Ὑτουρῆϊ ἰπ ἴδ6 ἰδηά, οποθ βονίηρ τῖτὰ τὰκ δηὰ ΒοθΟΥ 1" --- 5θὲ 106 
ΨΔουγηαδὶ οἵ [86 Βον. ὅ. ἔολνδι ὍῈΟ Ὑγᾶβ ἰῃ Ῥα]οβεῖπο ἴῃ (16 Βργΐπρ οὗ εἶθ γοδσ 1820), ἴῃ 
πὸ Αρργροπάϊχ ἴο ἴπ6ὸ Βον. Μυ. δον β Ομγίβείδη Ποβο γ  Π68 πη [η0 Μοάὶουγαησδῃ, ᾿. 44]. 
(οπάοη, 1822. 8νο.) 

8 ΨΟΪΠΟΥ 188 σίνοη ΒΟ116 Ῥϑίη}}} ἰηὐογοβίίης; ἀοι8115 οἡ [86 ορργοβδϑίοη οὗ ἐδ ἀρτὶςι]- 
(πγ} ἱπΠΔὈ δη18 οὗἨ Βαϊ ϑίΐῃο, ΌὉΥ τΒοὶς ὈΑΣΌΑσοτβ τηβδίουβ (π0 ΤαΚ8. ΤΎΔΥΘ]Β ἰῃ Εσγρὲ 
δι. νοὶ], ἐξ, ρὑΡ. 834]1--547. 
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τηθηΐδ ΜΠ} «ΓΘ Βουδῇ, 411 {Ππ|686 Ἰυὐρτηθηίθ οσο ργαιοίθα, δῃᾷ ἀθ- 
ΠΟΙ ΩΟΘΕ δρδίηβί {μθῖὰ (1μον. χχν]. 82., Ποαΐ, χχῖχ, 22--28., 188. ν. 6.); 
Δα {86 ἐχδοῦ δοοοιαρ] θῃγαθηῦ οὗ {π686 ρεορββοῖθβ δαῇογάβ ἃ ροστηδποηὺ 
σοτηχηθηΐ οὁα {Π6 ἀφοϊαγαίίοη οὗἨ [86 τογαὶ Ῥβαϊπχγϊοί, ἐμαὺ ἃ σὶρ ύθουβ 
(ὐοά ἐκγπείδ α ξηυϊ βεὶ ἰαπά ἱπίο δαγγεηποςα, ζ9᾽ ἐδ τιοἱολεάποεε ὁ ἐλόπι 
ἐλαὲ ἀιοεὶϊ ἐκετεῖπ. (Ῥ 84]. ον, 84.) ““αῦ 10 68 Ῥθϑὴ {πγρυρᾷ {86 ἰῃ- 
δγατη ἴδ] Υ οὗ {{18 γ Ὺ Μ]Ο ΚΘ ποΒΕ, --- 16 Ἰπογϑδδίηρ Ἡ]ΟΚΘάΠ 688 
οὗ (86 ᾿ημαθιΔηί., ---ἰπδῦ [86 ἀὐσαὶ! ομδηρθ μα8 Ὀθθῃ ἐἤδοιοᾶ. ΟΣ 

δονογπηοηΐ, σοοα ἔα, πα σοοα τηδπηθγα (0 ἤουσὶβἢ ἴπ (18 
Ἰαπα ἴον μα] Ε ἃ σθμίασυ, Ὁ του] ΠΣ ὕ γα ]γ θθοοπια ἀσαίη 4 ἰαπά ἥοιο- 
ἑὰς τοϊἤ πιϊϊᾷὰ ἀπά λοπεῳ : (86 Ῥτόρϑῦ ἔγαιβ οὐ {Π6 τηουπίδίηβ, ΠΟΙΟΥ͂ 
δηἃ νᾶσχ, τγουὰ 6 οοἸ]οοὐθα ὈΥ {16 ᾿πάἀπβίγιουβ 66 ἔγοτα ταυτὶϑβ οὗ 
ἔτασταηὺ ρῥ]δπίβ : {π8 ρ]Ααῖπβ, (6 νδ]]ογ8, δῃα 88 Ὁρ]απᾷ βίορεβ, που]ὰ 
ΥἹ6]α σοῦ ῸΣ ππδῃ, ἀπ ραβίαγαρα [Ὁ ᾿πΠΠΔ6ΓΆ]6 Βοοῖβ δηα Βογάϑ. 
ϑΌΘὮ, ἃ βίαροπάουβ απ ἀο] 1 ρ λα] ομδηρο τοῖρῃῦ τ᾽ 6}} ρἸδάάθῃ πού 
ΟἾΪΡν ΘσΟΓῪ Ο8114 οὗ [βγϑβ], θὰΐ {16 ποαγί οὗ δυθσγ ΟἸ γἰβιϊδη. 1 

ΤΥ. Ὑοὲ Ἰονθὶν δ Ῥαιθβίϊπθ οοῃἤβββθαϊυ πγα8, 1ζ9 Βαλα Υ δηᾶ {ἢ 6 
οοταΐογίβ 10 αθοσαθα σγογθ ποῖ ᾿πΑ]]ογϑᾶ : διηοὴρ ἴδ6 ΟΑΙΑΜΙΤΙΕΒ οὗ 
ψασχίουβ Κιπβ, στ Β10ἢ} αὖ ἀΠἶἴδγοπὺ ὑἰπηθθ υἱβιίθα [86 ᾿πμαθὶἰδπίά, (ἢ 6 
ῬΘΒΏΪΘποο, δαί μβαυακοθ, πὶ νηά8, (86 ἀογαβϑίδιομβ οὐ ]Ἰοοιυδίδ, 
Θηα [Ἀτηη68, ἀσμηδηἀ ἴο Ὀ6 ἀἰβυ ποΊ]Υ ποιοορά, 

1, Ῥαϊοβίϊῃθ 18 ΠΟΥ͂, 88 1Ὁ δῃ ιν Μ͵88, οὔθ δορὰ πῖτ (6 
ῬΙΆΟΘΕ ; ΜΉΙΟΝ τρΆαβ 118 δηΐγαπσο ΠΌμα Εσγρί πα {6 πεὶρῃρουν- 
ἱπρ οουῃίτίοΒ. ΤῊ] ἰΓθΘΠἀΟΌΒ δοοῦγρα 18 γα Ὠ Ϊγ τηθη ]οηδά ἴῃ 
{16 ϑεαογοᾶ ΥΥ̓σιπσε. Ετοτὰ {86 ἜΡνὴ πῇ ΤΩΔΏΠΟΣ ἴῃ ὙΠΙΟΝ 1ἰ 18 
ἔγοι τηἰτοαυορα ᾿ωΐο 4 σου ΣΎ, ἰδ 18, ῬουΒαρθ, ἰοστωθὰ [86 γεφέϊϊθηος 
ἐλαέ τοαϊλείᾷ ἐπ ἀαγάπεεε., (Ῥ Βα]. χοὶ. 6.) 

2. ΤῊΙΒ τορίου Βοΐηρ' τηουηΐδίηουβ 5ηα ὭΘΑΓΡ {86 568,18 οἴ ἢ ββκϑῃ 
Όγ ΕΑΒΤΗΟΌΑΚΕΒ ἢ, ἔτοια τ οἢ, Βου νοῦ, Φ  Υ βα θη θθοσὴϑ ἴ0 ἢδνθ 
Βετϑα 110{16 1 δὖ 411. (8), χὶνι. 2--- δ.) Τὴ ργορμοὺ Αππποα τηθη- 
ἔἴομβ ὁπ6 ὙΙΟΝ ΤΟΟΚ ῥΐἷδοθ ἴῃ {86 ὥπηθ οὗ ΓΠσσιϑῆ, ληρ οὗ Φυάδῃ. 
(Απιοβ 1. 1.) δοιμθῦτηθ {8μ686 δαυίμαυδκοθ τ γθ δοοοιηρϑηϊθα ὮΥῪ 
ἰΔπ4-8}108,1η τ Ειοἢ ρΡίθοϑβ οὗ στουπμά, ᾿ἰγιηρ Οἢ. ἃ ἀθο  ν"γ, 8.6 τοηονοα 
ἔτοτα ἐμϑῖν ρίδοθ. Τὸ {686 (τ ΒΙΟἢ. ΟΟΟΑΒΙΟΠΑΙῪ ΠάρΡΘη ἴῃ {Π6 ρσϑδβοηΐ 
ἄΔΥ, αηὰ πίβοα ΔΙ6 ποῦ ὉΠΟΟΙΏΠΊΟ ἴῃ ΒΑΓΡΑΓΥῪ ὃ), ἡν Ῥβαϊγηϊοί δ] 468 
ὙΠ ΘΠ ἢ6 ΒρΡΘΆΚΒ οὗ {πὸ πιομπέαϊῃ8 δεῖπσ οαγγίεα ἵπίο ἰδδ πιϊάδὲ 9 {λ6 
δα (Βα]. χὶνὶ. 2.),. οὐ ον φλίρρίπο Πἰἶλε γαπιβ, απά ἰΐθ {ἐξέ ᾿ἰϊ6 λό 
γομης «ἦτορ (Ῥα. οχῖν. 4. 6.); δηα αἰβδο {86 ρσορδοὺ [βαϊδὰ (χχὶν. 20.), 
Υ Π6Ὼ 6 8885 [δαὶ ἐΐδ᾽ εαγίῆ ελαϊἱ γοοῖ ἰο απα 7γ7Χ0 ἶλε α ἀγεπλαγά, απά 
“αἱ δὲ τειουεά ἴΐλε α οοέέξαφοΞΚ ὙΤΆΘΒ6 ἰογγὶ Ὁ]6 Θομουββίουβ ἤᾶνθ δρ- 

ἘΠ πηδα ΠΕΚΗΝ ΕΒ ΕΥ̓ΒΕῚ ῬῸ ΟΡ, . 
3. Τμιο οοββὲ ἰπ βΈΠΕΓΑΙ, δηὰ ἱπάθοα ἴῃ π0]6 οὐὗὁἨὨἁ Αεἷδ ΜΊθποσ, ἱβ 6ι}}} βιιδ)ϑεὶ ἴο ϑασί- 

απδῖκοβ, [π 1759 ἴπεγα Βαρροπθᾶὰ οὔθ, βίοι σδυθοᾶ [80 γτοδίοβὲ γαυδρθβ, ἀεβίγουηρ ΠΡ- 
παχὰδ οὗ 20,000 ρΡ6ΓΒΟΙΒ ἴῃ 186 ὙΔΠΕΥ οἵ Βαῖρος. ἘῸΓ ἰὮγθα τιοητηδ [86 ΒΒΟΟΚΒ οἔὗἉ ἰϊ νεττὶ" 
δεὰ δα ἱπμδὈϊ δηΐθ οἵ 1 ῦδποι 80 πηποῖ, {πδῖ (ΠΟΥ͂ δϑδηἀοποὰ Γμοΐν Βοῖιδ08 ἀπ ἃ ἀνε} πῃ- 
ἄετ ἐεπῖα. (ΌΪΠΟΥ ΒΒ Τγδυοΐδ, νοΐ. ἱ, Ρ. 288.) [1ῃ [8 δυΐππηη οὗ 1822 {πὶ8 τοχίοῃ τν88 
ἀεβοϊαίθα ὈῪ δῃοίδμεῦ ϑδυίπαῦδκο, ΟΥ̓ ΤΔΙΒΕΣ ὈΥ͂ ἃ βισοβββίοῃ οἵ βασι βαθακοβ; δηὰ, οπ [89 
1δὲ οὗ ὅδηπατυ, 1857, ΒΥ δποίδμα ἐγοη θη ἀ008 οδτίβαθ 6, τ μΐ ἢ γγ88 ἔασον δίίθη θὰ Ὑὑῖ ἢ 
ἴδιο 1068 οὗἁ πεδυῖγ ϑουεη ἰδβουβαπᾶ [ἴνοδβ, Ὀ6δ᾽ Δ 68 σσουῃ ἀρ ΤΏΘΗΥ Βυηάγοακ, ἘῺ]] ρδυ Ό] ΑΓΒ 
οἵ τῆἴ8 σΔΙΔΙΩΣΥ͂ ἃΣὸ σίνοῃ ἴῃ Νῖγ. Οδτηδη 8 “ ᾿ϑοβοσι ρίοη ἢ οὗἨ {πὶβ βδυίβαιδκο. Ἰοπάοῃ, 
1887. 8γο. 

3 ΠΑΝ Β ΤΥΒΥΘΪΕ ἰῃ ΒΑΓΌΔΓΥ, ὅζ6. γο0]. ἱ. ΡΡ. 277, 278. 
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88 ῬΑρείσαὶ Οατοφταρὴν ὦ ἐδ6 Ἡοῖν Παμά. 

ΡΙΙοα {Π6 βδογβα ργορμοίβ δηά ροϑίβ ψλῖ πυμπιογοῦβ ἤρτιγοβ, ὈῪ ποῖ 
ὕπο ν μανθ σταργοβθηΐθα {π6 οοποιϑϑίουβ δηα βιθυθσβίομβ οὐ βίαϊθϑ δῃπάὰ 
ΘΠΡΙΓΘΒ. 366 ῬΑΥ ἸΘΌ] ΣΎ [δ8. χχῖχ. 6,, ἔν. 10.; «61. ᾿ν. 24.; Ηασ, 
1, 6, 7. 22.; Μαῖί. χχῖν. 7. . 

8. ΤΟΒΝΑΡΟΕΒ οὐ ῬΗΙΕΙΙΝΌΒ, ΓΟ] ονγοὰ ὈΥ ἐπυπάογ, ΠρὮῃῦ- 
ὨΪΠΡ᾽, Δα ΤΆΪΏΒ, ΜΟΙ 4180 ΨΘΥῪ ἰγεασυθηΐ ἀυγίηρ (Π6 ἩΪηΟΥ δπα οοἹὰ 
ΒΘΆΒΟΏ8. ΥΥ̓ΒΙΓΙ 1 π48 οὔἴθη ῥγθοθαθα σαῖθ, ἴπ {μ6 ἤρυγεαίϊνα ἰΔῃ- 
δυδρα οὗ (86 δουιρίαυγοβ, {π686 ἃγὸ ἰοσιαρα {πὸ σοηπιπιαπάπιεπξ δηᾶ [ἢῃ6 
τουτὶ οὗ οὐ (Ὀβδ]. οχ]νιὶ. 1δὅ. 18.}}} δῃά, δ {86 Ὺ δὰ βοπιϑίπιθθ 
ἔαϊα! ἴο ὑγαν θοῦ γἢ0 ἃΣΘ ΟΥ̓ΘΥ ΒΘἰτηθα τη (86 ἀοβοσίβ, [Π6 ταρι ἀϊγ οἱ 
{Ποῖ δάνδηοθ 18 δἰ δζϑ} οαρὶογϑα ὈΥ οΟϊομμοπ 0 ΒΒΟΥ {86 σοΓ- 
ἸΔΊΟΥ 88 076}] 88 [6 δυδαάθημοβθ οὗ ἰδμαΐ ἀδβίσυσοη ψ ΠΟ νυ }}} Ὀ6[3}} 
{Π6 ᾿πῃρΟ. ΓΘ ΠΠΥ π]οκοά, (τον. 1, 27.) ὙΠΟΥ ἅγο δἱϊυἀθα ἴο ὃν 
᾿βα ἢ, 88 ὁσσυστϊησ ἴῃ ἴΠ6 ἀοβογίβ σι βμιοῖ ὈΟΓΟΘΥ ὁπ {π6 βου οἵ 
7 υάφα (188. χχ. 1.); δηὰ {Π6Ὺ ἄρρθᾶγ ἰο δῖον ἔγομι ναγῖουβ ροϊηΐβ οὗ 
[Π6 σοπιρᾶθ8. ΤΠ6 ργορμοῦ ΕΖΘΚΙΘΙ Βροδ ΚΒ οὗ ὁοπα {παῦ σάτα ἔγομπι 186 
πουίῃ (ΕΖοκ, 1. 4.); Ὀὰπὺ τότ Ζγοαυθηθν, 10 Ὀ]ονγΒ ἔτοτα {86 βου 
(οὐ χχχνυῖ!. 9.), 1ἢ ὙΥ Β]Οἢ οα86 10 18 σΘΏΘΓΑΙΥ αὐξοηαοα τ 10} (ἢ ταοβὲ 
ἴαία] σομΒΘα 6 Π668 ἴο {86 ΒΔΡ]688 ἔγάνθ! οσ. Μυ, Μουῖοῦ, ἀθβουι θῖν 
[δ6 τ] Δ] 48 οὗὁ Ῥδγβῖα, βαγ8, {μπαὺ (πο βυσορὺ δἱοηρ [Π6 δουπίγΥ 
ἴῃ αξἴεγοηΐ αἰγθοοπμΒ, ἴῃ ἃ ΤΠΆΠΗΘΙ {γα} ὑοστιῆσ. “ΠΟΥ οαγγοα 
ΔΎΘΔΥ ἴῃ {Π6}Γ νουΐοχ β8η4, Ὀσάμομθθ, δηα 186 βία ]6 οὗ [ῃ6 86]48, 
Δα ΓΘΔΙΥ ΔΡΡρδαγοά [ο τηδῖζα ἃ δοιησηηϊοδύοη Ὀούνθοπ {86 ΘΑ δηά 
186 οἰουθβ, Το οοσγθοίμθββ οὗ 6 ἱΩΔΡΌΤΥ υϑοα ὈΥ͂ {86 ῥγορῃοὶ 
1βαϊδῖ, ν᾿ μὴ 6 8]}10 68 ἴο {818 ῬΠΘΠΟΙΎΘΠΟΠΝ, 18 ΥΘΙΥ͂ β σι κίηρ. 7716 
ιολίγοϊπα ἐμαΐ ἑαΐλο ἐΐόπι αἰσαν α5 εἰμδόϊο. (ἴ8α. Ιχ. 24.) Ολαξεά ας 
ἐδ ολα ἢ 9.07 ἐδλο πιοιιπέαϊπς δείογε ἐδε ιοἱπά, απὰ ἔἴλὲ α τοῖϊϊηπρ ἐπὲπς 
δεοίογε ἐλε ιολιγιοπα, (188. χγυὶϊ. 18.) [πὶ 1η6 Ῥβαϊπιβ (χχχῃ. 18.) 
Ὑ6 τολα, 2Ἴαλο ἐλοηι ἴϊλε ἃ τολῤοεῖ; α5 ἐδ δἐμδδίε δοΐογτο ἐδδ τιοϊπά, 
ΤῊΪΒ 18 ἸΆΡΡΙΪΥ ἈΠ δίγαῖθα ὈΥ {πΠ6 τοϊδίοσυ δοοῃ οὗ ἰμ6 νη πα, 
Ὑ ὨΙοἢ ΓγΘαΌΘΏΓΥ ᾿τὰρ6}8 ἃ διὺ οὗὨ βία ΟΌ]6 ΟΥ̓ΟΣ 8 τγδδίθ, }πιβὺ κὸ 8 
806] βοΐ 1Π 8 ΓἈΡΙα τηοϊϊοη." 5 ΒΎΟΙΣ (8686 ῬΒΟποιλθηβ, {π6 βδογϑά 
ὙΥΓΙΘΥΒ ἤαγα ὈΟΓΓΟΥΘα ΤΩΔΗΥ ὙΘΓῪ ΘΧΡΓΘδδῖγα ΠρΌΣΟΒ δηά 8]]8]018. 
ΟὐἸραγα μα]. χυἹἹ]. 8----1δ., χχῖχ. 1---10., Ἰν. 8., Ιχχχν. 1δ. ; 188. ν. 
80,, γ11}. 7, 8., ΧΙ. 1δ6., Χχν]. 2., χχῖχ, 6.; Φ6Γ. χχῖῖ, 19.; Μαῖι, νἱ). 25. 

1 ΤῊΘ ΑΥδθ8, ἴο [8 ἀδγ, 6811 [Π6πὶ φορά πεξιοβ ΟΥ̓ πιοδδόπσεῦα; δὰ ἴῃ ἰδ6 Κογϑῃ [ΠΟΥ͂ 
ΔΙῸ ἰογηοὰ [Π6 δοπί οὗἩ 6οά, ς. 77. Ρ. 477. οὗἁ 8416 ἐγβπεϊϑίίοη, 4ϊο. οὐϊῖ, 

3 Μογίοσ᾿ Β ϑοοοηὰᾷ ΦΟΌΓΠΘΥ, Ρ. 302. Μτ. Βγίοο, ἴῃ ιἷ8 ΤΎαν6]8 0 ἀἰβοουοσ [86 δοῦσοθ οὗ 
[6 ΝΟ, γγδβ βυγργίβοα ὈΥ ἃ ΔΓ] γα ἴῃ 8 Ρ]δῖπ ΠΘΔΥ [δδὲ τίνοσ, Ὑ Βῖο ἢ Πδοα ὉἘΡ 8 οδπχοὶ 
δΔηᾶ γον ἰδ ἴο ἃ σοηδίογα]ο ἀϊδίδηςο, τ ἢ δας ἢ γἱοϊθησα 88 ἴο ὈΤΟΔΚ βουογαὶ οὗ ἐΐ8 σὶ δ8: 
νὰ ϊτ ὦ Εἰπηβ6 1 δηὰ ἔνο οἵ ἰδ βογσυϑδηΐβ οἱ 1ποὶγ ἴδαϊ, δηὰ ἴσον ἰμθτῃ Υἱο ΘΕ} ἴο [6 
τουῃὰᾶ ; ἀπ ΡΑΣΟΥ ἀοιηοϊ διε 4, Βαξ, [16 τηδίοτ 818 οὐ Ὑ ΔΙῚ Οἢ πόσο ἀἰδροσθοα 4]} οὐδοῦ [86 
ῬΙδΐίη, ἰοαυΐηρ [Π6 ΟἰοΣ 4] διδηἀϊησ. Μτ. Β. δηὰ ᾿εἶβ αἰΐθη ἀδηΐδ οσῸ ᾿ἰ ΟΣΔΙῪ ῥ]αβιογοὰ 
τ ταπὰ; ἢ ἀμπδὲ δηὰ βαπὰ διδὰ δχγίβοη ὙΠῺ [86 ΒΓ σἱπἃ ἴῃ [06 δδῖηθ Ὀγοροτγίοῃ, 
ἱπβίοδὰ οἵ πηπὰ, [ΠΥ ᾿γου]ὰ ΠΟΥ ΔΌΪΥ πᾶν Ὀδθῃ βαβοοδίοα (ΤΤΑΥο18, υοὶ, υἱ. Ρ. 846.); --- 
ἃ αἰφαδίοσ ἢ ἢ} (Π6 ἰδὲ δηογργίδίηρ ἴγάν εν Μσ. Ῥασὶς 1} ἸΘῪ οδοδροα, ποι 
ογοβδίηρ [186 ριοδὲ ἀδδοχὶ οὐ βδιιδσγα ἰῃ 8 ὝΔΥ ἴ0ὸ δχρίοσθ [06 βοῦσοοβ οὗ ἴ9 Νίρεσ. 
Ῥοβείζαϊα οὐὗἨ Ῥγχγου βίοῃβ δῃὰ υγϑίοσ, δἰ8 ἰὩγοδὺ ραϊποᾶ τἱ (μἰγβί, δηὰ ἷβ8 βίγοηρὶμ ΠΟΔΥΪΥ 
οχδδπβίοα, μὸ Ποδγὰ ἃ ψἰπα βουπαϊηρ οτα [86 οδϑῖ, δηα ἱπβιϊπουο!υ οροηοᾶ 8 Ραγοϊοά 
τοῦ ἢ ἰ0 τοοοῖνα (ἢ ἀτορβ οὗ σαΐῃ τοῦ μ6 ΘΟὨΒΘΏΩΪΥ οχρθοϊθᾶ, Ὀυΐ ἰδ τγϑ ἐπε ΕῪ 
Β]16ἃ τῦῖτ βαπὰ ἀγ πο ἔοσῃ ἐδο ἀοβοσῖ, ὅ0 ᾿τησηθηθο 88 [80 ἀΌΒΏΣΙΥ Γαϊδοὰ ἰηΐο [86 αἱν 
δηὴ νδῆθα ρου ἴμ6 τϊηρβ οὔ {π6 πίη, δη 80 στεδῖ ἴΠ6 νϑ]οοῖν τ ἢ τΒΟἢ ἰς θονν, [δὲ 
ἢ ν᾿88 σοΙΏ ρ6]]6ἃ (0 ἴαχτι ἷ8 ἴδοο τὸ 1} νγϑδὲ (0 Ῥσγουθηΐ βυ οσδίοι, δηὰ οοπίϊμαοὰ πιο- 
ΟΊ ]ο85 }} 10 δὰ Ῥαδδοάὰ, Ῥδυκ β Τγδνοΐδ, Ρ. 178. 



Τρευαείαΐίοπε οΥΓ Πιοοσιϑές. ἡ 89 

ὙΠ μδὲ ἰοσηβοοθβ 8.6 οὐ ἰδπᾶ ταίογ-ϑροιυΐδ 8Γ6 δ΄ βθα, [π6 ὙδοῦπΌπ) 
Βεϊησ 8116ἃ ψ 1 ἃ οοἸθπαπ οὗ ψγαῖοῦ, ᾿μϑίθϑα οὗ ϑδασίδ, βαπά, ὅτο. --- Τὸ 
{18 Ῥῃθποιάθποη {π6 ῬΒδΙπιϊδὺ γοΐοσγϑ. (Χ}}. 7.) : 

4. ἘΥΘαΌΘΗΠΥ [86 ΘΟΥΒΙΤΥ γγὯ8 ἰαϊὰ ψαδίθ ὈΥ ναδὲ Ὀοᾶϊθθ οὗ πιϊ- 
δταῦηρ ΤΠΟΟῦΒΊΒ, τ βοθο ἀθργθάδίοηβ ἃγθ ομθ οὗἁ (86 τηοβί ἰθυτὶ Ὁ] 6 
ΒΟΟΌΓΡΘ5 ὙΓΠῈῊ ἩΒΙΟΣ ταβη κὶ πα οδῃ ΡῈ αϑθιοίοα, Βγ {86 ρχορμοί “ο6] 
(11. 11.) (ὯΘΥ ἀχὸ ἰοτηθα (86 ἀγηὶν 977 ἐκλε ]ονα, ἔγοτα 186 τα ΠΑ ΥΥ 
ΟΥΟΣ ὙΠΙΟΝ (ΠΟΥ ΔρΡΡΟΔΡ ἴο οὔβογσυθ: αἰβθαπαϊηρ {δμοιηβοῖνοα δηᾶ 
Θμοδιηρίηρ ἴῃ {π6 ουθῃϊηρ, δηα ἴῃ {πΠ6 Τπογηϊπρ' τοβυχαΐηρ {ποεῖν Ηρα 
ἴῃ ἐπα ἀἰγοοῦοι οὗ [86 τῖπα, Ὁ}]688 {86 τηϑοὶ τὴ ἢ (Ν κι. .. 
17. ; Ῥτονυ. χχχ. 27.) ὍΠΟΥ ΕῪ ἴῃ οουῃί]688 Πμοαίβ (6γ. χὶνὶ, 28. ; 
« πᾶσ΄. νἱ, ὅ.), 80 88 0 οὔβουγα {86 βυῃ, δῃα ὈΣΊΠΡ᾽ 8 ἰοΙΩΡΟΥΔΎΥ ἀΑτὶς- 
Ὧ688 ὍΡΟΙ [Π0 ἰαπα, (4“706] 13. 2. 10. ; Εχοά. χ. 16.) ΤῊ ποῖβθ τηδᾶθ 
ΌΥ {πολ 18 σοτηραγοα ἰὼ {26 ποῖβθ οἵ οδαγίοίβ (06] 11. δὅ.): δηά 
ὙΥΠΟΓΟΥΘΓ (ΠΘῪ δοί.]6, ΤΠ6ΥῪ ἀλγκοη {86 Ἰαπά, (Εἰχοά. χ. 16.)ὺ 1 {86 

Δί οΣ 6 ο0]4, {πο γ ἐποαπιρ ἐπ ἐμε ἀεάσεβ, πῸ] [86 βιὰ χσἸβ68, Τ᾿ ΠΘῺ 
ΤΠ6Υ ΓΕΒΌΤΩΘ {ΠΕΣ Ῥγόρτθα8 (Ν ῖ. 11. 17.}, ΟΡ ΟΥ ογθορίηρ ἴῃ 
Ῥεγίδοι οσάθσ. Βδρδγάϊθβθ οὗ δυθγυ οἰβίδοὶβ, {ποὺ τηουτΐ {π6 ψγ.8}}8 
οὗ οἰ[168 δηὰ μοιβεβ, απὰ ϑηΐθυ {86 ὙΘΤῪ βδραγίπιεπίβ. ((70ε] 11. 7---9.)} 
ἼΒΘΟΥ ἀργοῦ ΘΥΟΤῪ ρυθθη ΠΟΙ, δηα δἰ ἐμ Ῥαγκ οἵ ΘΥΟΥΥ ἴγ66 
(Εχοά. χ. 12. 1δ. ; 406] 1. 4. 7. 10. 12. 16. 18. 20.), 80 88 0 ΓΟΠΟΓ 
τδ6 Ιαπα ποῖ Ὀοΐοτο τγ88 δ {π6 ρασγάϑῃ οὗ θη, 4 ἀοϑοϊαίθ ψ]]ἀθγ- 
688, 88 1 τῷ ΠΑ Βδθῃ ἰδία ταδί ὈὉγῪῚ ἔγο. (06] 11. 8.) Τῃθ ποῖβθ 
ΤΑ8 6 ὈΥ ἰδοπλ, τ ΏΘΠη ΟΟΙηΤΑ  1ηρ΄ (ΠΘΙΓ ΤαναρθΒ, 18 οοῃραγοα (ο [86 
ΟΥΒΟΚΙΙπρ᾽ οἶδα οὗ ἤγο διηοπρ [Π6 αΥῪ δα Ὁ0]6, ΟΥ̓ ἃ ταὶ ἈΓΥ ἢ ιοβὺ βαΐ ἴῃ 
Βαϊ! ἀὐταγ. (1014. δ.) ὅο ἔδαγδι! ἅγὸ ἰδ οἴεοοί οἱ ποὶν ἀδνγαβία- 
ἰομΒ, δαὶ ΘΥΘΥΥ ΟΠ6 γγχὰ8 ἢ]]16α ἢ ἀδιηδυ (1014, 6.}, ἀπα νδῖη]ν 
αἰξοτηρίοα ἰο ῥγονθηὺ {Π θη ἔγοσῃ βου Ππρ' οἢ {86} στοῦ 8 ὈΥ τρλκιηρ; 
ἰουα βῃουΐίβ (Ψ{6Γ:. }1. 14.), 28 186 ᾿ηπδριβηίθ οὗ Ἐεγρι", δα {86 
Νοραὶ Ταγίασβδ ἀο ἰο {818 ἄδαγ. Υ δὶ δρρταναΐθβ {118 ἰσοαθηο8 
ΟΔΙΆΧΩΙΓΥ 18, (μα ΘΗ ΟἿ6 Ὠοδὺ 18 ἀδραγίβα, 16 18 βυοοοοάρα ὈΥ͂ ἃ 
ΒΕΟΟΟΠΩ, 8η4 βοιηθίτηθθ ούϑθῃ ὉΥ ἃ [δγὰ ΟΥἩ 8 ἐουγίῃ, ΒΥ τ ΠΙΟΝ ΘΥΘΓῪ 
(πῖηρσ' ὑμαῦ μ88 θβοδρϑα {86 σχαναρθβ οἵ {πῸ Ὀγθοθάϊηρ 18 ᾿που 80]Υ οοη- 
Βαπηοα ὈΥ {86 ᾿ἰαδβῦ ΘΟΙΡΘηΥ. Ἅ: Ασαθὶα 18 ζΘΠΘΓΆΙΥ οθηβιἀογθα 88 
(86 παίϊνθ οουπίγ οὗ {π686 ἀοργθαδίοσβ, ΠΟΥ ΤΟΥ οδυτὶθα {Π6Π606 
τηῖο Εἰσγρὺ ὈΥ 8ῃ οδδὲ πὶηὰ (Εχοα, σχ, 13.), δὰ ὑγοσθ σοιηουθα ὮγΥ 8 
εὐβϑν Νὰ ὧν ον ας (19.) ναοῦ 16 ἔγοα (86 Μοαιοσσδῆθδῃ ὅ68 (ἰδ 
ΙΑΥ ἴο ἰδ6 πονί-γοϑὲ οὗ (μδί οουπίγυ), δπα ψδνθα {ποτὰ ᾿ηΐο {πὸ Βοα 
5368, τ Βογα (Π6Ὺ Ροσβῃθα, Οἱ {Π6}Ὁ ἀοραγίῃσο ἔγοσῃ ἃ ΘΟ ΠΥ, ΤΠΘΥ 
ἰθανα {ποὶν ἔθ ἌἽχογοηθηΐβ ὈΘΒϊπα {Ππ6πὶ, τ Ὠ]ΟὮ ΡΟ] αἴθ 186 Αἰγ, δηα 
ΤΑΥτιδΒ οὗ ὑποῖν ορχβ ἀδροαιίοα ἴῃ (86 στουπά, ὙΒΟπΟΘ ἰβθιθ8θ ἴῃ {86 
ξ0]ονηρ γὙ6ΆΓ ἃ ΠΟῪ 8Πα ΤΏΟΓῈ ΠΟΙΠΘΓΟῺΒ ΔΙΤΩΥ. ΤΏΘΥ ΔΓῸ ΚΘΠΏΘΓΑΙΥ 
οΑΥτοα ον ὈΥ {86 νῖμὰ Ἰηΐο {86 5868, ΒΘΓΘ {ΠΟΥ ῬΟΙΊΒΒ : ἀπα {Π6ῚΡ 

1: Το ΒοΥ. Μτ. Ἠδγίου, δὰ ἘΠ ρ δ ΟἸοΓ γι δ, το νἱδίιεὰ ΤῊγαδιῖγα ἰη δπηο 1826, [Ππ|ϑ 
ἀεοπογίθοθ [Π6 Γαυδροβ οὗ {Π6δ6 ἀδδίσαςεϊνο ᾿ 8668 :---- “41 ΔῈ ΡΟΥΓΘΟΙΥ δείοη βηθα αἱ 1Ππεὶν πγ}}- 
Ὀϊπάεα. ἼΠΕΥ͂ ἘτῸ ἸηΠΕΡΟ, ἈΠ 6 Κανασ Ρεσρ εὐϑει τι δαΐεἶε ατταῷ : ἰλὲν τωρ ἰἰλε πιϊσλίῳ πιοκ ; 

εἶϊπιδ ἰλε ωαἴίε ἰἐλε τεεπ οὔ ωαν. 1 Υ͂ 88. [Π6 1 ΓΒΝ ὦ απὰ “ο 1η ἴδ ΟἰΥ οἵ ΤΗγαιίγα; 
ΕΥ γαπ κρον δὲ τοαῖϊΐ ; ἰλὲν εἰϊπιδεά τῷ προ (λα ἦοιθεε; (δεν ἐπίετε ἱπίο (δε τοϊπάοιος ἰἰλε α 
διε. (ο6ὶ ἰϊ. 5. 7. 9.) ΤᾺΪ8 ἴ8, ΠΟΎΤΘΥΘΙ, ΟΥ̓ ΠΟ ΙΏ68Π8 ΟΠ6 ΟΥ̓ [Π6 πιοδὲ [ὈΣτηἀ80]6 ΔΣΤΪ68 
οὗ ἰοςπδὶδ ὙΠὶς ἢ δγὸ Κπόνῃ ἴῃ [680 οΟτιη 168. ΜὶαδβίΟΠΑΣΥ Βορί βίος, δ }γ 1827, Ρ. 8328. 

2 Τρσδι δ Τύδγεῖδ, Ρ. 56. 6 ζοιν ΒΒ Νδιγϑδῶγο, Ρ. 197. 
3 Βδζοιι ἀὁ Το Μοζλοῖγβ, ασίγδοίοα ἴῃ Ηδετη θοῦ ΟὈδοσυδεοῃβδ, τοὶ. 111, ὑ.. 819. 
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ἀοδα Ὀοά!θ8 ρυϊτοίσίηρ οα {Π|6 δῆογθ, διιὶύ 8 τηοβὺ οδθηδῖνθ, δπὰ (1 18 
8814) Βοτηθῦσηθθδ ουύθῃ δίδὶ βη6}}1. ὉΠ ρμΐαρστια οὗ Ἰοσυκίδ, ργοαϊοίοά 
ὈΥ 406], οἰογοα Ῥαϊοβπο ἔτοιι Ηδιηδί, ομο οὗ {16 ποσίδοσγιη Ὀοιπά- 
ΔΙΪ68Β, ΠΘΏΟΘ {ΠΟΥ͂ ΓΘ οΔ]16ἀ {86 πογίέλεγπ ἈΥΤΩΥ, δα ΟΥῸ σαττϊοα 
ΔΌΥΆΥ ὈΥ {6 ὙΠΠῚ, δοὴθ ᾿πίο {86 ἀγάγῃ ρἰδϊη οα {π6 οοδϑί οὗ [6 
Ἐαεὲ (οὐ )684) ὅ:α, ἀπὰ οἴμιουβ 1Ἰηὔο {π6 μέπιοσέ (ΟΣ ΜραΙΟΥσΆΠ 68) 
ὅϑεα. (7 ο6] 11. 20.) Τθβθ Ὀγθαδίοσυ Ἰοουδίβ ἀγὸ ἰδύρϑν ὑπδῃ ἰῃο66 
ὙΙΟΝ ϑοιηθχηεδβ νἱδιὺ (Π6 δου ίθοσῃ ρατγίθ οὗ ΕγορΘ, θϑηρ νϑ οὐ εἰχ 
ἴπο)685 Ἰοηρ,, δπὰ 88 8 1οἱς 88 ἃ τλλη  ἤηροσ. ΕἼομὶ {μπϑὶγ ᾿ϑϑάβ θαϊηρ; 
ΒΒΑΡΘα {πὸ ἐπαὲ οὗ ἃ βοσβα, (μ6 ῥσγορἰιδεύ 4706] βαγ8, (μαὶ [86 Ὺ λαῦε ἐλε 
αρρεαγαάηποθ 97 ἀογδεδ; δῃὰ οα δοοουῃῦ οὗ {6 ΟΟΙΟΥΣΓΥ ΠΟῪ Δ ΓΘ Θοπὶ 
ῬδΙοα το Ββογβοίηθῃ οὐ [Ὁ] ρα]]ορ (1. 4.), δῃὰᾶ αἷδὸ ἐο Βουβθθβ ργεραγοά 
ἴογ μα] 6. (Βν. ἴχ. 7.) ὙὍὴδ Ἰοδυβὺ [88 ἃ ἰαῦρβα ὀρθὰ ταουϊ ; δπά 
πῃ 118 ἦχο ͵αν7ᾶβ 1Ὁ Ὧδ8 ΟῸΣ ᾿Ἰποϊδῖνο ὑθοίῃ, το ὑγάνοσϑο οδοῖν οὐμοῦ 
ΕΚ βοίββογβ, δη4 ἔργου {86 1. πιο ῃβίη ΓΘ οδ ουϊα θα ὑὸ ρσδβθρ δηά 
οὐ ΟΥΟΣΥῪ {πϊὴρ οἵ το (ΠΟῪ ἰᾶγ πο]. ὙΤῆθβθ ἐθοὶ δΓα 80 βῇδγρ 
δηα βίσοηρ, πα ἘΠ6 ρῥγορῃθέ, ὈὉΥ 8 ὑοϊὰ ἤρπγο, ἔθσσὴβ τΏθσὰ {Π6 ἐδείή 
97 α φγοαΐ ἰΐοπ. ((οο] 1. 6.} Τπ ογᾶσυ ἰοὸ τραυῖς (6 σογίδι ἿΥ, νδυὶ οί, 
Δπα οχίθηϊ οἵ {πΠ6 ἀορτοαδἝοιῃβ οὗ {π6 Ἰοουδίθ, πού ἔδυγοσ. ὑμδη οἱρὶν 
ΟΥ πἷμο ἀΠἔδγθηῦ ἀρρο δύο 8, Ἔχ ργθββῖνο οὐ {Ππ6ῚὉ πδίασο, 8γ6 σίνθῃ ἴο 
[Ποιὰ ἴῃ {π6 βΘαογθα ὟΥ τη ρβ. 

ΘΌΘΒ ἈΓ6 [86 δοτιρίαγα δοοουηίδ οὗ {π18 ἰγοιβθηάουβ βοουσρα, ἡ οὶ 
ΔΙῸ σογυτορογαίθα ὈΥ ΘΥΘΙΎ χϑυ ον 80 [α8 νἹϑι θα {μ6 Εἰδοί,. Τδὸ 
αὐβηθ ιν οὗ 1Ππ686 Ἰπβϑοῖβ (0 ψοβο ἀθνυαβίδίίουα γσία, Εργρί, δὰ 
Ῥογβία, ἱορϑῦποσ τὰ 186 τ8Ο]6 τἀ 16 ρασί οὗ Αβἷα, ἀγὸ βι}0])600), 18 
1ΠΩΟΓΘΑΙ0]6 ἴο ΔΗΥ͂ ΡΟΙΒΟΩ ὙΠῸ ΠΑ8 πού ἢ1Π1861 τ ιϊποαβοα {μον δϑίο- 
ΠΙΒΗΪρ παιθοῦα. ΤΉΘΙΡ ὨΟΤΩΘΓΟΙΒ ΒΎΘΙΤΩΒ, 16 4 βιιοοθββίοη οὗ 
οἰου 8, βοτιθίπιβα οχίθῃα ἃ ταῦ] ἱπ Ἰδηρίῃ, δῃά 4] 88 τηθοῖ ἴῃ 
Ὀγοδάτῃ, ἀδγκθη [86 Πογΐζοῃ, δηά Ἰπίοσοορὺ {μ6 σῇ οὗὨ (86 βυῃ, 
ΘΒου]ά (86 νὶπά ον ὈΥΊΒΚΙΥ, βὸ {παὺ {116 βνναυτηβ τὸ διιοοθοαρα ὈΥ͂ 
οἴμοσβ, {6 αἴογα ἃ ᾿Ἰνοὶυ 1466 οὗ (μαὺ δἰ πὰρ οὗὨἨἁ {86 ῬΒδἰμηϊβῖ 
(εἰσ. 23.) οὗ θαϊηρ ἐοσδοά τῷ απᾶ αἀοιοη α8 ἐΐε ἰοοιδίβ. ὙΝ ὨΘΥΘΥΟΥ 
{ΠΟῪ ΔΙιρμῦ, (6 Ἰαπᾶ 18 οονογοᾶ πὶ ἰπθπὶ ἔογ (86 βρδοθ οὐἉ βονογδὶ 
Ἰοαριιθθ, δηα βοπηθίμηθβ {Π6Ὺ ἔοστα ἃ ᾿εᾶ εἷἰχ οὔ βαύθῃ ἱπόθθβ {8|6Κ. 
ΤΠ ποῖβο ψ ΒΟ ΠΟΥ τπᾶκο ἰπ Ὀγονγδίηρ οἡ {86 ἰγθαβ δηὰ δμοῦῦδρθ 
ΙΏΔΥ 6 Ποαγὰ δ 4 στοδὺ ἀϊἰβίδῃησθ, δηα ὑϑβοιη ] 68 ἐπδὲ οὗἨ 8} ΔΙΤΩΥ͂ 
ογτασίηρ ἴῃ βϑοσγοί, οὐ {86 σβιηρσ οὗὨ [41]-ϑίομϑ: δῃά, τυ μ]δὲ θ- 
Ρἰογοᾶ ἴῃ ἀδνουχίπρ (6 ργοάμοα οἵ {86 ἰαπᾷ, 16 μα8 θθϑὴ οὐβογυϑά, 
τμαὺ (ΠΥ ὉπΣ στον ργοοθθᾶ οη6 ΜΑΥ, 88 τ ρΌϊΑυΥ 8. 4. 180 ρ πο 
ΔΥΙΤΩΥ͂ ὍΡΟΙ 18 ταϑσοῦ, Ὑηδ Ταγίασβ ὑμβοιηβοῖναβ ἃσα 8 1688 ἀθβίσυοανθ 
ΘΠΘΙΑΥ͂ {π8π {8686 [1116 δηϊπια]β; οπμα πουϊὰ ἱπιαρίπο ἐμαὶ βγθ ἱρὰ 
[Ο]Πονγϑα ὑμοῖν ὑσορτθβα. ΕἾγο 186], Ἰηάθϑά, δοηβύσηββ ποῖ 80 γδρί Ϊγ. 
ἩΒΟΓΟνοΣ {ΠΟΙ ΤΥΥ818 Βργοδα, [86 νογάμσθ οὗ {86 σουπίυυ αἴβᾶρ- 
ῬΘδ18 88 1 8 οονογίηρ' μϑὰ Ὀδθη σϑιηονθα ; {7668 δῃηὰ ρ]δηίθ, βίσρρϑὰ 
οὗἨ τΠ6ἷν Ἰδανθθ, δὰ γϑαποαά ἴο {Π|61Ὁ πα Κοα βου ρἣΒ δηᾷ βύθμμθ, οϑιι80 
(π6 ἀγθαυν ἱπιαρα οὗἩ τυϊαίοσ ὅο ϑιιοοθθᾶ, ἴῃ δὴ Ἰηϑίδηῦ, (0 {86 τῇοὶι 
ΒΟΘΠΟΥΥ͂ οὗ {Π6 δρχίπρ. ΤΏΘΥ μανθ 8 ρονθγῃχηθηῦ διβοηρ ἰβεῖι, 
ΒΙΠΉΪ ΑΓ ὑο ὑπαῦ οὗὨ {ῃ6 Το: ΔΑ δηΐβ; δῃᾶ, τβθη {μοἷν Κίπρ᾽ οὗ Ἰθδάοῦ 
ΤΊ868, (16 8016 ὈΟΑΔῪ ἔο]]ον Πῖτα, ποῖ οὔθ βο ΠΑ ΓῪ βίσαρρίοῦ θη 
Ἰοῦς ΘΠ πα ἰο ψιΐηθββ (η6 ἀοναβίδ!οα, ὙΥΒΘη ἐμ 686 οἱοιι8 οἵ Ἰοουδίβ 
ἔκ {Ποὶς ἤισῃῦ, ἰο «ἀτγπιοιιηδ ΔΠῪ οὐϑίδοϊθ, ΟΣ 10 ἰγᾶνθιβϑθ π|ΟΓὉ 
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ΤΆΡΙΟΪΥ ἃ ἀδβοσὺ β01], (86 Βα ἢ 8 ΤΩΔΥ 11} γα ΠΥ Ὀ6 Βαϊ ἰο Ὀ6 οδεουγοάᾶ 
Ὀγ ἰδοπι. [ΪἋη Ῥεγβῖβ, 88 Β0Ὸπ 88 ἰβμοὺ Ἀρρϑθασ, 9 ρσαγάδῃθσβ δὰ 
Πυβθαηάπηθη στρα ἰουα ββοπίβ, 9 ὑγανϑηΐ {βοτὰ ἔσοσῃ βου] ηρ οα 
ὙΠ6 1 στουπάβ. Τὸ {818 ουδίοπι ἴπΠ6 Ῥγορμοῦ «6 γοιλίδη, ῬοΥΒΆΡΒ, 
Α]]ὰ668, ΤΠ ΘῊ 6 8405,--- ϑιεγεῖν 7 ιοἱϊῖ ΜΠΪ ἐΐεο τος ΜῈΝ ας ιοἱξῇ ἰοσιιδίς, 
απά ἸΗΒΕῪ ΒΗΔΙ, ΣΙΕῚ ὉΡ ΤΗΕΙΕ ΨΟΙΟΒ ΑΘΑΙΝΒΤ ΤῊΕΕ. (“6Γ. Ἰἱ. 
11.) 8δμουϊὰ ἐδθ ᾿ῃμαρὶδηΐβ Οἱρ Ρὲ (8 δῃα ἰγοποῖθδ, δᾶ {Ποῖα 
υνἹ ἢ δύθσ, Οὐ Κιηα]9 ἔγθϑ οὗ βίῃ 016 ἐμογοίῃ, ἕο ἀθδίτου ἴδθπ, τη 
Ῥταββαθ ἢ σϑηΐς, 8116 ἘΡ {π6 ἰζθῆοῆθα, δα οχύπρυϊοιοθ {μ6 γοβ. 
ΒΟΥ ἴποδθ ΒΥΆΥΊΒ ΓΘ ΟΧ ΓΟ ΘΙ Υ ΠΌΠΊΘΓΟΙΒ, (ΠΟΥ ΘΠ ΟΥΟΓ 
Θνογυίπίησ ἴῃ {861 ΜΑΥ, ΘΟ ΕΣ {Π6 Ἰητηοβύ γθοθθβεβ οὗ (Π6 ΒουδβεΒ, 
Θὐποτῖπσ ἴο [86 ψογῪ οἰοίμοα οὗ {6 ᾿πΠ Δ᾽ ἰδηΐβ, δηα ᾿Ἰηϑοδίδησ {ΠΟΙ 
ἐοοα. ΡῬ]ΤΗΥ τοϊδίθβ {παΐ, ἴῃ βοπι ραγίβ οἵ ΕΒ ορὶβ, [86 Ἐν αμανὶ 
᾿ϊνθα ἀροη ποίδιπηρ' θαὺ Ἰοουιϑίβ βα] 6, ἀπὰ ἀγιθα πῃ {π6 βυλοκο; δπὰ 
Ἐπαὶ 16 ῬΑΓΓΒΙΔῺΒ 4180 δοοουηίθα {μ6πὲ 8. ρ]θδβδαηΐ δγίϊοἷς οὗ ροά.3 
Ἐτοιτι Ἰοοαδίβ δεΐηρ Ἰπἰγοαυσρα Ἰηΐο οπα οὗὨ (86 Ὀ88- τ  ] 168 ἐουπᾷ αἱ 
Ἐουγθ)}κ, Μγυ. Ἰμαγαγὰ {π1η}κ8 10 ργΟΌΔΌ]6 ἐπαῦ Ἰοουδίβ σσοσα ΒΙΡὮΪΥ 
Ῥγιζεα Ὁγ (6 δηοίθηξ Αβδυτίδηβ ΤῈ τηοάθσῃ Αὐδθδ οδίσῃ στοαὶ 
αυβη 168 οὗ Ἰοοσιιδίβ [ὉΓ ἔοοα : τ Ὠ]οΝ ΠΟΥ Ργοραγο ὈῪ Τπγοπίηρ ἰμοῖὴ 
ΑἸῖνα πο ὈΟΙ πρ τγαίοτ, τ τ οἷ 8. σοοα ἄθα] οἵ βα]Ὁ δ θθϑῃ 
Τηϊχοα, ““ΑἸΟΓ ἃ ἴδην τοϊπυῦθδ ΠΟΥ ΔΓῸ ἰδκθ ουὐ δηᾶὰ ἀγιϑα ἴῃ {}6 
δι. Τῇ Βοδά, δοί, δῃά σίηρϑ δγὰὸ ἰμδη ἴοσῃ οἵ; ἐπ6 ὈΟαΊ68. ΓΘ 
εἰοαποά ἔγροτῃ {86 βα]ΐ, δπὰ ροσίδοι]γ ἀγιοὰ; δα τ μῖο ρσγόσθθβ τ Π0]6 
ΕρΟθ δζο Π]1οα σι} ἰδοὴ Ὀγ (86 Βεοαουϊηβ. ΤΉΘΥ ἈΓ6 βοσηθίϊπηθβ 
Ὀγοι θα ἴῃ Ὀυΐίον. οτηθθχησβ (86 τηοάοτῃ Αὐδθβ ὑοδϑὺ [μοὴ Ὀδέοσα ἃ 
ἤγα, οὐ βοαῖς ἰβόσωῃ ἴῃ ΆΊΩ γδίοσ, δηᾶ τι βουῦ ΔΠΥ ΟἿΒΟΡ ΟὈΠΔΤΥ 
ῬγοσΘδ8, ἀθ ΟΌ δἰπηοδί ΘΥΟΤῪ ρᾶσύὺ οχοδρὺ {π9 ψ]ηρθ ὙΏΘΥ ΔΓΘ 8180 
ΒΒ] ἰο 6 βοϊηθίλιηθβ ῥ᾽ οκ] θα ἴῃ Ὑἱθαρασ. ΤῊΘ Ἰοσυδίθ ψΒΙΟῖ ἤοστηϑάᾶ 
Ρατί οὗ Φοῖη {μ6 Βαρῶδιβ ἔοοὰ (Μαγκ 1. 6.) χογο [8686 ἱπδοοίβ, ἀπά 
ποῦ {86 ἔχ! οὗ [ῃς Ἰοουδέ γε6. 

ὅ. Τη6 αἀθναδίδουϑ οδυϑοὰ ὈΥ {π6 Ἰοουδίθ, ἐοροῖθοῦ πῆ 186 
ΔΌΘοΘΠοα οὗ (86 ἔΌΥΤΩΔΘΓ δηὰ ᾿δείοσς Γϑῖ 8, ΘΓΘ σΘΠΟΓΆΪΙΥ [Ὁ] ονγοὰ ὉΥ 8 
ΒΟΒΓΟΙ ΤΥ ΟὗὨ ῬΓΟΥ ΒΊΟΏΒ, 8δηα πού υῃέγροα θην ὈΥ Δρβοϊυΐο ΕἌΑΜΙΝΕ, 
γΒΙΟἢ 4180 οὔθ ῥσθναῖ]οα ἴῃ Ὀοδιοροα οἰἰθ8 ἴο βαοΐ ἃ ἄθρτϑο, ἐμαὶ 
16 θίαγνιπρ ἸΑΒΑ Ιδη8 μαναὰ ὈΘΘῺ τοἀμορα ἴο {Π6 πδϑοϑβδιυ οὗ ἀ6- 
νουγίηρ ποὺ ΟὨΪΥ ὉΠΟΙΘΔΏ 8} 1η418, θυῦ 4180 Βυμηδῃ ἤθη. (ΟΡ αΓο 
ουΐξ. χχυῖ. 22---42, 66, δ7.; 2 ὅδιη. χχὶ. 1.; 2 Κίηρβ ΥἹ, 28ὅ----28,, 
Χχν. 8. ; 4Φ6Γ. χῖν. 1ὅ., χῖχ, 9., ΧΙ. 17. ; [μ61. ἰϊ. 20., τγ. 10.; ΕΖΕΚ. 
νυ. 10---12. 16., γἱ. 12., νἱ}. 1ὅ. 

ιν. ᾿ : , 986. ἱ το, 11}. πεν στε τ ττηΣ πε τυ: 
Ὗγπι. Ουβοο γ᾽ ΤΤΑΥΘ]8 ἰῃ Ῥοτγαὶδ ἴγου 1810 ἰο 1812, νοὶ, ἱ. ὑῃ. 195---200. (ἐϊο. 1οῃάοη, 
1819.) Μτ. Ποᾶνε}} μβ8 ρίνϑῃ δὴ ἱπίοσοδίίηρ δοοοπηὶ οἵ τ80 σαύδφοθ οὔ [89 Ἰοσθδβίβ ἴῃ 
ὅτεεςο; πῆοτα, ΒΟΎΤΕΥΟΥ, [ΠΟῪ ΔΙῸ δι 8116 ΤΠ δ (Πο66 οὗ ἴ[Π6 Ιϑναπέ, 8.66 Βἰ8 ΟἸδβεῖοδὶ δηὰ 
Τορορτδρπίεδι Τοῦσ, το]. ἱ. Ρρ. 314, 216. Απᾶὰ Ὧν. Τδοιιδοη 849 στδρ σα} ἀοδοτίθοαά 
[ς ἀοναδβιβίίοη οὗ ἴῃ ἰοσιι5ι8 ἰη ϑγτγία 'ἰπ 1845. ΤὮο Τδηὰ δηὰ [Π6 ΒΟΟΚ, Ρρ. 416---418. 

3 ῬΙηγ, Ηἶδι. Ναῖ. 110. νἱ. ας. 80. δηὰ 1. χ. ο. 38. 
8 1 ΑΥΔΤ 8 Τ}ϑοουοσῖοδ ἰη τη Βαϊ οὗἩἨ Νὶπονυθῇ δηὰ Βδνοη, ἢ. 338. 
4 Βυτγοκμασάι  Νοίοεδ οὐ ἴπο Βεἀουΐηβ, Ρ. 269. Αἱ ΒΒΒΟΙΟΣ [οΥΓ Βαδδίτθ} ἴῃ Ῥεγεία, 

Μτγ. Ῥ͵σΘ ΒΒ “ἸΏΔΗΥ ΑΥγδὺ Ἡοπιθη Θπιρογοὰ ἰη ΕἸ] μι Ἰοσπδίθ, ἴο Ὀ6 ρῥγοϑοσυϑᾶ 
δηὰ οαΐθη [1κὸ ΒἘ ΓΙ 08." Φοῦχηαὶ οἵ ἴμ6 Β τ εἴδἢ ΕΠ θΘΕΘΥ ἴο Ῥοχεῖδ, ἢ. 6. ἱωοπάοη, 1825, [Ο]ϊο. 

5 δὲν τὰ, ΟὐδοϊογΒ Τγαυοῖβ, τοὶ. ἱ, Ὁ. 197. Ἀοάᾶνο!1᾽ε ΤΟυῦΣ, τοὶ], ἱ, Ρ. 215. Ὧγτ. [6118 
Οε}18᾽5 Ττανοὶβ ἔγοτι ΒΑΣΌΑΙΥ ἴ0 [86 νγοδίοσῃ ἤοηίος οἵ Εγρί, Ρ. 78. δοκθροῦ δ Δοοομηὶ 
οἵ τθς Ἐπιρίτο οὗ Μοτοοοο, Ρρ. 51---δ4. 
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ΡΑΒῚ ΤΠ. 

ῬΟΜΤΙΟΑΙ, ΑΝΤΙΟΥΤΤΙΕΒ ΟΕ ΤῊΒ ΧΕἾΤΒ. 

«“΄ἀῃ“““βΦ“τ ῖφ“ΜΧρλίρισιφε 

ΟΗΑΡΤΕΒ 1. 

ὉΙΕΕΕΒΕΝΥῪ ΒΟῈΜΒ ΟΕ ΟΟΥΕΕΝΜΕΝΤ, ΑΝῸ ῬΡΟΙΙΤΙΟΑΙ͂, ΒΤΑΤΕ ΟΕ ΤῊΞ ἨΚΒΕΕΎΤΘ, 

ΟΚΒ ΕΥ3, ΕΒΟΜ ΤῊΕΞ ῬΑΤΕΙΑΒΟΗΑ͂Ι, ΤΙΜῈΒ ΤῸ ΤΒΕΞ ΒΑΒΥΓΟΝΙΑΝ ΟΑΡΤΙΝ ΤΥ. 

1. ΟΕ {Π6 ἴοστηβ οὗ (ἀονθσμτηθηῦ Ὑδιοῖ οδίδϊποα δηηοηρ τηδηκὶπά 
ἴτοπι [86 ΘαΥ]168ὺ αρ:68 ἴο {868 ἄπιο οὗ Μοβϑβ, χθ αν Ὀυΐ 1116 1ηἴοτπι- 
αὐϊοῃ. οοϊημαπϊοαῖθα ἴῃ {Π6 δουϊρίασοβ. ΤῈ ΒΡ] ΟΥ̓ ΟΥ̓ ΤΠΔΠΉΘΓΒ 
Ὑ ΒἸοι ὑπο π Ῥγονα] θα που] ΓΘΔΘΘΥ ΔΗΥ͂ ΘΟΙΠΡ]]οΔἰοα. ἴοττα οὗ ρουθιη- 
τηϑηῦ ὉΠΏΘΟ6 ; Δῃα ΔΟΘΟΓΟΙΠΡΙΥ γὸ ἢπὰ {παὺ ἐῃ6 ῬΑΤΕΙΑΒΟΒΒ, 
{παῦ 18, {Π6 Ηδδάβ οὐ Εουπάοτβ οὗ Ἰδαιυτήμορ, ΘΧΟΓΟΙΒοα {Π6 ΘὨΙΘΥ͂ ρΟΥΘΓ 
Δα σοἸμηϑηα ΟΥ̓ΘΡ (Π 61} ἔλγ 1168, ΟὨΣ] το, δηα ἀοχηρδίιοθ, πιδβουΐ 
Βοϊηρσ᾽ ΓΘΒΡΟΏΒΙΒ]6 ὕο ΔΩΥ͂ ΒΌΡΟΙΙΟΥ δ πουγ. ϑῃᾳοἢ, τγαϑ {86 ρογοτη- 
τηϑηὐ οὗἩἨ ΑὈτγδῆδι, [δᾶ80, ἀπα δοορ. 80 Ἰοτρ' 88 (6 ὺ τεϑι θὰ ἴῃ (86 
Ἰαηά οὗἩ Οδπδϑῃ, πο Μ6Γ δι )θοῦ ἰο πὸ ἔογοῖσῃ μόνο, Ὀαΐ ἰοπάοά 
ἐπεὶν ἤοοκβ δα μαγὰβ ΠΟΥ ΥΡ ΠΘῪ οἤοβα ἴο ρὸ (Ἴδη. χι. 6---12.), 
πα νἱπάϊοαίϊοα ἘΠΘΙΓ ΤΟΏρΡΒ ΟΥ̓ ΔΙΤῺΒ ὙΠΘΠΒΟΟΥΟΣ ὕμον δα Βιιβίαϊηοά 
ΔΩΥ͂ ᾿πΠ)υγγ. (Ἃἀθη. χὶν) ὙΠΟΥ ὑτοαίοα σι 826 ροιν Κιηρθ Μ80 
γεϊρποα ἰῃ ἀμ οσθηῦ ραγίβ οὐ Ῥαϊθβίπο 88 {μποῖσ θαυδ]8 πῃ ἀἰρπὶγ, 8π4 
οομο] υΔ θα ἰγορίῖθβ τ αγἢ ὑΠθτὰ ἴῃ ἐποῖς οσσῃ τὶσῃί, (6 6ῃ. χῖν. 18. 18-- 
24., χχὶ. 22---88,, χχυ]. 16. 27---88., Χχχὶ, 44---δ4.ν 
ΤῊ ῬΑΕΓΆΓΟΠΑ] ῬΟΥΤΟΙ νγα8 ἃ βουθγοῖρῃ ἀοιηϊηΐοη : 8ὸ ἐμπαὺ ρϑγοπίϑ 

ΤΏΔΥ Ὀ6 ΘΟΠΒΙΔΟΓΘα 88 ὑμ6 ἢγβὺ ΚΙηρΒ, δα οἰ ]άγοη ἰδ6 ἢγδί βα )θοίδ. 
ΤΠ οΥ παά {μ6 ρονοσ οὗ ἀἰβμοσιπρ {ποῖν Ομ] άσθ ((6η. χ]ῖχ. 8,4. ; 
1 Οἴγοη. νυ. 1.), δῃᾷ α͵8ὸ οὗἉ ρυῃιβῃϊηρ [ποῖ πὴ ἀθαῦι (6 6η. ΧΧΧΥ ΙΝ. 
24.), οὐ οὗ ἀἸβιηιββίηρ ὑπθῖι ἴτοπὶ ποπηα ὙἹΠουῦ ἀβϑιρἱπρ᾽ ΒΏΥ ΓΘΆΒΟΙ. 
(ἄϑεη. χχὶ. 14.) Ἐυγίμον, [π6 ρῥαίγδγοῦβ σου] Ῥχοποιῃοθ ἃ βοϊθπιῃ 
ὈΙαββίρ᾽ ΟΥ̓ ΘυγΒ6 ὩρΡῸα {ποῖν ΘΒ] άγοπ, τ Β]Οἢ δὖ (μα {πα τγαϑ τοραγά 
88 8ἃ Βῖρἢ ρει θρα δπὰ οὗ στοαῦ δοββεάθθθοθ. Τῆι ΝΟΔὮᾺ συγβοα [18 
Βοῃ δπδδῃ (ϑη. ἴχ. 256.); [8886 Ὀ]οββοὰ “δοοῦ (θη. χχνυῖ]. 28, 29. 
83.); δηὰ Ψδοοῦ Ὀ]6ββθά ἢ18 βοῃβ. (θη. χἹχ) Οἱ {6 ἄδβοθδβο οἵ 
1Π6 ἔδίμοσ, (Π6 οἰ ἀθβῦ βοῃ, ΠΥ ἃ Ὡϑίυγαὶ σὶρῃῦ οἵ βιισοβββίοῃ, ᾿πμογι ρα 
186 ρδίθσῃδὶ ροῦγοῦ δηά ἀουπλϊπίομ, Ὑμϊοἢ ἰπ (Π086 ἄδγβ νγαβ οὔβ οἵ πὸ 
ΤΙρΗΐβ οὗ ρεϊπιορθαϊθαγθ, Τὸ (}18 τρδῦ {86 βαοογάοίαὶ ἀϊρητγ, ἴῃ ἴδ6 
βγϑύ ἅρ88, Βθθη8Β ἰο βᾶνθ Ὀ66 ἢ Βηποχϑα; 80 ἰμαὲ {π6 Ποδᾶβ οὗ ἔβη }168 
ποῦ ΟΠἸΪΥ͂ Ροββαββθᾶ 8. βΒθοι αν ῬΟΟΣ, Ὀὰΐ αἷβο οβιοϊδιβα 28 Ῥσιθϑίθ ἴῃ 
{80 ἤμΩ ἴο 9 {πο Ὺ Ὀοϊοηρσοα, ((ἀθῃ, γῇ]. 20., χὶὶ, 7, 8.» ΧΧΧΥ. 
]---8. 
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ΑἸΕΒουΡρὮ (86 Ββοηβ οὗ “24600 οχογοίβο, θοῦ, (86 ΒΌΡΓΘΙΙ6 ΡΟΥΘΓ ἷπ 
ἢϊ8 οὐστὶ ἔαπαγ, ἀυτὶηρ ἐΠοὲν ΓΑΙ Υ Β 16 (ἀδη. χχχνῖ. 24.), γεῦ {86 
Ἰαυῦοῦ ἈΡΡθᾶσβ [0 ἢδυθ σγοίδί ηθα βοιηὴθ δ μου Υ ον ον 86. ((ἀθη. Χ]]]. 
1-- 4. 87, 38., χ]}. 1.---18.,, 16---17.) ΑἸΠΘΡ ΑΓΒ, μού Ὸσ, 88 [Π6 
Ῥοδίοσιυ οὗ «2000 Ιῃπογθδϑοα, ἴῃ Εργρύ, Ὁ ὈΘΟΔΠΘ ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴ0 ἤδᾶνΘ 
ΤΑΔΊ Βίχαίοβ ΟΥΓ ΘΌΨΘΓΠΟΙΒ, ἱηνοβίθα ΜΠ ΤΌΘ αχίθηβῖνο δυϊμουιν ; 
[686 ἃγὸ ἰοστηθὰ ᾿ἸἼάεγε (Εἰχοά. 11}. 16.), Ὀεὶπρ Ῥγοθθ]ν ὉΒοβθ ὁ 
δοοομππηὺύ οὗὨ {πον αρθ δηα πσϊϑάοῃ. Τῃ6 ϑῃλοίεγέηι ΟΥ ““ ΟἿ οοΓΒ οὗ {Π6 
οΒΠάγθη οὗ [8γ86]" (ἔχοα, ν. 14,16. 19.) αν Ὀθθὴ οοπ)θοίυγοα [0 
6 δ Κιμα οὗ τηαρ᾽δίγαίθβ οἰθοϊθα ὃν (μθμ ; Ὀαΐ, το (16 οοπίοχὺ οὗ 
16 βδογοα Βιβίοτίδῃ, [Π6Ὺ σϑίθμου ρρθδυ ἰο αν Ὀθθὴ δρροϊηϊθα ὈΥῪ 
186 Εἰργρἕδβῃβ, δῃα ρίδοθα οὐδὺ κα Ἰβγδθὶϊνθβ ἢ ΓΟ ὕο ΟΥ̓ΘΓΒ6Θ 
Ἐδοῖν Ἰδθουγ. 

1. Οἱ ἴδ6 ἀοραγίυτο οὗ [86 1βγδϑ]ἴοβ ἔτοπι [86 Ἰδπά οὗ {μ6]γ ορ- 
ῬΥΌββΟσδ, Ὁπᾶον {86 συϊάδηοο οὗ Μοβοβ,  ϑιονδῖι νγὰβ Ὀ]θαβϑα ἴο ᾿πϑι}- 
ζυΐα 8 ΠΟῪ ἴοσγτη οὗ σονογπμηθηΐ, τοὶ 88 Ὀθθη σἸρΏ ΪΥ ἰοτταθα 8 
᾿ΓΠΕΟΟΒΑΟΥ ; {8μ6 ΒΌρτγοπια Ἰορ β᾽αῖῖνα ρουγοΓ Ὀοηρ Θχοϊ υδίν οὶυ νϑϑίρα 
ἴῃ αοἄ οΥ ἴῃ ᾿ἷβ ΟΒΑΟΙῈ, πο δίοπα οου]Ἱά δηβοῖ οὐ γσϑρϑαᾶὶ ἰαννϑ. ΤῊΘ 
ἩΘΌΓΘΟΥ ροΟγογηπηθπῦ ἈΡΡΟΔΓΒ ποῦ ΟΠΪΥ͂ ἀοδίρηθα ἰὼ βυῦδβογνθ {δ 
ΘΟΠΙΣΊΟῺ ΔΠ6 σΘΏΘΓΑΙ 6643 οὗ 411] σοοα ρονθγῃχηθηίθ ;---Ὑ]Ζ. (86 ρτοΐθο- 
ἴοι οὗὨἨ [Π6 ῬΤΟΡΟΥΙΥ, ΠΠΟΓΥ, αἶδιν, διὰ ρϑδοθ οὗ {π6 βϑυδγαὶ τῃϑηὶ- 
Βοσβ οὗ {86 Θοτησλιη!ν (1 τ ἢ [π6 ἴσθ ΒΆΡΡΙΠ 688 δηα ὈγοβΡΟΥ Υ͂ 
οὔ 5ἰδίθβ ν1}}} αἰ τσαγβ ΘΟ 8181), θα 480 ἴο βοῦ ἀραῦὺ {6 ΗΘΌΓΘΥΒ ΟΥ̓ 
1βγϑο 68 828 α λοῖψ ρεορῖο ἐο “ελουαῆΐ, απά α ἀϊπφάοπι οΥΓ ργίεδίβ. ἘΕῸΣ 
{5 Μοβαβ 18 ἀιγοοίβα ἰο 61} {μ6 οὨΣ] ἄγοι οὗ [βγαθὶ, γε λαῦθ βεθη 
ιολαΐ 1 αἱά μπίο ἐδ Ἐσυρέϊαπδ, απὰ ἤἄοιο 1 δογὰ ψοῖς ὁπ θαρίεε᾽ ιοῖπσε, 
απά ὁγοισὴίέ γοιι μπίο πιγδϑεῖ. Νοιο, ἐμεγείοτε, ἔ γε ιοὐϊ ἤδαῦ πιψ υοῖσο 
ἑπάεοά, απ ἀξο} πῖν οουεπαηέ, ἐλέη γε δἠαϊΐ ὅς α ρεσιιζίαν ἐγδαδεγε ππίο 
γπ6 αὖουε αἷϊ ρεορῖε; ον αἰ δε εαγίλ ἐδ πιΐπε, απὰ ψ δἠαϊΐ δε τιπίο πιε α 
ἀϊπσάοπι 9 »γίεείβ απά αν λοῖν παΐΐϊοη. (ΕἸΧοά. χῖχ. 8, 4, ὅ, 6.) 9 
ἰοδση δῦ {18 οουθηδηΐ γ͵Ὑὰ8 ἴῃ ἃ δΟΣΊΠΟΥ δοοουηῦύ οὗ 1, γε δίαπά 
ἐλὴξ ἀαν αἱἷΐ 9. γοιι δεΐογτε ἐδοὸ 7ιογά γψοιν Οοα, ψομῦ σαρέαϊης 0 ΨΟᾺΓ 
ἐγίδες, γΟΩ οἰάεγς απα ψοι" οἴοεγδ, απὰ αἷΐ ἐδθ πιεπ οΥΓ Τεταεῖ; ἐλαξ 
ψοῖι αἠοιιίά ἐπέεν' ἵπίο οουεπαπί ιοἱέ ἐλ 7,ογά ἐν αοά, ἀπά ἱπίο ᾿ϊὶς οαἰῇ 
τοἠϊοῖ ἰἦε ]ονγά ἐΐν Οοὐ πιαλείδ ιοἱέδ ἐΐεε ἐλὲβ ἄαν; ἐλαΐ ἂ6 πιαν 68,α- 
διίϊεὴ ἐΐδε ἐο- αν ΚῸΥ α ρεορίο μπίο ᾿ϊπιδοῖ, απ ἐπ αὲ ἀδ πιπῳ ὃς ππίο ἐδδε 
α Οοά, αϑ ἦε λαίῇ εαἱά τωϊέο ἐΐξο, απα αϑ ἢ6 πλαίή διρογῆ μπίο ἐὰν 7αίλετγ5, 
ἐο Αδγαλαπι, ἴϑαας, ἀπά ἰο Ψασοῦ; 0.» ψο ἄποιυ, ΔΒ Μοβββ, ἤοιῦ τοδ 
ἔαυε ἀισεῖξ ἐπ ἐδια ἰαπά ο0|:. Ἐφυρί, ἀπά ἤοιο τοε οαπις ἑξγοισὴ ἐδ παξϊοης 
τοἰϊοὶ γε ραββε( ὃν ; απά γε λαῦε 8έέη ἐλεεῖν αδοπιϊπαίίοηδ απάὰ ἐλεεῖν Ἰαοίδ, 
τοοοα απ ἃ 5ἴοης, 5ἰἶυεν ἀπά φοϊά, ιολιοἢ τοετὸ ἀπιοηρ ἐλεπι, ἰε8ὲ ἐδιογὸ ἐλομία 
δε ἀπιοηφ γοῖι, πα, ΟΥ̓ τοοπιαῃ, ΟΥ̓ Γαπιῖζγ, ὃν ἐγίδο, ιοῆοδο δεαγὲ ἑωγπείν 
ατοαῦ ἰδὲς ἄαν ἤγοπι ἐδ 7,ογα οἱ» Οαοα ἰο φο ἀπά ξεγυό ἐδ σοας ὁ} ἐδι686 
παΐξίοπς. (ουΐ. χχῖχ. 10---18.) ᾿ 

ἘΎΟΤα {Π686 Ῥᾶθβαροθ 10 18 ουἹἀθηὺ {μαὺ (86 ΤΠἀαπλθηΐδὶ ῬγΙΠΟΙΡρ]6 
οὗ ἰδ Μομαὶς ἐν γγ88 {Π6 τπιδὶ ὔθηδησα οὗ {Π6 ἀοοίτη6 δηα ΜΟΥΒὨΙΡ 
οὗ οὔθ ἔσθ αοά, δπᾶ [86 Ῥγουθῃθοη, ΟΥὁἨ ΤΑΙΒΟΣ (86 ῬΓΟΒΟΠΡΙΟΠ, ΟΥ̓ 
νοϊγιοίβαι δπὰ 1Δο]αίτγ. ΤῊ οουθηδηῦ οὗ  ϑβόουδὴ ἢ [16 ἩΘΌΓΟΝ 

δ Ῥαγοδὰ Απιαυϊίλα ΗΘΌΤαΐοδ, ΡΡ. 23]--- 288. 
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ΒΘορίο, Δα ἐποὶν οὐἷὰθ ὈΥ σοῦ (ΠΕΥ͂ Ὀουπα {π6ὶΡ 8] ορίδηοθ ἐὸ 
Θῃονδα, ὑμεῖς αοα απα Κιηρ, ναβ, (δαὶ {πΠ6  βῃου]ά σγϑοοῖνα δὰ 

ΟὈΘΥ͂ (86 ἰατνϑ 10} 6 δου ἀρροϊηῦ δ [8 ῖῦ δΌΡΓΘΙΩΙΘ σΟΥΘΥΠΟΣ, 
ὙΠ ἃ Ραγαῦ δηραροιηοηῦ 0 ΚΘΟΡ {πΘλθο ν68 ἔσομι ἐπα ἸἀοἸαίγυ οἱ 
{Π6 πδίϊομβ σουπα δοουΐ {π6π, τ Βοίμον ἐμ6 1ΔοἸ]δῪ ὑπο μα δβϑθῃ 
ὙἘ116 {Π6γ ἀπε ἰπ {π6 Ἰαπὰ οὗ Εργρί, οὐ ὑπαὶ ποῖ ἰμοῪ ᾿δα οὉ- 
ΒΕΓ α 1 {86 πα ]οη5 ὈΥ͂ το (ΠΟΥ Ῥαδβοὰ 1ῃἴο (86 ῥγοιηϊβθᾶ ἰαπά. 
ἴῃ Κοοριπρ {118 δ ορίδμοθ ἴο “6 ῃοναῃ, 88 {Π6}Ὶ ἰτητηθάϊαϊα δηάᾶ 
ΒΌΡΓΘΙΘ [οΥα, ΠΟΥ 676 [0 δχρϑοῦ με Ὀ]οβαίηρβ οἵ (ἀοαδΒ ᾿πηπγχραϊαίθ 
Δα Αγ ου]ν ργοϊθοοι ἴῃ [86 ΒΟΟΌΓΣΙΓΟΥ οὗ {μοὶν ᾿Ιθογίγ, ρθδοθ, δά 
ῬΓΟΒΡΟΣΙΥ, δραϊηδί 811 αἰὐοηρίβ οἵ {ποὶς 1Δο]αίγουβ ποὶσῃθοῦγθ; ὑπ 
16 {μὸν βου! ὑγθαῖς {μοὶν δ] ρίαποθ (0 “ϑἤονδῃ, οὐ ἔοσεαϊα ἷ8 
οογθηδηΐ, ὈΥ ροϊπρ πα βοσυϊηρ οὐμοὺ σοίβ, δηᾶ σουβρριηρ {Β τη, 
{πη {μ6 Ὺ ββου!ά ἴογίδιῦ {π686 Ὁ] ββίηρβ οὐ (ἀοα δ ρῥγοίθοϊώοη, δπὰ 
16 ΔηροΓ οὗἨ «6ῃόνδὰ βμου]α θ6 Κιμαϊθὰ ἀρσαϊπδῦ ἴπ6 απ, ἰο Ὀτγίηρ; 
ὌΡοη 1 41} {π6 ουγβ68 {μαΐ ἀγὸ Ὑσιζίαπ ἴῃ [Π6 ὈοΟΙ οὗ δυο σοποσηυ. 
(χχισχ. 26ὅ---27.) ΤΠ βυβδβίδῃοθ, {μθη, οὗὨ {818 βοϊθμῃ ὑγβηβαοίίοη 
Ὀούνοοι (ἀοα δηά {π6 [βγϑϑ] τὕδβ (ΒΟ ταᾶὺ 6 641104 {ῃ6 οΥὶρίηαὶ 
οοπίγϑοῦ οὗἩ {86 ΗθΌτγον ρονοσμιη Ὁ) γ71α8 [818 :---- Π (86 ΗδΌχονγϑ 
σου] ψοϊυπία γε! οομδοπΐ (0 τϑοοῖνο ψϑμοναῖ 48 {μοὶ Τιοσὰ δπὰ 
Κιηρ, ἴο ΚΘΘΡ δῖ8β σονοπαηῦ δπα ἴανγθ, ὕο ΒΟΠΟῸΣ δῃἃ ὙΟΥΒΕΙΡ δῖπὶ 898 
[π6 οπ6 για αοά, ἴῃ ορροδιίοη ἴο 8]1 ἸΔοἰαίτυ ; {πθη, πβουρὰ Ασα 88 
ΒΟνΘΓΟΙΘῺ οὗὨ {86 σψου]ὰ τῦ]88 Οὐ ΟῚ 411 [16 πδίϊομβ οὗ {86 ϑαγί, ἀπά 4]] 
ΠδΙΟΠ8 Δ΄6 ὑπᾶογ {86 Κ,ΘΏΘΓΆΙ ΟΑΓ6 οὗ 818 ργουϊάθηθο, Βὸ σου]Ἱά 
ον ἴ[Π6 ΗΘΡΥΘΥ παϊϊοῃ ΕΥ̓͂ ΡΘΟΌΪΙΑΓΡ ἰανγϑ οὐ 818 ραυ  ]ου 47 δρροϊηῦ- 
τηϑηὐ, δῃᾷ 0]658 1 8 ππογο πητηδάϊαῖα πα Ῥϑυ Ιου] Υ Ῥγοίθοίοι :; 
6 που]ά ββοῦτα ἴο ἴθι [86 ᾿πυδ δῦ ]6 ρυγΊ] 6668 οὗ {πο ἐγ το Π]ρίοι, 
τοροϑίμον στ ΠθογΥ, ρθδοθ, δηα ῬΥΟΒΡΟΥΙΥ͂, 88 ἃ ἰϑυουγεα Ρ600]6 
Δῦονο 41} οἴδοὺ παίϊομβ. ΤὨΐβ οοπβι υςοη, 1 Ὑ11 Ὀ6 οΟὈΒοΥνΘα, 18 
οπίοσορα οΒἸΘΗ͂γ ὈΥ ἰδιαροταὶ βαῃοῦοῃβ, πα ὙΠῚ} ΒΠρσΊΌΪαΓ τ Ἰβάοιη, ον 
ἰοηροΥα] Ὁ] οβϑηρδ δηα 6.118 ὑσοσα δὖ ὑπαῦ {πὴ {Ππ6 ΘΟΙΩΠΊΟΩ 8Πη4 ργα- 
γϑΠησ᾽ Ἰηοιἰοτηθηΐβ [0 ἸΔοἰδίγυ  Ὀαῦ ὈΥ {π8 ἰακίηρ {πθπὶ το {Π6 
Ἡρφῦτον σοηῃδυϊὔοη, 88 ΤΟ αΓβΒ ἴο ΟὈΘαϊθποο Ἀηα ρυπΙΒτηθηίδ ἴον 
ἀἸΒοθθάϊθησθ, {Π6Ὺ Ὀϑολση Οὔ ν 68 [0 ΘΟΠ ΪΌΒΠΟΘ πῃ {Π6 ἰσο γα] σίου, 
1Ἰηβ(68Δ4 οἵὁἨ Θποουγαοιηθηίθ 0 Ἰ4ο]αὐγΥ ὦ 

Τῃ {116 ΤΒΘΟΟΥΔΟΥ οὗ (86 Ηορτγονβ, [μ6 Ἰατγ8 616 σίνϑη 0 Ποιὰ ὈΥ͂ 
Οοά, {πτουρὴ [86 πηοαϊδοῃ οὗ Μόοβθβ, δπὰ μον σγσοσο ἴο Ὀ6 οὗἉ ροῖ- 
Ῥοΐυδ! ἔογοθ δα οὐ] σαίϊοπ 8ὸ Ἰοηρ' 88 {Π6Ὶ} ῬΟ ΠΥ δα βιδιθα, ΤὨΘ 
)υᾶάρθβ ὈὉῪῚ ψμοσὰ [8686 ἰαὺγθ ὙὙΟΤΘ Δα 1] 5 ΓΟ ὍΘ ΓΟΡΥοθοη θα 88 
ΠΟΙΥ͂ ΡΟΥΒΟΏΒ, 8Π4 88 δβιὑηρ' 1 [86 ρῥΐδοο οὗ (ὑοα (δαί, 1. 17., χῖχ. 17.): 
ΠΟΥ ῬΟΓΘ ϑῃ}}γΥγ (ΑΚ ὴ ἴσοι {π6 ἰσῖρθ6 οὗ 1μον]; δῃὰ μὲ οδϊοῦ 6χ- 
Ρουηᾶογ οὗ {π6 αν τγᾶϑ ἴπ6 Βἰρἢ ῥγιοδίύ. [1818 {186 Γ6 γγ88 ἃ 81 ΠΟΊΪΑΓ 
Ῥτοργιοῖυ ; ἴον [16 [μονῖθ8, Ὀεϊηο ἀσνοίθα ἴο {86 βίμαν οὗὨ {δ6 ]δνν, 
ΘΓ (848 ΜΨ11 6 βῃόντῃ ἴῃ ἃ Βα θβοαυθηῦ ρᾶρ6) {86 ἐέεγαίέ ἀχαοπσ {16 
ἴβυϑϑ ἴθ. [1}ἡ αἰ βῆουῦ οαδθ8 οὐ ἰατν, μούουοσ, τοϊαῦησ Ὀοΐμ ἴο σο- 
νογημηθηΐ δηα τὰν, οὐ γγ88 ἴο Ὀ6 οοῃμδβα θα Ὀγ τίμα δπὰ ΤὨυττηΐτ ; 
δΔηὰ ἴῃ τηδίίουβ ψὨοῖ ΘΟΠΟΘΓΏ {86 γε] αγο αὗ (16 δἰαία, (οα ἴτο- 

ι Τονιϑη οἡ ἴπ6 ΟἸν!] αονοτπηπιοηὶ οὗἩ [86 Ἡροῦτονγβ, ΡΡ. 8--10. 866 αἷδο τ. αστανοδ᾽ 8 
[,οἴωυγοβ οἢ ἴπὸ Ῥοηιδίθθο, το]. 1,. ὑῃ. 141---1 85. [ὉΓ ΒΟΙΩΘ Τ᾿ ΔΒ, ΟΓΪΥ ΟὈδογυδίίοηβ οἡ {118 
ευἱγοδαοίίοη οἵ ἐΘρΟΓΑΙ βαποιίοῃδ ἱπῖο (89 Μοβεῖς ἰδ. 
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ΌΘΒΕΪΥ τοϑᾶθ πούγῃ 8 Μ}}} ὈῪ ρτορμοίβ τβοβθ ΠἸϑϑΟὮ Ὑ788 ἀὉ]Υ 
αἰϊοϑίοά, δπὰ {16 ρθορὶα σγεγα θουπά ο Βϑαγκδθῃ ἰοὸ {Π6]Ὁ σοΐθθΌ [ἢ 
4}} [Π686 σΆ868, 6ῃουδὴ Ἀρρϑαῦδ 88 βουθγοῖσῃ Κίηρ, γτυ]πρ δῖ8 ρ6Ο0 16 
ὌΥ ΒΒ Δρροϊηΐθα τηϊηϊβίοσγαβ. 
Α βυδοτγάιπαίε ἀδδβῖση οὗ (18 σοηδα οι οὗ {80 ΗΘΌΓΟΥ βογνοσῃ- 

ταρηὐ γγὙ48, [86 ῬΓΘΥΘΠΠΟΙΩ ΟὗἁὨ ᾿πίογοουγδα Ὀοΐνγοοῃ (86 [βγδϑ 68 ἀπά 
[ογεῖση παομθ. ὙὍὙὴ6 Ῥγϑυδίθηοο οὗ {πΠ6 τηοϑὲ δου 809 ΜΡ ΚΟΥ 
διοησ ἰΒ086 ΠΔΌΏΟΩΒ, δηα [86 (ΔῸΣ ΠΥ ἢ πιο (86 ᾿ϑγδοὶ το δά, 
ὉΠ ΠΟΤ (ἢΔη ΟἿ6 ΟΟΟἈΔΔΊΟΏ, δἀορίοα {πον Ἰἀοἰαίγουδ τιῦθθ, ἀυγὶ 
186 δβο]ουχηῖηρ ἴῃ [86 ΜΠ] άθγθβ8, τοπαογοα [ἢ]18 ϑθοϊ υδίοη ἢδοθθ- 
ΒΆΤΥ, ἴπ ΟΥάου ἴο δοουτα ὑπὸ ἔπη ἀδτηθηῖαὶ ῥγΐηο}]6 οὗ (86 Μοβαὶο ᾿ανν 
ΔΌΟνῈ ΘΠ ΠΟΠΘα : δηαἀ τηΔὴγ οὗ (86 ῬΘΟΌΪΑΣ ἰανσα 11}, οα 1.186 ῥτη- 
ΟἾΡΙο, Ὀ6 ἴουμα Ὀοΐδ ΜΊΒΟΙῪ δηὰ δαιτὶ γαΌ]Υ δαἀδρίθα ὑο βϑοῦγο {118 
ᾷ 8 

“Ἰε ἔοστῃῃ οὗ (6 Ηδῦγον ΤΘΡΌΙΙΟ τ ὉΠ. ΘΒΟΠΔΌΪΥ ἀσπιοογᾶ-- 
Ὠ.4]. [8 Πορα δατηϊ 68 οὗἩἨὨ Οδηρα 88 ἰο [6 παπιθ δῃηα παϊῃσο οὗ μὶ8 
οἴϊιοο, δηὰ δ οοσίδϊῃ πιθθ 16 οουἹὰ ουθῃ δυθδῖδῦ τ ουΐ 8 ροπογαὶ 
μοδᾶ. ὙΒοη Μοβοβ ρχοιηυϊραίοα ἢ18 ]αγ8, ἢ6 δοηνθηθα (86 τ Π0]6 
60 θη οὗ Ιαταοὶ, ἴο βοτὰ Π6 18 ΓΟρ δία ΪΥ Βα! ἴο αν Ζροΐση, 
αὶ 85 δ οουῃ]Ἱὰ ποΐ ροβδι Ὁ] Ὀ6 ΒααΙὰ ὈΥ͂ εἷὶχ Βυπᾶγεά ἱπουδαπαά τη θῃ, 
ὙὍΠ6 τητιβὺ σοποϊυδ ὑπαῦ 6 ΟὨΪΥ Δα ΓΘΒ86α ἃ οογίδιῃ ΠΌΤΔΌΘΙ οὗ ΡΘΓΘΟῚΒ 
80 ΟΙΟ ἀορυϊοα ἴο χαργοδοηΐ (δ 6 τοδί οὗἨ {86 1δγδ6} 1068. Αοοοτχά- 
ΣΩΡΥ ἴῃ ΝΌΙΩΡ. 1. 16. (μΠ686 ἀ6]οραίθδ ΟΥὁ τοργεβθοιίδίάνεβ δΓΘ ἰοστηϑά 
ἐλοςο τοοπί ἰο δὲ οαἰϊοα ἰο ἐδε σοπυεπέϊοπ, ἴῃ ΟἿΣ σνϑσδίου ο8|]6 ἰδθ 
τεποιοπε 0} ἐλο σοπφτεσαζίοπ ; πᾶ ἴῃ ΝΌΙΤΩΡ. ΧΥΪ. 2. [Π6ΥῪ ἃγὸ ἀβποτηῖ- 
πϑίρα ολὲ!Υβ 0 ἐΐε σοπιπιμιπίέψ, ΟΥ σοπρτοραίίομ, ἐλαΐ αγεὲ οαἰϊεα ἐο {δ6 
εὐποεηἕίονι, ΤᾺ ΟἿἿΓ ὙΘΓΒΙΟῺ ἰοττηρα ἤχηιοιιδ ἐπ ἐΐδό οοπργοσαζίοη, πιδη ὁ 
γεποῖσθ. ΒΥ σοιρδτηρ ουΐ. χχῖχ, 10. σὰ οἷν ΧΧΙΣ, 2. χἱ 
ΒΡΡοδσβ [πδΐ [686 σεργοβοηίδ νοβ 6. (86 6468 οὗ ἐγίδαα οΥ Καπιϊϊ θα, 
δηά )μάφεδ απ οἤέοετ ; δὰ ΜΊΟΠΔ6118. 18 οὗ ορϊπῖοη {μπδῦ, 1 {π6 ἴη- 
ἀεροπάσηϊΐ πηϑιηροσθ οὗ οὐσ Βείπδῃ Ηοῦβο οὗ Οὐὐτατηομβ, πον δοίοα 
τὰ 186 ρ]οπτυαα οὗ {ποῦ οὐ Ρόνγοσ, υιϊθπουὺ ἱακίπρ ᾿πδίγυο 0 ῃ9 
ἔτοτα {ποὶν σοηβαςπθηΐδ. ὃ ' 

1. ἩΕΒΑΡΒ ΟΒ ῬΕΙΝΟῈΒ ΟΡ ΤΈΙΒΕΒ ΑΝῸ ἘΝΆΜΙ11ΕΗ.--- ΑἸ] ἰ6 
ΥΔΑΙΊΟΌΒ ὈΓΆΠΟΝΟΑ οὗ ΑὈΥΑΒατ  Β ἀοδβοοπαδηίβ, ὸ ἐδ δηοιθηΐ (ὐθυτηδηβ 
οὐ (806 ϑοοιβῃῃ)Β οἶδηβ, Καρὲ ἱορθίμεσς ἴῃ 4 ὈΟΟῪ δοοογαϊηρ ἰο {Π6]Γ 
{τῖθ6 8 πὰ 8 γ111}168 ; ΘΔ ἢ {7106 ἐοττηϊπρ᾽ ἃ ᾿ΘΒΒῸΥ ΘΟΙΩΙΩΟΆ ΘΑ ἢ, τὶ 
118 ΟΥ̓ ὈΘΟΌΪΙΑΓΡ 1ηἰογθδίβ, δα 4}} οὐὗἨ βοὴ αὖ ᾿δδὺ υπὶπρ ἱπίο οπΘ 
στοδῦ τορυῦ]1..4 ὍΠ6 δαῖὴθ διτϑηρθιωθηί, 1ὖ 18 γΧ6}} Κποσσῃ, οὐίαϊποα 
διηοηρ' ἴΠ6 ΙΒγαθ 168, ὙΠῸ ΘΡΡΘΑΓ ἰο αν θθθη αἰνιἀρα ἰηΐο ὑσγοὶνθ 
στοαὶ {ΠΡ 68, ὈΓΘΥΙΟΌΒΙΥ (ο (μεν ἀοραγίασο ἔσο Εἰσγρί. ΒΥ Μοθοϑβ, 

1 Μ|ΟΝ586115᾽8 ΟΟὨτηΘη δσῖ65 οἡ ἐμ Γι ανγβ οὗἩ Μοϑοβ, γο], ἱ. ῬΡ. 190---196. 
5 Το, τοἱἹ. 1. ΡΌ. 202---2925. Βγυπίηρβ, Απίαᾳ. ΗοὉ. ΡΡ. 91--98. Μτ. Τοντδη (ιν 

Θογεσηπιοης οὗὨ ἔπ Ηεῦτοντβ, ΡΡ. 17.--- 31.}}28 1] ποἰταϊοὰ ἰμ6 τίφάομι οὗἁ (μ]8 δοοοηὰ ἀοδίζιι 
οὗ ἴο 9 εν δὰ ΓὨΘΟΟΓΔΟΥ͂ ΌΥ͂ δΕγ γα] ρογίηθης ΟΧΘΙΏΡΪο68. 

8 (ὐοσησ :ΑΣΙ68 Οοἡ ἴῃ6 ἴδνΤ7β οἵ Μοδοβ, νοὶ], ἱ. ῥ. 381. 
4 Τὴ ἐμὶβ ἸΠΔΏΠΟΙ ΘΙ ἴδο [5})π|866}1168 σογογηοα ὈΥ͂ {ἸΟΙΥΘ ῥγίποο8 δοοογάΐηρ ἰο [Π6 

ΠΌΤΟΙΣ οἵὗἁ ἴ8}π|80}᾽8 δοὴϑ (6 6η. χχγ. 16.) ; διὰ ἴδ9 Βοάουΐηθ {ποῖνρ ἀδδοοπἀδηΐξβ ΠδΥΘ 
ΔἰσαΥ85 ῬτΒΘΟΥΥο ΒΟΙ)6 ἰΓβΟο8 οὗ [16 ῥδίσί σο Δ] σουθγηηθηῖ. ἘΠΕΙΡ ἔβη }168 οοηϊίηιια 

; διὰ, υηᾶοσ ἴμῸ Ὡδθ οὗ Εἰ πεΐγ, ὁπὸ ἰδ ὑσίποθ διῃοηρ ΡΘΟρὶο, ὙΠΟ ΔΙῸ 811 δἰ3 
Κιάγρα τι ΐη 8 οεχίδί ἄσρτοθ οἵ δὐϊηῖιγ. Μ|ΟΠ66116᾽8 Οὐταϊηθηίδτίοδ, νοὶ, ἱ, Ρ. 383. 
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Βονονον, 6 Ὺ Τ τὸ ΒΌ αΙ νἀοα τηἴο οογίδιῃ ρστοδίθσ Ῥου 0 Π8, τ] οἢ 
ΔΙΘ οΔ]] 6 {α)πι]66, ΟΥ̓ ὙΑΥ οΥὗἁὨ ἀϊδεϊποίύϊοη (ΝΠ. 1. 2.; Ψοβῇ. νἱ!. 
14.); Θδοἢ οἵ πβοῖη, ἀραὶη, πδα {π6ὶν μοδα8, ὙὙΒ1Ο ἢ ΔΥῸ ΒΟΙΩΘπ.65 
ο8}164 λεαάς 97 λοιιδος 97 }αἰΐογς, ἀπ βοτμθίπιθβ Βιρ]ν ἀεαάδ. ΤΏΘβ6 
816 ᾿ΠΚονἶδο [86 ΒΑΙ.6 ῬΘΙΒΟΏΒ, 780 ἴῃ “οβἢ. ΧΧΙΪ. 2. ἃπα χχῖν. 1. ΔΓ6 
ο81164᾽ ΕἸάεγο. ((ὐοτηραγο αἷδο θθαΐ, χῖχ, 12. δῃα χχί, 1-- -9.) [Ιὲ 
ἄοοβ ποῖ ἄρρϑᾶγ 'ῇ ΜΜδὺ ΤΔΠΠΟΙ {686 ἢ6818 ΟΥ 6] ἀθσβ οὗ ἔλιη!]θβ 
ὙΟ͵Θ σΠΟ86 ΠΏ, ὙΠ6Π ΔΩΥ οὗὨ μοὶ ἀἰοα, Τῃδ ῥγίποοβ οὗ ἰγῦ68 ὁ ποῖ 
8Β6ϑῖλ ἴο Ὦδγο δοαδϑοα Ὑ}( [06 οομτηθποοιμηθηΐ, δ θα, οὗ {ἰμ6 τοη-- 
ΔΙΟΝΥ : ἔγοια 1 ΟἜγοη. χχυῖ, 16---22. 1 15 ὁυάθηῦ ὑμαΐ {Π6Υ βυθβιβίβα 
δὰ ἴδα πιο οὗ Ἰθανία ; δπὰ {8θῪ τωυδβῦ ἴᾶνθ ργονθα ἃ ρονοσγίιὶ 
τοδίσαϊπῦ ἀροα {86 ρονοῦ οὗ [86 Κίηρ. 

Τι ψ1}} ποῦν 6 σθϑά!]γ οοποοῖνοα μον {Ππ6 ᾿βγδθ 8} δίαία τοϊρσῃς 
Πανα βυ ρϑιϑίθα ποὶ οἱ σψιβουΐ ἃ Κίπσ, θὰ Θνθ ΟΟΟΔΒΊΟΠΔΙ]Υ τ 10}-- 
οαί ἐμπαὺ τηασϊβίταία ΠΟ τγα8 6816 4 “μάσε, αἰ Ππουρῇ τὸ τολὴ οὗ πο 
ΒΌΆΡτοΙαΘ ΘΟ.Π0}} οὗὨ [86 παίϊοῃ, ΕΟΥΥ {106 Πδα αἰνσαγβ 18 οσχῃ ἴη- 
ἀεροπάσπί σὨοΥ ππδριβίγαίθ, ἡγ0 ΤΔΥῪ Ὡοῦ ἸΠΑΡΌΥ ὈΘ ΟοΟΙαραγθα ἴο 
186 Ἰογτάβ ᾿Ιοαἰοηδηΐβ οὗ οὐγ Βυ 16} οουῃί68 : Βυρογάϊπαία ἴο ἐβθιω, 
αρϑῖη, τ γα [86 μο8α8 ΟΥὨ Δ0111168, 80 ταῦ Ὀ6 Ταργοβοηΐθα 88 {με ῖγσ 
ἀοραΐγ-ΠἸδυΐοπδηΐθ : δηά, 1 ὑμογθ ΧΟΓΘ πὸ φεπόγαΐ ΤΌ]6Γ οὗ τ86 ψ 8 ο]6 
ΡΘΟρΪ6, γοῦ {ποῦ ΤΟΥ ὕ 6 γ6 Βυλ]] 6. ΘΟΙ ΟΠ ΘΔ] [ἢ8, τυ ἢ0 1 οογίδϊῃ 
6Ά868 υπὶ ρα ἰοροίπον, ἀπ ποθ ρθῃθσαὶ οοπνθπίίοη που]ᾶ ἰλῖκα 
ΤΩΘΑΘΌΓΣΘΒ (ῸΣ ΤΠ6ῚΓ Θομταοι ἰηΐογοδῦ, [ΠΙΩΔΗΥ͂ ΟΆ868 ΡΑΓΙΙΟΌΪΑΓ (Υ068 
δοίβα 48 ἀἰδποί δηά Ἰπαθροπάθηῦ χορ] 168, ποῦ ΟὨΪΥ θη {πο γθ τγ88 
ποῖ μο. Κίηρ. ΠΟΙ 7υᾶρα, Ἰπι δϑθῃ ἀυγηρ {Π6 ἰἰπη68 οὗὨ [Π6 Κίπρβ. 
Τηβίδποοθβ οὗ ὑγασβ Ὀθίηρ' σΑΥΤΙΘα ΟἹ ὈΥ̓͂ ΟΠ6 ΟΥ̓́ΙΏΟΤΘ ΡΔΓΓΙΟΌΪΑΓ ἐγὶ 68, 
Ὀοΐὰ Ὀείοτο δηᾶ δέον [86 θϑίδ] βῃτηθηῦ οὗ {Π6 τϑρϑ] ρουθυππιθηΐ, ΤΩΔΥ 
θ6 βθϑῃ ἴῃ Ψοβᾷ, χυὶ!. 1ὅ---17., ὁ πασ- ἵν. 10. ἀπὰ χνῇ]]---χχν., 1 ΟἼσοη. 
νυ. 18---23. 41---48, Τὺ Δρροβδιβ ἔγοπῃ 1 (ἤγοη. χχὶϑ, 11. {πδΐ 4 οογίδϊ ἢ 
ΠΌΡΟΣ ΟΥὨ ὈΘΥΒΟΠΒ 88 ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ [0 ΘΟμδίϊ 8 4. ΤΆΓΑΙΪΥ, δηά 0 οἴω- 
ΡΟΥΤΟΥ ΒΟ ἃ ΤἈΓΩΣΪΥ ἰο αν ἃ σϑργθβθηίδενυθ Βοδᾶ; ἴον 10 18. {πο γ6 
8814 (μαῦ {Π6 ἔΟῸΓ 80}8 οὗἩ διπιοὶ δὰ ποῦ ἃ ΠΌΠΊΘΓΟῸΒ ργοβθην, δπάᾶ 
ὙΟΓΘ ὑΠΘΓΘΙΌΓα γθοκοηθα ΟὨ]Υ 88 956 ἔλμλγ. ΗθηΟδ Ὑ76 ΠΊΔῪ ΘΧρ]αΐπ 
ΜὮγ, ΔΟοοσηρ ἰο ΜΊοδὰ νυ. 2., Βϑίθ]θἤθτ τηλῪ παν Ὀ6Θῃ 00 Βι18]] 
ἴο δ6 γτθοκοῃϑα διμοπρ [86 ἴδιμ]168 οὗ Φυάλῃ. [1ὺ 18 ᾿τωροββιθ]ο ἰὸ 
αϑοοσίδίπ, δ {818 ἀϊδίϑδῃςοθ οὗ πιθ, τ παῦ ΠΌΡΟΥ οὗ ἱπάϊνιαιι4}8 τγδβ 
Τοαυϊδιΐο ἰο οοπβεξαϊθ 4 μουβ6 ΟΥἉ ΤΆΠΙΙΪΥ ; Ὀὰΐ ΡΥΟΌΔΟΙΥ {86 Πα ρθ 
νγ88 ποῦ ΔΙνγαυβ Ὁμϊξοστη. ὦ 

2. ΤΠ Φῦ  6ΕΒ, 0 ΓΘ δρροϊηΐθα Ὁ Μοβεβ, μιδα 480 ἃ γἱρῃί, 
ΌΥ νἱγίαθ οὗ {ποὶν οἴἶοο, ἰο Ὀ6 ῥγοϑϑιῃῦ ἰῃ {86 σοπφγοεσαΐξίοη ΟΥ Θοηνθη- 
οι οὗἩ [86 βίαίθβ'υ αΑὐνον {μ6 ἀδβραγίασγα οὗ ὑπ 1ϑγβο 168 ἔγοιη Εἰργρύ, 
Μόοθββεβ, ἔῸγ βοπιθ 116, γχἷῪβ {ποὶν 8016 ἡυᾶσα. «6ἴῃγο, ἷ8 ἐδ μοτ- ἰπ- 
Ιανν, οὐβογυϊηρ {παὺ {86 ἀδ}}ν ἀυίε8 οἵ [18 ΟΗΟΘ "ΓΘ ἴοο βδανΥ ἴοσ 
τη, βυρροδβίθα ἴο πὶ (θαι )]6οῦ ἴο 186 Δρργοθδίίοῃ οὗ “δ βόονδῃ) {86 
Ἰηδαο0π οὗ ὑμάφει οΥ τυΐοσβ, 977 ἰεπϑ, οὗ ΠΤ ἶε5, 9 λμπάγοάς, ἀνὰ ὁ 
ἐλοιβαπάβ, [10 ἀδύθστηϊημθα ΘΥΟΥΥ αν οὐἨ [1016 Ἰρογίαμοθ ὅπιο 
ὉΠομηΒοῖγθθ, θὰ Ὀγουσμῦ [86 Λαγὰ σαιδες ἰο Μοβοβ. (Εχοᾶ, χυἹὶ 
14---26, ΟΥ̓ πὸ Ἰυᾶάροβ οὗ ἐεπς, {μογοίογθ, [6 γθ τσβὲ πᾶν Ὀθθῃ 

1 Μ|ςἢΔ6}18᾽86 ΟΟταπιομίΑσίθδ, νο]. ἱ, ΡΡ. 381---334. 344, 
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εἰσὶν ἐλομβαπά ; οὗ {86 χαᾶσοβ οὗ ΜΙ 65, ἐιοοῖυε ἐδπομδαπά ; οὗ {86 
)υάσεβ οἵ λεπαάγεάϑ, εἷΣ ἐποιιδαπά ; δρὰ οὗὨ τπ6 λυάρεδβ οὗ ἐλοιιδαπάδ, δὶς 
λιαπάγεα. ἸΒ6β6 δυάᾶροβ, οὐ δἰ βγομίδη Ῥγοίδοίβ (48 ἴθ βᾶνα θθθῃ 
641164), Θο6 τὰ ἴο αν τι 8 δβογί οἵ 7υβίίοο οὗ [86 ρϑᾶθθ ἴῃ βαυθγαὶ 
ἀἰνιδίομθ, ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἰδκθη ἴσο [86 τ᾿] Αγ αν: βίου οὗ 6 δοβῖ Ἰηΐο 
ἰβουβαπάϑ, πυπατοάβ, Εἰ Ὁ168, δπα ὑθῃβ: {818 νγχ88 8 τβ 6] ὈΓΌΡΟΣ [ῸΓ 
ἰδ 88 85 ΔΥΓΔΥ͂ ΤΩΔΙΟΒΙηρ, Δηα ποὺ Ἐπ 40]6 ἴο {πο ὶν βου οιμοπὶ 
88 ἰγ10 68 8Π4 ΓΆΓΩ1]168, ἰπ ἃ βοτὺ οὗ δοππίϊοβ, Βυ πα γοαβ, απα ἘΝ Ώρ. 
Ῥογθαρθ ΟΣ οἷά βδάχοη οοῃβιιυοη οὗ δλεγὶ 7 ἴῃ σοιμηζίοα, πμπάγεάοτε 
ΟΓ ΘΕπίρταΥοΒ ἴῃ ἀμπαάγειίς, Δα ἀδοΐποτε Ἰῃ ἀδοεηπαγίοδ, ΤΩΔῪ σῖγα ΒΟΙῺΘ 
Ἰισθῖ το 1818 δοοπδβυϊαοη οὗ Μόοβεβ. ὅϑοιῃθ οἵ οὺὐγ ]6ραὶ δηι αι αγῖθ8 
μαγα (βουσί (μα [Πο86 οοπουι10π8 οὗἨ [86 ϑάχοιβ ψο γα ἰδίκθη ΤΎΌΤα 
ἰμο86 ἰατβ οὐ Μοβοϑ, ᾿ἱπίσοἀυοοα Ὀγ ΑἸ γα, οὐ ὈΥ διὲβ ἀϊγοοϊζοη.": [ὲ 
16 ποὺ ΡΧΓΟΌΔΌΙ6, ἐδαὺ τη {πΠῸ6 ῬΌ]1ο ἀοΙ ΠθΘγαύνθ δββοι Ὁ] 168. {π6 γ80]6 
εἰσίγ ἰπουδαηα πᾶρσοβ οὗ ἰθπβ μα βοαίϑ δῃα νοῖϊθσθβ0 Μ,|οδδ6118 ΘΟ“ 
Ἰεοίατγοθ ἰδὲ ΟὨΪΥ ἴΠο86 οὗ Βυπάγααβ, ΟΥ θύῃ ὑμοβθ ΟὨΪΥ οὗ ἱβουδβαηᾶβ, 
16 ἰο Ὀ6 ππαεογβίοοα, τ ΒΘΠ πηθηίοῃ 18 Τη869 οὗ Ἰυάρθ8 ἴῃ {π6 16τ86]- 
Ἰθβῃ σον [1 0Π8.ὅ 

Βαΐ, αἴοεοῦ [16 ΘΒ Δ} 1 8ῃτησηΐ οὗ ἰδ ΗΘΌγονβ ἴῃ {π6 ἰαπα οὗ (δῆδδπ, 
88 [ΠΟΥ ὩΟῸ ἸΟΠΡῸΡ αὐγοὶὺ ἰοροῦμαυ ἴῃ σουπᾶ πυστηῦογβ, Μοβθβ ογἀαϊ πο 
δδὲ ἡπάρ 8 βου Ἱα θῈ δρροιηίθα ἴῃ δΥσΥ οἱἱγ ὑπο χν]. 18.), δά ἰὲ 
Βῃου ἃ ϑθοῖ {μαὺ {ΠΟΥ ἡ ΓῸ ΟμοβθῺ ΕΥ̓͂ ἴδ ρϑορίθ. [πὶ βιιοοθθάιϊηρ' ρθ8 
1μ686 7πα 1614] οἸο68 σσοσο Η]1οα Ὀγ (86 1,μονηΐθ8, ποὺ ρσορϑὈ]Υ Ὀθοϑαδο 
(Π6γ ἬΟΓΘ 186 ΡῬΟΥΒΟῺΒ ᾿Ὀαβὺ δ ]Ποὰ ἴῃ [86 αν οὗ [86 Ηθῦγονσα. (866 
1 ΟἌτου. χχὶ!. 4., χχν]. 29----82. ; 2 ΟἜγοη. χὶχ. 8---1]., χχχῖν. 13.) 

8. Θυσίηρ [86 δο)]οιγπίηρ οὗ (86 ΙΘγβθ 68 ἴῃ (86 ψ] ογποθ8, Μοβοδ 
ΘΒ ὈΒηθ ἃ 84, σου π01}} οὐ ΘΈΝΑΤΕ οὗ βουοῃίυ, (0 δϑϑιδὺ πὶ 1η (86 
βονογησηθηῦ οὗἉ [89 ῬΡ600]6. Τ]16 « ουσίβιι τ Ὀ1η16 4] Ὑγυϊύοσβ, 180 πᾶν 
Ἔσογοϊβοα {Β ἷν ἱρΘΠΌΙΥ ἴῃ ΘΟΠ) οἰ τΙπρ' ΠΥ [86 ὨΌΠΙΡΟΣ τ᾽ 88 1Ἰπν 64 
ἴο βουθηΐυ, δανα ρῥγοίοπαἀρα {πὺ (Π18 γγχ88 ἃ ροσιμδηθηΐ Δῃα ΒΕ ΡΥΘΙΩΘ 
οὐχὶ οὗ Ἰυατϊοδίαυγε; Ὀὰΐ δ8 [Π6 Ββδογθα ὙὙΧΊΘΓΒ ΓΘ ἰοί4}}γΥ β᾽1θηΐ οοπ- 
ΘΟΓΠΙπρ’ δ Οἢ ἃ ὑἰραπαὶ!, γγ 816 δυϊποσιβοα ο οομοϊυάθ ἐπαὺ τὸ νγᾶϑ 
ΟἾΪΥ ἃ ἰΘὨ ΡΟΓΆΓΥ ᾿ἰπϑταοη. 4{72ε᾽ {ποὶν τούαγηι ἔγοτῃ {Π6 ΒΑΡΎ ]ο δῇ 
ΘΔΡΕνΙΥ, Ὁ 18 γ»76}} Κπόνσῃ ἰδαὺ (86 «6 νγν78 ἀ1ἃ δρροϊῃΐ ἃ βαπη θα] ΟΥ 
ΘΟΙΠ01] ΟΥἨ ΒΟΥΘΏΓΥ δ “6 γυβα θη, ἴῃ ᾿ταϊἰδύοι οὐ ἐμαὶ ὙβῖομΒ Μοθοδ 
λα ᾿Ἰπβ πἰοα.6 [πη ἰμ6 Νὰ Τοβίδιμθπί, ὙΟΣΥ Ἰγοαποηΐ τηϑη οι 8 
Ἰη86 οὗ ἘΠ18 ΒΌρτγοιηθ {γιθαπαὶ, οὗ τ πιο δὴ δοοοὰπί Ὑ}}} Ὀ6 ἔου μά ἴῃ 
ἃ Βυδοαυδηῦ οπαρίον οἵ (μ18 νο ὩΠπ16. 

4, Ατοοηρ' {86 ῬΟΓΒΟΩΒ ΠΟ ΔΡΡΘΑΣ ἴῃ [Π6 [θγδθ "18 Θοπρτεραίοι 
ΟΥ̓ ἀἸοΐ (48 ΜΊΟΒΔΘ 18 ὕθστηβ 10), ἴῃ δα ἀ 0 Ὲ (0 [086 ΔΙ τοδαυ τηθπιοποά, 
Ἧ6 δηά 4 6488 οἵἩ ΟἴἴἕοΟΥβ ο8]]16ἃ ΘΟΕΙΒΕΒ. [{ 15 ουὐάθηῦ ταὶ {πὸ 
τοῖο ἀΠοσοηΐ ἔγομι ἴΠ6 “ οἰ γοπίδη Ῥγοίθοίβ οὐ Ἰυᾶρϑθι; Ὁ Μοβϑβ ὁχ- 
Ῥγοβαῖν οσάδι ῃθα ὑπαὺ [ΠΟΥ βου] ποῦ ΟὨΪ]Υ δρροϊηΐ Ἰυᾶροβ 'ῃ ον 
οἰἵἴγ, Ὀὰὲ 4180 βου θ68. γύμαι 186 1. ΕΠΟΙΟΩΒ 676, 1 15 πο ΑἸ υ]ὺ 
ἴο δοοοσίαϊῃβ. ΜΊΟἢ86118 Θοῃ)θούαΓοθ, τ τ στοαί ργορ Ὁ} γ, ἐπα {80 
Κορὲ {86 ψϑῃθδιορῖοδὶ (8 0168 οὗ (μ9 Ιβγδοϊθθ, πεῖ ἃ ἔαΣ Ὁ] τοοοσὰ 

ὁ Βδρὸπ ου ἘΏρ 5 ἢ Οονογησηθη, μαζὲ ἱ, Ρ. 70. Τωττοδη᾿ 8 Οἷτ!] Οογνοσζηταθηςὶ οὗὨ ἰδ 9 
Ἠοῦτενα, Ρ. 162. 

5 ΜΊομ66]18᾽8 ΟὐταταοπίΑυ98, γο], ἱ, Ρ. 345. | 
5 Τυϊὰ, Ρ. 346. 4 Τοὶά, Ρῃ. 347---369. 
ΥΟΙ, 111. Η 
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οὗ Ὀἰγίμβ, τηλυγίαροθ, δηα ἀθδίῃβ: δηᾶ {μαὺ ἰο  ἐπϑιὴ νχαϑ δϑοϊσιοᾶ 
186 ἀυίγ οὗ Δρρουϊομπίπρ {π6 Ρ ]1Ο ὈυΣ ΏΘηΒ δηα βουνῖσθδ οὰ {Π6 
ῬΘΟΡΙ8 ἱπαϊνι 04} γ. Τὕπαάον {86 τοραὶ ρονογηγηθηΐ, [Π686 ΒΟΥῚθ68 ΟΓΘ 
ΘΘΠΟΓΙΑΙΪΥ ἰαΐκοη ἔγοτα (86 {τ1ῦ6 οὗ [μον]. (1 ΟὨτομ. χχϑῖ, 4. ; 2 ΟἸ τοι. 
Χῖχ, 8---]1. ἀπά χχχῖν. 13.) [πὶ Πδαΐ. χχῖσχ. 10., χχχὶ. 28. ; “οϑῇ. υ11}. 
838. δῃηα ΧΧΙΙ, 2. ψγὸ πα ἴθ πὶ 88 σοργοβθιῃίδίνοθ οὗ {Π6 Ῥθορὶθ ἴὴ 86 
αιοῖβ, ΟΥ ψβθ {Π6 Ὺ δηΐογοά ᾿ηΐο οογοηδηύ ψι (ἀοα. [ἢ μηδ οἵ νγᾶΣ 
ΤΠ6Υ͂ ψ γα οδαγροα σι (ῃ6 ἀυΐγ οὗ Θοην θυ πρὶ ΟΥΘΓΒ ἴο {Π6 ΔΥΤΩΥ͂ 
(θδυῦ. χχ. δ.); δῃά ἴπ 2 Οἤγοη. ΧΧΥἹ. 1]. τγὸ τηϑοὺ ΜΠ 4 5εγίδε, πο 
ΔΡΡΘΑΙΒ ἴο ανϑ Ὀ6θῃ δῦ 18 ΠΟῪ ἰδΙταΘα [116 ηεειϑίεγ-ππαδίογ-σοπεγαΐ. 

171. Οἱ [16 ἀδαίῃ οὗ Μοβοβ, ῃ6 δοστωϊηδηᾷᾶ οὗ {86 οὔ] άγοϑη οὗ [δγϑο 
τ88 σομῆαοά ἰο οὌὈβηῦάα, ψῆο Βδα Ὀδθθὴ Ἀ18 τηϊπιβίον (Εἰχοά. χχῖν. 18. : 
08}. 1, 1.); δηὰ ὑμᾶοσ σοι {πα ἰαπά οὗἩ δῆδδη νγὰβ βυράποά, δρᾶ 
αἰνιἀοα ΔρΎΘΘΔΟΙΥ ἴο 186 αἀἰνῖπο ᾿π)υιποίζοηβ. Οπ ἴμ6 ἀοαία οὗ Φοβδυδ 
δηα οὗ 186 6] 6.8 οὔ 818 δοιπο}]}, 1Ὁ ΔΡΡΘΆΓΒ (δαὺ 106 Ῥθορὶθ αϊά ποῖ 
οἤοοβα ΔΗΥ͂ οἰϊοῖ τηδρ᾽δίταϊθ ΟΥὁ ΘΟ ΠΒΘΙ]ΟΣΒ ἴῃ {Π6 1} ρἷδοθ, Ὅἢ6 οοπ- 
ΒΘΑΌΘΩΟΒ (88 τηὶρσῦ πδῦιγδ!]Υ 6 ἀχρθϑοῖθα) νγ88 ἃ ὑθιωβογδσῪ ἈΠΆΓΟΌΥ, 
ἴῃ ψ ΠΟἢ γα ἀγὸ Το] {παῷ ΟΥΘΣῪ τήδη αἀἸὰ ψγβαῦ νγὰβ τὶραῦ ἴῃ ἢ18 ΟΠ 
Ἔυ68. (Δυάρ. χχὶ. 25.) ΤῊ Ϊ8 βίδα οὗ {ηρΒ οοοδβιομπθά {6 σονθγησαθηΐ 
οὗἩ ἴβυϑϑὶ ἴο 6 οοχωητη θα ἴο οογίδιῃῃ ΒΌΡγοιΘ τηδρδίγαίθβ, ἰθυτηθα 
Φῦρα ΕΒ. ὙΟΙΡ ἀρ Υ τγ88, 1 ΒΟΙῚΘ Ο8868, [0 11ἴ6, Ὀαὺ ποῦ ΑΙ ΨΑΥΒ 2 
δπᾷ {μον οὔθ τγδϑ πού μουθ  ΓΥ, ΠΟΙΒΟΣ γγ88 {86} ΒΘ ΟΟΘΒΒΊΟ. Θ0Ὲ-- 
βίδηί, ΤΆΘΙΟ 8180 ὝΟΥΘ ΔΠΔΙΟΪ16Β, ΟΥ 1ηΐοσνδὶβ οὗ βουογαὶ γὙθδγΒ᾽ 00Π- 
τἰπύδποθ, ἀυτίηρ τ ΒΙοἢ {π6 Θγδθ] 1068 στοδηθα ὉπᾶοΓ (Π6 ὑυσδηηΥ οὗἨ 
ΤΠΟΙΓ ΟΡΡΓΘΒΒΟΙΒ, δῃα μδἃ πὸ ρονϑύμοσθ. Βυῦ ἱβουρὰ (ἀοὰ δΙπη861 ἀἸα 
ΤΟ ΌΪΑΥΙΥ ἀρροϊπΐ {86 }υᾶροβ οἵ [πὸ ΙΒγδϑὶτῦθβ, [86 ῥοῦ] πϑυθυίμ6 1688, 
ΟἿ ΒΟΙ16 ΟΟΟΔΒΊΟΏΒ, 6] οίθα ᾿ἴτη γγῃ0 ΔΡΡοδγοϑά ἴοὸ γι: τηοδῦ ῬΤΟΡΟΣ [ο 
ἄδ νοῦ ἴθ πὶ ἔγομι {μον ἱτωτηθαϊαῦθ ρργθββίοῃ: ἐμ8 Φ ΡΒ μδἢ γ88 
οἤόβθα ὈγῪ ἐμ [βγβο 68 θογομπά «“ογάδῃ. ἊἈΑ8, πούγουοσ, 1 γα ΘΕ Υ 
Βδρροπϑά {μπαῦ 186 ΟΡῬΣθββίοηβ ψὶοῖ τοηἀογοα [6 αββιβίδηοο οὗ Ἰυαρ88 
ΠΘΟΘΒΒΑΓΣΥ͂, ΟΙΘ πού [6]Ὁ ΘαΌΔΙ]Υ ΟΥ̓ΟΣ 411 [8γδ6], 8ο (86 ρονγοῦ οὗ (μοβ6 
)υᾶρσοβ, Ὑ8Ὸὸ σογα οἰθοίθα ἴῃ ογάον [0 ρσγοοῦγο {Ποῦ 6] νοσάμοθ ἔγοτα 
Βα οἢ βογυϊία 68, ἀ]ἃ ποΐ οσίθπα ΟὐῸσ 411 (86 ρϑορὶθ, Ὀαὺῦ ΟὨΪΥ οὐοῦ (μδΐ 
ἀιθίσιοι τ Βοἢ {πον μά ἀοϊνοσοα. Τμὰβ «ΘρΡΕίμδῃ ἀϊά ποὺ ΘΧΘΓΟῖβ6 
εἷθ δ ΒοΥ  Υ Ομ {818 8146 “ογάβῃ, ποῖῖμον ἀἸὰ Βαγαὶς Ἔχογοῖβο 18 }π61018] 
μον ῦ Ὀογομπᾶ ἰδεῖ τῖνοσ. ΤΏ6 δ Που Υ οὗ [86 }άρ6 8 νγ88 ποῦ ᾿πίογϊο 
ἴο ὑπαὶ τ ΒΙΘΝ τῦ88 δέου νγαγαβ οχογοϊβοα Ὀγ (86 Κίηρβ: 10 οχίθῃαρα ἴο 
Ρθδο6 δῃά ψγαχ. ΤΏΘΥ ἀθοΙἀοα οδιδ68 ψιβουῦ ΔρΡρΘα]; Ὀαΐ {86 γ Βιδᾶ 
ΠΟ ΡΟΥΘ 0 ϑηϑοῦ ΠΟῪ 4078, ΟΥ ἴ0 ᾿ροβ6 ὩΘῪ Ὀαυγίμοπβ ὉΡρομ {86 
ΡῬΘ6ορΙθβ. ΤΟΥ ᾿6Γ6 ργοΐθοίοσβ οὗ {π6 ἰατγβ, ἀθίβῃαββ οὗ το] ρίομ, δᾶ 
ΒΥΘΏΡΘΙΒ Οὗ ΟΥ̓ΤΏ68, ραγΠΠΟΌΪΑΥΥ οὗὨ ἸΔοΙαῖστΥ, τ ῖοῖὶ 88 ὨΙΡῚ ἔγθβϑοι 
αρϑιηϑῦ  ΘΠουδῇ ἐμοῖς βουθγοῖσῃ ΕὙγίμοσ, [686 ἡυᾶρθ8 γογο ψιδοὰξ 
ῬΟΙΩΡ ΟΥ ΒΡΙ6 που, ἀπά ἀοδτςαίο οὗ συλγαβ, ἰγϑῖη, ΟΣ δα ραρθ: Ὑ}1688 
1ηἀδερα {861 οσῃ γ ἢ πὶσῦ Θπ8 0 ]6 ὑμοῦλ ἴο τϑκο 8. ΔΡΡΘΆΓΆΠΟΘ 
ΒΌΪ 4016 το {ποῖν ἀἰρηϊγ. ΤΘΙΓ ἸΠΟΟΤῚΘ ΟΥ ΓΘΥΘΏῸΘ ΔΓΟΒΘ ΒΟ] ΘΙΥ ἔγοτα 
ἀβαωβννι ΤῊϊ8 ἔοστα οὗ δαιηϊηϊδίσγαίζοι θυ βἰδίθα ἔγοια Φοβῃυδ ἴο ὅΐδυ)], 
ὉΣΙΩΡ᾽ ἃ Ροτοα οὗ δρουΐ 389 γρδγβ.Ἔ ! 

1 ΜΊοΡΔ6]15᾽8 ΟΟτησηθηίασί δ, νοΐ. ἦ, ῬΡ. 249---25]1. 
3 ΤάρρδηΒ 1,ϑοίγεβ οὐ 768} Απεχυἑο8, Β . ἹΜΙοΒΔ6118᾽ 8 ΟΣ ΘΠ Ασῖοα, το]. ἃ, 

ῬΡ. 362-- 204, γχ. ΟΥ̓́ΑΥΟ8Β 1,Θοῖαγοβ οὐ ἴΠ6 Ῥεηϊδίουςι, νο], ἰϊ. ῬΡ. 95--- 104. Βίορτα» 
4] ποίΐοο8 οΥ̓ [86 βονογαὶ Ἰπάροδ, 88 Ὑ76]}} 88 οἵ [πο βονοίοίζηδ 80 διιοοοοδοὰ ἰμ6πι, ν7111] 
Ἰοπηᾷ ἴῃ ἴδ ΗἰδίοΥ 8] ἱπάοχ δί τἴμ0 οῃὰ οἵ [πὶ8 νοϊυ 6. 
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ΤΥ. ΑἹ Ἰοηρσία, {μ6 1Βγαθ} 1068, ὙγΘΆΥΥ οὗ μανίηρ αοα ἴοσ {Π6ῖγ βονο- 
τοῖρτι, δπᾶ ργονοκοᾶ ΒΥ {π6 πιϊβοοπαποὺ οὗἩ {π6 Βοπβ οὗ ἔπ Ἰυᾶρε δηά 
ῬτγορΒού ϑϑδαιηιθὶ, ΠΟ 1η 818 ο]4ἃ ἀρ μαα δββοοϊαίβα {βϑῦχ 1 ΒΙπλ86 1 
ἔοσ {86 Δαπμηηϊβίσδίοη οὗ δῇἴβ ΓΒ, ἀθδιγοὰ ἃ ΚΊΝΟ ἴο Ὀ6 βοῦ ουδὺ ἴμϑιι, 
ἐο ἡμάσε ἐΐεπι κε αἷΐ ἐδ6 παΐϊοπα (1 ϑδτα. νι]. ὅ.), (8 ὑπ οβῖρηθαὶγ 
ΚΙ ΔΙ Πρ {86 ἀ 6510} οἵ {π6 ΑἸτασηΥ, τη πδα ογάδὶποᾶ (μα ἴῃ (86 
ἘΌΪΠμ658 οἵ [τλ6 [86 Μοββίδῃ βῃου]ὰ 6 θογῃ οὗ ἃ σογϑὶ βουββ. 

1. 800} 4 οὔδηρα ἴῃ {πον ρογοσητηθηῦ Μόοβοϑϑ ἔογεβανν, ἀπ δοοοσά- 
ΣΩΡΊΥ, ὈΥ αἰνίμθ σοτητηβηᾶ, μ6 ργθϑοσ θα (86 10] οσίηρ ἰατσϑ, Ὀοτἢ 
ΘΟΠΟΘσϊηρ {Π6 Ὁ Θ]θοοη οὗ ἃ Κίηρ,, δῃᾷ δ͵8βο ἴογ {π6 ἀϊγοοίίοη οὗἉἨ ἐποὶν 
ξπΐαγο βου γ Ί σὯ8, ΜΠΙΟΒ ἀΓ6 τϑοοσγαϑα ἴῃ Ὠουΐ. χυὶϊ, 14---20, 

(1.) Τδο τίσλέ οὗ ομοῖοθ νγαϑ ἰοῦ ἰο 186 ρϑορ]α, Ὀαύ ψῖ (μι18 ΠἸταϊῦ- 
δου, ἐμαΐ {86} ταυβὺ δἰ σαγβ οἰ θοῦ ἃ πδέϊνϑ 1[βγϑϑ 6, ἀπ ποῖ ἃ ἔὈΓΘΙρ ΠΟΙ, 
Ομ ὕγοηι ἀπιοὴφ ἐὰν δγοίδγοη δλαϊέ ἑλοι εοὲ ἀΐηφ οὐον ἐδδε : ἐΐοι πιαψοδέ 
κοΐ 8εΐ ἃ ξίγΑΉ ΘΟ ΟΥΕΥ͂ ἐΐδο, ιο]ιϊοὶ ἐδ ποὲ ἐὰν δγοίλον. 

ΤῊ18 ψὰ8 ἃ Ὑ186 δηα ραϊγιοίο ἰανν, γν6}} δἀαρίβα ἰο ἱπβρῖγθ ἃ }ι8ὲ 
ἀγοβδα οὐ ἐογείρῃ ἱπίσρυοτβ δηα ᾿πυϑάθσβ, δηα δὴ ὑπϊϊοα ν]ρΊ] Δ ηο 6 ἴῃ 
ΤαρΡ  Ππρ᾿ Βυο ἢ ῬΟΥΒΟΠΒ ἴτοιη [16 ρονθυῃιηθπί. ““ πο ΨἘΠῸ 18 ΒΟ ἀπά 
«εὰ τριοῖ 1π ἃ ΟΟΙΩΙΠΠΙΓΥ, 18 108 πδίαγαὶ Ὀγοίμοῦ ; ἷ8 Βα ιίβ, αὐίδο- 
ΤηΘηΐ8, 8Πα ᾿Ἰηΐογοβίθ ΒίΓΟΠΡῚΥ ΠἸηἸς τ ἰοὸ 10; π 116 (ἢ βοῃ πηοηΐϑ, 
Σϑοϊηρθ, δά ᾿ηὐοτοδίβ οἵ ἃ βίσδηρογ 40 οἴνθῃ 88 πδίαγα]ν οοπηθοῦ ᾿ἰπὰ 
ὙΠῚῚ ὁ ἴὈγοῖστι ΘΟΟΒΙΓΥ, 8πα δἰθηδίθ ἢ ἤοσὶ (δαΐ ἴθ ΜΓ ΒΙΟΒ ΒΘ 
Το 81468.) Βυΐ {818 βίαϊαίθ αἸα ποῖ ΔΡΡΙΥ ἰο {86 οδ86 οὗ πΠ6 παίοῃ 
μεὶῃρ δ ΔΩΥ {ϊπ|6 Βυ)]εοίοα, ὈΥ ἔΌΓΟΘ ΟΥ̓ ΔΙΊΩΒ, ἴὸ 8. ἔοσοῖριῃ. ρυΐμοο ; 
δου [6 ῬΒΑτΊβθοθ Δ συγ β 80 οχρ] ἰηϑα 1. 

(2.) Τα 1βγδϑ  θβ ΤΟ γΘ ΘΟ ὯῸ δοοουηῦ ἴο δρροϊῃηΐ ΔΩΥ͂ ὁπ6 ὅο ὉΘ 
ἐμεῖν Κιηρ, 0 γγ88 πού σμοβθὴ ὉΥ ἀοὰ. 7Ζ7ῆοι δλαϊέ ἴῃ ἀπ τοΐδο 86 
δῖμ ἀΐπο οὔεν' ἐΐδε τοΐοηι ἔ)ι6 ἸΟΒῸ ἐὰν Οαοα 8λαϊϊ ελοοδε. 

ἈΘΟΘΟΓΑΙΠΡΊΥ, ᾿6 Δρροϊηίθα 58}, ΒΥ Ἰοῖ, ἴο ὍΘ {π6ῚΓ ἢγβὺ Κίηρ ; 
Πανὶ, ὈΥ͂ πδῖμθ, ἴο θ6 (Π6]ν βθοοῃά ; οϊοιλοῃ, Π18 βοῃ, ἴο Ὀ6 μ18 βυσ- 
ΟΕΒΒΟΥ : 8η6ἃ {Πθῃ τηλᾶθ {Π6 σϑρὰὶ ρονθσῃτηθηῦ ΒογΘα Δ ΥῪ ἴῃ ΠανΙ 8 
ἴλταϊγ. Βυῦ {818 ἰδ α14 ποΐ δχίθπα ἴο ὑποὶσ βυ θΒθα ΘΠ ΟΪῪ ο] δοίην; 
ΘΥΨΟΓΥ͂ ᾿πα ιν 8] Κιηρ: ΤῸΓ 80 Ἰοηρ' 88 {86 τοὶ ρῃϊηρ, ἔπ ]γ ἀἸα πού νἱο- 
ἰαΐθ {π6 ἔυπάλταοηίαὶ ἰαγϑ οὗ [6 ἐμοοοσϑου, ἴΠ6 Ὺ νου σοπίϊπαθ ἴο 
ῬΟδδΒθ88 {π6 [Ὠγόπ6, Ὀυΐὺ 1 [ΠΘΥ ὑγτγαηηϊζΖϑᾶ, ἐμ Ὺ που] ἐογίοϊ 11. 
ΥΥῈ τοραγὰ ἰοὸ {86 Οχύθυ πα! αὐ} ἘΠ οΔ 0 ἢ8 Ἡ ΒΙοΐ {86 «6 078 ΔΡΡΘΑΓ 

ἴο ανο ἀοιηδηαοα ἴῃ {Π6}} ΚΙΏΡΒ : ---- ΘΟἸ 6] 1688 Οὗ ΡῬΟΓΒΟῚ δηα (α 1 668 
οὔ βίαδίαγα βθθπὶ 0 βανθ Ὀ6θη [86 ῥγποῖραὶ σθαι βιύθβ. ΤΉυΒ, Δ μουρἢ 
54} τγᾶβ οομδαϊαϊοα Κιηρ οὗὁἩ Ιβγϑθὶ Ὀγ {86 Βρθοὶδὶ δρροϊηϊπχοπί οὗ 
αοά, γοὺ 1 ἀρΡΡΘδΙΒ ἴο ᾶνθ Ῥθ6θὴ ΠΟ ἱποοῃΒι: ἀ6ΓΆ0]6 οἰγουτϊηβίλῃοθ 1 
186 6γα8 οὗ [6 Ρ60ρ]6 δαί ἢ6 γγχὰθ ἃ ολοΐοο ψομῆφ τπαπὶ απά σοοάΐν, απὰ 
Ὠιδί μογὸ γγ188 ποΐ αἀπιοπῷ ἔδο ολιϊάγοπ οΥ᾽ Ζεγαοὶ ἃ φοοά ον ρεγϑοη ἐδαπ 
δε: βοηι ἐδλδ δλοιίάοτε ἀπά μρισαγας ὯΘ ΔΒ ἽΝ ΠΕ ἐμαη απν ὁ ἐδό 
»εορίο. (1 ὅδῃι. ἴχ. 2.) Απά ἱβογϑίοσθ ϑαιχιοὶ βαϊα ὑο ῃ8 ρθορὶο, 

δ ΤΊ τδϑ οἱ [86 στουηὰ οὗἉ {Π18 ἰδτν [πὶ 186 ῬΉΔΤίβ6 68 δη ἃ Ηοτοῦ Δη5 ὑγοροβοὰ δαὶ ἰη- 
εἰάϊουα αποδοπ ἰο 968π8 ΟἸ σίβί, ---- 719. ἐξ Ἰαιοίμῖ ο σίυε ἐγίδιιίε ἰο ΟΈΒΛᾺ οΥ Νοῦ (Μϑἷιἷ. 
χχὶΐ, 17.) ἔογ, δὲ δδὲ εἴπηθ, [86 ὙΟΙΘ πὰ 6 Υ [Π6 ΔΌΓΠΟΓΠΥ οὗὨ 8. ἔογείρῃ ρόνγοσ ὙΠὶοἢ 
ΠΟΥ ἀειοδίεα, ΗδΔα ΟἸγίδι γσορὶϊοὰ, ὙῈ8, ἴμοπ [ΠΟΥ που] ὰ μαγθ οοπάοιηποα ᾿ἰπὶ ὈΥ [8 
απ. Ηδὰ πὸ δυδιπεγοὰ, Νο, τμθη {Π6Ὺ που μανο δοσυβοὰ Πἷπι ο Ομεβασγ, (τ. Δ. ΟἸδσκο 
οὐ Ὠσπξ, χυὶϊ. 156. [Ι᾿ Βὶ8Β ΟΟΓΙΙΘΌΪΔΙΥ οὐ Μαῖι. χχὶΐϊ, 16---292. 86 48 ἀἰβουκϑοὰ 1118 ἐπὶ 
Ῥοείδιηϊς 80 )θεΐ 'ἱπ ζγοδί ἀθ(41} δῃ ἃ ᾿ 1 Ἔατιδὶ 4 0}}11γ.) 

Ἡ2 
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δὴ δα ρῥγοϑοηίθα 5356. ἰο ἰἤθ: 8.6 ψὸ ἀϊΐηι τολοπὶ ἐδ 1,08} λαϊΐ, 
ολοβέη, ἐλαὲ [ὮΘΓΟ 18 ποπὸ ἴΐλο ᾿ιὲπι ἀπιοπρ αἰΐ ἐδδ μεορίο. (1 ὅϑιι. χ, 
24.) Ηρηοθ, α8ο, 1λαν!α 18 βαϊά ἰο αν ὑθϑῃ γμαάάν, ιοἱίλαϊ 07 α δεαι- 
ἐὐβεῖ σομιπέοπαποο, ἀπά φοοαϊΐῳ ἕο ἰοοὶ ἐο. (1 ὅϑᾶτα. χυὶ. 12.) Τῆι ρβορίο 
οὗ 1.6 Εἰαδί βϑϑῖὰ ἴο μᾶνϑ Βδα ἃ τοραγὰ ἴο {π686 Ῥδύβοῃδὶ Ὁ }}{168 ἴῃ 
[86 οἸδοῦου οὗ {πον Κὶπρβ, ἴῃ διό ἴο {πο86 οὗ βίτθηρί, ὀουγαρο, 
δα ἐογξπαα οὗἩ τηϊηά ; δηὰ 1Ὁ γγὰβ βυοι ἃ Κίηρ' 838 {Π6}Ὺ προσ Ὀου 8 
μα, τοι {π6 Βγδο 68 ἀσδιγοά. 

(8.) Τ86 Κἰπρ γγαϑ ποὺ ἰο ηικζέίρίψ ἤογϑε5 ἴο ᾿ϊγιβοῖ, ΠΟΥ σαιιδο ἐδ 
»εορΐδ ἐο γεΐμγη ἕο Ἐσνυρὲ ἰο ἐδ ἐπ ἐλπαΐ ὧδ 8βμοιμία πιμέἑρίῳ ἢογδβεε.} 

ΤῊ15 ΡγΟΒΙ ΒΟ. 188 Ἰη μα 6α ἴο ῥγονθηΐ 4}1} Θοσωσα σοὶ] ᾿πύθ ΘΟ [80 
ὙΠ} Εἰργρί, 8π4, ΘΟΠΒΘα ΘΏΥ, ἴο ῬΓΌΒΟΡγα (Β6ῖ ἔτομι Ὀαϊπρ' οοηία- 
τηϊηδίοα τ 1ΔΟ]ΑἰσΥ ; πα 4180, ΌὈΥ σϑδίσγαϊπϊηρ' (Π6 6 Ὑ8 ἔγοπι (Π6 Ὧ86 
Οὗ ΘΑ ΥΎ πὶ γαγ, ἰο Ἰοδα (Ποιὰ ἰο {τϑὺ ΠΡ] 1 1} ν πὶ (86 ΒΡΘΟΙΑΪ ρτο- 
ἰοοίοῃ οὗὁὨ {πμ6 ΑἸπισῃΐγ, ἔτγοτη μΟ86 Ῥυγ6 ὙΟΥΒΏΡ {Π6Ὺ τηϊρῦ δ6 
βοἀυοοα ὈΥ͂ Θχίοπαϊπρ' Π6ῚΣ ἀΟΙΔΙ Ὠ]ΟΠ8 διποηρ' (86 ποὶσῃομτῖηρ' ἸΔοἷλ- 
ἴσοι Β πδίϊοῃΒ ΟΥ̓ ΤΏ68}8 οΟὗἨ σάν ΓΥ. 

(4.) Το Κίηρ ψχα8, ἔαγίμοσ, Ῥσο 164 ἔγοστα νι ρίψιίπο ιυἷσοε ἰο 
ἀὐπιβοῖ, ἐλαὲ ἀἰδ ἀοατέ ἑμγπ ποὲ αἰοαν ἴγοτα [μ6 ἰΔὉΓ δηα ὑσόυβῃρ οἵ [δ 
Οοά οἵ ἴβγαθὶ, Ὀγ ἷβ βαὶπρ' βεαυοοά ἱπίο 1ΔΟ] ΔΊ ΓΥ ἴπ ΘΟ βθαιθῃοθ οὗ 

᾿ς  ογαεῖρῃ 41Π|8η068. ΗΟΥ ρΊΟΒΒΙΥ {818 1ανν νγα8 υἱοϊδίθα ὈΥ ϑοϊοιηοη δπά 
ΟΥΒΘΓ ΤΩΟΒΑΥΟΩΒ {π6 ἰδίοσυ οὗ {πΠ6 96γ)7ἷὲ δηὰ [βγβ6] 1068 ΔρυΒἀΔΠΥ 
ΤΘΟΟχᾶΒβ, ἑοσϑίμοσ τὴ [Π6 ἔδί8] ΘΟμΒοα θποαΒ οὗ βυο ἢ ἀἸβο θα θηο8. 

(6.) ἴῃ ογάδσ. ἰοὸ ρσγανθηῦ οὐ σϑβϑίσαϊῃ {μδὺ ΤΟΥΔ] ΔΥ̓ΑΙΤΊΟΘ ΟΥ̓ ἸΌΧΌΙΥ, 
ἔοσ σι ῖοῖι οὐἱθηΐαὶ τποπάγοῖβ ΠαΥΘ αἰνγαυβ Ὀ6Θῃ ἀϊδύηρυ δῃ64, [Π6 Κιηρ 
88 ἴον! ἀἀθη σγεαΐϊψ ἐο πιμϊέὶρῖψ ἰο ᾿ὐἰπιδοῖ οἰϊυον ἀπε φοϊά ; Ἰοεὶ [0 
οἰτου]αϊίομ οὐὗἨ τποη Υ βου] Ὀ6 ορβίγιοίοα, ἱπαπβίγυ αἀἰβοουγαροά, οἵ 
[15 ΒΌ δ)]θοίβ Ὀ6 ρον θυ 866. 

(6.) [πὰ ογᾶον ἐπαὺ {μϑὺ τῖρμῦ ποὺ Β6 ἱρποτγαπί οὗ ἔσθ τοϊσίοη, διὰ 
ὉΓ [86 ἰατγβ οὗ {μὸ 1βγϑβϑὶ1δοβ, 86 Κίπρ' τγδδ δῃ)οϊπϑα ἴο υτῖῦθ ουἵ, [Ὁ 
Ὧ18 ΟὟΤΙ. 1186, 8 ΘΟΥΤΘΟὗ ΘΟΡΥ οὗὨ 86 ἀϊνίηθ ἰὰν ; τ ΒΙΟἢ Σ͵ ὉΠΟΙΔΟΙ γ788 
1ηἰοποα ἰο τῖνοὶ (ἢ18 ἴδὺν πιοτὸ βσιη]ν 1ῃ ὶθ ΤΩ ΙΏΟΣΥ, δπὰ ἰο μο]ἀ [ἴηι 
ἴῃ οομδίδηΐ 80) οἴου ἴο 108 δυϊ μου. ΕῸΓ [86 Βδτηθ ρΌΓΡΟΒΘ Β6 8 
τοαυϊγοά ἰο γοϑαᾶ ἱπ [818 ΘΟΡΥῪ αἰὲ ἐδ ἄαγε 9 λὲς {6, ἰπαξ ἣδ πιαν ἴρατπ 
ἐο ἤξαγ ἐδ ΠΟΕΡ ἀΐβδ αοά, ἰο ἄδορ αἷὶ ἐδι6 τοογά8 ὁ ἐ᾿ιῖ8 ἴαιο, ἀπά ἐΐιεδε 
δίαΐμίοδ, ἔο ἄἀο ἐδλεηι. 

Τμυβ {π6 ροόνοσ οὗ [π6 [δγδϑ 8} Κίπρθ γ88 οἰγουπηβοσὶ υοα ὮΥ ἃ 
οοᾶς οἵ ιπἀκπιθηίαὶ ἀπ δαυ8] Ἰανγβ, ργουϊ θα ὈΥ ἱπβηῖνο τβάομι δπὰ 
τοοϊιυαο. ὙΠ τοραγὰ ἰο δοίυδὶ ἔβοίβ, 1Ὁ αρρϑᾶγβ ἔγοτῃ 1 ὅϑὅδπι. σ, 26. 
ΘΟ ρΑΓοα τ] 2 δῖα. ν. 8., 1 Κϊηρβ χιὶ. 22----24., δπᾷ 2 Κίηρβ Χὶ. 17. 
ἐμαῦ 186 15γδθ 58} Κίηρβ γογα ὈΥ͂ ΠΟ πιθϑη8 ροββθββϑᾶ οὗ υπ]ϊπιϊ θᾶ 
Ρονοσ, θὰ Μ6Γ6 χαβίγοίθα ΕΥ̓ ἃ βοϊθιηῃ βρυϊδίίοη; δ ἐμουρ [ΜΕΥ]. 
ΟΠ ΒΟΙῚ6 ΟΟΟΑΒΙΟΩΒ Θυϊηοθα ἃ αἀἰβροβὶ ἄοῃ Ἰοδηΐπρ (Οὐ 8 ἀοβροίιβιι, 
(1 ὅδαηι. χὶ. ὅ---. διὰ χχὶϊ. 17, 18.) ὙΒΟΥ δᾶ, βουγουογ, (μ6 τραῦ οἵ 

1 ΤῊθ Δ τγ88 ἰο 6 ἃ βίαπάϊηρ ὑτῖαϊ οὐ ργίησο απ ρϑορῖθ, τ βοίμοσ (Π6Υ δὰ ἐπιδὶ δπὰ 
οοηβάσδηςο ἰπ αοἀ τποὶν ἀοἰΐνογοσ. 806 ΒΡ. Θ'Βουϊοοῖϊκ᾽ 8 Ὀ᾿βοοῦζθοβ οη ῬΙΟΡΠΘΟΥ͂, Π) 180. Ἰν.; 
τῇ ΟΣ ἢ6 ἢ88 ΘΧΟΟΙ]ΘΠΟΥ οχρ ἰμθὰ ([Π6 τοαϑοιμ δηὰ οὔδεὶ οὐὗἩ [ῃ6 Ἶανν, δῃηὰ {π6 ἰμῆπθηοθ 
ψθϊο ἰδ 6 οὔϑογνδησο οὐ πορθεῖ οἵ 1 Πδὰ ἴῃ 1[Π6 αἰἴδίγθ οὗ [26 1βτ80}1{68. 

3 ΤΏαοὶ 186 166} 188 ππομάγοῖδ, ουθῃ ἴῃ 1π6 πογϑὶ ὑἰπλ68, Ὑγσοσγο οοπδί ογοὰ ποῖ 88 ΔΌΟΥΘ 
Ἰανσ, Ὀπὲὶ 828 τοδίζαϊηθὰ Ὦγ ἴϊ, ἰ8 ουἱάθηξ ἔγοσῃ (δ6 δἰβίοτγυ οὔ Αδῇ, ἃ τπηοβὲ δρδηδοηϑὰ ῬγΊΠΘΒ. 
ῬΠουκὴ ᾽.6 ΘΑΥΠΟΒΙῪ οογείοα ἴμ6 Ὑιπογαγὰ οἵ Ναροίδ, οπθ οὗ δἰ8 διιρ)θοίθ, δμὰ οἰεξοὰ [0 
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ΠΟΛ ΙῚρ᾽ ὙΓΆΓ Δ Ρ6806, 8.8 γ76]] 88 {16 ῬΟΤΟΓ οὗ 118 δῃᾷ ἀθδίῃ ; διὰ 
ΘΟ] οπ ραγίϊου δῦ ΟΟΟδβΊοἢ8 Ρὰζ ΟΥΤ.1Π818 ἴο ἀθαῦμ πὶ ουῦ [86 ἔοτ- 
τ081{168 οὗ )αδίῖοο (2 ὅδ. ὶ. ὅ---1δ., ἴν. 9. 12.); Ὀαΐ, ἴῃ σοπογαὶ (μο Ὺ 
δά τ] Ἰβίογαα ᾿ιδίϊοα ; ΒΟΙ ΘΕ η68Β 1ἢ ἃ ΒΟΠΩΓΔΔΙῪ ὙΒΦΥ ὈΥ {πμϑιβοῖνοθ 
ΜΈΓ ἰΠ6 6886 ΒΡΡρΘΑΓΘα οΟἶθασ, δ8 ᾿ϑεανιὰ ἀϊα (866 2 ὅϑιη. χιὶ 1---ὅ,, 
χῖν. 4---11. ; 8η4  ΚΊπρϑ 1}. ὅ----9.), οὐ ὈΥ͂ 7υᾶρεβ ἀὍ]ΥῪ οοπϑ υξοά ἰο 
μ6ῸΓ δηα ἀδίδυσηϊπθ οϑυβοθ ἴῃ [86 Κιηρθ παρα. (1 ΟἝγοη. χχιὶὶ. 4., 
χχτ!. 29--- 82.) ΜΊΟΒΔ6]15 {Β1η}κ8 10 ῥτοῦδθὶα ὑἐμαῦ [ΒΟΥ ΤΟΥ͂Θ ΒΌΡΟΣΙΟΣ 
οουΓί8 ΘΒ Ὁ] 18Π6α δ «“6ΓΌΒΆΙ 6 τ, Ἰη Ἡ ΒΙΟἢ. Πλαν] Β ΒΟῺΒ ῥγθβ θα, δᾶ 
ἐμαὶ ἴῃ ῬΡβ8]. οχχὶ}. ὅ. {86 γ6 18 8ὴ δ᾽] υδίοῃ ἴο πότ : δυΐ πο τηθηςοη 
15 τηδ 6 οὗἨ 8. ΒΌΡΥΘΠΙΘ ἰχ]θηαὶ ἴῃ ἰμαὺ ΟἿἿΥ λυ] 6 {π8π {16 τοὶρῃ οὗ 
ψεβοβμαρηαῦ. (2 ΟἾτοη. σχὶχ. 8--- 11.) ΑἸΓΒουρὮ {Π6 ἰπρβ δηὐογοά 
1.6 ρτῖσι! ρα οὗ στδμθπρ' ραγάσῃβ ἴο οἴ ΠάοΥβ δ {μεῖς ρραβυσε, πιῆ ς 
οὔ ΘΟΠΒΌΪΕΠΠρ' ΒΏΥ͂ ῬΘΙΒΟῚ : 8πᾺ 1 ΘΟ 0] 6516 8.108] ΔΕ }1Ὁ8 Ἔχ θοϊβοα στοαί 
ΡΟνΟΥ, Βοιηθίϊπη68 ἀθροβίηρ' ΟΥ̓ ΘΟΠαἀδιληΐηρ ἴο ἀθαίμβ ὄυθῃ ἰδ Ὠρἢ 
ῥτὶοδὲ Εἰ πι8610 (1 ὅβδ:ι. χχὶ! 17,18. ; 1 Κιῃρθ1. 26, 27.), δὰ δὖ οἵοὸσ 
ἅπι68 ΤΟΙ ΟΥΤΩΙΏρ᾽ ρΊΟΒΒ δυ.868 ἴῃ το] σίου, οὗ ψηϊοῖ ν6 παν Θ ΘΧϑΙΏρ]θὸ 
ἴῃ ἐμ6 ΖΘδοὰΒ οοπάυοί οὗ ΗοΖοκιλὴ δπά «οβιδὴ; γού {818 ῬΡΟΎΤΟΙ γ͵88 
ΘὨ]ΟΥΘα ὈΥ͂ {π6πὰ ποΐ 88 αὐδοίμέο ΒΟν γι ρηΒ ἴῃ {πον οὐσῃ τσ, ΤΟΥ 
ἜΘΓΘ ΠΙΘΓΟΙΥ [8.6 ὙἹΟΘΙΟΥΒ οὗ «“6ῃμονδῇ, σγῆοὸ γ)1δβϑ ἰμ6 5016 Ἰερ]βἰαίου οὗ 
[βγδϑὶ : δῃά, ὑμογοίοσο, 88 {86 Κίηρβ οου]ά, ΟἹ. ὯΟῸ Οσοδβίοῃ, οἰ ΠΟΥ οημδοῖ 
8 ὨΘῊῪ ἰΔῸ ΟΥ Δ]ΓΟΥ ΟΥ ΣΘρΘΔ] δὴ οΪ]α οὔθ, {6 φονυοσῃμθηύ οομ παρα 
ἴο δ6 4 ἐλεοογαοσψ, 88 ὙὙ6}} ὉΠάΘΡ ὑπ6Σ Ῥϑυτηδπθηῦ ϑατηϊπἸβυγαίζοη, 88 
ΝῸ αν Β66 ἢ ἐμεῦ 10 τγαϑ ΠΟΙ [Π}6 ΟΟΟΒΒΊΟΠ 41] δαπηϊηἸβίσαϊίου οὐ [86 
ἱπᾶσεϑ. ὙΤδδ οὐἱγ αἰ ἴθγθμοθ, {μαὺ οδπ Ὀ6 ἀϊδοονογθά δούσγθθῃ {π6 ὕπνο 
Ἐρ66168 οὗ σονογηπηθηΐ, 18, (αὐ ([π6 δοπαποῦ οὗὨ (86 }υαρ68 νγγ88 σΘΏΘΙΆΠΥ 
ἀϊγεοίθα ὮΥ τγέπι, αθα ὑπαὶ οὗἨ (86 Κιῃρθ, δἰ ποῦ ΟΥ̓ 1ῃ6 Ἰηβριγδίίοη οὗ 
(οά νουομιβαῖδα ἰο {μϑιμβαῖν 68, οὐ ΕΥ̓͂ ργορῇδίβ ταὶβθά πρ ἤοπὶ ἐΐπιθ ἰο 
ἅπη6 ἴο τϑοϊδίση ἰβθῖὰ θη ἀρυϊδίιηρ ἔγομλ ὑπ ῖν ἀν, δὼ Ἰαϊὰ ἀοτα 
ὃγ [86 ἴανν. 

(7.) 1μλβῖ]γ, {πα ππομάσο τγ88 ομαγροά, ἐλαὲ λὲς ᾿φαγί δὲ ποὲ ᾿ἰὑπεά 
ὯΡ αὗουο ἢὲς ὀτοίλτεη; ἴθ ΟἾΒΟΓ οσβ, ὑο ρόονθσῃ Ὧ18 βΒυ ]θοίθ τὰ ἢ 
4 Πη688 δηα θαποῆσθησο, ποὺ 88 βίανϑ, Ὀαὺ 88 Ὀγοΐμοσθια ὅο, αν 
ϑίγ]64 ᾿ΐδ Β ] οὐδ μ18 δγείλγεπ ἴῃ 1 ΟἜΣΟΠ. ΧΧΥΪΙ, 2. ; πα {818 Β:η140]6 
[046] νγαδ, Β ΒΘ ΘὨΓΠ]Υ, ἱταϊἰαἱοα Ὀγ [86 ἢγβὶ ΟΝ γι ϑυϊδη ΘΙ ΟΓΟΓΒ, 
ΡαΓ ΠΟ Ό]ΑΣΪΥ ὈγΥ Οὐπείδπίπο {μ6 Οτοαί. 

Τπὰ8 {86 γτορὰ] σονοσῃιηθηΐ, ἐμπουρῇ ΟΥΡΊπδηρ ἱπ 1ῃ6 ῬΘΥΨΘΓΒΘ 
ἸΩΡΙΘΕΥ δπᾶ ΟἿ οὗ ἴῃ ΙΒγδθ] 1068, ͵ὃ8 80 σερυ]αίθα δηα συαγάοα Ὀγν 
ἴπ6 ἀϊνιπο αν, 88 10 ρχομλῖβθ {π6 ρστοαίαδὺ ρυ] 1. θομοῆΐα. 10 18 ἴο Ὀ6 
Ουβοσγοά (μαῦ {86 ργβοθαϊηρ δηδοίπηθηίβ τοϊαΐα ἰο (ἢ 6 οἰβοίίοῃ οὗ 8 
ἄπισ, πο οὗ 4 αυθθῦ. Αἰδαδ δῖ, πα 664, τεϊρηοά, ὈὰΓ 8ὴ6 νγαβ δὴ 
ὨΒΌΓΡΟΣ ; Ἀπ4, Ἰοπρ αἰύρυτατβ, Α]οχαπᾶγα, [86 νιάον οὗ «“8ῃηπεθιϑ, 
αἶ80 τεϊρτιοα. 56, Βουγον Γ, τ Ιρτθα 88 ἃ Ω6ΘΠ ΟὨΪΥ ἴῃ Ὠ8Π16, Ὀαϊηρι 
ἀπάογ ἴδ 6 ᾿πῆποποο οὗἉ ἰῃ6 ῬΒΑΓΊΒΘΘΒ. 

Ῥύσοδαβα ἱΐ, γοῖ θοσδῦβο ἴπ6 ἰδ Ῥγοι το [Π0 Δ] ὁηδιίοη οὗἩ δῃβ ἔγοτη οπθ ἐγῖδα ΟΣ 
ἔἈΠῊΣ]γ το Δποίμοῦ, Β6 οουἹὰ ποῖ οὈίδίῃ 1ϊ, ἘΠῚ], ὈῪ της ἔα]βο τυ ϊποββοβ, ἢθ δὰ ῥὑσὸ- 
εὐτοά τπ6 Ιορ8} ΘΠ ἀοΙηπδίίου δᾶ ἀρδίμ. οὐἨ ΝΆΡΟΙΝ, 88 ἃ γαῖ οσ δῃ ἃ Ὀ]ΑΘΡΉθμλοσ. (8696 
1 Κιηρβ χχί. 1---14.) ΤαρρδηΒ οίυτοβ οἡ Δεν δ ΑἸΕαυἴ68, ΡΡ. 81, 83. ΤῊΘ ῥγο- 
εὐθίης τορτϊδίίοηβ φοποογηΐηρ ἴ[Π6 ἩΘΌΓΟΥ ἸΠΟΠΆΣΟΒΒ ΓΘ 4130 ΠΥ οοπδίἀοσοᾶ δηὰ 11106- 
ἰὰιοα Ὁγ ΜΠοδ Δ 6118, ΟΟμσ θη δγίοϑβ, γ0]. 1, ΡΡ. 266---288. 

᾿ ΤΑρραπΒ Ιοοΐαγοδ, ἢ. 89, ὃ 
Η 
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1 ναβ ουδβίοιηδηυ [ὉΓ 1ῃ6 «618 Κίηρβ βοπχθύπιθθ [0 ποιηϊηδὲθ 
ΤΟΙΣ Βιισορββοσδ, 8η ἃ βοιῃθίϊηθ8 ἰ0 δββιιπηθ ἤθη 88 ραυΐῃοῖβ σι 
16 πὰ ἴῃ {86 ρσονογημπηθηῦ ἀυτηρ (πο ῖγ οσῃ ἰδ σαθ. Τῆι αν 
οϑαδοα βοϊοσαοι ἰο θ6 δποϊηἰθα (1 Κίηρβ .. 82---40,}; 80 {δὲ δ01ο- 
ΤΟ Ταϊρτθα ΘΟΠ͵ΟΕΠΥ πιὰ Π18 ΓΈ ΠῸΥ ἀυτίηρ [ἢ 6 Βογῦ Του ΑΙ ΠῸΡ 
οὗ Ῥάν δΒ 11ἴ6, ἴοσ 10 068 ποῦ Δρρϑᾶσ {μαὺ {μ6 Ἰαύοσ γϑβιριρα ἢΐθ 
βοορίγο, 11 μ6 σϑϑρῃϑα δ18 Ὀσγθαίβ, ἴῃ Κ ἸϑθηοΥ Βδβοῦοδπι, 
1Βουσ ἃ ῥυῖποθ οὗ πὸ ρσγϑδῦ τηϑυῖῖ, ρροϊπίθα ἢ]8 γοπηροϑῦ βοη ΑὈ δὴ 
ἴο θ6 γμΐθγ' αἸποπφ ᾿ΐβ δγοίζγοι (2 ΟἾτομ. χὶ. 22.), ἀεδβιρηίηρ {δα ἢθ 
Βῃου]ὰ σοῖρη δέ Ἀπ; 856 ΔΟΟΟΓΑΙΠΡῚΥ ΔΌ7 Δ βυσοοοαρα Πΐπὶ οἢ {16 
ἴῇσοπθ. (2 Οἤγοη. χἱλ, 1.) 8.0, διηοηρ {86 Β0η8 οὗἉ Φοβίδῃ, “6 οδιδζ, 
186 γουηροῦ, νγ88 Ὀγθίουτθα ἰοὺ «6 οϊαἰσ, {π6 δ] θυ. (2 Εϊηρβ χχι, 

. 81---586.) ὙΤῊΪΒ ῥγδοίίοθ οὗ ὑπ6 ΘΒ}. Βου ΓΙ ρἢΒ Βογν 68 (0 οἰ ποι δία 
ΒΟΙῺΘ ΒΌΡΡΟΒΘα οῃσομβοϊορίοδὶ αἰ ἤοῸ [168 ᾿ῃ Θεαοτοα Ἡ!]βίοσυυ. 

2. Το Ἱναυαῦξατιον ΟΕ ΤΗΕ ΚΙΝΟΒ νγ88 ρουίοστηθα τ] ἢ νϑυῖουβ 
ΘΟΥΘ Δ Πἶ68 δηα ἢ στοαῦ ρορΡ. Τδ6 ρῥυῖηοραὶ οἵ {[π686 γγ88 δηοὶπί- 
ἵηρσ τι ΠΟΙΥῪ ο1} (4). Ιχχχῖχ. 20.}, νυ 1 Ο ἢ τγ88 βοιηθ ϊπγ68 Ὀγ ναί υ 
Ρογοστηϑᾶ ὈΥ̓͂ ἃ ρσορμοῦ (1 ὅδ. χ. 1., χυἱ. 1----18.; 1 ΚΊηρβ χῖχ. 16.; 
2 ΚΚΊΠΡρΒ ἸΣ. 1---6.), δῃαὰ γγὰβ ἃ Βυυ 0] 10 4} ργοαϊοοῃ {παὺ {16 Ῥόγβοα 
80 διηοϊηἰοα σου]ὰ δβοοηα {86 [ἤσομθ; δαΐ ΔέθΥ [Π6 ΤΔΟΠΑΓΟΒΥ γ88 
ΘΒ 8 ὈΠ18Π66, {818 ἈΠΟ ΟΣ. γγχα8 ρογξοσταϑα ὈΥ ἃ ρῥγϊοβδύ (1 Κι τηρβ 1. 89.}, οἱ 
Πσϑὺ ἴῃ βοῦιθ ΡΌΡ]1Ο ρίδοο (1 Κῖηρβ 1. 32---34.), δηα δέν γᾶθ 'π (10 
ἰθρ]6, [86 τροπδγοῦ οἱθοῦ Ὀϑὶπρ Βαστουπάθα ὈΥ ΒΒ συεγᾶβ. (2 Κιηρθ 
χὶ. 11,12. ; 2 ΟἜ σου. χχἹ!.}} 10 18 ργόθδῦ]6, αἷδο, ἰμῃαῦ Β6 88 αὖ (16 
ΒΒΠῚ6 {{π|60 σιταάρα σι ἃ βνοσα, (Ῥδδ]. χὶν. 8.) ΑἿΣ {πὸ ἰπρ' τγϑ 
δῃοϊηἰοα μ6 γγὰϑ ῥτοοϊδίτηθα ὈΥ (π6 βουηᾶ οὗἩ (π6 συτηροί. [ἢ {Π|8 
ΤΏΔΏΠΘΥ Ὑ48 ΘΟΙΟΤΊΟῚ ὈγοοΪδιπηθα (1 ΚΊΠΡρΒ 1. 84. 839.), δηά (1 8βου!ὰ 
Β6ΘΙΩ) 180 {86 γτϑῦ 6] ΑὈβδίοτω. (2 ὅὅδι. Ἔ χν. 10.) ὙΒοα Φ 6πονβϑὴ ρτὸ- 
ΟἸαϊτη αὶ Ὠ18 ἰαῦγ, ἀπ α ὨΙΠ.861Ε τὸ ὈῈ {86 Κιῃρ οὗὨ [βγδ6], {π6 βουπά οἵἉ 
{π6 τυσαροῦ ργθοθαθα ψἱ ἢ στοαὶ νεβοίηθηοα. (Εχοά. χῖσχ. 16.) ΤῈ 
Κπον]θᾶρε οἵ [818 οἰγοιυγηβίδηοθ γ71}} δσρ  αἴῃ [816 ΠΔΠΥ͂ ΡΑΒΒΑΡῈΒ ἴῃ {86 
Ῥβαϊτηβ, ἴὼ υἱοὶ (ἀοὰ 18 βαϊὰ ἴο βανα φοπθ τ} τοϊξῆ α δῆομέ; ἐΐε ]ογά, 

ὃ ὝΏογο ἴδ6 Κἰπρᾶομλ "γἣβ ΒουθΣΑΓΥ, 648 [δὲ οὔ Φυΐσδιῃ τυᾶϑ, ΟΥΟΤῪ Κίηρ γὸ8 ποὶ 
δῃηοϊηϊθα, Ὀαϊ ΟὨΪΥ (6 βγδβί οἵ [89 ἔΆΓΑΣΪΥ ; το Ὀοΐηρ δποϊπιθα ἕοσυ Ηἰπιβοὶῦ δηὰ 41} δ 
ΒΟΟΟΒΒΟΙΒ ΟΥἨὨ [6 ΒΑΘ ζΠῚΪΎ, ΓΠΘΥ χοαιίγοά 0 ΟἾΠΟΥ πποϊΐοη, [1 Βούγουογ, 8ὴγ (ἱ- 
ΒΟΌΪΕΥ ἀγοβὸ οοποογηίηρ [86 Βισορββίοῃ, ἴμ6 πη [06 Ῥδύβοὴ ὙΠῸ οδίαϊηθρα ἴ86 τἄγοπο, ἰδουφὶὰ 
οὗἨ 1ῃ0 ΒΩΠῚΘ ΓΆΤΑ, 88 δηοίηξοα ἴῃ ογάὰδσ ἴο ἰογταϊπαίθ ἴμ6 ἀἰϊβρυῖο; δἴδγ ποῖ, [80 
411|9 γῶβ ποῖ ἴο 06 ᾳυοϑίίομθά. ΤῊΪΐ8 88 [86 οδ86 τι βοϊοιθοι, Φοσβα, ΦεβοδμαΣ, διὰ 
οἴβοσβ. ΤῊ Κίπράοτῃ νγὰ8 ἢοΐ τηϑᾷθ ΠογθαϊλγΥ ἴῃ [06 ἔδηλν οἵ ὅδ] ; δπὰ, ἐπογοίογο, 
16 ΒΒ ΘΙ 8 φοὶΖίρ ΟἹ 18:6 σΤΟνΤ γ88 ΟΠ]Υ͂ Δ ὑδυγραίίοη, ΤΏδ ρονγοῦ οὔ ποπιπαῖηρς 
ἃ ΒιΘΟΟΒΒΟΓ ἴ0 5.81 τγδϑ τοϑεσυθὰ ὈΥ ἀοά ἰο δἰπηβο]ΐ, Ὁ πο Ὀανίὰ (8 γαϑ ΠῸ 
τοϊατίοη ἴο 3811 ὉΥ Ὀ]οοᾷ, 1 ϑδιῃ. χυΐ. 12.) γὰ8 δρροϊηϊοᾶ Κίῃρ. αν ά, τπογοίοσγο, μδὰ 
ΠΟ Οἵδοσ {116 Ὀαὺ ὈΥ αἰνίηθ δρροϊηιταθηΐ, ἤγβι βίη δα ὈΥ [6 Ῥγορμοῦ ϑ'ϑπμο} Β δηποίΠη6᾽ 
Βΐἴπι, δῃὰ αἴοσνγαγαβ ὈΥ [86 ν ϊαη ΘΙ ται βοαίίοι οὗ 18 δρροϊπίτηθπὶ οἱ 186 ματὶ οἵ 
16 ῬΘΟΡΙΘΟ : 80 ἴπδὶ ἴΠ6 βδῃοϊηθίηρ οἵ Παγίἃ νγ88 ὨΘΟΟΒΒΑΙΥ [ο0Υ [πὸ οοηβγηηδίίοη οἵ [8 
41|6. Βαϊ τῆ0 Κίπράοτα δοίης τηδὰθ Βογοα τυ ἱπ αν ϊ8 ἔδυ, ἷ8 Ὀοΐηρς δηοίηϊοᾶ 
Βοτνυϑὰ ΤῸγ Ἀπ) δὰ 8]1} ἢΐ8 βιιοοβββοῦβ, εσχοθρί θη (ἢ σίρηῦ ἴο [86 Τγομο νγδϑ ἀἰδραϊοὰ, 
ΤΠπβ, ὙΠ θὴ βο]οσμο!ἘΒ τἰρῆϊ ἴο 1η6 ΓὨγοπ6 νγᾶ8 σοπίοβιίθα ὈΥ ἢΐδ ο]ἀογ Ὀγοῖποσ Αἀοηί)δι, ἰὗ 
88 ὨΘΟΘΒΒΑΙΎ ἰπδὺ ἢ6 Βῃοιυ]α ὃθ6 ογονγπιθά, ἰῃ ΟΥΘΓ ἴο αυδϑὶλ ΠΠπαῦ οἸαῖτη. [Ιπ 11Κ0 Ἰπϑ ποῦ, 
Φοαϑη, 186 βουθῃίῃ Κίηρ οὗ Φαάκδῃ, νγδϑ δῃηοϊηϊθά, θθοδυβο ΑἸΒ 4118} Βδὰ υδαγροὰ δηὰ 
Ῥοββοββϑᾶ {πὸ ἴΏΣΟΠΘ [ὉΓ Βῖχ γϑασγβ, (2 Κίηρβ χὶ. 12.) 8.0, Φοιοδῃαζ, μ6 γοῦηροσ 80 οἵ 
οβίδβ, νγγαὰϑ δῃοϊηϊοὰ Κίηρ (3 Κίηρβ χχίϊ. 30.) πὰ τεϊσιιοὰ ἴμγοθ τποητὴδ: δὕου ΜΒ ]οδ, 

Βὸ νγ88 βαςορεἀοα δΥ͂ δίβ ο]ἀδγ Ὀσγοῖμοῦ Φομοίακίτη, το οαρῆς ἢγβὶ ἴο μᾶνο δβοοῃάδὰ [ἢθ 
ττοῦθ. οἵὁ Φυάδῃ. 18 10 ΔΡΡΘΑΓΒ, [μδὺ ἴῃ 411 σα868 οὐὗἩἨ ἀϊβραϊθα ϑβϑασορδδίομ, δηοίπεϊπρ 
ὙΝ88 ἀθοπηοα [0 κἰνθ ἃ ὑσζοίοσθῃηςθ. ΗομπθΒ βογίρίασο Ηἰβίοσυ οἵ [6 ζοΥ8, γο]. ἱ. Ρ. 349. 
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ιοἰἑᾳ ἐλε δουπά 9} α ἐγωεπιρεῖ: δηθᾶ [86 1βγβθ 68 ἃγὰ οδ] 6 ἀροῃ, τοὐζΐ 
ἐγιταροίς ἴο πιαΐδ α Του εἰ ποΐδε δοίογε δια Πιογά ἐλε πο. (ὅδθο Ῥεδὶ, 
ΧΙ", ὅ., ΧΟ], 6. ὅζ6.) ΕὟΟΠΙ {18 ΟΟΥ̓ΘΙΠΟΠΥ͂ Οὗ δῃοϊ τ ηρ', ΚΙΠρΒ ΓΘ 
1 (16 ϑδογρύυγοϑ ᾿γοαυ θην ἰοττηθα {μ6 αποίπέεά ὁ ἐδο ]ιοτά, ἀπά Ὁ 
(λ6 Οοα 9. Ψαοοῦ. (1 ὅϑατα. χχὶῖν. 6. 10., χχνὶ. 9. 1]. 16. 28.; 2 δι, 
ΧΧΙΠ, 1.; αὶ, 11, 2., ἰχχχῖχ. 88.; Ηδρθαῖς. 111, 18.) ΑἜ ἀϊδάοθῃῃ οΥ 
ΘΟ 8 3180 Ὀ]αοοα ὩΡΟῺ ἰδ6 Βονογοιση δορά, δηά δ βοορίσζο ρυΐ 
ἰηἴο 18 βαπᾶ (ΕΖΘΙΚ, χχὶ, 26. ; Ῥβδ]. χὶν. 6.; 2 Εῖηρϑ χὶ, 12.) αἴτει 
ὙΠ ]οἢ Ὧ6 Θηΐογοα ᾿ηἴο 8 8ο]θιηῃ οονθηδηῦ γι 18 βυ)οοίθ (μαὲ ἢ6 
ΜΟ]]4 σΟνΘΓΩ ΔΟΟΟΓΪηρ ἰο 18 σΟΠαΙΠ]0η8 δα ἴο {Π6 ἰΔῪ οὗ Μοβεβ. 
(2 ὅδπι. ν. 8. : 1 ΟΒγου, χὶ. 8.; 2 Κῖηρϑ χὶ. 12. ; 2 Οἤγοῃ. χχῖν. 11.: 
οοπρ. θθυῖ, χνυΐ. 18.) Τθ ποθ] 68 ἴῃ {πο ὶσ χη ῥγοιαϊβοα ορθάϊθῃοο, 
Δ ἀΡΡΘΑΣ ἴο παᾶνα σοπῆττηδα {μ18 ρ]οαρο ὙΠῸ 8. Κιβα, οἰἴμοσ οὗ (86 
Κπθεδ οὗ ἔδοϊ. (Ὀβδ]. ἃ. 12.) Ἰωουά δοοϊδιδοηβ βοοοιηραηὶθα τ 1} 
τηΠ510 {Π6 πὶ ἔΟ]]ονγοα, δέου οι (86 Κιίπρ' Θηἰογϑα (86 οἰΐγ. (1 Κιηρθ 1, 
39, 40.; 2 ΚΊηρϑ χὶ, 12. 19.; 2 Οἤτοη. χχῖ, 11.) Τὸ {18 Ῥγδοῖϊοθ 
(Δ6ΓῈ ἃΓΘ ΠΌΓΤΩΘΓΟΙΙΒ 8]]πδῖομδ Ὀοίὰ ἴῃ {16 ΟἸἹα Ταβίδιηοπὶ (Ῥβ4]. χὶ υἹ]. 
1---Θ., ΧΟΥἹ]. 1., ΧΟΙ͂Χ. 1, ὅ:6.) 88 Ὑ17611 δ ἴὴ (86 Νὸν (Μαίί. χχὶ. 9, 
10.; Μαγκ χιὶ, 9, 10.; 1Κὸ χῖχ. 8ὅ---88.}: ἴπ τ 1} Ἰαβύ-οἱὐθα ρα8- 
ΒΑΡῈ8 {ῃ6 «678, ὈΥ ὙΘΙοοταΐηρ' ΟἿΣ ΘΑΥΙΟῸΣ ἴῃ (86 ΒΆΙΏΘ ΠΙΒΠΠΘΙ 88 
(εν Κιπρθ ἔΟΥΤΆΟΥΪΥ ὍΘ θη ἱπδυρυγαίθα, τοϑη"  ΘΌΥ δοκηον- 
ἰεαροα δἴτπα ο Ὀ6 ἴ6 Μοββίδῃ στοπὶ ὑπ Ὺ οχρθοίθα, Τ,δβίν, δῇοῦ 
δπίογιπρ [6 οἰὐγ, (Π6 Κίηρβ βοδίβα {βϑιβοῖγοθ Ὡροὴ {Π6 ΤΒγοπθ, δηθὰ 
τοοοῖγθα {86 οοπρταίυ δὐϊομβ οὗὨ {ποὶν β )]θοίβ. (1 Εϊηρϑ 1. 85. 47, 
48.;: 2 Κιῃρβ χὶ. 19, 20.)ὺ Οπ [δὲ ᾿ἱπδυρσυγαίίοη οἵ 4}, ΠΟΎΤΟΟΣ, 
πΒ6π ἴπΟΣΘ τγᾶ8 ὨΘΙΓΠ6Γ βοορίγο, ἀἰδάθπι, ΒΟῸΣ {ἈΥΌΠ6, [Π 686 ΘΟΓΘΙΔΟΏΪΘΒ 
ΤΟ ποῦ ΟὈθοσγοα, Αἰΐοῦ (86 Θβίβ ΙΒμπγθηῦ οὗἨ του] ΕΥ̓͂ διμοηρ (ἢ 6 
ὅοτδ, 1 ΔΡΡΘδΓΒ (0 ἴᾶνα θθθῃ 8 τοαχῖπὶ ἴῃ {86} 407, «πα ἐλό ἀὐπφ᾽ 8 
Ρεγδοῃ ισα5 ἱπυϊοίαδίς, ευοη ἐλοισὴ ἣς πιϊσἠέ δε ἐγγαππίσραΐ απα πη)ιδὲ 
(1 ὅ8πι. χχῖγ. ὅ----8.); 8 τηδχῖτη Ὑ ΙΟΝ 18 ὩΘΟΘΒΒΑΤῪ ποῦ ΟἾΪΥ ἰο0 [86 
ΒΕΟΌΓΙΥ ΟΥ̓ {86 κῖπβ, Ὀυΐ δ]8δο ἴο ἐμ6 το] ασο οὗ {π6 θυ ]οοῦ. Οπἷ {818 
ῬΓΙΠΟΙΡΙ6, {Ππ6 Ατηδίοκιίο, ψὸ ἰο]α Ῥανι {Ππ6 πα ργοῦθδῦ]6 δηα ὑμίσαθ 
ΒίΟΓΥ οὗ 18 παυϊηρ Ραΐ (86 τηοΓίδ Ὁ πουπαρα 83.848] ἰο ἀφαίι, [μαὲὶ 6 
τηρῶ ποί 181} ἱπΐο {π6 μαπᾶβ οὗ [86 ῬἈΠΙΒΕΠ68, τγὰβ ΤΟΘΓΘΙΥ οα (δῖ8 
δ18 οὐστι βίβίοτηθηΐ, ογάογοα Ὁ δυνά ἴο Ὀ6 1ηΒίΔ ΠΥ ἀδβραίομοά, δε- 
εαμδο ἦς ἠαά ἰαϊά ἀϊε βαπά οἡ ἐδδ 7,ογα 8 «Αποὶπίοα, (2 ὅϑατα. 1. 14.) 

3. Τὸ ΟἬΙΕΕ ὈΙΒΤΙΝΟΤΙΟΝΒ ΟΕ ΜΑΧΕΒΤῪ τηθηϊοποα ἴῃ ϑοΓΡ- 
ἴστο τ σα {86 Εογαὶ Αρρδγοὶ, {86 Ἵσοσσιι, ἴπ6 [ἤγοΠΘ, δηᾶ {μα βοθρίγο. 
ΤῊ ἥοψαὶ Αρραγοῖ νγχὰ8 βρ]οπάϊὰ (Μαΐίι. νἱ. 29.), δῃὰ {86 σοϊϊπαθ οὗ 
1.6 βονδοῖρῃβ νγαϑ Ὀοΐ᾿ πα ΘΤΟΙΒ Δπα πηϑρηϊβορηί, (1 ΚΊΏρΒ ἱν. 1-- 
24.) Τμαῦ {86 Δρρᾶγοὶ οὗ (86 “6 188} τροπᾶγο!β τγ88 αἰ θγοπῦ ἔγοϊῃ 
[πδὲ οὗ 411 οἰοὺ ρθύβοῃβ, 18 ουϊἀθηῦ ἔγοιωυ ΑΒαθ᾽Β οπδηρίπρ ᾿ἷ8 Δρραγοὶ 
δεΐογα 6 δηραροα ἴῃ δαί], δπᾶα ἤομα «ΓΘ Ποβμαρμαὺ δ τοϊαϊηΐηρ ἢ]. 
([ Κίηρβ χχῖϊ. 80.) Τὸ 18 τπηοϑὲ ργορδῦ]θ, δίθαγ 1Π6 Ὄβχδῆλρὶθ οὗ οἵμοὺ 
οτθπίαὶ βονυϑσοῖριβ, ἐμαὺ {π6 Ὁ ραιτηθηΐβ ΤΟΥ͂Θ τη846 οὗὨ ρύσῃ] δηᾶ 
ἤη6 τ 6 ᾿ἰποη (βίῃ. νυ}. 1δ.): ἴῃ αυ-ἴπηθβ, ᾿ὕ ΔΡΡΘΑΥΒ ἔγομῃ 
10Κ6 χυΐ, 19. (μαξ (86 το δὰ ρστϑαὶ ψεσα οἶδα ἴῃ ρα ]6 δπᾶ ἤηθ 
᾿ἴποη : δηὰ {818 οἰτουχαβίδμοβ τλΔΥ δοοοσηὺ ἴον Ῥι]αὐο᾽Β βο] ἀἴθσβ οἷοι - 
Ἰπσ Οιτῖδῦ 1 ρυγρ]6 (ΜαγΚ χν. 17.), δμᾶ ἔον Πογοᾶ {πὲ ἰοίγαχοϊι, 
ὙΠ 6 πο οὗ ὙΑΓ, διταγίηρ Εἰμὶ ἴῃ 8 βΌΓΡΘΟΙΒ, τηοϑῦ ῬΧΟΡΔΌΪΥ ἃ 

π 4 
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ψἰ6 τοῦ (11 χχῖϊ. 11.), {ΠΟΓΘΌΥ ἴῃ ἀογϊδίοη οἱοίμῖπο ᾿ἶπι 48 8 
Κῖηρ, ἘὩΣίΒον, {πο ῖῦ Ογοισηδ οὐ ἀϊδάθηηβ ρ᾽  οτθὰ τι ρο]4, βΉ]νεσ, 
Δηα Ῥγθοϊουβ δίομθθ (2 ὅϑδια, χὶϊ 30.; Ζβοι. νἱ. 11.) Τοῖς δγπὴβ 
Ὑ 676 ἀεοογαίοα ψ]8 Ὀταοο]οίβ (2 ὅδ. 1. 10.) 85 ἴοβα οὗ {86 Ῥοϑγβίδῃ 
ΒΟΥΘΓΘΙΡΉΒ ΔΓῸ (0 {ἢ]18 ἀανὶ: δῃηα {Π61} {ΠΤΌΠ 658 Το σθ ΘΑΌΔΙΠ]Υ͂ ΤΩΑρῸ- 
βοοηί, Τμο {Ὡγόομθ οὗ ϑοϊοιμοι 18 ραν συ] ΓῪ ἀοβοσι θα ἴπ 1 Εὶηρ χ, 
18---20. :μλαν ἰο {Π18 νγὰ8 {86 {ἄσομθ οα τ Βοἢ {Π6 βονοσγοῖρα οὗ 
Ῥογβὶδ γγ88 βοαίβα ἴο γϑοοῖνο (6 Βυ 15} δι θαββδάοσ, δ'ν ὐτο θὲ: 
ον, Βατί. [0 νγὰβ δϑοθῃηαθα ὈΥῪ βίβρβ, οὐ ὙΠΟ Το γο ραϊηίθα ἀγΑρῸΠ8 
((παὲ οἵἩ δοϊοιηοῃ νψγβ ἀθοογδίβα τι οαγνϑᾶ ]Ι0η8:; δηᾶ νγᾶβ α͵80 
οὐο δα τὴ ἢ ἤπο ρο]α).2 Τὴ Ποψαὶ ϑοορίγο βϑϑὴβ ἴο αν 661 
ψαυϊοιβ αὖ αἰβογθηῦ ποθ. Ὑμαΐ οὗ δὅ'δὰ! νγὰβ ἃ δυθ! ΟΥ̓ ΒρΡΘΆΓ 
(1 ὅαπι. χυῖ. 10., χχΙϊ, 6.), 828 « υδὲϊπ ἸΠΙΌΣΤΩΒ ὰ8 γγ7χὰ8 δον {86 
Ὀτγλοίϊοθ διλοηρ {Π6 Θαυν ασὙϑοῖ βουθγοῖρηβι ϑοιηοίϊπλθβ {Π6 βοορίσθ 
8 ἃ ὙγΑ}ΚἸηρ- 8010, οὐὐ ἴτοπι [π6 ὈγΆπΟΒ68 οὗ ἰγθθ8, ἀθοογαίθα ἢ 
5ο]α οὗ βίυσάρα νι αο]άθη π8118.Ύ. οι βοθρίσγοθ ἡγογῈ ΟΑΥΤΙοα ὈΥ 
γυᾶροδ, δῃα ὈΥ βυοῖὶ 4 βοθρίτ Ηοιμοσ ᾿πἰγοάμποοβ 0}8}}}68 88 βνσθδγ- 
ἱησ᾿, Δηα ἴο ἃ βοθρίσαε οὗ {818 ἀδβουϊρίίου {π6 ῥγορβοὺ ΕΖ Κι 6] ὑπ- 
4αΘΒ ΟΠ ΔὈΪΥ 8111468. (ΣΧ. 11.) ΤΠ6 βοδρίγαβ οὗ {86 ἀποϊοηῦ Ῥογδῖδῃ 
ΤΔΟΠΆΓΟΙΒ 66 Οὗ 80]14 ρσο]ά, (βίῃ. γ. 2.}5 

1ὴ ἴθ οὗ ρϑᾶοθ, 88 Ὑ6]1 88 οὗ σδῦ, 1 σγχ88 συβίοιμα ΤΥ ἴο δανα 
νοηθη δοὲ ὁπ ὨΙΡῊ ρδοθβθ, ΒΘ Ὸ {86 Ἰκὶπρ γγ88, '1π ΟΥΘΣ ἴο 
Ῥγδνθηῦ Πῖπι ἔγοση ὈθΙηρ᾽ ΒυΓρτβοᾶ, Τῆυβ Πανὶ, αὖ “  ΥΌβα θὰ, ντδ8 
Ἰηΐοσιηθα ὈΥ {πὸ "᾿γαϊοῦσασα οἵ [86 ἈΡργοϑοῦ οὗὨἩ [16 πιοβθθηρ  ΥΒ, ὙΠῸ 
Ῥγουρθῦ μἰπὶ ]ἀΐπρθ οὗ ΑὈβδϊοση Β αοἴδαι, (2 ϑΐδῃι. χυἱἱ, 24---27.) 
Απᾶ Φεδβογϑμηι, κῖηο οὗ [8γ86], νσο Βδα δὴ ἅσιην ᾿γὶηρ᾽ Ὀοΐογο Βαιροίῃ- 
ΑἸοοᾶ, Κορὺ ἃ νδίομιηδη οα {86 ἰοτοῦ οὗ “7}6Ζγ66], τ ἤΘσο 6 νγ88, 
ὙΠῸ 4ρἐ6α ἐδλο οοπιραπν 0} «εἶπ α5 ἦο σαπιο, ἀπ ΘΟΟΟΓΑΙΠΡῚΥ δηπουπορᾶ 
ἢ ἴο {86 Κίηρ. (2 Κιηρβ ἴχ. 17. 20,)6 

Τῦ 1ἴ6 ψ6}} Κπόνσῃ ὑπαὺ {86 40168 οὗἨ ἁ{Π6 τροοάογῃ οὐἹθηΐδὶ βονογοῖρτιϑ 
ΔΥῸ οδατγδοίοσιβοα γ᾽ Ἰυχυτϊουβ ῥγοϊιβίοῃ ; πα ναβϑῦ πα .8 ᾶγὸ δά 
ἔγοια {π6 τόογαὶ Κιίομοη,, ΤῊϊΒ ἔδοῦ βοῦυϑβ ἰο δοοοιηΐ Ὁ {86 δρρδᾶ- 
ΤΟΏΠΥ ᾿ΘΏΒ6 ΑἸΔΠΟΥ ΟΥ̓ ῥγου βοὴ βίαια ἰπ 1 Κιηρβ ἴν. 22, 28. 
28. ἴο αν θδθθὴ οοῃϑυμθα ὈΥ {π6 Πουδβολο]ά οὗ ϑοϊοιμοι, ψβοβα νϑβ- 
8618 ὙΟΙΘ [ῸΓ {86 τηοϑύὺ ρᾶτύ οἷ τηδββῖνο ροἹὰ (1 Εῖηρβ χ. 21.), δῃά 
ΜΓ ΒΟΝ ΤΟ Γο Γαγη Βμ6α ἐπγουρμουῦῦ [Π6 Ὑ6ᾺΓ ἔγοτα {86 ὑν 76 Ῥγου πο α8 
Ἰηῦο ὙΠΙΘΩ 6 αἰνΙα6α ᾿ΐϑ ἀοταϊπίομθ. Α βίαν ουϑίομι οὐΐαϊηβ ἴῃ 
Ῥοχβία ἴο {Π18 ἀαν.ὃ ρ]μαϊα Ῥαπαυοίβ σοῦ ρίνοῃ ὈΥ {μ6 Εἰηρδ 
(θαῃ. ν. 1.; Μαῖίι, χχῖ 1.; Μαῦ νἱ. 21.};: Ῥαῦ 10 ἀοα8 ποὺ Ἀρρθδγ 

Σ ΜοτΐοτΒ βοοοηᾶ ΦοΟΌΏΓΣΙΘΥ, Ῥ. 1798. 5 Τοϊᾶ, ν. 174. 
δ Ἡΐδι. 110. ΧΙ ΐ, ς. 8. 4 Ἠϊδά, 110. 1, ν. 2934---239, 
5. Ῥαγοϑι, Απίαυϊία8 ἨοΡγαῖςα, ΡΡ. 377---2790, βομυ]2}} ΑΥΟΠοϊορία Ηθογαΐοδ, ΡΡ. 45, 

46. ὍἍαῇπη, Ατοβροϊορία ΒΙΡ]ςα, 88 228---227, ΑοκΚοσδηη, Ατομοϊορσία ΒΙὈ]1οα, 88 217 
--220. 

4 Ἡοτθ 8 ϑδετίρέτιγο ΗΙϑ(ΟΥΥ, νοἱ. ἱ. Ὁ. 852. 
1 Νοί ἔδτυσο ἴδῃ ἔσο ἐῤλοιϑαπά τὸ βαϊὰ ἴο 6 δι] ογοᾶ δοουΐ Π6 Ῥαΐδοο οὗ [86 τεϊ σης 

Ἐπαΐ οὗἩ [86 Ὁγαδοβ. “α βανν,᾽ 880ὺ8 ΜΓ, Φονοῦϊ, ᾿' ΤὩΩΔΗΥ͂ ργοΐβββίοπβ πὰ ἰγβὰεβ σοϊης 
οἡ ἴῃ ἰξ,---ϑοὶ ἀΐοσγα, ποῦβο- ὈΓΘΘΚΟΓΕ, σΑΥΡΟηΓΟΣΒ, Ὀ]ΔΟ Κϑι 8, ΒΟΥ] 005, ΠΟ ΚΒ, ΓΟ ΘΟΟΟὨ 8.8, ὅτο. 
ἼΒοΓΟ γγ88, ἴῃ ἴΠ6 δἷγ οὔ [}}18 τη ρ]6 ἃ Δ58ο  Ὀ]α ρα, βοηθοί πηρ τυ ἢ ἔογο ὈΪΥ ὈχοΌσὮς ἴο ΤΩΥ͂ 
ΓοΟΟΙ]οοιίοη [Π6 ἀθδβογίριίοπ οὐὁὨἨἁ Δ οαβίθση τουδὶ Ποιβο ἢ], 88 ρσίνθῃ ἴο [86 Ιδγϑ!ῦθβ ὈΥ͂ 
δι ῦ61. 1 ὅδ) υἱῖϊ, 11] .---1 7. Φοποιιβ ΟὨ γί βιείδη ΕΒ ΒΘ ΥΟ68 ἴῃ ϑγτία, ᾿. 84. 

3. Μοτίογ β βοοοῃὰ ΨΦοῦσηΟΥ, Ρ. 374. 



ἔο ἐλ Βαδυνίοπὶιπ Οαρέϊυϊέῃ. 10ὅ 

ἐδεῖ τόθ 6ΓῸ δἀποα ἰο ἐπθῖὰ, χορ ἴῃ Ῥοσβῖα, σι θθη [ἢ6 
αυθοη τ͵88 ργοθοϑηΐ, π|}} (86 Ττηθη Ο͵ἼΘῊῪ ΜΆτὰ 8 ψ1π6. (Π Δη. ν. 2, 
8. 28.; Εἰδίδογ 1. 1]., ν. 4. 8., νι. 1.}} 

4, Νυχπηδγουϑ 8.6 (86 ΑΙ ΌΒΙΟΝΒΊῚΝ ΤῊΗΒ ΘΑΟΘΒῈΡ Ἦ ΕΙΤΙΝΟΒ ΤΟ 
ΤῊΕ ΟΟΥΕΤΒ ΟΕ ῬΕΙΝΟΕΒ, δπα ἰο {π6 τοῦ] βίαίθ τ οι {Π6Ὺ 8η- 
ΟἰΘΠΠῪ Θη͵ογοα. ““ἼΒΘ δαβίθυῃ ᾿ΠΟΏΔΓΟὮΒ ΘΙ ΘΟΥΘΡ αἰ προ θμοα 
ἴογ βίυιουδὶν Καορίηρ Ρ [86 πηα͵]οϑέυ οὗ γογαὶ νυ, δηα {Ππ8 Ἰπδρί την 
{μον βυ]θοίβ τι (ἢ6 πιοβὲ γον ηῦα] ασὸ. ΤΏΟΥ σοτο ἀπ πους 
οὗ Δορα883, ὙΘΙΣῪ ΤΆΓΟΙΥ ΒΟ σηρ ἐποιηβοῖνοβ ἴο {86 }Γ Ῥθορὶθ, δηᾷ ᾿ϊνρᾶ 
ἢ (86 ἀαρίμ οὗ {μοὶγ ναϑὲ ραΐίδοθβ, βυστου θα 1 ΘΥΘΙΎ ΡοΒ81}} 8 
Ἰυχυγγ, δηὰ ρυδ γηρ ΘΥΘΟΥΥ ἀρβῖγο 88 10 Δ’Όβθ.0 [ῖῃ {π686 ΚΙπράοχηβ 
οἵ εἶδνϑθ 1 νγδ8 δοοοπηϊβα [86 Βυχητ οὗ μυτηδη ργϑμθυν δηά (6 ΠΟΥ 
ἴο ὃ6 δα πεοῖδα ᾿ἰηΐο ἰμαΐ Βρίϑημα!α οἶτο]α το ἢ Βαττουπάοα {86 ρόσβοι 
οἵ ἐμοὶγ βονδσεῖρῃ ; 5 σβθποο [86 ΘΧΡΥθδβίοη οὗ βοοῖηρ ἀοἂ (Μδἷ. νυ. 
8.} 18 ἰο 6 Ἔχρίαϊπϑᾶ οὗ [886 δῃη)ογτηθηΐ οὗ {86 μὶρἢθδὺ ροββι 0 }]6 Βδρ- 
Ρίμθβθδ, ὨΆΤΆΘΙΥ, 818 ἴϑ νου δΔῃ4 ρῥγοίθοξομ, ΘΒΡΘΟΙΆΙΙΥ 1 μα 116 το 
ΟΟπ]6. Απά 88 ΟἿΪΥ ἃ βοϊθού ἔδυ ἴῃ [86 οὐἹϑηΐαὶ Θουσίβ Τοῦτο ρ6Γ- 
τηϊ ρα ἰο ΒαΒοΙα [86 ἔλοθ οὗ {86 σῃοθάσγοῖ, 1Ὁ 18 ἴῃ ταίδγθησα ἰο (18 
ουβίομι ἐμαί (86 δῆροὶ Οὐδθσιθὶ στρ !θα ἰο Ζϑομαγδι (ὸ μοβιίαιοά 
ἴο Ὀ6ΙΙΘνα [εἷβ δῃπυποϊαίοι οὗ [1106 Βαρί808 δὶγ 8), {παῦ 6 τγαϑ 
αδθσγι}] (μδΐ βἰοοά ἴῃ [86 ργϑβθηοα οὗ (ἀοά ; [88 ᾿πεϊπιαίηρ ὑμαὺ ἢθ 
εἰοοά ἴῃ 8 βίδίθ οὗ Βιρῇ ἕδνουν δπά ἰγαβδί ἢ δ οἤονδι, (1μπἶκο 1. 19.) 
Τὸ αἀιοοῖ!, οΥ ἰο ξίαπά ἴπ ἐΐδε Ῥγόβοπο οὶ α βουογεῖση, ἰδ 8 οτἹοηίδὶ 
ἈΠ0πὶ, ΠΡΟΣ πρ' (Π6 τποβῦ οτηϊποηὺ δπα ἀἸρση θα βιδίϊοη δ οουγί." 
ΤῊ Δ] πδῖνα ΡὨγαΑΒθΟ] ορῪ θοδυ ΠΥ 1Ππδίγαῦθβ ἀμοῦμου συ σῪ βισι Κίηρ 

Ῥαϑβᾶσο οὗἁ ϑογιρίυσα. Ὑήμοι (86 ἀἴ8610168, ἔἴγοτη [86]. ὙΘΓΥῪ ἸΟΥ͂ Θοἢ- 
δορί οπβ οὗ π6 πδίαγο οὗ Ομ γιϑίβ Κιηράοη,, 6 οοπίθπἸηρ Διλοη 
ἰδοπιβαῖνθθ γΠο βμου]α Ὀ6 1Π6 ργοαΐθβί, ον Θαυϊοῦτ, ᾿ῃ ΟΥΘΥ 10 ἀϊθρθ 
(686 Δηϊ ΟΘ᾽ 168, ἴοοῖς 8 οὨ1]4, δῃά, ρἱδοῖηρσ δῖπι Ὀδίοσο μθ, ἴῃ {86 
τωοδὺ 8016 1} ΤΔΠΠΘΥ 8568 Γ6α {μ6π ἰῃδύ, μρἶδδς ἐΐον τσογὸ σοπυογίοα, ἀπὰ 
Ρυτβοα {μον ταϊπ 8 ἔγομι 811 διῃθιθοη δηὰ νου] {πουρβίβ, ἐμεν 
“ἰομίά ποὲ ἐτιίεν ἐδε ἀϊπφάοηι 977 ἄδαυεπ, Βῃου]α πο Ὀ6 ἀδοιηθα ργοροῦ 
Β0β]εοίθ Οὗ {Π6 δρὶ τι] Κιπράοιμ οὗ π6 Μοββιδῃ. Βαΐ, οοπιϊπυορᾶ 
φεευβ (Ἰτῖβί, ιολοδοευον ἐλογεΐοτε ἐλαϊξ ἀπιπιδῖο ᾿ἰηιϑο ἢ ας ἐλιὶα {εἴ ολϊά, 
ἰλο φαπιε ἐς σγεαίεδέ ἴηι ἐδε ἀϊπσάοηι 0} ἤδαῦυδη ; μα, ΔΕΟΥ ὑγρὶηρ; ναγῖουθ 
ἐδ Π10η8 ἀραϊηδί ΠΑΓΒΉΪΥ ἰγοδίηρ᾽ ΒΊΠΟΟσα δηα δυμῦ]6 ΟἸγΙββηβ, ἢ 
84.4, Ταἀε ἤεεά ἐλαὲ γὲ εϑρῖβε ποί ὁπ οὗ ἐλλ686 ἰἰξέϊ6 οπθ5; ΚῸ7 7] δα 
μηίο ψοι͵, Τ᾽ λαΐ ἐπ ἀδαυεη ἐλοῖγ ἀπ σεῖς ἀο αἰισαν8 ΒΈΗΟΙ,Ὁ ΤῊΕ ἘΑΟῈ ΟἿ’ 
ΧΥ ΒΑΥΗΕΕ ΜΉΙΟΗ 181Ν ΒΕΑΥΨΕΝ (Μαῖίί. χυ], 1---10.}; τοίοστπρ; 
ἴο ἰῃ6 ουδίοτῃ οὗ οΥἹϑηΐαὶ οουγίθ, ΘΓ {86 στοαΐ πηθῃ, [ἢ086 ἯἘΟ 816 
ἰπρμοδὺ ἴῃ οὔοΘ δῃά ἔδυουσ, ἃγὸ τηοϑὺ ἔγθαπθηθΥ ἴῃ {Π6 ὈτϊποΘ Β ρα]δοθ 
λῃ ργθβθςθ. (Ἐβίἢ, 1. 14.; 1 Ι{ἸπρΒ Σ, 8., ΧΙ], 6.; 2 Κιηρβ χχυ. 19.)5 

. ΤῊ5 15 σοπῆττηοα ὮΥ͂ Ἠοτοάοίαβ, ἢν. γ. ὁ. 18. Φαδπ, Ατομδοϊορία ΒΙΌ]ςα, ὃ 237. 
ἀεχοιτηδηη, Ατομϑοϊορσία ΒΙ ] δ, ὃ 221. 

2 ΑἸθοης ἴδ6 Ῥογείβῃβ ἰδ τγὰ8 ἀθδίἢ ἴο ΘΟ Υ [ἢ 6 ΤΟΥ] Ῥσθβοποο πὶ Βοαυΐ Ὀοΐηρ οΔ116ἃ ἴον. 
δῖον ἱν. 11. ἩΗοτγοάοίιβ (ΌΟΟΚ ἱ, 6. 99.) β8ἰαϊε8 Ιγοϊοοοβ 1η6 Μοὰθ ἴο αν βθθῃ (86 ἢγβὲ 
ἯΠ0 Ἰησιϊταϊοα (8 ογάϊηδηςθ. 

δ Ἠαγποοά δ [πἰτοἀυςίίοη το ἴΠ6 Νίονε Τοβιδεηθηΐ, γ0]. ἰΐ, ΡΒ 8322, 8523. 
" Ιυϊὰ. ᾿. 323. ᾿ 
δ Ἰοϊά. Ῥρ. 824, 825. Ατηοηρ [6 δηοίοηϊ Ῥευβίϑῃβ, ἴο δἰ ποχί ἴμ6 ροόσβοη οὗ ἴδ Κίηᾳ 

ἩρῪ 9 ϑ σαι ῬοΟδδῖὉ]9 βοποῦΣ 8661} Εἰβάγδδ εἰ}, 7., ἰν. 42: ΦΔοδβορμι, Απε, Φπά. "Ὁ, χὶ, 



106 Οὐουεγηηιοηΐ ἤὥροηι ἐἰ6 ῬΡαέγίαγολπαὶ Τί,ι65 

Οπ δλοίδοσ οδοδϑίοη, δἵζεγ οὐν Ἰωοτὰ μιδᾶ ῥγογαϊθοα π6 φροβί!θβ ἐπδὲ 
ΠΥ Βῃου]ά 810 οὰ ἔσοῖνο ὑΠγόοηθΒ [0 Ἰυᾶρα {6 {1068 οὗὨ [ϑγα6], 8.}}} 
Ταιβίδηρ (Π6 βρὶ γί! παίατο οὐ 18 Κιησάοιμ, [86 τποίμοὺ οὗἉ Ψϑηηθδ 
Δα ΨΦοἤη οατηθ ἴο «δι ι} ΠΟΙ ΒΟΏΒ, δηᾶ σοϑαιοβίρα {μαὺ ἢ6 που] 
δταυῦ {παὺ ΠΘΥῪ ταῖρι δβιῦ, {Π6 ὁπ6 οπ δὶβ τὶρηῦ Βδπά, δηᾷ {μ6 οἰποῦ 
οα [18 ἰϑν Βαπά, ἴῃ μἷ8 Κιπράοιῃ. (Μαί, χχ. 20---23.)ὺ Ὑῖδ 4]]π668 
ἴο 1π6 ουδίοτῃ ψ ]Οἢ ἴῃ [8086 {1π|68 ΟὈίδι πο 1π {86 σουγίβ οὗ ρυΐποο; 
ὙΠ6Γ6 ἔνο οὗ [86 πολ] οδῦ δπα τηοϑὺ αἱρη θα ΡΟΥΒΟΠΔΡ ΘΒ ὙΥΘΤῸ ΤΟΒρΘ0- 
Εν νυ βοαίθα, οη6 οἢ Θδοὶ 8:46, παχύ {Π6 βονϑγοῖρε Ὠϊταβο] ἢ, {π8 6η- 
7ογίηρ; {86 τηοϑῦ διωϊπθηύ ρ΄δοοβ οὗ αἱρσπῖγ. ((ὐοταραγο 1 Εϊηρθ 1. 19,.; 
Ῥβαὶ]. σχὶν. 9. ; δια Ηδθ}. 1. 8.) [ἢ σορὶν ἴο {π6 τϑαιδβὲ οὗ β'δίοιῃηβδ, οὔῦ 
αν Ου βία θα {παΐ βοαίβ οὗ ἀἸβε ρυ!βηθα δ ϊμθηοθ ἰπ 8 Κἰηράοπι 
676 πού ο θ6 ρίνοη ἰὨγουρἢ ΤΆΟῸΣ ΟΥ ργ(} ὑγ, Ὀὰὺ ἴο {π086 ΟὨΪΥ 
Ὑοτλ (οἄ Βμοιιὰ ἄδοϑια ἰο 6 ΡΓΟΡΟΙΥ ῥταραγοα ἴον {μι ηι. 
Τὴ ΘαδίθΓ ΠΠΟΏΔΓΟΠΒ ὝΟΙΘ ΠΘΥΘΥΡ ΒΡΡΙΟΔΟΒΘα Ὀαὺ 1 ὈΓΘΒθηίθ οὗ 

ΒΟΙῺΘ ΚΙΠα ΟΥ Οἴου, δοδοσαϊπρ ἰο {π6 δὈ}Π}ν οὗὨ {86 ᾿παϊνιάπαὶ, τ} 
ΒΟΘΟΠΙΡΘἢΘα {Ποῖ τι ἢ ΟΧΡτθββϑίοπθ οὗ {π6 ρῬχοΐουπαθδί ΤΟνΘΓΘΠΟΘ, 
Ῥγοβίγαθηρ ἐποιηβοῖγοθ ἰοὺ ἐπ στουμα!}; δηάᾶ {6 β8πι6 ῥγδοίϊοθ οοη- 
{ἴηπ168 ἰο ἐμ18 ἀαγ. Τὰ «6000 ᾿πδίσυοσίοα ἢΪΒ ΒΟΠΒ ἴο ΘΑΥΥῪ 8 οὐρεῖν, 
ἴο Φοβορἢ, ψῆθπ {Π6Υ πϑηΐ ἴο ΡᾺΥ ἴοοά οὗὨ ἴηι 88 ρονϑῦποῦ οὗ Εσγρί. 
(θη. χἹμ. 11. 26.) [Ιῃ 116 Τρδηηο. [86 πιδρὶ, ὙΏΟ οδτηθ ἤτοι [86 
᾿θαϑὺ ἴο δάοσγε “6888 ΟΠ σβί, 458 Κὶπρ' οὐ ἔμ “678, Ὀγουρσηῦ Ἀπ ᾿γαβθηίθϑ 
οὗ ρο]ά, ἰγαηκίῃοθηβθ, δηά παυστῆ. (Μαΐί. 11. 11.) ΑΑἸ]υβίοηβ ἴο {8]8 
ῬΓΔΟΙ66 ΟΟΟῸΓ ἴῃ 6. χχχὶϊ. 13.; 1 Κρ χ. 2. 10. 26. ; 2 Κιηρθ ν. ὅ.: 
Β66 8180 1 ὅδπηι. ἰχ. 7., δπα 2 ΚΊηρβ νυ]. 8. ΤῊ6 ρῥγοβίγαίζ οῃβ ὑγ γα πιϑάθ, 
ὙΠ ΟΥΘΙῪ ἀστηοπίγαύοι οὗἨ γρύθυθμοθ, (ο {π6 στουαηῃά, Τῆι Π αν! 
δἰοορεά ιοἱέξῇ ᾿ΐδ ζαοο ἐο ἐλε εατέλ, απα δοισοά Πιέπιϑε} 7 Ὀδΐογα ὅδα]. (1 ὅδῃι, 
Χχῖν. 8.) ΤῈ τποᾶθ οὗ ἀοΐπρ' τϑνθγθποθ ἰὸ {86 βονογοῖρῃ, διλοηρ [δ6 
ϑηοϊθηΐ ῬΘΓΒΙΔΠη8, τγα8 11 {16 Βμοτὺ οὐ δρβοϊαΐθ 1Δο]αίτυ 3; δῃά βίαν 
ῬΥΟΒίγ 008 ΓΘ τηδἂθ ὈΥ͂ ἐμοῖν ἀοβοθπάδηϊξβ πὶ {6 ῥτοβοηῦ ἀδγ.5 Οἱ 
{8686 ΟΟΟΔΒΙΟΠΒ, Ὁ γγὰ8 808] ἴο Δ αγαββ ἰἤθτὰ 1} Βοσὰθ σοτΩρ  Ἰπιθηῦ, 
οΥὐὁἨ ΤῊ 8.68 ἕον μοὶν Ἰοπρ; 116. ΤῊὰΒ {π6 τϊάον οὐ Το κοῦ, δἴθου 
Ῥτγοβίγαϊηρ Βουβ6 1 θοΐοσο θανα, δἀἀγθββοά μῖπὶ νει }--- Μῶν Ἰογα ἐξ ισῖϑέ 
ασοογαϊηφ ἕο ἐδ6 τοἱβάοηι 0 απ απφεῖ 9. Οοα" (2 ϑατα. χῖν. 20.); δά (19 

1 ΤῸ πγ88 (Β8γ8 .2116π} [Π6 ἴδὺν οὔ Ῥογείδ, [μδὲ, βθηθνον ἐμοῖς Κίηρ ταηΐ δυγοδᾶ, (δ 
ῬΘΟΡΙΘ βμου]ᾶ, δοοογάϊησ ἰο {μοΐγ δ᾽} 1168 δα οοσυρδίίοηβ, ργεβοηὶς ἢΐπιὶ, 88 Β6 Ρϑβϑοὰ 
δίοηρς, σις βοὴ οἱ ῆ,,--- 88 Δἢ ΟΧ, 8 ΒΏΘΟΡ, ἃ 4 Δ ΠΕ οὗ στη, οὐ τυῖμα, οὐ τυῖτ βοπιθ ἔπι, 
10 ὨΔρΡροπθὰ οὔθ ἄδσ, Ὑ86Π ΑΥ̓ΆΧΟΥΧΟΒ Ὑγὴ8 ἰδκίηρ (Π6 δἱγ, (μὲ μ6 νγὰϑ πιοὶ ΕΥ̓ 0Π0 
Βιπθῖθβ. ΤῈθ τϑῃ δοίης δὲ 8 ργτοαὺ ἀἰβίδποθ ΓΟ ὨΟΙΏΟ, νγ88 ἴῃ [6 στοδύοβι ἀϊδίγοδδ, 
Βανίηρ ποιμίηρ ο οδὲσ, δπὰ ονβοσυίηρ οἴδιογθ ογονγάϊηρ στ} (Ποἷγ ργοβαπίϑ. Αἵ Ἰοηρίβ μῸ 
ΤΏ τὸ [86 τίνοσ ΟΥὙταβ, πὰ ἰδκίηρ ἊΡ 8οῖὴθ ψγαίου ἱπ θοἢ Ηἷ8 Βδηᾶδ, Β6 δρργοδεμοά 180 
ΤΩΟΠΔΥΟΝ, δηᾶ ἔπ π8 Δοοοβῦοα ὨΐπΠὶ :---- “ Ο Κίηρ, Τεΐρτι ἴῸΓ ἀνοσὶ 1 ΠΟῪ ΡΔΥῪ ΠΙῪ ΤοΒρθοίδ 18 
ἴηι Ὀεδδῦ ἸΏΒΏΠΟΥ 1 81 Δ0]6. 1 Ῥγοβοηΐ ἰο ἴπθο βοῖῆθ οὗ [Π6 τνδίῖθσθ οὐἩ {6 σίνον Ογγῶ: 
ΒΒ ΥΟῸΣ ἐὐυλρθι ΟΥ̓͂Σ ῬΆ588 ὈΥ͂ ΟΥ̓ ΠΘΑΓ ΤΩΥ Βοῖιδ6, 1 ΠΟΡΟ ἴο νἱο στ (π6 δοδὲ οὗἉ [8666 18 
ΙΩΥ͂ ἀοηδίῖνοβ.ἢ 6 ΤΟΠΘΓΟΝ γγ88 ΠΙΡὮΪΥ ρ]οαϑοὰ τὴ [Π6 τηδη, ΘΟταπλδη οι ̓ ἷ8 ργόβθηΐ 
ἴο θὈ6 τοοοϊγοα ἰηΐο ἃ ροϊάθη νυἱαῖ, δπὰ δθοσνγαγὰβ μδηἀβοιλθὶυ σογαγάθα Ηἷπι, απ, ΑΓ. 
Ἡϊδι. 110, ἱ. ες. 81, 82. 

2 Οαϊηΐηβ Ουτίαβ, 110. νἱ, ὁ. 6. ἴοτῃ, ἰΐ. ρ. 38. (641. ΒΙΡοηΐ.): 110, νἱ ἱὶ. α, δ. (Ρ. 115.) 
8. Μοτίου Β ϑβεοοηὰ ΦοῦσΏΘΥ, Ρ. 172.; ὙΒΟΙΟ Δῃ ΘηρτΑΥΪης 8 σίνθη, Π]υδβιγβέινο οἵ (89 

ΟΥ̓ΟΠΆ] Ργοβίγο 1088. 
4 ΤΗΐο [8 ὙΕΥῪ δἰ παῖ ]αγ ἠο [π6 ΠΥρθυθ 108] Ἰδηρτιασο, τ ἰοῖι ἰ8 αὐ ἀτοββοά Ὀγ 18:6 ΗἸπΔ005 

ἴο δῃ Επτοροϑη, τθδη (ΠΟῪ ἀγὸ ἀοϑίγουβ οὗ οὐδ πΐπρ Βοιηοι ηρ; ἔγτοπι πἰπι. “ ϑαλεύ," ΒΑΥ͂ 
ΤΠΕΥ, “σαπ ἀο δυετῳ ἐλίπο. ΟΝ οπὲ οαπ ρῥγευεπὶί ἰδὲ ὁτοϑομίίοκ 9.7 ϑαλοδ᾽ δ οοπμπαπά!. 
ἐς οὐ," (Ὑαγὰ  γ ον οὗ [80 Ηϊβίοσυ, ἄς. οὗ [πὸ ἨΪΠ 4008, γο]. ἰἱ, Ρ. 828.) 
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Ομαιάββαῃ τηδοὶ δοοοϑίθα ΝΕΌΠ ἀπ 6ΖΖΑΡ τ1{}--- Ο ἀίπρ, ἰΐσε 0} ευον 
(θκη. ". 4.})»] ὙΠ 411 θυΐ ἸΔοἰαίγουβ ποπιαρθ {π8 το πάθγθα ἴο {Π6}Γ 
ἹΠΟΠΑΓΟΝΒ, γγ͵ἃ8 οχαοίθα ΟΥ̓ {πον σὨϊοῖ σΟΌΓΓΘΥΒ δηα ἐδνουγιίαβ οὗ 4]} 
πΠΟ Δρρσοδομϑά ἰδμθηὶ; δηᾶ βιιο νγὰ8 {πον ρυιάς, (μδὲ {Π6 τοῖαδαὶ οὗ 
{818 Βοπηασθ ΠΟΥ͂ΘΣ [4116 0 ἴπγόϊνο {Π6 ΤΟ γδοίοσΥ ἱπαϊνι 8] πὶ συΐη. 
ΤΙὰΒ ΟΥ̓ΒΙΏ68, ἃ ἀοϑοοηάδηΐ οὗ Ογσιιβ, γῃὸ δα γοϊπβοα ἴο σγόουβρ 16 
θαπθποῖ Βαροδδ (γμο Βαα Θμϑανθα ΑἸ Θχδπάου ὈΥ ̓ 18 Δθοταϊη8]6 ΟΡ 86- 
4υϊου8η688), 6]] ἃ υἱοῦ ἰο 1.6 Σου θη σ [Ὁ] τὰ πο Β πουπάρά ργ]46. 
Ϊη 1|Κθ τϑηποῦ, Μογάθολ Β γο 184] ἴο ρτοβίγαϊθ ᾿ϊτηβο ἢ θοΐογο Ηδιηδη 
(δι. πὶ. 2.) νου] ἕνα ργουθα ἔδίϑὶ] ποῦ οῃἱυ ἴο ᾿ἰτηβ6}} θα αἶβὸ ἴο 
6 9 8 πδίϊοη, ἢδα ποὺ {86 τη! ρσηδηΐ ἀδβισῃ οὗ (6 ογατυ δὰΐ 
ποτ βοα Αραρὶίο (Εβιἢ. 111. 8ὃ---θ., ν. 18.) θθθῃ ρῥσχουν θη }}γ ἔτσυβ- 
ἰταίβα 

ΤΠοβ6 ψἘΠΠῸ ΤΟΒοΓΟα ΡΘΥΒΟΏΔΙ Βουυϊοθθ ἰὼ {86 βονθγοῖρῃ δα {ΠοὶΣ 
ΠΔΠΊ6Β ἸΠΒΟΙΙ 66 ἱπ [Π6 ρΡυὉ]1ο τορ᾽βίοσβ (βίῃ. νἱ. 1.)5; δῃηᾶ “6. σϑ- 
πΑΓαΘα Ὀγ αἰβυηρυ Βῃ6α ΤΔΓΚ8 οὗ {π6 τογὰὶ ἴανουσ. Τῆυ8 Μοσχάθοαὶ 
88 ἈΓΓΑγΘΑ Ὑ10ἢ [86 τογα] γοϑίπημθη!β ἀπ 16 1ῃ βία ὁπ. Βουβθῦβοκ 
{δτουρἢ (86 δἰγεοίβ οἵ {πθ οἱζγ, σὰ 186 τόογαὶ ἀἰδάοηι οἢ 818 Βοδα, 
(ἔδει. υἱ, 8----11.) Οπ βυοϊι ὁσοδβίουθ {88 Ῥϑύβοῃ σχϑὶβϑα ἰο αἰ μη Υ 
γγἃ8 ἱηνοδίθα Ὑ1} ἃ ΠΟῪ ὨΔΠ1Θ ΟΥ̓ {1{16 Ἔχργαβδῖνο οὗ μὶβ ἀθβογίβ. ΤῊ 
ΜΔ8 (Π6 6856 ὙΠΕ}Ὰ Φοβορὰ ((6ῃ. ΧἸ!. 456.), δοϊοτμου (2 ὅδηι. χὶϊ. 25.), 
Τθϑῃὶοὶ] δα Π18 ΘΟ ρϑῃοηΒ (88. 1. 7.); δπα ἴο [818 [8616 18 δὰ δυϊάθηΐ 
ΔΙ υϑῖοη ἴῃ λον. 11. 17. 

ΤῊΘ ΒΟ ΙστΒ οὗ {π6 Ἐλαδί, 10 18 γγ6}1 Κπόοῦγῃ, ἃγθ συ ἴοπα οὗ ἀ18- 
Ρίαγίπο {Π6 1ν σογρθουϑ βρίθπάουσ, ΤῊ ργθβοηΐ βονϑγεῖμη οὗ Ῥοσβία, 
Δπα (αἴϊζογ ἢ18 Ἔχϑῆιρ]6) Ἀ1Β ΒΟΏΒ, ζἜΠΘΓΑΙΪΥ Δρροϊηὶ ἴῸ τ [86 Σθοθροῃ 
οἵ Δι θαββαοσβ δυο Δἢ ΒΟῸΣ 88, Δοσουάηρ ἴο [86 ΒΘΆ800, ΟΥ ἴδΠ6 
Ἰπίοπα 4 τοοιὰ οὗ δυάϊθηοα, νν1}} θ6βὺ θῃβθ]6 (μιὰ ἰο αἸΒΡΪΑΥ͂ {86 Ὀ71]- 
᾿Ἰ ΠΟΥ͂ οὗὨ {ποὶγ 76 76}8 ἰὴ {{}] βυυμδιπθ. ΤῊ {1116 οὗ ὀγίσῃὲἑ ΟΥἩγεβρίοη- 
ἀδπὶ πτϑ αὐἀοα ἰο {πΠ6 πδῖηβθ οὗ οὔθ βουθσϑῖρῃ, ψ͵ΠῸ ἰἰνϑα Ὀρυγαγαβ οὗ 
εἰσῃ! οομ ΤΌΣΙ68 ἃρῸ ; Ὀθοϑιβα 818 σοραὶ οὐμϑιηθηίβ, ρ  οσῖηρ ἴῃ {86 
ΒΟΪΆΣ ΤΑΥΕΒ ΟἿ ἃ Βοΐθιῃπ ἔδαίγαὶ, 80 ἀδΖζί θα (86 δυϑβ οὗ 4}} Ὀεβοϊἀθγϑ 
ἰδαὲ [μον οοὐ]Ἱᾶ Βολγοοὶν ὕθαγ (6 ΘΠ] σοποο: δημα βοῖλθ Κηθν ποῖ 
πο, τγᾶ8 0ῃ6 Τηοηδγοῖῆ, ΟΥ̓ ΜΏΙΘΙ {πΠ6 ρστοαῦ ἸὈΤΩΙΠΑΤΥῪ οὗ {Π6 ἄδγ. 
ΤῊυθ ΤἈΘΟρΡγ]δοὺ ιπιοοδίία ὁ (4 σϑοὶς διβίουϊδῃ ὙΠῸ βουγιβηθα 1η 
[6 βουθῃίῃ οδῃίυτυ οὗ {86 ΟὨγβδη φ 8) τοϊαῖθβ ἐμαὶ {μ6 Ῥογβίδῃ 
ζησ, Ηοττηϊβάδβ, βιὐτἰπρ Οα ἢ18 {ΠΥΌΠ6, δϑιοπἹΒῃ 64 8}1} βρβοοίαίουβ ὈΥ͂ 
ἴπ6 ὈϊαΖίηρ; ρσἸοτῖθ8 οὗ ἢ18 ανσοὶβ. ὙΤἢυΒ αἷδοὸ Κη Αρτίρρα νγ88 δἰπηοϑβί 
ΤερΑΓὰοα 88 ἃ ροά, 80 ΡΟ ΘΓ ΆΠΥ αἰά Ὠ18 ογμδιηθηΐθα ἄγεβ8 σοῆθού (86 

ΤΑ δἰγηῦθϊαν βαϊπέδεϊοι 15 ἰο ἐμἷ8 ἀδγ ρσίνοη ἴῃ ἱπᾶϊῶα.Ό ὙΠ θη Δ ῬΟΟΥ τῆδῃ 2068 ἰηΐο 9 
ῬΈβοπο9 οὗ 8 Κίην, [0 80] } οἷῦ ἃ ἔβυοῦγ, ἢ6 ΒαΥ5, “Ὁ ΕΔΙΠΟΥ 1 ἰδοὺ ατὶ [86 δβιιρροτὶ οὗ [Π6 
ἀεδίξαϊο --- Μ|αανψεεὶ ἰδοι ἰΐσε ἰο οἷά αρε 1" ΤἸΌΪϊά. ». 338. 8,566 6160 Εολογίδ᾽ β Οτίθηΐξδὶ 1182- 
᾿τδιοϑ, Ὁ. 50]. 

2 Ουϊδῖαδ Οαγίία8, 1. χ. α. 1. γνοἱ, ἰδ. Ῥρ. 199---201. (εἀϊ!, ΒΙροηΐ.) 
3 ἨἩετοάοταβ, 11. νἱϊ!. ς, 86. ΤὨπογάϊά68, 11. ἐ. ο. 129. Φοδαρῶπβ, Απὶ. Φυᾷ, 110. χὶ, ς. 6. 

ΤΊα καῖ ῥγβοιῖίοο σοητἰπαο8 ἴο οὈϊδίη δὖ ἴμ6 Οἰζοτηδη Ῥογίο (Βάγοῃ ἀθ Τοῦ Μριλ. το]. 
Ἷ, ρ. 15.}), δῃ ἃ 8150 ἰπ Αὐγβδβὶπία δῃὰ οἵδαῦ ραγίβ οἵ 9 Εδβδί, Βυγάοτ᾽ β Οὐϑῃΐαὶ Οπδίοιηδ, 
τοὶ. ἱ, Ρ. 311. δ1Ἀ} οὐϊξ. 

4 ΤΟΟυΡΥ]δοῖ, 110. ἴν. ο. 8. οἰϊοα Ὀγ δὲν πὰ. Οὐβοὶου, ἴο τ Ποπὶ 716 δὸ ἰηἀδοθύθα ἴον {Π|0 
δῦονο ΤΟΙΏΑΤΚ, ἰη δῖ8 Ἴχανοἷβ ἰῃ γασίουϑ Οουηίτο8 οὗ [6 Εδδβῖ, ἸΏοσῸ Ῥαυιου]ΑΥΥ Ῥογείδ, 
γ0], ᾿ἱ Ρ. 86. (οπάου, 1821], 410.) 
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ΤΩΟΤΏΪΙρ᾽ Β-δοδιηδὶ; δηά 10 88 ῬΥΟΔΌΪΥ {Π6 ΒρΙ μου Γ οὗἁὨ ϑοϊοπιοῃ 
“ ἴῃ αἷϊ λὲδ σίογψ," θα βοαίθα ὁπ {86 {ΠγΌΠ6, 1π δα: 10 ἴο {86 πιᾶρ- 
πἰδἤοθηοα οὗ 8 θϑίδὈ ]Βῃταθπί, ἡ ΒΙΟἢ 80 βίσυοῖς ὑπὸ αἀαθοη οὗ ϑὅ'μιϑῃδ 
οπ ὈΟΒοΪϊπρ (μθαλ, ἐμαὶ “΄ ἐστε τσαβ ὯΟ πΊοΥ δρίγΐ ἐπ λον. (1 Κληρϑ 
ΣΧ. 4, δ.) 

Ἐυγίδον, τ βοηθυον (π6 οὐἹθηΐαὶ βουθγοῖρτβ ρῸ ΘΌγοδα, ΠΟΥ͂ ΔΓῸ 
ὉΠΙΤΌΤΤΩΙΪΥ αἰΐοπαϑα ὈΥ ἃ Πυπη ΓΟΙΒ δηα Βρ] πα ]ά τοίϊπιι : ἰλ6 Η οὗτος 
Κιίηρβ δῃα {Π6ῚῚ Β0Π8 οἰ Π6Ρ ΓΟάΘ ΟἹ 848868 ΟΥ̓ τυ} ]68 (2 ϑδπι. χὶὶὶ, 29. ; 
1 Κτησβ]. 838. 38.} ΟΥ̓ ἴῃ σμαγιοίβ (1 ΚΊΩΡΒ 1. ὅ.; 2 ΚΊηρΒ ἰχ. 2]., χ, Ἰδ.). 
Ῥγθοθαρα οὐ δοοοιῃρδῃιϊθα ὈΥ {Π6}} τογαὶ συᾶταβ (0, ἴῃ 2 ὅβὅΐδῃι, ὙἹ}}, 
18. δηᾶ χνυ. 18., 4.6 ἰοστηθα (ΟἸιογοί μιΐθβ δηα Ῥδ] θυ 1068); 88 {86 οτὶ- 
Θπίδ] βονϑγοῖσῃβ ἀο ἴο {Π18 ἄαν. ΕὟΌΓ ρτραῖθν βίδίθ ἔμον πδα ἰοοίπιθαῃ 
ἴο τ θοΐοτο πο. Τμυβ, {π6 τοῦοὶ ΑὈβαδίοια μδᾶ ἡ ψν πιθη ἰο τίη 
δοίοτο λΐηι. ὑπ δι. χνυ. 1.) Αμπᾶ 1π {Π18 Τηποῦ {π6 ργορμοῦ ΕἸ] 8}, 
τπουρῇ Βα ἀοίεδίρα {Π6 ογῖμλθβ οὗ Αμδρ, τγῶϑ ἀβϑίγοιβ οἵ ραυΐπρ᾽ ἢἰπὶ 
41} ἐπμαῦ ταβϑρϑοῦ συ ῃῖοῖ γὰ8 ἀπ ἰο Ἦ18 δχα! θα βίδίίοη ; σιγαθα ὉΡ 18 
Ἰοὶῃ5 απά ταπ δείογε “λαῦ ἐο ἐλ οπέγαποο οΥ" ϑ εζτοεῖ. (1 Ἰζτησθ συ! 46.) 
Ἴη [πάϊ8, 6 η ἃ ῬΟΥΒΟΩ 1868 ἴο ἀο ΠΟΠΟῸΓ ἴο 8δᾷὴ ΕἸ γορθϑῃ, μα σ}}} 
τα δοίογα 818 ρϑδη 1 [ῸΣ τα1168.2 ΕἼσΙΠοΓ, {86 ΔΕΡΙΌΔΟΝ οἷ Κη 
ψγ85 οΟἰἴδθῃ δηηουησορα Ὀγ {π6 βουπα οὗ ἰσυταροίβ. (1 Κιηρθ.. 84. 39.) 
Ἡδποα ἰδ6 ργθβοηοα οὗ (τοα 18 ἀοβοσθοα ἴῃ {86 βαῃη6 σδπηογ. (ἢΘὉ. 
ΧΙ. 19. σοιῃραγοά τ ἢ} Εὐχοά. χὶχ. 18.), δῃὰ αἷβο (ῃ6 ἤπδὶ δανϑηΐ οὗ 
16 Μεββίδῃ. (αι, χχῖν. 81. ; 1 ὅσου. χν. ὅ2. ; 1 Τμθββ. ἱν. 15.) 

ὙΥΒΘΏΘΥΟΥ {π6 Αβιαῦίο το μγ 8 θη οσΘα ὌΡΟΠ δῃ ΘΧΡΘαΙΠ]ΙΟΠ, ΟΥ 
Τοῖς ἃ ἸΟΓΠΟΥ {πτουρ ἀσβοσὶ δπα ππίγανθ θα σου ηγ168, ΠΟῪ Βθηΐ 
Βαγθίηροιβ θοΐοσθ ὑπο ἴο Ῥυδραγα 411 ὑδῖηρβ ἴον {Π6ΙΣ ράᾶββᾶσα, διά 
Ῥίθπθοσβ ἰο ρθη {Ππ6 Ῥᾷβ868, [6 νθὶ [ῃ6 ττᾶγ8, ΔΠ4 ΥϑΙηΟΥ 41] ἱπηραα]- 
Ιηδηΐβ. ὙΤΠ6 δποϊθηῦ βονθγοίσηβ οὗ Η!παοοβίδῃ 864 ἴο Βοῃα Ῥθγβοῃθ 
ἴο ργϑοθάδ μὰ ἴῃ ΤΠΘῚΡ ἸΟΌΓΠΟΥΒ, 8πα οομμτηδηα ἰδ6 1 Π ΑΙ ἰδη(8 [0 
ΟΙθαν {86 ΤΟΔαΒ; ἃ ὙΘΥῪ ΠΘΟΘΒΘΑΓῪ Βἴα Ὁ 1η ἃ ΘΟΥΒΙΣΥ ὙὙΒΘΓΘ {Π6Γ6 816 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ ΔΩΥ͂ ΡΌΡ]ΪΟ τοϑάβ. Απάᾶ, θη ἃ τηοάδγῃ Ηΐπάοο οὗ γβϑηκ [88 
ἴο Ρ888 {πγοιρ ἃ ὕονγῃ ΟΓ Ὑ]]]αρ6, 8 ΠΘΒΒΘΏΡΘΥ 18 ἀθβραηίομϑα ἰο {6} 
{Π6 ῬΘΟρΡΙΘ ἰο ῥγδρασο {π6 ὙΑΥ, δηὰ (0 αὐγαιϊῦ ἢῖ8 ογάοθσγβ." ΤῸ ἐδ]8 
Ὀτγϑοῦϊο {π6 ῥτορἰιϑὺ 1βαῖδῇι τηϑη βου 41.465 (188. χ]. 8. οοπηραγοά 
ψῊ Μ4]. 1. 1., Μαιῖ. 1. 8., δῆ ΜαΙΚ 1. 8.); δπα νγχθ 88}}4]}} οὐίδιη 8 
οἶθαγ ποίϊοῃ οὗ 86 ργθραγδαίζοῃ οὗ {86 ὙΑΥ ἔῸΓ ἃ τουδὶ Ἔχσρϑαϊίοη, δπᾶ 
{86 ἔογτοβ δῃὰ βϑδυΐ οὔ [π6 ργορβμοίϊο ἀβοϊαγαίίοι ψι}} ΠΥ ἀρρθαγ, 1 
τ δἰξοπα (ο {π6 Ὁ] ονηρ παυταῦνα οὐἁ 186 τρλγομαβ οὗ ϑϑπγαῃλῖδ ἴῃ 
Μεάϊα, τοοογσαάθα Ὀγ Πιοάογυβ ϑιου αϑ.5 “1 ΠΟΥ τηδτγοὶ ἰο Εοθαίδηδ, 
βῆθ σδῖῃθ ἴο (ῃ8 Ζδγοθδῃ τηουηίβδίη, ὙΠ] Οἢ οχίθ δ ἀϊηρ' Δ ηΥ [Υ]0 
δα θοῖηρ [Ὁ]} οὗ ογασον ργεοίρίοοβ διὰ ἄθορ λοίϊοιος, οου]ὰ ποῦ 

1 Αοἴβ χὶΐ, 21, 22., δῃᾷ Φοβορἢ 88 Απὶ. δαά. 110. χυ] δ, ο. 8. δ. 2., ΒΟ οοπ δἰ Ώ8 88 
δοοοιηΐ οὗ Αρτὶρρδ᾽ 8 ζΟγΖΘΟΙΒ ΙΤΆΥ͂. 

3. διδίμδι Β [ηἀΐδη ΕΘΟΟ]]θο οη8, ΡΡ. 116, 117. 
8 Ἠο 80 η 8 Ιοχίοου ἴοὸ ἴη6 ατοοκ Τοβίδιηοηῖ, Ὁ. 742. 
4 ὙΥαγὰ᾿ Β Υἱονν οὗ [μ6 Ηἰβίοσσ, δ. οὐ ἴπ6 Ἠϊπάοοβ, νοΐ. 13, Ρ. 3839. Ἠοδοετίδ᾽8 Οτἱθπίαὶ 

Π]αδβιγαϊίοηβ, Ρ. δδ5. “Ηθηοο (Μτ. Ἐ. δβίδίθβ) βοῖηθ ΣωδὺΥ 6 δθθὴ βιγθορίπς {6 τοδά, 
ΟὔΒοΓ8 Ὡς δργεαά ἰλεὶγ φατπιεπία ὑι ἐλ6 τσᾶν, ἀνὰ βοῖὴθ ΠΟ ἀγα σμέξπρ ἀοιση ὀγαπολέβ ΠῸΝ 
τε ἰγεοα (Μδῖϊ. χχὶ, 8.) ἴο ἔοστῃ δύο !68 δῃὰ ζοβϑίοοῃβ, γβοσο [86 ζτοαῖ ταϑη [8 [0 Ἀ888, 
Τοϊά. 

δ ΒΙΒΙΙοἰἤθοα Ηἱδιοσγίςα, 110. 11. ος. 18. 14. (γο}; 11. ΡΡ. 44---46, οἀϊι, ΒΙΡοΙΙ.) 
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ραββο πιτπουῦ τηλκῖηρ' ἃ Ἰοπρ; οἰσουϊ, Βεΐηρ ἀεδδίγουβ, ἐβοσγοίοσο, οὗ 
οὐρόιε. Ἠρ ΘΥ̓ΘΡΪ δ  ρ' ΤΩΘΠΊΟΤΊΑ] οὗ μου 6] ἢ, 88 γ76}} 88 ἴο τβδκϑ ἃ βῃοσίοσς 
ἯΔΥ, 8Π6 ΟΥΘΙΓοα [86 ργεοίρίσεδ ἰο ὃς ἀϊρφεα ἀοιση, απ ἐλε λοϊΐοιο ρίασει 
ἴο δε Μίδα ὩρΡ ; ἀπὰ αἵ ἃ στοαῦ δβχρϑῆϑθ 8:8 τηδθ 8 βῃοσίδσ δῃα στρογ 
ΝΥ μύρα τοδα, σοι [0 (818 ΔΑΥ 258 ο4]1ο4 {86 τοβδά οὐ ϑϑῃινίγαμηῖδβ. 

ΓΥΑΓβ 5886 1346 ἃ ρτόρτοθθ τπγουσῃ Ῥογεῖα, πα 411} ΒΟΥ οἵδποῦ 
ἀομλϊπίοηϑ ἴῃ Αβία:; δηὰ ψΠΘΓΟΥΟΣ βὴ6 ολπγθ, 886 οοιμηιηἦοα {πὸ 
πιοιπέαϊπα ἀπα σνασσν ργεοίρίοες ἕο δὲ σμὲ ἄοιοπ, αι, αἱ ἃ γαϑὺ ὄβχρβῆξο, 
1816 {16 τσαγϑ ἰευεῖ απὰ ρίαἷϊπ. Οἱ 86 οἴμαῦ μαπά, ἴπ ἴοιο ρίαςοβ 8]}16 
ΤΑΪΒοα πιομπαῖδ, οὴ. ἩΠΙΟὮ 886 ογθοῖθα πποηυμθηΐβ πῃ ΠΟΠΟΙΓ οὗὨ ον ἀ6- 
οραϑοὰ σϑῆθσγαὶβ, 8π4 βοιηθίϊηθβ σγῃοΐα οἱτ68.) Τῇ6 ΤΟΣ οὗ {ΠπῸ 
ΔΡΟΟΙΥΡἢΑΙ] ὈΟΟΚ οὗ Βαγιοῖ (ν. 7.) Ἔχργθββθθ [Π6 βϑῆγθ ϑ )θοῦ Ὀγ {6 
ΒΔ Π16 ἸπηΔρ᾽68, ΟἸΓΠΒΘΓ ἰδ Κιηρ' [Π6πὶ ἔγοιῃ [88. χ]. 8. (ΟΣ Ῥογῇ 809 ἔγομι ᾿χὶ!. 
10---12.},» .οΥ ἴτοτλ 86 Θοτησηομ ποίϊοπβ οὗἉ μιἷβ δοιπίσυιηθῃ: “ ΕῸΓ 
(οά, βαυβ Πθ, “" βδαίῃῃ δρροϊηίοα {μα΄ δυθσυ Ὠἰρὰ λὐδὶ, ἀπὰ Ῥδη]8 οὔ 
Ἰοπρ Θομ δ Π66, 58}|8}} Ὀ6 οαϑέ ἀοιση δια υαἱίους Πἰἰοά πρ, ἴο πιαλε ευδη 
ἐδε φγοιπά, ἰμαὺ ἴβγαθὶ ἸΏΔΥ ρῸ δαί! υΥ ἴθ 1η6 ρίοτυ οἵ αοα." 1116 
“7 σῖβῃ Ομ υΣΟΙ 88 {Παὺ ἀσβαγί οουπίτΥ ἰο ἩΒΙοἢ ΦόΌΒπη ἐμ6 Βαρίει 
γ88 ϑοηΐ (ΝΜίαϊυ. 11, 1---4.), το δῃηπούμοα {ἢ6 σομηηρ οὗ {π6 Μοββίδῃ. 
Τὸ νδϑ δ ὑμαὺ ἔπη ἀσδβεξαϊο οὗἁ 4]1 γοϊρίουβ ου]ναιίίοι, δηα οὐ τῃ6 
βριγιῦ δῃὰ ῥσδοῖοθ οὗ ῥ᾽ εν ; δπᾶ Ψόοδῃ νγ88 βϑηΐ ἰο ργέραγε ἐδε ισαν ὁ 
ἰλε 7ογὰά ὈΥ Ῥγθδοδίηρ [Π6 ἀοοίχϊπα οὗ τθρθηΐδηοθ. ΤῈ ἀδβασὶ 18 
ἰδογοῖοσθ ὑο 6 δοῃβιογρα 88 ἃ ῬΥΌΡΘΙ ΘΙ Ό]6 πὶ οὗὁἩ (π6 τυᾶς δίαία οὗ 
[6 ον 8 ομυτοῖ, πΙΟΝ τγὰ8 ἴπ86 σὰ τ] άθυπ δ τηθδηΐξ ὈΥ [86 
ἴθ δηα 1 ΜΒΙΟΙ. Φ0Πη γδ8 ἴο ργθρασα (86 ψΑΥ οὗ [86 ῥχομηϊβοά 
ΘΒΒ8.ὔ } 
Υ. ὙΠ τοραγὰ ἴο [86 ΒΈΕΈΥΕΝΟΕΒ ΟΕ ΤῊΗΒ ΚΙΝΟΒ ΟΣ ΙΒΒΑΕῚ,, 88 

ΠΟΠ6 ὝΘΣΘ ϑρροϊηΐοα ὈΥ Μοδβϑ, δὸ 6 ᾿ἰϑ ΠΟ ΟΥΑΙ ΏΔΠΟ6Β ΘΟΠΟΘΙΏΙΩΡ; 
ἴβοπι : Ὑῦθ ΠΔΥ, ΒΟΥΘνΟΣ, οΟἸ]οοῦ ἔγοπι {Π6 βδογοα Ὑ τ ηρΒ ἰδὲ 
ἸθοΥ ΓΘ ἀογινοα ἴγομα {86 [ὉΠ] Ομ ΒΟΌΓΟΘΘΒ : ---- 

1. ὙοΟΒυπίασΥ οἴδοσίηρσβ, ΟΥἨ ῥγαβοπίβ, ὙΒΙΟᾺ ΓΟ τμδας ο ἰδϑιλ 
ΘΟΠΙΟΓΙΩΔΌΙΪΥ ἰο {16 οΥἹϑηΐαὶ ουβύοη. (1 ὅδ). χ. 27. χυϊἹ. 20.) Μι- 
ΟὔΔ 6118 ἴβι οἵ ορίπίοη {πδὺ {πον ᾿ογ6 Θοηποα ἴο ὅδ] ΟἸΪΥ, 88 πὸ {χ806 
οὔ ἴβοῖὰ 18 ἴο Ὀ6 ἰΟυπά «αἴου 18 {πη6. 

2. ΤΏ ρῥγοάυοσ οἵ (86 γτόγαὶ ἤοοϊκβ (1 ὅδιη. χχὶ 7.; 2 ὅϑδχη. Χχὶϊ], 
238.; 2 ΟἼ του. χχχῖὶ, 28, 29.); δπὰ 845 οί Κιπρ' δπᾶ βυ )]εοίβ μδᾶ ἃ 
οομηομ Οὗ ρμαβίυσο ἴῃ ἴῃ Ατὐδθίδη ἀθβοσίβ, Μ|ο86118 {ΠΏ ΚΒ τπᾶΐ 
θαυ κορί πυπηθγοῦβ μορὰβ ἔβογο (1 (γοη. χχυϊ!. 29---81.), ΤΣ ΒΙΟΒ 
ὝΟΓΟ ΒΑΓΩΣ ὉΠάΘΥ {86 οαγ6 οὗ Ατδθίδῃ Πογαβίηθῃ. 

8, ΤῊΘ ῥγοάμποσ οὗ [86 ΤΟΥΔ] ἀθπιθθηθβ, οομβιβίϊηρ οὗὁἨ γα Ὁ]6 ἸΔπη68, 

᾿ Βίδδορ ον οἡ 1βαϊδῃ, χὶ], 8. νοὶ. 1ϊ. Ῥῃ. 252--- 254. Ὥγ. ΟἸδγκοβ ΟΟσΩτ ΟΠ ἰΔΙῪ οἢ 
Μαιῖ, 1. 8. ΑΑ Ῥτβοῖίοϑ βίπαἱ αν ἴο {παῖ δῦονο ἀδβοσγ δα 8 τοοοσάϑά ὈΥ͂ ἴπ6 ἙσΒδρ] δίῃ ἴο δὲ σ᾿ 
ΤΒοῦδθ Βα, δι δθαβεδάου ἰὸ ἰ86 Μορὰ] οουγὶ ἴῃ 186 τοῖὶρηδ οὐ “δηθβ 1. δηὰ ΟἸΠΔΥΪο8 1; 
ΒΟ 58γ8 (Ρ. 128.) [Πδῖ, πιλκίηρ ἃ ΡΓΟΣΓΟδ8 τὶ ἢ [Π6 ΔΙΩΑΒΒΘΟΥ δη ἃ ΟΙΏΡΟΓΟΥ, ΠΟΥ ΟΆΠῚΘ 
108 ὙΔοΓΏΘδ8, “ ὙΠΟΓΟ (ὀν α τεγν στοαί σοπιραην δεηὲ δεΐοτε ιι, ἰο πιαΐε Ῥαδεασεῖ ἀπά 
»ίασεε Νί 7ὸν 2) ἃ ὝΛΥ ΜΑΒ ΟΟἹ ΟἹ ΑΧῸ ΜΑΡῈΕ ΕΥ̓́ΕΝ, Ὀγοδὰ ΘΠΟΌΡΕ [ῸΣ ΟἿ Θοηγθηΐθης 
Ῥαδεαρθὺ, Απὰ ἴῃ ἴδ ρἷδοθ ψῇοσο γγ͵ὸ ρἰϊο πο ΟἿΣ ἰδηΐ8, ἃ στοδῖ οοσηρδδδ οὗ στουπὰ νὰ8 
τὰ δῃά τολὰδ ρἱδίη ἴοσ ἴμότω, ὈΥ̓͂ στα Ὀΐης; 8 ΠυσΩΌΟΥ οὗ ἴτεε8 απ ὈΌΒΠ68 : γαῖ ΤΠΟΓΟ 9 
ΘΩΐ Δϑτο δ (0 ΟἿΓ ἰΘηΐδ, 85 ννὸ ἀἰὰ ΝΒΘΗ ΓΠΕΥ͂ ΟΓΟ δοῦ ὉΡ ἴῃ 1Ππ6 ῥ]δ ἢ5. ἘΕὙΔΡΙΘη 8 
δυρρἰειηοθπίαὶϊ ο Οαἰπιοῖβ ὨὈ]ειϊίοπαγυ, Νο, 171, 3.66 β᾽ τ }]δὺ ᾿ἰπδίβποοθ ἴῃ Ὦγ, ΟἸαγκθ᾿ Β 

γοϊ. υἱῖ, ρ. 277. ϑνο. Μγ. Εοσθεδ᾽ 8 Οτίθηίδὶ Μοιροῖσβ, τοὶ. ἰΐ. Ὁ. 4560. δῃὰ Μτ. 
Ὑαγὰ 8 σεν οὗ (Π6 Η!δβίοσυ, ἄς. οὗ ἴ80 Ηἱπ 008, το]. 111. Ρ. 182, 
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ὙΪΠΟΥ ΓΘ, ΟἸ᾽γα 8ηα βυοδιηλοσο στουμάθ, ὅζο. τ 1 οἢ. Ὠδα οὐἱσιηα! 
Ὀδθθὴ τπῃϊηο]οβοα δηα ὑπουϊναῖθα, ΟΥ ΟῚΘ [86 ΡὈΓΟΡΟΙΙ͂ ἐν 
οὐ η818 οοηββοαίοα ἰο (86 βονθγοῖρῃ. Τῆθβο ἀθιθβηθ8 πγο γα οὐ - 
ναϊοα Ὀγ Ὀθοπάδβιμθῃ, δηα, ρϑύμαρβ, αἰ8ϑὸ ὈΥ ἴπ6 ῥθορὶβ οἵ οομπαμογοά 
οοπηΐν 65 (1 Οἤγοι. χχνὶ 2θ---81.; 2 Οἤγου. χχυῖϊ. 10... ; δῃά ἷἰ 
ἈΡΡΘΑΥΒ ἔγοτῃ 1 ὅϑαχῃ. ΥὙἹἱ]]. 14., χχὶ!, 7., ἃπα Εσοκ, χὶνὶ. 17., {πᾶΐ {86 
ΚΙηρβ δϑαϊὶρῃρα ραγί οὐὗὁἨ {μ6ὶ} ἀοτηδίῃβ ἰο {861 βουυδηΐβ ἴῃ [ἰθὺ οἵ 

4 Αποίβου βουτοθ οὗ {Π6 τογαὰὶ γευθῆὰθ ᾿γ88 {π6 ὑδῃί ρατὺ οἵ 4} 
186 ργοάυοο οὗ τ86 8618 δῃα νἱπουαγαβ, {86 οΟ]]Θοὕίοι δηα τηληᾶρθ- 
ταϑηῦ οὗ πδῖοῖ βθοῖὶ ο βανθ Ὀθ6θῃ οοηβασα ἰο {6 ΟΥ̓ΊΘΟΥΒ τηθη!οποά 
ἴη 1 Κίηρ ἴγν. 7. δα 1 Οἤγομ. σχχυ]. 2ὅδ6. [0 18 4180 ῥσό 0 ]6 ἔτοιῃ 
1 Κίηρβ χ. 14., {μαῦ {86 Ιβγδθ ῦθϑ 1Ἰκο 188 ῥα ἃ ἰ8Χ 1} ΙΩΟΠΘΥ. 
ΤΏΘβ6 Ἰπηροϑίβ ΘΙ ΟσθΟη. ἈΡΡΘΑΓΒ [0 ἢν ἱπογθαβοᾶ; δηᾶ ΒΟ θοδπι 
ΤΟΙ84] ἴο 16ββθη ἔμ θτὰ 18 βία θα ὈΥ͂ {πμ6 βδογϑα δ βυοσῖδ ἢ 88 [86 οδι8ὲ 
οὗ 1π6 το 6] ]οὴ οὗἉ (86 ἰδῃ ὑγ1θ68 ἀραϊηϑὺ ἢ]. (1 ΚΊΩρΒ Χί!. 14. 18.) 
ΤΟΙ͂Ο 18 8ὴ 8]]υδ]οὴ ἴῃ Μδ!. :. 8. αῃὰα ΝΕΉ. ν. 18., ἴο {16 ουδίοιι οἵ 
Ῥαυϊηρ ἀπε8 ἴῃ Κἰπᾶ ἰο σΟΥΘΓΠΟΣΒ, ὙΒΙΟΩΝ Οὐδ πμβ ὅο {18 ΟΔΥ ἴῃ 
Αγεδβιηϊδ. 

ὅ. Νοῦ οὨ]γ αἸὰ (Π6 πχοβύ ργϑοϊουβ ραγῦ οὗ {86 Ρ]υηα6᾽ οὗ ἰδ ὁ0η- 
αυογοα πδίϊοηβ ἤονγ ἰηΐο {86 τουδὶ ἰγθαβυτσυ (2 δα. ν}}1.}, Ὀυῦ (86 
Ἰδοῦ ]8οὸ δᾶ {ἰἱρθυῦδβ ᾿πηροβϑα οἡ {θη}, τ οἷ 6 ΓΘ ἐοΥ τ θα ΜΙΝΟΗΑ, 
ΟΥ Ῥγοβοηΐθ, Δ Ογ6 Ρ814 ῬΑΥΕΪΥ ἴῃ ΤΠΔΟΠΘΥ͂, ἃΠπα ΡΒΓΏΥ ἴῃ δρτίου]- 
ἕυγαὶ ργοάυσοθ. (1 Κιηρβ ᾿ν. 21.; Ῥβϑὶ. ᾿ἰχχὶ!, 10., οοτηραγϑὰ σῇ 
1 ΟἼγοι. χχνὶ!. 2ὅ---81. 

6. Τ,αβί]ν, {16 ουδίοπηβ ρβ!α ἰο βοϊοπιοι ὈῪ {886 ἔογδῖρῃ τηϑτοδδηίβ 
ὙὙ}80 ραββθα {μγουρἢ 18 ἀοχηϊηΐοηβ (1 Κίηρβ χ, 1δ.), αθογάϑα ἃ ϑοπβὶ- 
ἀσγα]α τσονθπαθ ἰο ἐπαῦ ΤΔΟΠΔΙΟΝ : γδι0, 88 (6 Μοβαῖο αν αἸά ποὶ 
ΘΗΘΟΌΓΑΡΘ ἔΌΓΘΙρῚ ΘΟΙΩΠΊΘΙΟΘ, ΘΑΥΓΙΘ ΟἹ 8 ὙΨΟΥ͂ ΘΧχύθηβῖΥ δπα [π0ΓὉ- 
ἄνα ἰγδᾶς (1 Κίπρβ χ. 22.), ραγυϊου αν] ἰὼ Εργρίϊδη Βοῦβο8 ἀπά [δ 
Ὀγβθ8 ΟΥ Βη6 πθη οὗ Εργρί. (1 Κίηρβ χ. 28, 29.) 

ΥΙ. Οπ {μ6 ᾿ἱπίγοάιιοίϊοπ οὗὨἨἁ 186 τϑρὰ] ρουδγπιηθηὺ ϑιμοηρ [6 
Ἰβγϑβ 168, {π6 ῬΥΪΠΟ68 οὗ {π6 {γ1068, μοδᾶβ οὐ ἔδυ} 68, βουῖθ68 ΟΥ̓ δ8- 
ΠΟΘ] οσ βίβ, δὰ Ἰυπᾶρο8, τοίδι θα [π6 δι μουν ΒΟ (ΠΟΥ δα ὈΓΘΤΙ 
Οὔ δχβγοϊβοᾶ, δπὰ οοπβιϊυ θα αι. βαπαΐθ οὐ 1θριβαινθ δββθῃ} Ὀ] [0 
(06 οἸ[168, ἴῃ ΟΥ̓ ὩΘᾺΡ ΜΈΙΟΒ (Π6Υ τοβροοίνοὶυ τοϑιἀθᾶ, (1 Ε]ηρδ ΧΙ, 
1- 24,; 1 Ομτοη. χχηὶ, 4., χχνὶ. 29, 80., χχυἹ!, δηᾶ χχῖχ. 6,) ΤῊ 
Ἰυᾶάροβ δηά βουῦῖθ88θ Οὐ ψϑῃθδὶοριβίβ ΘῚ6 ΔΡροϊηθα Ὀγ (16 βουθγθιβῃ, 
ΕΓ ΟΟΣ ἢ ΟΥμοΥ ΟΠ οοσβ, οὗἨ σόα μ6 [Ὁ] οσίηρ τ γο {μ6 ΡΠΠ- 
ΟἹΡΔὶ : --- 

1, Τηὸ πηοϑῦ ᾿προχίδηξϊ ΟἸΘΟΥ τα (88 ῬΕΙΜΒ ΜΙΝΊΒΤΕΒ, Οὗ 
ϑεοοπά ἕο ἐλ Κίπσ, 88. Ἀ6 18 ἰθστηθὰ ἱπ ϑουρίαγο. Θυοα τγαβ ΕἸ Καπδβ, 
Ὅ}Ο ἰπ ΟἿΣ νϑυβίοη οὗ 2 Οἤγσοῃ. χχυἹ]. 7. 18 βα] 4 ἰο μανθ θεθῃ πέτέ 
᾿ιύογα  ]γ δεσοπα) ἐο ἐδ ἀϊπγ ΑἾδΖ ; Φόβθρὴ γγχὰ8 Ὀυΐπιθ παϊηϊβίοσ [0 
Βαγδοῖ, κίηρ οὐ Ἐργρὺ (θη. χὶϊ, 40---48.)}; δῃὰ Ἡδίιδα [0 Αἰᾶν 

βαθταθ. (Εβι. 1}. 1.) Φομαίμδη, βρϑακίησ ἕο Πανὶ, βαυ8,-- 1}0ι 
δλαϊέ δ6 ἀΐηιφ οὐοῦ ]εγαοῖ, απὰ 1 εἠαϊϊ 6 ποτέ κιπίο ἐδε6. (1 ἴϑαπι. ΧΥ͂Μ. 

1 Βτποθβ Ἰγδυοΐβ, νοὶ], ἱ. ἢ. 858. ϑνο. , μ'- 
3 ψαδη, Ατομβοϊορία ΒΙΌΙοα, ὃ 284. Αοἰκοστηδηη, Ατομροϊορία ΒΙΡ]108, ὃ 338. 

ΟἾΔ 6118᾽ 8 ΟΟτωμηθαίασίοδ, γοὶ, 1. ΡΡ. 399---807. 
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17.) Ἐγυομὰ 1 Οἤτομη. Χϑἱ. 17., 1Ὁ βῃου]ὰ βθοπὶ ὑμαῦ (Π18 οδῆθθ τναϑ 
βοπιθ 68 μ6]4 ὈΥ ΟΠ6 ΟΥ̓ ΤΟΥ ΟὗὨ {Π6 ΚΙηρ᾿Β ΒΟΠ8. 

2, Τὸ ἜΟΥΑΙ, ΟΟΥΝΒΕΙΙΟΕΒ, ΟΥὁἹἨ ῬΥΙΥΥ ΟὈἸΠΟΙ͂, 88 7 ΡοΥΒα08 
βου] ἰδστὰ ἰμοῦὰ, (188. 11}. 8., χῖχ. 11, 12. ; 961. χχυϊ. 11.) ὅϑὅυοἢ 
πο ΓῈ ἐδε οἷά πιοπ ἐλαξ δἰοοα δοξογε ϑοίομιοη, τολέΐο ἧς υεα, ἀπιὰ ἩἘΠοΙΩ 
16 Βοδαβίγοηρ Βδμοῦοδπι οοπδβαϊοα (1 ΕΊΠρΒ ΣΙ]. 6.); δπᾶ βυοὶ αἷβοὸ 
ΜᾺ8 οπαίλαηῃ, Παυϊαδς ποῖος. (1 Ὁ γοη. σχχυῖ. 82.) [ἢ ἐμ6 Ῥδυϑίδῃ 
οουχέ, ([ΏὨ6 πυτθο. οὗ [Π6 τογαῖ ὈΥΙ͂ΨΥ σου  Ιοσθ, ἐδ τοῖϑο πιθη ἐλαὲ 
ἀπειο ἐλε ἐΐηιεβ, ὰ8 Ὥχϑα αὖ δβεύβθη. (Εζγδ υ]}. 14, ; Ἐσβίῃ. 1. 14.) Νὸο 
βονϑσγοῖσῃ ΘΟ] γουόκα (86 ἄθοῦθοβ ργοπουπηοθα δον ἀθ]  θογαίζοη Βα 
γι ἢ (μ686 ΟΥ̓ ΘΟΓΒ, δηα {πο 1 οουηθοὶ μδα θθθὴ ρίνθῃ. (80, 1, 19.; 
δῃ. νἱ. 8. 18.) 

ὃ. Τὴοὸ ῬΕΟΡΗΕΤΒ, μουρὶ ΒΟ] ηρ 8 αἴνμθ ΘΟΙΩΤἸβθίοη 88 Ῥὑγο- 
Ρδοίδη ΏΔΥ, Παυογίμο 688, θα πούοαα διηοηρ' (Π6 ΤΟγΑ] ΟΥ̓ΘΟΙΒ; 88 {86 0 
ἼΟΓΘ ΘΟΠΒΈ] 66 ὈΥ 186 ὈὶουΒ ΤἸπομϑιο 8 οὗ ἴβγϑθὶ δηᾶ “Ψυάδῃ. Τῆυϑ 
Ναίδβδη ὑγῶϑ δοηβυ θα ὃν αν (2 δια. υἱ]. 2.}); Μιοδίδη, Ὀγ “6- 
Βοβμδρμδί (1 Κὶπρβ σχχ!. 7, 8.); βαῖϊδῃ, ὈὉῪ ΗΖ (2 Κϊηρθ σχὶχ. 
2.); Δπα {Π6 ἐμεε τιν σα Ηυ]άδι, Ὀγ “οβίδῃ. (2 Κίηρβ χχὶϊ, 14---20.) 
Βα {π6 1:Δο]αίσουβ δῃηα ῥγοῆισαίθ Κιηρβ ἱτηϊαίθα (π6 Βαδαίμθη τηος 
ΠΆΓΟΝΒ, ἃ πὐμηοπθα ἰο {ποῖ ΘΟΌΠΟΙΪ Ββοοίμβαυθιβ δῃηα 186 
Ρορμοίθ. ΑΒδῇ, ἴῸγ ᾿πβίδησϑ, οοῃβυϊ θα (Π6 ρβϑυδο-ργορμοίβ οὗ Βα] 
(1 Κιηρβ χυἹ]. 22. δηὰᾶ χχὶ! 6.); 88 ῬΒΑγαοῆ δα ᾿οίοσο οδ]]θα ἴῃ {86 
ἯΠ86 ΤΏ 86 [ἢ ΒΟΙΟΘΙΘΙΒ ΟΥ̓ ΤΩΒΡΊΟΙΔΗΒ (ΕἸΧΟά. υἹἱῖ, 11. δῃα ψἱ, 18.) 
δὰ ΝΟΌΌΟΒΔΏ6ΖΖΑΓΡ Αἰ ΟΣ ΎγαΓβ ΘΟμΒ 64 ὑπ0 πιασίοσίαπδ απα αϑίτο- 
ἴοφογα ἐπ ἀϊξ τοαΐπι, (ΠΏ δῃ. 1. 20.) 

4, Το ἘΈΟΟΒΡΕΒ (2 ὅΐδπι υἱ]. 16.), γ8ὸ 1ῃ [86 ταλγρὶ οὗ ΟΣ 
ἸΑτροσ ΕἸὨρ 168} Β10]68 18 ἑθσταθα ἃ γεηιη  ΓΑΠΟΟΥ ΟΥ̓́ΙΟΤ 67 90 εὐγοηϊοῖο. 
Η!8 οἴἶοθ τγδϑ οὗ ΠΟ τλθβϑῃ δβ τη οι 'π ἰδ6 δϑβίθσῃ ψΟΣ]α, μοσα 1ἢ 
ὙᾺ8 ΟὈΒίΟΤΩΔΙΎ 1 ΚΊηρΒ ἴο 'ζθοΡ 641] τορ βίοσβ οὗ 411 {86 ἰσϑῆβδο- 
οῃΒ οὗἁ {Π|6ῚΣ τοῖρτιβ. Ἡὐμξδτοι αἰβομαγροα {18 ἰγιιϑὺ τ] οβδοί, 1 
ἯΔ8Β ὨΘΟΘΕΙΒΑΙΤΎ πὶ Β6 ΒΟ] Ὀ6 δοᾳυδιπίθα τ 1} (Π6 στρ βρυῖηρθ 
δα βοογεΐβ οὗ δοίϊοῃ, δῃἃ σοῃΒΘα  ΘΠΌΥ Ὀ6 Τοοοϊνϑα πο {86 ρσταοαῦδϑι 
οὐδάοησθ. ΑΒη]υα τψγὰ8 Παν Β ΓΘοοσάο Σ᾽ ΟΥ ὨΙ βίου οσταρμον (2 ὅδῃι. 
ὙΠ}, 16.}. δηἃ ΔΡΡΘΆΥΒ (0 αν βδϑῃ βυοοθθαβα ἱπ (018 οβῖοθ ὈΥῪ 18 
800) «6 μοδμαρμδαί (2 ἥϑαπ). χχ. 24.), γῇο γγϑ8 τοίδι πο ὈΥ ΘΟΪομθῃ, 
(1 Κιηρβ ἴν. 83.) Φοαῖ, [μ6 δὸὰ οὗ ἀβαρῆ, γγχαϑ (86 τϑοοσάϑε οὗ [86 
ἴουῦβ Κῖηρ ΗοΖζοκίδη, (2 Κιηρβ χυΐ!, 18. 37.; 188. χχχυὶ. 3.) [Ιὴ 

6Γ νἹ]. 1. δῃά χ. 2., τι θῃίοη 18 τηδθ οὗ {π6 γεοογαάδ 0} ἐλδ οἦτο- 
πϊοῖοα, συτ᾽ αι ὈΥ͂ (818 ΟΗΘΟΓ. 

ὅ. ΤῊΘ ΟΒΙΒΕ βϑαπλδ (0 ἤν Ῥθ6θῃ {π6 ΚΙπρ Β Βϑογθίδυυ οὗ βίδίο, 
Ὑ}0 ἰδϑθα 411 [86 τουδὶ ΘΟ ΤΆ Πα8 : 86 8180 χορ ϑίοσοα δοίβ δά 
ἄθογθθβ. ἔδβσϑίδῃ (2 ἤϑϑιη. νῇϊ. 17.) ἀπά ὅμθνβ (2 βασι. χχ. 26.) γγϑῦθ 
θαυ βοογοίασὶθθ. ΤΈ]8 ΟἸΘΟΣ 18 4180 τηθη οηοϑά ἱπ 1 Κίηρ ἰν. 8., 
2 Κιηρδ χυἹἹἱ. 18., δῃα 1884. ΧΧΧΥ. 8. 

6. Το ἨΙΘῊ ῬΕΙΕΒΥ, 88 ὁπ6 ψΟΌΪα παίασα νυ οχρθοῦ ἴπ 8 {860- 
ΟΙΆΟΥ, 18 ΠΠΚοσῖβα ἴο 6 ΣΘοοη α διηοπρ' {Π6 ΤΟΥ] σου ΠΒ6]]ογΒ. Ζϑαοκ 
ἴδ6 ϑοη οὗ ΔΒῖναῦ, δηὰ ΑΒ ΘΙ θ ἢ {86 δοι οὗ ΑὈΙδίμΑγ, ἀγα ραγίου- 
ἰατῖγ τωθη ]οποα δυλοηρ (86 ρΥὶποῖραὶ οὔοοσΒ οὗ αν. (2 δια, γυ]11}. 
17.; 1 ΟἌγοη. χυἹ]. 16.) 
ΥΠ. Μεοηὔοῃ 128 δἰγϑαυ ὕθθὰ ἱποϊἀθηίϑ!ν τρδαθ οὗ (86 πυ- 
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ΤΑΘγΟῦΒ σούϊππο (μδΐ αἰἱοπάθα [86 οὐἹθηΐαὶ ΣΟ ΠΆΓΟΙΒ : {Π6 ΣΙ ΠΟΙραὶ 
οἴἶδοογθ, 0 (8 ΘοΙηροβορα {π6 ἀοτμηοβίϊο ΘϑἰδὈ Βῃσηθηῦ οὗἉὨ [Π6 [δγδ6]- 
115} δπα «ΘΟ Ὑ]88} ΚΊΉΡΒ, ΘΓ 88 [0110 ΚΣ : -- 

1. Το ΟΟΥΕΒΝΟΕ ΟΕ ΤΗΕ ΡΑΙΑΟΕ, ΧΠΠῸ ψγ)ϑ ΟΥ̓ΟΡ {π6 Βουδβοῃοϊά, 
ΒΟΘΙῺΒ ἴο Πᾶνθ ΔηΒΟΓΘα, 88 0 ᾿ἷ8 διρογιηθηῦ δηα τάηῖκ, ἴο {86 
βίδα β ὙΠοσὰ {Π6 ΤἹοἷ Ἰηθη θηραροα ἴο βυραογιηὐαπα {μ61 αῇδϊγα. 
Τὸ πὶ γγα8 οοχησηϊ 64 {Π6 ομάγρα οὗἨ {886 Ββοσνδηΐβ, δῃὰ ἱπάθοα οὗ 
ΘΥΘΙΥ {πῖηρ ψ ίοῖ θο]οηραα ἴο {π6 ραΐδοθ. Ἀἀἢβῆαν ἢ6]4 {818 οΗ͂ο6 
ὉΠ64ΟΣ Πανυια (1 Κιηρβ ἰν. θ6.); ΟὈδάϊδῃ, ὑπᾶου Αμδῦ (1 ϊπρβ χυῖ!. 
3.); δᾶ ΕΠ] Αι, πᾶν ΗἩ 6 Ζοικῖδῃ. (2 Κῖηρβ χυἹ, 18.})ὺ ΕἼΟΙᾺ [88. 
ΧΧΙΙ, 22. 1 ΔρΡΡΟΔΙΒ {πδὺ {Π18 ΟΥ̓ΟΕΥ ΤΟΙ, 88 ἃ τ γ οὗἁ 18 ΟΗ͂ΙΟΘ, 8 
ΤΟῸΡ6 οὗ ἃ ρϑου δῦ τηακα, θουπά π1} ἃ Ὀγθοϊουβ ρΊγα]6, δα οαΥτϊθα ὁπ 
ἢ18 Βῃου ΟΣ 8 ΤἹΟΏΪΥ ογπδιηθηΐθα ΚΟΥ. 

2. Το ΟΕΕΊΟΕΕΒ, ταϑηθομθα ἴῃ 1 ΚΊηρΒ ἱν. ὅ. 7---19. δα 1 ΟἬἼγοη. 
ΧΧΥΙ!. 2ὅ---31., ἅγ6 ἴῃ 1 Κιηρβ σχχ. 1. οδ]Ἱ]Ἱϑά {86 ῬΕΙΝΟΕΒ ΟΕ ΤΗΕ 
ῬΒΟΥΊΝΟΕΒ. ΤΉΘΥ Βυρρ]16α {μ6͵ Τογαὶ [40]6, 6δοῖ [0 8 τηοηίμ, δῃα 
τηυδύ ποῖ θ6 οομίουπαρα ψ1} ποβθ γμὸ οο]]οοἰοα {86 ἐσθαΐθ. [ἢ 
2 ὥδιη. χχ. 24. δπᾶ 1 ἵΚϊηρβ ἱν. 6. Αἀοόγᾶτῃ, τὸ 18 δηυτηογαίοα 
φιθοὴν Πδνιδ δηα βοϊοιμοη ΒΒ ΟἸΟΟΥΒ οὗ βίδῦθ, 18 βαϊα ἴο θ6 οὐδ ἐΐε 
ἐγίδωΐο: Ἦ6 γγαβϑ, Ῥγορδῦν, τυ μαΐ νγγο 08]] ολαποοῖίϊον οΥΓ᾽ ἐδ οχολοφιεν. 
ῊἨδ τϑοεϊνοα δῃὰ ὑγουρὶῦ ᾿πἴο {π6 ΤΟΥ͂Δ] ὑγθαΒΌΓΥ 411 [Π6 Ῥγοσθθᾶβ οὗ 
ἴαχο8 δηὰ {ΥἹθαῦθβ, 

8. Το ΚΙΝΟἾ ΕἜΙΕΝΡΌ, οΥ ΟΟΜΡΑΝΙΟΝ, νγ88 [Π6 ῬΟΥβοη ὙΠῊ τ ΠΟΤὰ 
{86 δβονθγεῖρηι σοηνογβοα πτηοβῦ ἔἈΠΔ]Π1ΔΥ]Υ δηα ΘΟμβἀΘμΠ141}}γ. ΤΆ, 
Ηυβη8] γγὰβ (6 ἔτοβα οὗ αν (2 ϑὅδηι. χν. 87., χυὶ]. 16.); δῃηὰ 
Ζεαθυά {Π6 βοη οὗ Ναίδδῃ, οἵ ϑοϊοιβοη. (1 ϊηρβ ἵν. ὅ.) [Ιἢ {86 {τὴ 
οὗ [16 Μδοοδθθοβ, (818 Δρρε!]δίζοῃ δαἀπλοα οὗ ἃ Ὀγοδάθσ τποδηϊηρ, 
ΔηἋ νγγὰβ Δρρ]16ἀ ἴο ΒΩΥ͂ 056 ὙΠῸ ὙγὙδϑδ δι: ρ]ογϑα ἴο δχθουΐθ 6 τουβὶ 
Ομ 8, ΟΥ 0 Π6Ιἃὰ ἃ Βρῃ οἶοθ ἴὰ {86 ρουδγησηθηΐ, 
1 Μδοο. χ. θὅ., χὶ. 26, 27. 

4, Το ΚΙΝαΒ 11ῈῈ-ΠΥ ΑΕ, τ Ὦο86. ΘΟΙΏΓΩΔΠΔΘΥ γγα8 ἰοστηθα (6 
Οδρίδϊη οὗ [Π6 υᾶλτά. ΤὨ]Β οὔδοις οχὶβίθα ἱπ (Π6 οουτῦ οὗ [Π6 Ῥἢα- 
ΤᾺΟΙΒ ((ἀδη. ΧΧΧυϊ!, 86., χχχῖχ. 1.}, 88 Ὑ76}} δ ἴῃ (μαΐ οὗ (86 [8Γ86]- 
16 δηα «618 ΤΟ ΒΆΓΟμ8. ΤῊ σἀρίδ!η οὗ {π6 συλ Δρρϑδὺβ ἰο 
αν Ὀ66Ὼ ΘΙΩΡ]οΥ̓Θα 1ῃ ΘΧΘΟΌ Πρ ΒΟΙΩΤΩΔΓΥ ἢ1|8[106 ΟΠ δίαίβ οὐ] 818. 
3661 Κίηρβ 1). 26. 84, Τὴ 1Π6 ἐἶπι6 οὗἩ 1ανα {86 τογαὶ ᾿ξ ρσυλγαβ 
ὍΟΥΟ 681164 ΟἸδΓοιἐΐοβ δα Ῥο οι λῦοβ, οοποογπΐηρ (86 οτἱρίῃ οὗ 
ὙΠΟ86 ὨΒΠ168 ΘΟΙ ΠΟ ηἑΑΙΟΥΒ 8Π4 ΟΥΓ108 Δ.Θ ὈΥ ΠΟ Τ.6ΆΠ5 ἀρτοοᾶ, ΤῊ 
ΟἸιαΙάθο Ταγρυμῃ, οα {86 βοοομα δοοῖὶς οὗ ϑαιημθὶ, ἰδυτὴβ ὑβθηὰ 188 
αγοΐεγ8 ἀπ δἰΐμσοῦθ: δα δ ἴ89 ΗΠ Όγονγβ Το σο ὀχροσὺ ἴῃ (μ6 υ.86 οὗ 
(86 ΒΟΥ δηᾷά {86 810, 1Ὁ 18 ποῦ πηργοΡ 4018 {παὺ {116 τογα] ρσυθγαβ Ὑγ 6 ΓΘ 
ΔΙΓΘα ἢ {ποτ 
ΤΠ ἔθ. ρσυλγαὰβ οὗ ἰμ6 Μδοολθξϑῃ βονογοῖρηϑ, δπα Βα Βοαυ ΠΥ οἵ 

Ἡογοά δῃά ἢ18 Β0}8, 6.6 [ὈΓΘΙσΏΘΙΒ: {πον ὈΟΓΘ ἃ ἰδποθ ΟΥ Ἰοπρ' ΒΡΘΆΓΣ, 
Ψ ΏΘηΟΘ {86 ψγοτα ἀοποιηϊηδίοα ἰπ ατθοῖκ Σπεκουλάτορες. ΑτἸροηρ; 
116 οἶμον ἀυτ168 οὗἨ ἰμθ86 ριιδγαὰβ τγὰβ ὑπαὶ οὗ ρυϊίπρ' ἴο ἀδαίῃ οου- 
ἀοτηηθα ΡΘΥΒοΟΩΒ (ΜΔ: γἱ. 27.), ἴῃ {Π6 βϑίῃηθ Ἰωβῃηθ 88 {86 σαρίά σὲ 
διωοηρ {0 ΤΌΣΕΚΒ δηα οὐμοσ ΟὐἹοηίδ]β ἀγὸ (86 Ὀδάσγοσβ οὗ [86 8ο- 

" Οαϊπιοῖ, ΤΠ βϑοσίδιοηδ, ἴομλ. ἱΪ. δ08---512. ἱὰ Βἰ ὶὶ 
ἀνε, Ἀτρέος Ἀπερὺ Ἰορία ΒΙΒοα, 8 229, Ἔξ θϑει αὐσαν νἀ αν μὰ 
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γΟΓΟΙ σ ἢ Β ΘΟΙΏΤΩΔ"Ὧ8 ῸΣ ΡΠ ΒΗ Ωρ ΔΩΥ 016, ὙΒΟΙΠΟΣ ὈΥ ἀδοδρ!(αΐοη 
ΟΥ ΟἰΠΟΥΎΤΙΒΘ ; 8Π ΟΥ̓ΟΘ ὙΨΕΙΟ 18 ὙΘΤῪ ΒΟΠΟΌΓΘΌΪΘ ἴῃ (6 Εἰαδβί, ἱβουρῇ 
ΟΟΠΒΙΔΟΓΘα ἀΘΡΎΒΔΟΙΏρ' ΒΙΏΟΠρ᾽ 8. 
ΥΠ. ΤῊ ποπιθὴ οὗ {μ6 Κἰπρβ ΠΙΑΒΕΜ δζὸ ἴο δ6 δοῃβι οσθα 88 

ἰοππαῖησ ρματύ οὗ (16 τουδὶ δαυραρα: 88, ΚΣ,ΘΏΘΓΑΙΥ βροακίηρ, (Π6ΥῪ 
ἼΘΙ ὈΓΙΠΟΙΡΑΙΙΥ͂ ἀρ ποῖ ἴο δυρστηθηῦ ἰδ ρμοιὰρ, ψ ϊοῖ γ88 Ὁδ08}}Υ 
δἰἰδομβοά ἴο 818 οϊοο. Νοὐνιπβίαπαϊηρ Νίοβοϑθ μδα ῥγοβιἱ θα 186 
πὴ] Πρ] Ιοαοι οὗ τοηθη πὶ {π6 Ομαγδοίοσ οὐ ὙἼγ6Β δὴ ΘΟΠΟΌΡΙΠ68 
(θεουϊ, συ. 17.): γοῦ {πὸ ΗΘΌΓΘῪ τποῃδγοθθ, ΘΒρθ ΙΔ Π} γ ϑο]οιηοῃ, 
δηὰ 818 βου Εἰ δμοῦοδπι, ραϊα Ὀαΐ [1{|16 τοραγὰ ἴο 18 δαἀυαοη  οη8, δπὰ 
ἴ00 ΓΟΔΟΠΥ 88 νγ6}} δ8 Ἱ ΟΚ άϊν ἜΧροβοα {Πογλβαῖνϑβ ἰο {ῃ6 ρ61γ1}8 ψ ΒΊΟΣ 
Μοβοβ δα δηθοιραίθα 88 {Π|0 Τθβο]ὺ οὗἨ ἔοστηϊπρ' βυ οἢ ᾿ΡΤΟΡΟΓ δοη- 
ποοΏοη8. (1 ΚπηρΒ χὶ. 1---ὃ. ; 2 Οἤγσοη. χὶ. 21., χἹ. 21.) ΤΉ [8γ86]- 
ἸΏΒ; δῃα «θυ δὰ ΤΔΟΠΆΓΟΙΒ Βραῦθα ΠῸ δχρθῆβοὸ ἴῃ ἀδοογαύϊπρ [86 
ΡΟΓΒΟΠΒ οὗἉ ὑμοὶσ σχοιλθῃ, δηᾶ οὗ {π6 θυ οἢϑ 80 συλγαοα Βότὰ : δηά 
ΝΟ, 88 86 Μοβαδίο ἰδὺν ῥσοβιθι6α οαδίχαίίοη (μον. χχὶὶ, 24. ; Ὠουΐ. 
ΧΧΙ. 1.), ΤΘΙ6 ῥγοσαυγοά ἔγοτα ἐογοῖση οουπηίσίθβ δὲ 8 σγθαῦ Θχρθῃβα. 
Ϊη γγοοῖ οὗ {86 διρὶογτηοπί οὗ ΕΟΝΌΟΘΗΒ ἴῃ {86 ΗΘ Όγον οουτγί, 866 
1 Αἴπρβ χχὶϊ, 9.: (Η60.) 2 Κίηρβ νὴ]. 6.; (Η6}.) ἴχ. 32, 38., χχ, 
18., χχὶῖ. 11. ; (Η 6.) χχχὶχ. 16. δμὰ χ]Ἱ 16. ΒΙδοῖς θυ πυοῖβ ἈΡΡΘΑΓ 
ἴο αν ὈΘΘῺ Ρχϑίδσυθα, δϑ ΠΟῪ 8.}}} δύ ἴθ {86 Εαβϑῦ:; αὖ ᾿ϑϑβί, τ 
δπά οη6 ἴῃ {π6 οουγί οὗ Ζοαοκίδῆ. (6. Χχαχνῖ!. 7.}} ΤῊΘ ταδὶ 8 οὐ (Π6 
ἴλτοῖι, δῇ 6 ΚΙπρ᾿Β Ῥ]θαβθγα, ὈδοδσαΘ Π1Β ΘΟΠΟῸΙη68; Ὀαΐ {Π6 Βι0- 
ΟΟΘ80Γ 10 {π6 ἰὔχομα, ὑμβουρὰ 6 οδὴθ πο ροββοϑβίοῃ οὗ ἰπ6 ἤδύθῃι, 
Ὰ8 ποῦ δὖ ΠΡΟΣ ἴ0 Πᾶνα ΔΠΥ͂ ἸΠΤΘΓΟΟΌΣΒΘ ὙΠ [86 Ἰπτηδῦθα οὗ ἴ{, 
εποο Αἀομλδῃ, το ἢ 18 Ζθαὶ ἰο ορίδιῃ ΑὈΊδμαρ, ἃ σοπουβὶῃο οὗ 
θαυ, ἔοσ δ18 πῖΐθ, μδαὰ ἀγορῖ βοπιθ ᾿πυτηδίϊοηβ οὗ Η]8 σὶρ ἰο 186 
ἱπησάοτῃ, Μγ͵ἃ8 ΡαΠΙΒμ6α πὶ ἀθαίῃ, 88 ἃ βραϊουβ ροσβοη. (1 Είηρβ 
', 18---25,.)ὺ Βαὺ τπουρὰ (86 Κίηρ Βαά τη] τηϊθα ΡΟΤΟΣ ΟΥ̓ΟΣ {δ 
ἰάτοῖα, γοὺ {86 αἰθθῃ, ΟΥ ὙΠ ΨΠῚῸ γγὰβ ΟΠΙΘΗ͂Υ ἴῃ νου, δπᾶ 
ἜΒρ6οἾ]ν {86 ταοίμον οὗ 86 Κίηρ, δη)ογοᾶ στοαῦ ΡΟ 64] ᾿πἤτιθησθ. 
(1 Κιηρβ χὶ. 8. ; 2 (ἤγοῃ. σχζὶ. 6. δῃά χχὶἹ 3.) Ηθποβ 1ᾧ 18 ὑμαὺ στ 
ἢπά (86 ταοῖδον οἵ {Π6. Κἰπρ᾽ 80 ἔγϑαι θη! δπα ραυ οι ΑΥΪΥ τωθη οηϑα 
ἴῃ (86 θοοΚθ οὗ Κίηρβ δῃὰ ΟἸγοηοῖθθ. 5.6 οὐἹάθη!!γ μοὶ {86 
ϑίδοη οἵ ἤγβί τηδίγοι ἴῃ (86 Κιηράομι, ΟΝ ἴῃ Το ἀθγ Εἶτ θ8 ἴδ 
Θῃ)]ογοᾶ ὈΥ ἃ αἀυθϑῃ οοῃβοτί, ΤἘῈ6 βἰ μια ᾿πῆϊθποθ οὗ 186 τοιρτίηρ 
δι Δ η8, 88. Μ6}1} 68 οὗ (86 ταοίμον οὗ {μ6 βονδγϑῖρῃ, ἴῃ Το σ ΟΥΘΠ 
ὁουγίβ, 18 αἰαβίθα ὈΥ δἰπηοδὺ ΟΥ̓ ΣῪ ὑγάνυθ ]οῦ 1π {Π6 Εἰαϑι. 52 ΤῊ ΚιηρἘ 
Οἴ ΠΟ. ἈΡΡΟΔΙΒ [0 πᾶγα σοίαϊποα {δμαὺ ἀϊρηιῆθα 6116, ὁυθ {μου ρἢ 
86 Βῃου )α βυσυῖνθ ΒΓ 800 ; ἴογ Μίδδοβδι, ἴπ6 στδῃδιοίμοσ οὐ Αββ, 
ππρ οὗ Φυάδ}, 5 ἴῃ ὁπ6 ρϑββαρθ Ο81|160ἃ [ιἷβ τοοίμοσ, δηὰ μ6]4 {86 
ἀἰσιυϊγ οὗὨ χαθθῃ {1}} 66 τγδϑ ἀθρυδαϑα ὈΥ δοὺ ἀδθδοοπάδῃξ ὁ δοοουηΐ 
οὗ Βοῦ ἸΔοϊαίσγ. (1 Εηρβ χνυ. 2--- 10. 18. 

ΙΧ, Τὸ ῬΒΕομυ ΘΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΗΒ ΑΒ Ὑ848 ΨΑΥΙΟΌΒΙΥ τηϑάδ δ 

1 ΑΚ, βονονοῦ, ἴῃ ἴδ6 Ἐδδῖ, ΘΠ Ο.8 οἴη ΤΟ86 ἴο βίδεϊοηϑ οὗ ζτϑαξβ βῬΟΥΤΟΣ δηὰ {χπϑὲ, δηὰ 
ῬΈΓΟ ΟΥ̓ΘῊ ΡΓΙΥΥ͂ ΘΟΌΠΘΘΙ]ΟΥΘ ἰο Κίηρϑ, [Π6 ὕοστ ὈἸΕΙΤΏΔΙΘΙΥ ΘΔ. ἴο ΒΙ ΘΠ ΕΥ͂ ἃ οουτί-ΟὗἶοοΥ 
ϑδΌΘΤΑΠγ, ΤΏ ουπθοῦ τηοπεοποὰ ἴῃ ΔΟοΙ8Β Υἱῖ. 237. ὙΔ8 8 ΟἸΘΟΥ οὗἉ στοαῖς ῬΟΎΟΣ δηὰ ἰῃ- 
βαθποο δὲ [6 οουτὲ οἵ Οαδπάδοο, αυθεῦ οἵὗἨ Ἐπορία. ΒΙοοιῆο 8 Απηοϊδεϊοηθ οἡ ἴδ 
Νὲν Ταοβιδιγθηῖ, νο]. ἐν. ὑ. 294. 

ἢ Ῥαγεδι, Απεαπίίαβ Ἠθθγαῖςα, ρρ. 279, 280.Ἡ Φδμη, Ατομβοϊορία Βἰ δ] τα, 8 387. 
Δεκεστηδηπ, Ατομροοϊοχία ΒΙΌ]οα, ὃ 251. 

γΟΙ, 111. Ι 
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ἀἰδογοπὺ ἄταοβ. ΤΉοβο οὗ Μοβββ, δ8 γγ6}} δϑ [8 Θοῃητ 8 ΟΥ (ΘΙ ΡΟΓΑΓΎΥ͂ 
οἀϊοίβ οὗ Δοβῆυδ, σοῦ δῃῃουποοὰ ἰὸ {86 Ῥϑορίὶ ὉγΥ {π6ὸ ὈΓΟΥΦ 
(ΒΗΟΥΘΕΙΜ), ὅ1π0 ἴῃ ΟἿΓ δυϊμοσὶβοα ΕἸ Πρ 18} ὙΘυΒΊΟ ἢ. ἃγΓ6 ἰοιτη α 0.367 8. 
ΑΜ οσ αγάβ, θα {π6 τοραὶ σονθυῃτηθηῦ γ͵7ὰ8 Θδβἰδ Ὁ} 1564, 186 οἀϊαΐθ 
δηὰ ἰανγ8 οὗ (86 Κίηρβ νοῦ ΡΌΡΠΟΙΥ ργοο]αϊ πηθα ὈΥ͂ οΥογβ, (61. χχσῖν. 
8, 9. : ΦομδᾺ 111. ὅ----7.}} Βαῦ ἱπ (86 αἰδβίδηὐν Ῥγονίηοθθ, ον ηΒ, δπά 
οἰθ8, [Π6Υ ἬΤΟΙ ταδθ Κποῦγῃ ΟΥ̓ ΤΠ ΘΒΒΘΏΡΘΙΒ ΟΥ̓ ΘΟΌΓΙΘΓΒ, ΒΡΘΟΙΆΠΥ βοηΐ 
ἔον δαὶ ρύτροβο (1 ὅδῃι. χὶ, 7.), γ8ὸ ογθ δέου σαγβ ἰοστηθα »οϑέβ. 
(βιὰ. νῇϊ. 10. 14. ; 61. 11,81.) Ογταβ, οΥ, δοοοσάϊηρ ἰο ΗἩγοἀοίιθ, 
ΧΌΥΧΕΒ, γγχἃ8 {Π6 ἢγβὺ ψτθο ΘΒ Δ ὈΠΒΠ6α του οὗὨ ἤοσβοβ πα ΘΟΌΓΤΙΘΣΒ δὲ 
οογίϑιη ἀϊβίβμοθθ οἢ 81} (86 γτοδὺ τοϑδβ, 'π ογάον {παὺ {Π6 γογϑὶ τη65- 
8888 856 ᾿οἰΐοσβ ταὶρῦ Ὀ6 ἰγαμβιη θα τ] (Π6 σγοαίαβί ἐὐμεην ἃ Βρϑϑά, 
ΤΠ686 πφαγῖ, ΟΥ̓ ΘΟΙΓΊΟΓΒ, 84 Δ ΟΥΟΥ ὑο0 ᾿ΤΆΡΥ 88 Ἰηΐο {Π61Ὁ ΒΕ] ῸΘ 
ΤΏ6η, ΠΟΙΒ6Β, 8) ΒΕ108, ΟΥ ΔΩΥ ἰπϊηρ (μαῦ οδλθ ἴῃ {01 ΔΥ, δθᾶ 
νον ταῖρηῦ βοσνα [0 δοοδίογαΐθ {μι ὶῦ Ἰοῦσηου. ΕὟοῖι (ῃ6 ῬΘΥΒΙΔΏΒ 
{818 οιιϑίομῃμ ραβθϑα ἰο [μ6 Βοιθβδῃβ (80, 1 τΩΔΥ 6 ἱπέογτοα ἔγοπι Με. 
γ. 4]., ΘΟΙΑΙΩΟΙΪΥ͂ ΡΓΘΒΒΘα σγ6Ὲ πο {ΠΡ ΒΟΣΥ]66), 8πα 1ὑ 18 811}} τοίαἰποά 
ἴῃ (86 Πϑεβί.3 ἀἤοθο ῬτΟΟΪδηλαίΟη8 ἬΟΥΘ ταδ66 αὖ {6 σαύθθ οὗ {π 
οἱ[168, δηα 1ῃ “6 ΓΒ] θὰ δ {86 σαίθ οὗ {π6 ἴθιωρ]θ, στ βοῦθ {Π6Γ6 γγ88 
ΔΙ ΑΥ8Β ἃ ρζτϑαῦ ΘΟΠΟΟΌΓΒΘ Οὗ Ρ6ορ]6. Οπ {Π18 δοοοπηΐ 10 γγ1ὲ8 ὑπαῦ ὑπ 
Ρτοροίβ ἐγοαυθηίν ἀο]νοσοα ὑπ οῖν γα] οἴ10}8Β ἰπ (86 ὑθιιρὶθ (πα 4180 
ἴῃ {6 βίγοοίβ δῃᾺ αὖ [Π6 ψαίββ) οἵ “ϑγυβαι μι, 88 Ὀοΐηρ {86 οαϊοίβ οὗὨ 
ΖΘ Βόνϑα, 086 ΒΌρΡγομμο Κιηρ οὗἉ [βγϑ6ὶ, ((}6Γ. νἱϊ. 2, 8., ΧΙ. θ., χτῖ. 19, 
20., χχχν 10.) [ἡ Ἰαΐοὺ πχθβ, θοίἢ “688 ΟἸσῖδί δῃᾷ 88 δροβίϊθβ 
ἰδυρῦ 1 δ ηα δὐ [86 ραίΐα οὗ (π6 ὑδιιρῖθ. ([μ0Κ69 11, 46. ; Μαείί. χχνυ!. 
δδ.; ΜαΙΚ χὶ 8ὅ. ; Αοἱβ 1}, 11., ν. 12.}} 

Χ, Το ἰηράοτα ψοἢ μαα θδοη ἰουπάἀοα Ὀγ ὅδ], δπᾶ οαγτὶθα ἰὸ 
1.8 Βιρῃμοδβὺ ρἱύοι οὗ φγδπάθυγ δηα ρόνοσ ὈΥ Πανια δηα δοϊοιθοη, 80Ὁ- 
δββίθα δῃῦτγο ἔοσ {86 Βρδοθ οὗ 120 γϑδ18: ὑπ} Βομόροδιι, [86 βου δηθὰ 
ΒΌΘΟΘΒΒΟΥ οὗ ϑοϊοιμλομπ, τοί α ἰο ται ρσαΐθ [η6 ὈυΣ ΠΘῺΒ οὗ 818 βυ  )θοΐα, 
ψ ΘῈ ἃ αἰ :δίοι οὐ [Π6 ὕτοῖνο ὑΣ1068 ἰοοῖς Ρ]466 : ὕδῃ οὔ μ6δ6 (οὗ σι βιοῖ 
ἘΡΒχϑάμα τὰ {86 ῥυϊηορα}) δαμοσρα ἰο «“ϑγοβοδζω, δῃὰ ἐογιηθα (86 
Κιηράομα οὗ [δγβϑ6], τ Ώ116 (16 ὑΣ1068 οὗ {πᾶ Δ δηα Βεαπ)διΐη, οοπ ηπ]Ὡρ; 
ἜΜΙΠΡΩΙ ἴῃ {6 4] θρίδμποθ ίο Βοβοθοδίῃ, οοπβα αϊοα {π6 Κἰηρσάοτῃ οἵ 
υάαῃ. Το οδιιβ68 οὗἉ (818 γϑυο] υὐλοι 1ῃ ἰΠ6 οομημμμοποριηοηΐ οὗ ἔθ ῃο- 
Ὀοδια σοῖζτι, ΤΏΔΥ, 88 ἴῃ 8] Β' η1187 ΘΟΙΩΤΩΟΙΟΏΒ, Ὀ6 ἰχδοθα ἕο ΒΗ ΟΥΙΟΣ 

"Το οἀϊςοίδ οὗ [16 δηποϊθηϊ Κίηρ οὗ ΕρΥΡὺ “ ΔΡΡΟΑΣ (0 δύο Ὀθθῃ ἰβϑιιθὰ ἰπ τ{|6 ἴόστη οὗ 
ἃ Πγπιάμ, οἵ τὶ το οΥάοΥ, 88 ἴῃ 8}} Οὐίϑηΐδὶ δουηΐσίθβ: δηὰ ἔγοσῃ [ἢ 6 οχρυθβδίοὴ πϑοὰ ὉΥ͂ 
ῬΒαγδοῖ, ἴῃ σταπυηρ ΡΟΥΤΟΥ Ὁπίο Φοδβορῇ, γἯ,ὧὐ ΤΏΔΥῪ ἰπίοσ, [δῦ [86 Ῥϑορὶθ το τοοοϊνοὰ τἢδὲ 
ογᾶὰογ δἀορίθα πὸ υβ08] οαδβίεσι τηοὰθ οὗ δοκπονυ]οάρίηρ ᾿μοὶγ οθοάϊοποθ δηὰ σοβρθοὶ [ῸΓ 
ἴ8ο βογογοῖρῃ. (ἼἘ6 οχρσγοββίοη ἰῃ [Π6 ΗΘΌΓΟΥ 18, ἀσοογαϊπο ἐο ἰὧφ τοογὰ δῃαϊΐ πιν 
Ἐ188 ---- Ὅ6. ττι]οα --- ΔΙ αΐπρ' οΥ ἀΘ ΠΠΥ ἴο (0.6 οὐδβίομῃ οὔ Κἰβδίηρ ἃ ἥγιημπιάμ. ἀδῃ. χὶν. 40.) 
ΝΟΥ ὁδὴ {Π6ΓῸ ὈΘ ΔΩΥ ἀοπθὶ 1Πδῇ, Ὀοδβ᾽ 468 186 οσυδίοτῃ οὗἁὨ Κίββίηρ [80 βἰχτιδίέιγα διίδομοα τὸ 
ἴμοβο ἀοουμηθηΐβ, [ΠΘΥ ΤΟ. οχροοίβα ἴο δοιο ἐδλά ἀπε (θη. χ]]. 48.) ἴῃ [86 ργϑϑθποο οὗ τ89 
ΤΩΟΠΔΙΟΪΝΒ δηὰ οἰϊοίΒ οὗ [δ6 σουηίτυ. ΦΌΒΟΡ ΒΒ Ὀτοίθγοη δοιοεα ἐλεπιβείυες ἰο ἀπε ἐο ἐλα 
οατίά. (ΕΚ δου ΜδηπΟΙΒ, δα. οἵ [86 Αποίοεπὶ Ἐργρεΐδηϑ, γο]. 1], Ρ. 234.) 

3 Χοπορῆ. Ογτ. ΠΡ. ΥὙἱϊ. 6. 17. Ἠετγοά, νἱῖϊ. 98β.ὈΌ ΒοΡβοπ 1, οχίοομ, γοοα Αγγαρενώ, 
Αἰλοὴς [86 ΤΣΚΒ, (686 ΑὨρΑΥΙ ΟΣ ὁΟΌΣΙΟΙΒ Δγὸ ΟΔ]16ἀ Ταίαγα; δηὰ ἴῃ Ῥογεῖὶδ Ολαρρατε. 
“ ὙΤΉ6. ἃ ΟἾΔΡΡΑΓ δοῖ8 ουΐ, (86 ΠιβδΊῈΥ οὗ [ἢ 6 ΒΟΥΙΒΟ ΓΗ 8..68 ἷπὶ τ] ἃ δἰ ρ]ο ἤοτδο: δηὰ 
Ὑ θη (Πιδὲ 18 ὙΤΘΔΙΥ, μ6 ἀἰθιηουηίβ [86 ἢτθέ τηδῆ [6 πηθϑίϑ δηὰ ἔβῖκθβ ἷβ ἤοσβθ. ΤΏΘΓΟ ἰβ ὯὨῸ 
Ῥδγάοῃ [ὉΓ 8 ἴγαυθὶοῦ [Πδὲ Βῃου α σοῖῆιβο ἴο 1ϑῖ ἃ οὔΔρρδσ βανθ ἷβ ἤοσβθ, ΠῸΣ ΓῸΣ ΔΩΥ͂ ΟΥΠΟΡ 
ἯΟ 8δμοῖ]ὰ ἀρ ηΥ Πΐπὰ 0Π6 θ6δὲ ΠΟΙΘΟ ἐπ δίθ βί8016." ΟἸαγάϊ πη β Τγανοΐβ, υο]. ἱ. Ρ. 357. 

5. σμη, Αὐομθοορίδ ΒΙθ] θα, ὃ 328. Αοἰκοσταδηη, Αὐομδβοϊοχία ΒΒ] οα, ἃ 227. 
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δνοηΐβ: ἐπα πω ΠΟΥ οὗ ἐδαῦ τα οπδγο γγ8 ΟἹΪῪ {86 ᾿τητηθα! αἴθ ΟΟΟΆ ΔΙῸ Β 
οὔ ; δῃηὰ ἴῃ ἐμ βθοοθαϑιγο ρουοβ οὗ ἐμὸ διδίοσυ οὗ [6 ΗΠ θΌτατβ, ψ6 
ἸΏΆΥ ἀἸβοο τ νοϑῦροθ οὗ ΒοΓΘαΙΑΥῪ 766] οΌδΥ, ΜΓ Π1ΟΝ ἐουταϊπαύθα ΟὨ]Υ 1ἢ 
86 αἰττβίοι οὗ [Π6 ροδίοτιν οὗ Αγδῆδιῃ ᾿ηἴο ὕνγο ἀϊβύϊποῦ ΠΑΙΠΟΏΒ, ΟὨΘ 
οὗ ποῦ [δ88 δἰποθ αἰβαρροαᾶσεα, ΤΠ Ποῖ 8 ΠπΘΟΟΒΒΑΥΪΥ δβασιθα ἴο 
816 ρογῦῖθῃ οὗ Οὐγ ψογῖς, νΥ1}} Ο]ν 8110 υ8 ἴο αἰὐοτωρῦ 8 σϑρ!α βἰκοίοῃ 
οἵ 1818 Ἰοὴρ᾽ Β6γῖ68 οὗ ἀἸβοοσὰ δηὰ δαίγοα. 

Ετοτα [86 γ ΣῪ Ὀορίππίπσ' οὔἼΠ6 [Βγϑο ἐ15}} παίΐοη, (μ6 ἔπο ὑσῖρ68 οὗἉ 
δυάλῃ δηὰ Ἐρβυδῖ δὰ αἰβρυύοα ἴοσΣ (ὴ6 ργϑ-θσωϊηθηου. ΤῊΘ ΓΌΥΤΩΟΣ, 
ὙΒΟΘ6. ΟἼΟΥΥ δα Ὀ6θη ργοαιοιθα Ὀγ {πὸ ἀγίην ρδίσιδτο 4000 (α6ῃ. 
χίϊχ, 10.), Ηουνβῃοά 'π ἰᾷ6 πυθοῦ οὗ 108 ἔἈΠ}11168, 88. γ7χ6}} δ. Ὀγ 18 
ΡΟΥΤΟΙ δα ὑϑϑ ἢ ; Ὀοὶηρ 4116 ἴο {6 Ὀ]οοῦ οὗἨ 6 ῬΠΆΓΔΟΙΒ ἀυγίηρ; 
ἰδ τοϑιάθηοθ οὗ ἰμ6 [βγβϑ ἴθ ἴῃ Ερσγρί, τ μοσο {π6 ὕνο σι Δ ΚΆ 0 ]6 
οϑ δ δ Βεηοηΐθ οὗ ΕΓ δὰ οὗ Ψοκίτη δα Ὀ66ὴ ἔοστηθαᾶ, σβο {18 ἐγ106 
οδυτιθα ᾿μίο Ῥαϊθδίπθ. (1 Οἤγου, ἱν. 18. 21.) Ὅυάδῃ αἶδο τρδγομβοᾶ 
βγεὶ ἀατίπρ (6 βοϊουχηίηρ' ἰῃ {86 ἀοβοσ (ΝύμὈ. χ. 14.), δῃα γϑοϊκοπρᾶ 
ὌΡΟΣ ἃ ἀοτοϊηοῦ ΜΒΙΟὴ δὰ ὈΘΟῺ Ργοιηϊβοα ΟΥ̓ 80 ΤΗΔΗΥ͂ ΟΥΔΟΪΘθΒ. 
Το Ἰαὐδοσ, οὐ ἰσῖρο οἵ Ἐρηγαῖτα, ἀδροηαϊηρ οα (6 στοαῦ ἤδηθ οὗ 
“οϑορῖι, δῃά οὐ {86 τσῃῦ οὗὁ ρυϊτηοροπῖζαγθ τ οὶ 1 Δα δοαᾳυϊγοα ἴῃ 
ΘΟΠΒΘΟΌΘΠΟΘ οὗ Ὀοΐηρ' δΔἀορίοα ὈΥ 4000 (1 ΟἾγοα. τ. 2. ; δβη. χἱνἹ. 
δ. 19.), οομδασρά ἴῃ (παὺ ΠυΠΙ ΓΟΙῸ ῬΟΒίθυΥ ἡ ΒΙΟἢ μδα Ὀθοη ρῥγοαϊοίοα 
ἴο 1ὖ ; ΒΘΟΆΤΩΘ ΡΟΥΘΓΙΙᾺ] ἀυσὶπρ {86 τΤοϑιάθμοθ ἴῃ Εἰσγρί, 88 18 δου ἀδηΐ 
ἔγοτα {86 θυ] ηρβ ογοοίθα ὈΥ ϑμοσδ (1 ΟΒγοΩ. νἱ}. 24.}; δπὰ δἔοτν- 
ἩΓΆΓΩΒ τρί ἀν Ἰπογθϑβϑα τη βίσοηρτῃ δηα Ῥγοβροειΐγ. (“ βὶ. χυΐ! 14. ; 
“παρ. ἃ, 86.) Οπδ νΘΙῪ Σϑιλδυ Κα 0} ]6 ῥχοοῦ, {μαὺ ΕἸΡῃτϑῖτὰ δηα “πάλῃ 
ῬΟΓΟ {86 τὸ ρσϑροπαοσγδίηρ {γ1068, 18, (μαῦ πθῃ (δ6 Ἰαπά οὗ δῆδδῃ 
νγ88 ἀν] 64 (“9 οδβ... χυ!]}]. 2 (ᾺΘΥ 680} τϑοοϊνϑα {πεῖν δ]οἰπαθηΐδ μθ6- 
ἴογο {86 ᾿τοδύοσῃ {{1068. 186 δουςβογῃ Ῥατῦ οὗ (6 ΗοΪὶγ 1,8ηᾶ, 
ΜΉΘ γ88 Δρροτνίλοποα ἰο πυἀδῃ, ῥγχονϑα ἴοο ἰασρθ ἴὸν {δαὶ {γ106, (86 
δίπηθοιῖοβ ἡ γα δα αἀρά το βοτὰ. (9 οβ᾽. χῖχ, 1. 9.) Τὴ ΕΡΕγδὶ μλῦ68, 
οἢ 86 οοπίγασυ, δηά [86 μ4}} 106 οὗἩἨἍ Μαπαδβθθι, ἡ] οἢ ΘΓ δἰ βίου δηά 
ποῖσβθουτίηρ {τ|068, Ρ]οΔαοα ἐπαὺ ὑπ 6 1} Δ] οὐμηθηΐῦ γα ποῖ βυ οἰ ΘΠ ΠΥ 
δχίθηβινα ἴοὺυ {μοὰ ; δῃηά θηϊδγροα 1Ὁ ὈΥ ἔΌΓΟΘ οὗ ΔΓΤΩΒ, δῃα ὈΥ ουαἰηρ; 
ἄονῃ ἐπ ἔογοδίβ τ Βῖοι δρουπασα 1π {π6 τηουπῃίδϊπουβ ἀἸδίσϊοίϑ οὗ {86 
ἰαπᾶ οὗ ὕδῆδδθ. (Ψοβὶ. χυϊ!, 14---18.) 

Τη (18 βίαϊθ οὗἉ {πῖπρβ, τη δυο του] θοίοπ8 δμα πχυΐπδὶ]ὶ ργοίθη- 
8: 0Ώ8, ἰῦ νγῶβ ἱπροββι}]6 ὑμαὺ ἃ δρὶγὶῦ οὗ Υἱναίτ δηὰ 1βδϊουβυ βῃου]ὰ 
ποῖ σοακ ἔοσίθ, Τμο ἰτἶρο οἵ Ερμγαῖα ψγ8 αἰ βῦ ρι ]βη6α ἔον 118 
φιουά, ἐσθ ]οηΐ, δηα γΑΥ κο Βρὶ τις, 88. 156. θυ ἀθηῦ ποῦ ΟὨΪΥ ἔγοσω {Π6 
ΤΟΙΟΠΒΊΣΔΠΟΘΒ Δα ἀγοθθοα ὈΥ {μοί [0 Φοβίυδ, Ραὺ 4180 Ὀγ {861} ἀἸΒοοι- 
τοη ρα παπσιλασηρ ἀραϊηθὺ ΟἸάθοη, ποὺ! ββίαπαϊηρ, ἢ6 νψχᾶβ οὔ {16 
{06 οὗ Μαπαβεθῖ ({ υαρ. 1}, 1.) δμα 1ῃ 186 ο10}} γῶν τ] ΡΒ δῃ, 
ἴπ ψ ΒΟ {86 1. ΘνΥ δηᾶ μαίγοα Ὑγ6 ΓΘ 80 ΒΟΥ ΓΘΙΥ ΡυπὶΒῃ64, (χΙ]. ] ---4, 
Τμ6 {τῖρδς οὗ Φυάδμ, οῃ {86 ΘΟΠΙΓΑΣΥ, τΔΟΓΘ Ῥδοῖῆο ἴῃ 108 ὕθιαρϑὺ δΔῺ 
ΠΌΣΟ Βράθηΐίατγυ ἴῃ 18 ρυχδυϊίθ, ΔΡΡΘΑΥΒ Αἰ νγαγ8 ὕο πανθ ομουιβῃθα ἃ 
οοοΐηθδ8 ἰονγαγβ (86 Βογίμογῃ ἰὑτῖρ68. [Τὺ Πθυοῦ δϑβιβίθα ὑμοῖῃ ἴῃ {πὶ} 
ΜΈΓΒ: 1{8 Π8π16 ἀοο8 ποὺ ΟΟΟΌΓ ἴῃ (86 {πυτρθαὶ Ὠγιὴη οὗ ΠΘροσϑ, 
ἴῃ ΨΉΟΝ Β0 ΤΩΔΗΥ ΟἾΠΘΙΒ 8.6 τηθη!Π]οῃθα ; δηα (τὺ 18 ρδγ ΘΟ] ΑΥΥ 
ἀοβοσνυϊησ οὗ αὐἰὐνδη!οῃ) 1Ὁ οο Κ πὸ ρμαγύ ἴῃ {86 οχρίοιίβ οὔ ΟἸάθουῃ, 
Δ πουρ (86 Θμθιαῖϊθθ βοτὰ μ6 γγ88 σοϊηρ (0 ἢρδιῦ ἱμὰ ΤΑΔ6 1ποῸΓ- 
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Β[0ΠΒ 88 ἴᾺΓ δ αδζὰ (δυᾶρ. νυἱ. 4.), νιον (86 Ὺ οοὐἹὰ πο μανθ 
ποίγαϊοα τιϊβουῦ οηὐοσϊηρ ΟἹ 18 ἰοΥΤ ΟΣ. [ᾧ γγὰβ [86 τηϑη οὗ 
υἀδῆ, α150, τὸ Το γῸ ἀθδίσουβ οὗ 46] νοσηρ ἊΡ διηβοι, ἃ Πϑδηϊία, 

ἴο [6 ῬΒΙΒαπαδ. (χν. 11.) ΤὨΐδ οἷα ῥα ἐν ΒΌΒἰδίθα 1 411 118 
ἔογοθ, θα (86 οἰοναίίου οὗ ϑὅ'δι!, α Βαοη)αιο, ἰο {86 {Βγοπθ οὗἁ 
1βγβθὶ, 81}} ἔυσίμον ομαρτϊηθα (86 ργουα {06 οὗ ΕἸ ρΒγαῖτα : 10 18 ποῖ 
ΠΏΡΓΌΡΆΌ]6 ἰδαὺ {86 ἀιβδοοπίοηῦ τηδηοβίθα ᾿π {ἢ 6 ΔΕΒΘΙΩΘΙΥ οὗ {86 
Τβγδϑ θ8 δ ΜΊΖρθ, συ ΐο ἱπἀυοοα δαμιποὶ ἴο σϑῆθν {Π6 ἰηράοχι 
δὶ ΟἸραὶ (1 ὅδμι. χ, 27., χὶ. 12---]4.), νγὰϑ ὀὁχοϊοα Ὀγ {π6 ΕἸΡΗΓΑἰ πηῖῦδϑ: 
Δηἀ δὖ [06 γΘΣῪ Θομμτηθποοιηθηῦ οὗἨ ὅδ} Β σοῖσι γχ6 ΟὔΒΟΥΥ 6 8. ΘΟ ΏΒ18, 
1η. ψ ΠΙΟΣ [86 ἰγοορβ οὗ Ψυάδῃ ἃγὸ σϑοκοπϑα βδϑραγαίθὶ Υ ἕτοιμα {Πο86 οὗ 
18γδ6], (18.) ΑὖἸθηρίμ, (6 οἱεναοη οὗ Πανια οοπιρ[ οὐβα {86 τηοῦ- 
ἐἰδοαίίου οὗἨ {86 οαίουβ δῃὰ δηνϊουβ {06 οὗ ΕἸΡΏγαΐη), “δὰ οὗ {86 
πουΐμοσῃ ἰγ1068 Μ Ὲ1ΟὮ ΟΥΑΙ ΠΑΥΙΎ [Ὁ] ονγοα {86 ἔοσίαπο οὗ 8ο ρονψογίαυϊ 
8 ΠοΙρΡΒΡΟῸΣ ; ΝἈ116 ϑισάθοη δηα ΒοηἼδταῖη, ἔτομ ὩΘΟΘΒΒΙΥ 88 γ176]] 88 
Οδοῖοθ, ΨΟΙΘ ΙΏΟΓΘ αἸἰἸΒρΟΒΘα ἴῃ ἴανουν οὗἩ «πάλῃ. Ηρθησοο αν, 
ἀυγίηρ {86 8016 οὗ Π΄ὶ8 Ἰοπρ-οοπἰϊηυοα Πρ ἤοα β'δ.], πουογ 
αυϊπίοα {π6 ἰοετιοσΥ οὗ Φυάεαὰλ δηὰ Βϑη)ατηῖη, Ῥαὺ τψΒοη πὸ ἴοοκ 
τοῆιρθ ἴῃ ἃ ΤΟΓΡοῖρτι ΘΟΌΠΙΓΥ ; ἀπ 6 βοῃΐ ργθβθπίβ ΟὨΪΥ [0 {86 Ο11168 
οὗ 818 οσχῃ ἰσῖρθ. (1. ὅδ. χχχ, 26.) Οἱ {π6 ἀδαίῃ οἵ ὅδῃ], ὕτο 
{ΒΓΟΠ6Β ΔΙΌΒΟ ἴῃ ἴβγδθὶ; τ Οἢ ρανθ σἶβα ἴο 8 οἷν} τὰν, ἰδδὺ Ἰδδίρα 
ΒΟΥ͂ΘΏ ὙΘΆΣΒ; 8η6, δα 1 ποῦ Ὀδ66η ἴοσ {Π6 ἀρίδοίϊοη οὗ ΑΡηογ, δηά 
186 ἀμ ἀγ οὗὨἨ ΙΒ οβμοίν, (86 {068 ταῖρηῦ Ὥθνοῦ Βαν θθθῃ υπϊίοά 
ὉΠΔΘΓ ΟὯ6 Βοορίγθ. (2. ὅδ. 13, 10., ὔ]..1. 9---12., ν. 6.) Ῥανιὰ μἱπν- 
861} (6]0 π6 θα κηθββ οὗ κῖβ ροόνγοσ. (11, 39.) ὙΠ οδιοῖοθ οὗ δεγυ- 
Βα ΐθτα [Ὁ 8 οδριίαὶ δηᾶ ἔοσ {Π6 οδηύγα οὗἨ σουβῖρ, ἴο (86 Ἔχο δῖοι 
οὗ ΒΆΙ]οΝ, α ἰοτπ οἵ ΕρΒγαῖπὶ ΏΒΘΥΘ {86 ἰδΌΘΓΏ8Δ016 δηᾶ δὺῖκ μδὰ 
ἰοστα νυ θθοπ Κορ (ο88, χυ, 1.), οου]Ἱὰ πού Ὀυὺ ἀϊΒρ᾽68686 (86 πλ8]6- 
οοπίθηίδβ, γΠ086 ὑΥ]Ὧθ 88 σου αθα ὈΥ͂ Βοδυῖηρ' μὲ δἀναπίαρσο 6616- 
Ὀγαϊθα ἴῃ ὁπ6 σῇ {π6 Βδογθα Ὦγιηηβ. (ἘΒα]. ἰχχυΣ, 67, 68.)})ὺ Ὀυτῖ 
ΠΑν ΔΒ τοῖρῃ, 186 ἀϊδριιίθ δἱ {Π6 ρβββαρθ οὗ {86 σῖνον Ψογάδῃ Ἰποπεὶ 
δον 8 ἰὸς δ Κιμα]οά 6 ἤδη (Ὡ ὅμιω, Χῖχ, 41]1.), τ μῖο 86 Ρα, 
τουσὶπρ' ἑονσαγαβ [86 ποτίμ, νγα8 δ βαηά ἴο Ἔχοϊίβ. (σχ. 1.) 

ΕἸΠΑΙΪγ, {86 ογοοοῃ οὗ {πὸ ἐδιιρίθ, {Π6 ᾿τητηον 8 Ὁ ]6 ΒΑΠΟΙΌΔΓΥ, 
ὙὙΒΙΟΝ δβοουγοαὰ [6 ΒΌΡΓΟΙΏΔΟΥ οὗ {86 ἰγῦ6 οὗ «“π64}---ἰ(ῃδ ἴαχϑϑ 
Ἰον!θα δϑα ρουύβοῃδὶ βούυοθβ σϑαυϊγοα ὈΥ Θϑοϊοαοη, ψη0Ὸ ορ]ογοᾶ 
{ποτὰ ἴον ἰδ6 τηοβύ ρα ἴῃ {π6 οι 6] Ἰϑηπηθηΐ οὗ “6γυβαί θηι,---- [6 
1:0016 δοταμλθγοῖαὶ δαἀναπίαρο ψΒΙΟΝ ἘΡΏγαϊσα οουἹά ἀογῖνο ἀυγίηρ Ὠϊ8 
ΤΟΙρΡ, 1ῃ. ΘΟΙΩΡΑΓΊΒΟΣ οὗ ὁ υάδῃ, τ ΒΊΟΣ {06 τῦ88 τοσα ΘΟΙΩΤ ΟΟΟΙΒΙΥ͂ 
Ββιτυδίρα ἔοσ ῥργοῆπρ Ὀγ (86 ἰγδηδὶὶ οὗ οοτωτηοα 68 θούπψοο Εἰσγρί, 
Ιάυτηφα, ἢ ΑὙὐΌϊλ,---ἰῃ6 ᾿πίσραθ8 οὗ Φ γοροδῃι, γῃ0 Βα Ῥθθη ᾿τὰ- 
Ῥγυάθ Εν ποιηϊηδίθα 0 [Π6 δοτητηδπά οὗ (86 λοιιδο οΥΓ Ψοδορὰ (2 Ετηρα 
ΧΙ. 26. 28.}; 411 {π686 οἰγουτηβίαποοθ οομ συ θα ΒΟΥ ΘΟ] Υ ἰο τπηϑίυγθ 
{μαΐ τουοϊυὔοη, ἩΠΊΟῊ ΟὨΪΥ αὐγαϊ θα Πὶ8 ἀθδίῃ ἰο Ὀγοαὶς ἔοσίι, δηά 
τ ΒΊΟΒ (86 Γ01]Υγ οὗὁἨ ἘΒοθοδπι γτοπάθγοα ᾿πον 8 ]6. 

ΤῊηῈ6 ΚΊΝΟΡΟΜ ΟΕ ΙΒΒΑΕῚΙ, βυθβιβίθα Ὡπάοσ ναυϊουβ βονοσγοεῖστιθ 
ἀυτίηρ ἃ ρουϊοᾶ οὐ 264 γεδσβ, δοοοσάϊηρ' 0 βοιῃθ ΘῃΣΟΏΟΙΟρΘ.Β: 118 
ΤΑΘΙΣΟΡΟΙΒ ϑαιηατῖα Ὀοῖηρ οαρίυγοά ὮΥ ΘΠ ΑΙ δῆ τϑον Κιηρ οὗ Αβϑδυτῖα, 
Β. 6. 721, αἴοσ α δβίεαρθ οἵ ἴὔγϑο γϑᾶστβ. ΟΥἨ [Π6 Ιβυβϑὶ 1.68, ἡ Βοθ6 Ὡυπ}- 
θ6γ8 μα Ὀθθη τϑατοθα ὈΥ ̓ πηπλθηδθ δη τοροαίθα εἰδιρηΐοσθ, βοιὴθ οὗ 
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(86 ἴοτγοῦ βοσὲ το ϑογοα ἰο γοιηδῖη ἴῃ {πο ῖγ πδῦνο ΘΟ ΩΥ ; δυΐ 
ἰῃς Π0Ὁ]68 8ηα 411 (89 τῆογθ ορῃϊομῦ ῬΘΥΒΟῚΒ ΟΥΘ ΟΑΙΤΙΘα ἰηΐο οδρίϊ- 
γὴν δεγοπά {86 Επιρηγαίοβ. 

6 ΚΙΝΟΡΟΜ ΟΚΕ' Φ ΡΑΗ οοηπυρα 388 γρατβ; «ΓΘΥΌΒΑΙ] ΘΙ 18 
ὀμρίίαὶ Βοΐπρ ἰδίκθῃ, {6 ἰθηιρὶθ Ῥυγηΐ, δηᾷ 18 βϑονγθγεῖρτι Ζθάθ δὴ 
νεϊῃσ ΘΑΥΤΊΘΪ οαρίϊνο ἰο Βαγοι Ὀγ ΝΟΡυΟΒδάΠ6ΖΖΑΡ ; [86 τοὺ οὗὨ Ὠ18 
β )οοίβ (ἢ (16 ὁχοθρίζοῃ οὐ [86 ῬΟΟσΟΙ οἶββθοδ ὙΠῸ ΜΓ ἰοϊδ ἰὴ 
δυάθα) τ σὸ ΠΠἸκοννβο οαστὶθα 1 σαραν Ὑ Ὀογοπά {86 ΕπΡἢγαΐίεβ, 
ὙΠΕΓῈ {Π6Ὺ δηὰ {πο ὶγ Ῥοβίθ  Υ ΣΟτλδμΘα ΒΟΥΘΏΓΥ ΥὙΘΆΓΣΒ, ΔΡΎΘΟΔΌΪΥ ἴο 
(86 αἰνῖπο ργθαϊοοηβ. 

ΧΙ, ΤῊΘ τὰν λεύμο τον υἀ δὴ δυθεϊθίοα 188 γϑδῖβ αἴνον ἴπ6 βυὺ- 
γοσβίοη οὗ {86 18} ἹΔΟΠΑΙΌΝΥ ; 8Πα [ὉΓ {Π18 ἸΟΩΡῈΣ ἀπυγαίίοη 
ΥΑΓΙΟΙΙ8 ΤΕΘΒΟΙῚΒ ΤΑΥ͂ ὃ δὐάδυοοσά. 

Ι, 7Τἦε σεοστγαρλιοο-ροίζεοαϊ εἰξμαξίοη 97 ὕπααΐ τοας πιοτὸ ζαυομγαῦδῖδ 
ἐδαπ ἐλαὲ 075) ]εταοῖ, 

ἴῃ ροϊπί οὗ οσχίθηϊξ, ᾿πάθο4, Ιαταθὶ ΓᾺΡ βυγραββοα “υᾶ48, {86 ἸαἰίοΣ 
Κιησάοτα Βοΐπρ' ΒΟΔΓΟΘΙΥ δαὰ8] ἐο ἐμ6 1πϊγὰ ρατὺ οὗ 16γϑϑὶ, σβῖο ἢ 180 
ἐσοροαοα «παδῃ ὈοΟΐΒ ἴῃ {πα ἐσ  "ν οὗἉ 18 801} πὰ ἐδ διπουπῦ οὐἁὨ 18 
Ρορυϊαίίοθ, υΐ (86 Κίηράοιῃ οὗ Φυάεμ νγδβ ἴθοσο δἀνβδηϊαρθουβὶΥ 
δἰ θα Ὁ Θοτητηθτοθ, δηὰ ἐσ μ ον ροββοαβοα στοδίοσ ἔμ 1168 οὗ ἀ6- 
ἴδποθ ἔγοσῃ μοβί!] αἰίδοκβ, ἔμδῃ {μ6 Κιηράοτα οὗ Ιβσϑοὶ. Τθδ ϑ'υυῖδῃ8 
δεϊηρ' βεραγαΐθβα ἔγοση (86 “}6τ]8 ὈΥ {86 Ἰηἰοσνθπίηρ' Κίηράοτιῃ οὗὨ Ἰδγδοὶ, 
0Π08 ΟὨΪΥ͂ Ἰᾳ]α τγαδία {86 Ἰονσοῦ στ ρίομβ οὗ 6088; ψὨ116, ἴῸΓ ὑρτγαγαθ 
οὗ ἃ οδμίατΥ, ἰΠ6Υ τηβ46 που ΓβΊομΒ ἱπίο δηα ἀδναδίδίθα {Π6 Κιπρσάοτῃ 
οὗ ἴδ]. Ὑμθ Αβδυσίδῃβ, αἷϑο, Ὀοΐῃρ τρογθ τοιαοῖθ ἔγοτῃ (6 “678, 
οΟὉ]4 ποὲ Οὔβοσνθ μοὶ 80 ΠΑΙΤΟΝΪΥ 88 ΤΠΘῪ σγαίομοα {Π6 ΙΒΥΆ6]1168, 
Μθοτα ΠΥ ἴῃ ἃ ΤῊΒΏΠΟΥ ΟΟὨΕΠΌΒΙΥ ἰμγοδίθηθα. Εαγίμογ, ἐπ 
πϑίΌΓΑ ΪΥ βίσοηρ; βιϊπδίϊοη οὗἩ “ογυβαίοα (το Οἷἵγ [ῃ6 ΑΒϑυτδῃ8 
γῖη]ν αἰξοτηρίοα ἰο τοάποο ὈΥ͂ ἔλταϊπ6) οομ τ αςοα ταυοῖ ἰο (Π6 ργὸ- 
Βοσυδοη ΟὗἨ {86 Κίπράοχη, 88 16 δ ]οα ἩδΖζοκίδῃ ἰοὸ μο]ὰ ουὐ δ8ι6- 
ὁδοί ΠΥ ἀραϊηβὺ ἰπ6 ἔογοοβ οὐὗἨ βοπηδοβοσῖρ, γ8ὸ Ὀοδϊορσοα 10 ἴῃ 1Π6 
εἰριίδ γοαν δἴνοσ {Π6 βι νοσείοι οὗ {816 Κιηράομι οὗ [βγϑεὶ. 

2. Τῆς ρεορῖδ ἰσέγο ποῦ ετιϊεα ἴπ ἐλ ἀϊπράοηι οΥΓἹ ὑμάαΐλ ἐλαπ ἐπ 
ἰδαὶ οὗ ]ογαεῖ. 
ΤῊ το ρίουβ τοσβῃρ, ἩΒΙΟἢ πγᾶϑ βοϊθιηπϊβοὰ δ «}ογβα θην, 186 

ἹΠΘΠΌΡΟ]18 οὗἨ “υ6Ἃ}4}}, ποῦ ΟὨΪΥ υπιοὰ {Π6 «6178 δια Βϑη Ἴδη ῦθ8 ΤΩΟσΘ 
οἰοβοῖγ ἰοροίδογ, θαΐ 4180 οδογθα 8. ὙθσῪ ΡΟΝ ΘΓ Ὰ] αὐϊγαοοη ἴο ΘΥΘΥῪ 
ΡίουΒ ροσβοι οὗ {86 οἶμον ἐγῖθδβ ἴο διιϊσταῖθ ᾿πίο δ πᾶδθ, Ηθποο ἰδ 

ὁ Τεὲ τῶ ἴΠὸ Βοϊϊοῖ οὗἨἁ δβοιιο οὗ ἔδα δποείδης δίδου οὐ το ΟἸ γί διΐδη οδυτοι, δὲ (δ ἄἀθ- 
μεηάδηι οὐ 1Π6 ἴδῃ {Ἰἴθε8 ἀἰὰ αἴογυγαγάδ τοΐαστι ἰηΐο (μοὶγ ΟὟ ΘΟΌΠΙΤΥ: δηὰ [20 βᾶσωθ 
ποίσῃ [48 οὈιδίποα διροηρ ΒΟΙΩ6 τηοάσγῃ ὅονγα, Ὀαὶ Ὠοὶζπος οὗ ἐοδὸ ΟΡ πίοΠ8 8 διρροτίοα 
ὃγ Ὠἰδίοτγ. [Ιπ τ6 Νδνν Ταοδίδσηθηὶ, ἰηἀθοᾶ, νγὸ δηᾶα τηδπίΐοη οὗ ἐδο ἔποῖνο ἰσίροβ (Μαῖί. 
Χίχ, 38.; {π|Κ6 χχίϊ, 80.; Αοῖϑ χχγυΐί. 7.}): δὰ 5.. δδιμθδ ((. 1.) ἀΐγοοιθ δἷδβ ορί δε] ἴο ἸΠΘΤΩ; 
ἰχιὶ ἵὸ ὁδῃποὶῖ 6 οοποϊπἀοἃ ἔγομῃμ ἐμοδο βαδϑδαρθδ, [μας ἘΠ ΟΥ̓ γεγο δὲ (μδὲ ἰἶτηο χαϊμοσεᾶ ἴο- 
ξεῖμεσ; 811 ἰδὲ ὁδῃ 06 ἰπίεττοα ἔγοτῃ ἴθι 8, (πδὲ [ΒΟΥ Ὑγασὸ δ8ι}}} ἰῃ Ὀοίπρ, ῬογΔΔΡΒ [89 
ὙΠο]ο ὈΟΩΥ οὗἉ 16 96 τ 8 πδιΐοη γοϊαϊηθαὰ [ἢ6 πδπῖο οὗ [80 ἑιοεῖνε ἐγίδε8 δοοοζαϊπηρ ἴο (86 
δηκίετις αἰνϊβίοη; 88 γχὸ βδηὰ [86 ἀΐδεὶ ρ]ε8 ςδ]]εὰ (6 ὠοεῖσε δἴοσ [80 ἀϑδαὲβ οὗ Φυάδβ, δπὰ 
δεΐογο (9 οἰοσίοη οὗ Μδιιαβ, ΤΉ οοη᾽δοίαγο Ὀθοοπιοδ [86 ΤΊΟΤΘ ὈΓΟΌΘΌΪΘ, ΔΒ ἷξ 18 οϑτ- 
ἰδίῃ τότ (ἢ ΤΟ ΩΟΩΥ οὗ ἔπ ϑαοτοὰ  χίλετβ ἀπὰ οἵ “ θορἢπ8, ἰμδὲ (ὮΘΓΘ Γ0ΓΘ ΟΠ δι ἀ6ΓᾺ- 
δὶς πυτηθεα οἵἉ Ιβγϑ}} 168 τηϊηρ]οὰ πῖξὰ [Π6 οννα, κα οϊοηῖ, ἰμἀοθά, ἴο δαϊμογίβο ἴμ6 ἔοστηον 
ἴ0 ἐρεαῖς οἵ ἴδιο ἔτγεῖνο ἐπὶ δο8 δ οοῃδειπεηρς δας οπὸ ὈΟΑΥ τ] [86 ον παίίοη. Βοδα- 
δοὺκο᾽ 5 Ἰηϊτοὰ, το ἐδ Νοτν Τοεῖ, (Βίδῃορ Ἦ δἱδοπ᾿β Τυδεοῖδ, νοὶ. 111, Ρῃ. 114---1}6.) 

; 18 
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Ῥτίοδίβ δῃᾶ 1,ϑυϊύθβ, 88. Μ6]1} 88 Ἰηϑην οἴμοῦ ἀσνουΐ [Βγα ἢἴ68, οητϊομοᾶ 
1π6 Κίπράοπι οὗ Φυάαμβ τι} ΡΙοΙγ, ᾿οαγηΐηρ, δπα θα, [π᾿ (86 
Κιπράουι οὗ ἴδβγϑθ], οὐ {Π6 ΘΟΒΙΓΑΓΎ, 1Π σΟμΒΟαΠ ΘΏ66 οὗ {Πμ6 ΘΧΡυΪ δῖοι 
οὗ (86 ργιϑδίβ δπᾶ 1,ονϊύθβ, ὈΥ τόσα 118 οἷν] αἴπῖτθ μδα ἴῸσ {Π6 ταοβὲ 
Ρασὺ Ὀδθθῃ δα πιβίογοα, ἰαπι] 8 δηα ᾿πύρυμδὶ ἀἸἰβοοταὰ ὩΘΟΘΒΘΑΣΊΥ 

 ΒΙΌΒΘ, ΠῸΠ. 118 ὙΘΓῪ ΘΟΙΩΠΔΘ ΘΟ θη ὉΠ 66 «το οδτα Ϊ. ; δῃά, σὰ 
τοραγά ἰο (86 οἴμον Ιβυβϑθϑ, (π6 ἰβίουυ οὗ ἰδίοσ δρὲβ δρυῃάδη ]ῦ 
αἰΐοδίβ {1:6 ὙΟΥῪ τοδὶ 1088 βυβίαϊ ποῦ ἴῃ δία δπα Κἰηράοιβ ὈΥ {86 
ΟΟΓΔΡΌΪΒΟΥΥ οταϊσταίΐοι οὗ νἱγίυουβ δϑα ᾿Ἰπαἀυδέτιουβ Οἰ ΖΘ η8, πὶ 60Π- 
ΒΟαθποα οὗ οὔϑηροθ τλὰθ ἴῃ το ρίο. Ὑμπθ, ϑραϊῃ μΔ8 ὩΘΥ͂ΘΥ 
τοοογογοα {86 6 ἼΣ οὗ 186 ΜοοΙβ; δῃὰ {μ6 ὈπΡυΙΠΟΙΡ]6α σερθα] 
οὗ 186 οαϊοὺ οὗ Ναηΐοβ ὈΥ 1μουἱΐϊθ ΧἼΙΥ. δραϊπδὺ (86 ἔϑ!ἢ οὗ (6 τπηοϑὲ 
Βοϊθιηη ἰγοαίΐθβ, ᾿πῆιοίθα ἃ ἴο88 ὉΡῸμ ΕΎΘΠΟΘ, ἔσο {86 οβδοίϑ οὗ 
πο (μαὐ ΘΟΥΠΕΓΥ [48 Βοδυ θυ γοῦ τοοονοσοα. [Ι͂Ὲἢὼ [π|κ ΤΏΔΏΏΘΓΣ, 1Π 
δηοϊθηὶ ἐπηθ8, {86 Κίπσάοια οὗὨἨ ἴδϑγδοὶ [611] ἰῃηὔο ἄθοϑύ, ἴῃ ΘΟ βοαθῃ6 6 
ΟΥ̓ {86 ὀρρσϑββίοι οὗ {Π6 δι] ὙΤΟΓΒΕΙΡΡΟΙΒ οὗ “6 θόονδῇ αἴονῦ (86 
ἱπίτοάαοίίοι οὗὨἨ [86 ψΟΥΒΏΙΡ οὗἩἨ {86 οαἶνθβ. Βυΐ {Π18 ποὺ 1Δο]αἰγοῦ 5 
το ρίοη γγ͵88 οὗὁ πο δαἀναηίδρθ ἰο {86 δροβίαίθβ: οὐ ἴπ6 δορίΓΑΓΥ, Ὁ 
ντ͵8 ἀο το ηἰα] ἰο (Ποῖ, ἕο {86 ψΟΥΒΏΙΡ οὐ {μ6 σαἶνοβ μδα {86 οἴδος 
οὗ ἀἰθυιῦπρ' ΤΔΟΥ6 δηα ΤΟΓ6 {06 ῬΓΟΥΪΠΟΘΒ οὗ (1411166 δῃὰ Ῥ'διμασια, 
ὙΠΟ. παίυγα Πγ 6 Γ6 ἴοο τηῦοἷι βαραγαΐθα ; δῃα (6 1Δο]αίσουβ ψοΓ- 
βηΐρ οὗ Βδαὶ], θβίδῃ] θῃ6α δὖ ϑαπιδγῖα, νγὰϑ 80 γαρυσηδηΐ ἴο {86 ἸὩΔΏΠΘΣΒ 
οὗἩἨ [86 ΗοΡγονθ, 88 ἴο ῥγουθ (86 οΒΙοΥ οαι186---ποῦ οὗὨἨ οοποογά, θαΐ οὗ 

᾿ς ΟἿ} ὙΑΓΒ. 
Τὸ {18 ἀθῖοι δλοηρ ἰἢ6 «6078 18 εν ἴο Ὀ6 δβοσροᾶ [86 

ὈΥ1]Π1Δπὶ νἹούοσυ μι ἢ 1π {Π6 τοῖρτι οἵ ΑὈ Δ} σάνο {πϑῖὴ ἃ ἀϑοϊἀοά 
ΒΌΡΘΥΙΟΥΙΥ οὐοῦ {Π6 ΒΓΔΘ]1ἴ68 ; δΔηα {Π6 Βδπ|θ ὉΔῚ ΠΥ δηα αθθοοι 
ἔον σι σϑ]ρίοι, πὶ (86 πιο οὗ Ἠ 6Ζοιδῃ, ἀϊβροβϑα ποσὰ 411 ΡγΓΟΩΡΌΥ 
ἴο Βῃακο οὔ (μ6 γοῖκε οὗ ([πΠ6 Αββυυίδῃβ, πα τοπάογϑα {π6πὶ βυ ΠΟΙ ΘΒΕΪΥ 
βίσοηρ; ἴ0 ΘΟΘΟΙΩΡ ΙΒ ὑμοῖν ἀο] νθγαποθ πιμουΐ ΔῺΥ ἴοσοῖρτι αἰἱά. ΤᾺΘ 
Τ1βγϑϑ 68, ΟἹ {116 ΘΟΒΕΓΑΓΥ, Ὀδίηρ ἴον {16 πχοϑῦ ραγῦ ἴοσῃ ὈΥ ἐδοίΟΏ8, 
δπὰ ἀοβραϊσιηρ οὗ δοὶπρ δῦ]6 ὑο σθοῦυοῦ ἸΠΟΙ͂Σ δἰΐαῖτθ, ἬΘΣΟ ἰσγοϑοϊυΐα 
ὉΠοΣ αἰπηοδῦ ΘΥΘΥῪ ΟἸΓουϊηδβίδῃοσ. 

8. Τῇῆε διιοοοββίοη ἰο {δ6 ἐΐγοπε 9 Ψμάαΐ τραϑ πιοτὸ γεσιΐαν; απα ἐΐδ 
ολαγαοίοῦ 00 16 ϑουογοῖσης ιρα3 ΠΊΟΥΘ ὀχοηιρίαγῳ ἐΐαπ ἐπ ἰδλ6 ἀϊπράοηι Ὁ 
1ογαοῖ. 
ΑἸ ΔουρὮ {86 δαίμονι υ οὗ {86 Κιηρδ οἵ υάδῃ νγγαβ ὑπαυθβυοπδθΥ 

ΤΩῸ16]} ]ΘΒΒΟ ΘΑ ἰπ ροϊηΐ οὗ εχύθῃξς ὈΥ {6 τονο]ὺ οὗ (μ6 ὕθῃ {γῖρ6β, γοῖ, 
1 να σΟΏΒΙΔΘΓ 108 Ἰη ΘΓΏΔΙ ΡΟΥΤΘΣ δηα δία 1, γχ6 88.4}} Ηπά {μαὶ ἴΐ 
Ὑ88 γαῖ. ἸΠΟΡΟαΒΘα ὑΠλη αἸτϊἰβη θα Ὀγ ἰμαὺ ἀοἔδοϊοπη. Ετομ {86 
ΤΟΙ Οομμθποθμῃθηῦ οὗὨ [Π6 βϑραγδίϊοῃ ἰὐ 18 ουϊἀθηΐ {μαἰ (86 ργορβοῖβ, 
ἴὰ ΟΡ α Θπο6 [0 ἔοστη θοῦ Οὐδ 0168 (866 2 ΚΊΏΡΒ ν]ϊ. ]9.} 6.6 80 δἰίδοῃδα 
ἴο 186 ἔλιν οὗ θανἹά, {μαῦ πὸ ψ]οΚοάμθββ οὐ οοπίδιηρί οὗἉ (88 ἴανν8 
οἢ {86 ρατί οὗ ἱπάϊνιαυα! Κρ οου]ᾶ 1οββθὰ {μοῖγ Π6] 1 το 186 τογβἃ] 
Ἰπθασθ. Ηδθποθ πο 607 ἐνὸν {πουρῇῦ οὗ βοϊζίησ (ῃ6 ἴΏτοηο οὗ αν], 
ΒΟ ρσορμοὺ δυϑσ ἔογοίοϊα {86 τυϊῃ εἶ (86 τογαὶ ἴϑγαγ. Εοσ, ἱβουρἢ 
Βοηθ Οὗ {86 «6 18} τη οπΆσΟἢΒ πλοσα (8 η ΟΠΟ6 [Ὁ] Οὐ οα βίγβηρο ροάϑβ; 
1λουρἢ Α 86, ἀἰβγερδγαϊηρ {Π|6 ΘΟ Π86}8 οὗ Ηδηδηὶ, οἈ]]6α (16 ϑ'υτίδηβ 
ἴο [18 δια ἢ {βουρὴ «΄6Βοβμαρμαῦ, ὈΥ ἰογιηΐηρ δὰ 4] ποθ ἢ (86 
ΜΠ Κοα ΑἸΔΡ, Κίηρ οὗ [δγδ6], νγδβ {π6 οδυδο οἵ (Π6 στοδαῖθϑί οδ]διι 69 
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Ὀοΐδ ἐο δῖ. Κιησάοτῃ απ ἴο [18 ἔβγα Υ ; ἰβουρῃ ΑἸ] ἸΔἢ ἀοείγογοα 
41} [π6 β66α τογὰὶ οὗ [86 δουθο οὗ δυάδᾷ, “ ΑὐρῈ δίομθ ἌἽσχοθρίθα, ψγῇῆο 
ἃἤοσνσαυβ Ραΐ ἰο ἀεδίδ ἐπ ᾿ῃποσοηῦ ΠΙΡῊ ῥγιθαῦ Ζθομδυδῃ, [Π6 βοὴ 
οὗ 186 νΟΥῪ τηϑὴ ἰο τ ΠΟΩλ 6 1848 1 οὈ θα οΓΥ (16 ργοβοσυδίϊοη οὐ 18 
Ἰἴδ δπά Κιπράοσα ; πουρῆ, π4}}γ, ΑἾΔΖ, αἰδγοραγάϊηρ [86 δάν!οθ οὗ 
{π6 ῥγορποῖ [βαῖβδἢ, νου τ οΔ] ]οἃ ἕο ἢ18 διὰ {16 Αβϑυσίδῃβ, δπὰ 
δαὶ ἋΡ (86 ἀοοτβ οὗ [86 μουβο οὗ (86 Ιμογσὰ ; γοῖ, πον βίη ϊηρ; 
3}1} (μεθ6 οἰγουπιβίδποθβ, ἴπ6 «6 }0}8 ΠΟΘΙ {πουρμῦ οὗ Θχρϑι]ησ 1ῃ0 
ΤΟΥ͂Δ] (ἌΤΑΣ ἔσομαι {π6 Τγοηθ. ϑοιμδ οὗ {π6 «ΓΘ Ἱ8} ΤΟΒΔΥΟΒΒ, πα 6ο6ά, 
ΘΆπη6 ἰο γ᾽] θη θα ἰὴ γαυϊοῦβ τϑυβ᾽; διιὲ ΠΟ ΟἿ] γΑγ8 δηβιιοί, 
ὯῸ δ: Ὁ Π10018 ὈΓΏΘΘΒ ΘΥΟΙ αἸδβίαγροα. {π6 δίαία ; οὐ [86 ΘΟΠίΣΑΓΥ, {Παΐ 
Ἰπηράομ, Ὀοΐπρ᾽ ΔΙτγαγβ τοδϑίοσοα ἰο 186 ἰδ (ι] Πεῖν, ἀοτὶ να δανδηίαρο, 
ΤΔίΒοΥ {Π8} δυ Π θα 1] ΌΣΥ, ἔγοτὰ δυο οὔδηροθ. Τῆι {Π6 Κιησάοχῃ 
οἵ Φυάδῃ οοπτπιθα ἴῃ ροδοθδῦϊα βαδ)]οοοι ἴο 18 Ἰαρι ταύ βουο- 
ΤΟΙΡῸΒ ; 8Π6 81] ΟΥ̓άδτβ ἴῃ {πΠ6 βίαίθ οομβυϊίθα 118 το] το. Μδην οὗ 
ἴδια Κίησβ πιλὶ πίδϊ ποα (ἢ6 σόσβῃὶρ οἵ «Θμονϑὰ ἔγοτα την ϑ8 οὐ βἴποθῦθ 
Ρ εἰν, αἃ οὐ ΥΒ ἔτοτα ἃ δομυϊοοη οὗ {6 πε} οὗὨ το ρου ἴο 8 
βίδίο; Ὑ{Ε116 (Π6 ῥγοδίθ δῃηᾶὰ ῥγορμοίβ, γῆ. υἱρι οι δόντα τε ΟΥ̓́ΟΣ 
δ το σίου οὗὨ {π6]} οουμίτγ, ᾿Π 6 ΒΟ 6α {Π6ῚΥ ΒΟΥΘΓΟΙΡΉΒ (0 (ἢ6 δἄορ- 
Ἔοη οἵ βαρ ΘΟ. 8618. 

Τὸ {118 οἰ Του τδίβη 6 ὙὯ6 ΤΑΥ͂ Δϑουῖῦα (Π6 ποῖ, (παὺ {πὸ ἐλαγαοίεγε 
οΓ ἐδε ἀπε 97 ὕκααΐ τοογὲ πιοῦε οχεπιρίαγῳ ἴδῃ ἰποβ6 οὗ {π6 Κίπρβ οὗ 
Ἰετγϑοὶ : ἴοσ, δ ἐπουρὴ ἴΠῸγ6 τ γα ἢοῦ νη ηρ ]ΟΚΟα δα πηρτγυδοπί 
δ ον βουογοῖσηβ, γοὺ {ΠΟΙ ΘΥΤΟΥΒ δ ηα τ]βοοη ποῦ 6 Γ6 ΤῸΣ ἐἧς τηοβῖ 
Ῥαγί φοττοοίθα οὗ νοὶ θα ὈΥ͂ {Π6ῚὙ Βιιοο ββουῦβ, ὙΠῸ Ὑγ6͵6 ᾿πδίταοίοα ὈΥ 
[6 δάνιοθ δπα δχϑιρὶθ οὗ νγῖβ6 δηᾶ υἱγίιιουβ το, δηα ἰπυ8 ὙΕΥΘ 
ΘΏΛΒΙοα ἴο ΤΟΡΑΙΣ [Π6 1] 7168 τ Β 1 {μον Κιηράομιη Βα βυβίαϊποά, 
ΤῊ τόνοσθα οὗ 4]} {μ18 νσγῶὰϑ (6 δα86 ἴθ {86 Κιηράοιμ οὗὉὨ [βγϑοὶ ; ἴῃ 
ἩΥπἰοῖ (ἢ 6 ΤΟΥ Ὁ] ἀἸρΉΥ, ΡΟ] αὔρα Ὀγ Θομἴϊηυλ) τα 6 ΓΒ δ ἃ βοα 10:8, 
στϑ 0} }}γ [6]] ᾿πΐο ἀθόδυ, πα στ [Π6 ΤΘΡΆ] ΡΟΥΤΟΥ ἀθο]Ἰη6α 4]] τορατά 
ἴον (ἢ πο]! γα οὗ (86 βίαίθ. ιδίσδοίθα ὈΥ ΟΊ γγατβ δῃά ὈῪ {6 
οοπίεδίβ οὗἉ δι ἱτουβ δβριγαπίβ ἴο (ἢ6 {ῃγόοῃο, [Π6 ΙΒγβ 168 ὈΘΟΔΙὴΘ 
αἀϊσπηϊοα ; (6 Ῥγουΐμοθβ, ψ ΒΊΟΝ αὖ [Ππ6 οοιηπιοποοιηθηΐ ΟΥ̓ {π6 [5Γ86]- 
1.188. ἸΩΟΠΑΙΌΝΥ Ὀδο ἐπῖρθα ἰο 10, το νοὶ θᾶ ; δῃά αἰπιοβὺ 4}} (86 
ἵηρΒ, ὙΠῸ βιυγαγαᾶ {π6 βοορίγο οὗ ἴβγδεὶ, αὐ τετη 80 1}}, 488 ΒΟΒΓΟΘΙΥ 

ἴο ἄξρβοσυα [Πὴ6 πδπιὸ οὐ βονούοῖρῃβ. 116 (Π6 Ββδογθῦ ὨἸβίοσδῃΒβ σ6- 
ΡοδίραΪγ τοοοτὰ οὗ γαγίουβ Κιηρβ οὗὨἩ πάλῃ {μαὺ {ποῦ Τα ὑπαῦ τ ΒΙΟΒ 
ΔΒ ΤΡ ὐ ἴῃ {1.6 βσῃύ οἵὁἨ [π6 Ιμοτὰ, Δοοοχαάϊπρ' ὅο 411] {παὺ ὑπ 6} ἐλ ΠῈΥ 
Ῥανὰ ᾿ιδὰ ἄοπο, {π|ὸ ΟΥ̓Δ ΠΑΓῪ Οπαγδοίου οὐ ἐπ Κίηρβ οὗ ἴβγϑαϑὶ 18 τδ- 
ἰαίοά τ} 1818 βεϊστηα,---- {παῦ ΤΠ6Υ ἀορατίοα ποὺ ἔγοπλ 411} {86 β'π8β οὗ 
Φεοτοόθοδπι {π6 δοη οὗἨἩ Νοραδῖ, ψγῆο τηδάθ [δγ86] ἴο 81}. 
4 1,ΔΒ0]γΥ, δηα ῬΥΪΠΟΙρΡΑΙγ, ρα απᾶ ππαρπίο γοϊσίοπ τοαϑ πιοβῖ 

οαγεεῖϊν ργεβεγυεά ἀπά οἰμἰϊυαίοα ἦπ ἐδς ἀϊπφάοπι 9} ἁπααῆΐ, ιτολὲΐε ἐΐδ 
οἱεεέ ἰάοίαΐγῳ τοα5 ρῥγαοίεά ἱπ ἐδ ἀϊπσάοπι ὁ 1βγαεῖ, 
ΤῊθ ἔδοῦ ἰβ 80 ΟἰθαΣΥ παυταίθα ἴῃ (86 ΠΙβίουϊθϑ οὗ {π6 ὕνο Κίηρ- 

ἄοπιδ, ἐμαὺ 16 18. 66 41688 ἰο δἀάιοθ ΔΠῪ δχϑῆρίθβ. ΑΒ ἃ ὨθοθββασΥ 

" ΤῬθαε, Αδασίδῃ, Κίηρ οὔ Φυάκῇῃ, νγυᾶ8 εἰαῖπ ὉῪῚ Ψεδα, Κίηρ, οὗὨ Ισγϑοὶ (2 ΟἾγοη. χχὶϊ. 
7-ς2.);} ΑἸ δ δῃ, τὸ βαοοοοδοὰ ΑΒδσζίδη, Ὁ ἴ86 οομμτηδπᾶ οὗὨ Φομοίδαα 11:6 ῥγΐίοξι 
(2 Οἴτοη. χχῖΐ, 14--- 16.); Φοκβῆ, ΒΥ ἢΐ8δ οὐ βούνϑηϊβ (2 ΟἸτοη. χχῖν. 25, 26.); διὰ 
Αἰβδσίδα, Ἦν ϑοῖοο οἵ ᾿εἷβ διιθὐοοία το οομδρίγοα ἀραίηδιὲ Βἰμὰ (2 ΟἸγου, χχυ. 27.). 
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10 γοηι Ῥαϊγίαγομαὶ Τιίπιο5 ἰο ἐδιε αδγίοπίαπ Οαρέϊοϊέψ. 

ΘΟ ΒΘΑΊΘΏΟΘΘ οὗ ἔγπο ῥἱοΐΥ, ἴπ6 6078 ΤᾺΓ βυγραββθᾶ (ῃ6 1βγβϑο 1ὖθ8 ἴῃ 
{Π6 νυγγ οὗὨ {Π6ὶγ τρογαὶ ομαγδοίοσ, δηα 1π 186 ἱπαρ] οἷς οομβάθηοθ 
σὰ ΒΊΟΝ {86 ἸοΩΣ 41} {πεῖν αὔἴαϊὶγβ ἰο 186 ινπθ Ῥσοίθοϊοῃ ; ἴοσ, 
δὲ ἴθ ὙὉΥῪ πηθ, ΒΘῺ ΔΡΟΠΆΪΔΙΟΠΒ Οὗ ΘΥΘΙῪ Κιπα ὑγογθ Ὀσϑοίβοα 
ἴῃ [6γ86], ΘΠ ΒΟΔΙΌΘΙΥ 8 ΟΥ̓ 6 ψ)88 6 υπαίοιηρίοα, ἀπα ἤθη [86 
1506} 1168 βουρξιύ 411 (μοὶ βαΐδθίυ δῃὰ ρσγοίθοίίοῃ ἔγοτα ἔοσγοῖρῃ 414, 1π 
δυάδι, {86 «ἴαν οὗ 186 Τ.0ΒΕ0 γ88 τιοβύ ΠΡ ΠΕΪΥ βπαϊοα ; δπά 
{86 9618, βιγοηρίβοηθα ὈῪ ΕΠ ῚΓ ΠβΒακοη ὑγυβῦ τὰ “᾽ Θπμονδῃ, νοϊπη- 
ΤΑΥΙῪ τἰθκοα ονουυίῖηρ ἴο ῥγομλοίθ {86 νοϊξαγθ οὗἩ {μοὶν σουπίγυ.ἷ 
μὰ βμοσί, ἐπ6 ιἰβίοσϊθβ οὗ [86 ὑχο Κιπράομιβ οὗ ΨΔυάδῃ δῃὰ 1[8γ86] 
βαγηΒἢ ἃ ρογρϑίυδὶ 1]υβίταῦοι οὗ {86 τα οὗὨ βοϊοταοπμβ ἀθοϊαγαῦοι, 
(μαὺ “ γί σλϊεοοιιδηο85 6ταϊξείς α παΐξίοπ, διέ δα 18 α τοργοασῖ ἐο ἂαπῷ 
»εορἶε.᾽ (τον. χῖν. 84.) 

ΧΙ, Κ5ΤΑῚΤΒ ΟΕ ΤῊΒΕ ΗΕΒΒΕΕΥΒ ὈὉΠΕΙΝῸ ΤῊΞΒΞ ΒΑΒΥΠΟΝΊΒΗ. 
ΟΑΡΤΙΨΙΤΥ. ᾿ 
ΤΠ οοπαϊΐου οὗ (86 Ηοῦγονβ, ἀυτίηρ (86 σΑΡΌνΙΥ, τγδ8 ΓᾺΡ ἔγομα 

Ὀοΐηρ' οπα οὗ δο)θοῦ ποίοθᾶάμπθβθ “ ΤῊΒ 15 τηδηϊθϑὺ ἔγοτη [86 οἷὉ- 
ουμηϑίαπορ, {μαὺ 4 ρίουβ ΗἩΘΌγοΥ ργορπμοῖ Β6]α {π6 ἤγβὺ οἵοθ αὖ (86 
οουτί οὗ ΒεΑΡγΐοη ; ἐμεῦ ἴμγοο ἀσνουῦ ἔθη 48 οὗ (Π18 ργορμοὺ οοουρὶοα 
πηρογίδηϊ ΡΟΪ 1104] δἰδίϊ 8 ; δηα {μδὺ “6 οϊδοῆῖη, [Π16 ἔοττηοσ Κίηρ οἵ 
Ψυάδῃ, ἴῃ {μ6 ἔογίγ- ον γᾶν οὗ [06 σαρυλνιγ, νγᾶ8 στο  θαβοᾶ ἔγοση 
8 ᾿ΑΡΥΙθϑοητηθηῦ Ὑνϊοὴ δα ΘΟ Ϊπυθα ῸΓ ΓΠΙΓΙΥ-ΒῚχ ὙΘΆΣΒ, ΔΠα γγα8 
ῬγΟ ουτϑά ἴῃ ροϊπύ οὗἉ τὶς 0 411 {η6 ἰπρβ γῆο σοσα ἰμ6ῃ δ Βδθγυ]οι, 
οἰ ΔῈ 88 μοβίδρϑθ, ΟΥ Ὁ [Π6 ΡΌΓΡΟΒΟ οὗ ραυτηρ Βοπηαρθ [0 {86 (8]- 
ἄρξδῃ ταοπαγοῦ, Ηρ νγβ ὑγοδαίθα 828 {16 ἔγχϑὺ οὗ 16 ΡΒ; 6 αἷθ δὲ 
(86 [4016 οὗ δὶβ ΘΟΠΑΌΘΙΟΙ, 8πα σθοοῖγθα δὴ δηπυδὶ Δ] ΟσΔΏ66, ΟΟΥΤΘ- 
Βρομπάϊηρ ὑο εἶδ τουδὶ ὕϑὴκ. ΤΏΉ6δ6 οἰγουχηβίαῃορβ οὗ μοδουΐ τηυδὲ 
ἢᾶνα τεὐδέσιοα 8 ἀορτοο οὗ αἰρηιΥ ου 411 {π6 6Χ1168, βυ ποϊοπῦ ἰο ῥὑτὸ- 
νϑηΐ {Π|πΗ1ν Ὀοϊηρ 11 ἰτοδίθα οὐ ἀββριβεά. ΤΆΘΥ ὙὙΟ͵ΓῸ ῬΓΟΡΔΌΪ υἱονγοᾶ 
88 ΤΟΒρϑοίδ]6 ΘΟ] Ἰβί8, ὀτβο Ἰηρ, 186 ῬΘΟΌ] Δ. ̓ γοὐδοίίζοι οὗἁ [86 βονθ- 
τοῖρη. [1 {16 τοβρϑοῦ ρϑϊα ἴο « ϑοϊδομιη, 8 βοι θα 16] ἀπά αἷ8 

ἄβοῃ ΖΘΥ ΌΔ06] ἀπαἀουθίθα!Υ ραγίοοκ. [1 ἐμαὺ βίοσγ" οὗ {86 
εὐμοεναι Ῥοΐογσο Πασῖυβ, 1 ΒΙΟἢ ΖΟΥΆΡΡΑΡΟΙΪ 18 βαιά ἰο αν ΟῚ 
[86 ΡὈΥ1ΖΘ, θ6 ἃ τιογὰ Βοίοῃ, 8[1}] 10 18 αὖ Ἰθαδί Ῥσόρδῦ]ο ἐμαὶ ἐμ6 γουῃρ 
ῬΓΪΏΟΘΘ, {βουρᾺ ἢ6 614 πο οἶἶϊοθ, μα ἔγϑο δοοϑϑθθ ἴο ἐμ6 οουγί; 8 
ῬΥγ] ρα ΒΙΟΒ τὺ πᾶνε αἴογα θα ἢμὶ ΠΥ Ορρογί 68 οὗ 8116- 
νἱδϊηρ, [86 ὈΠΒΏΆΡΡΥ ΟἸΓΟΌΙΙΒίδ 668 Οὗ Ὠ18 σου γγτηθη. [{ 18 {π6Γ6- 
ἔογθ ποὺ δὖ 411 βυσρυβίηρ, ἱμαΐ, σ θη Ογτὺβ σαν (16 ἨΘΌγονΒ ρον- 
ΤΑ ΒΒΙΟΩ 0 τούσχηι ἴο {Π|6]} ΟῚ ΘΟΙΠΕΓΥ, ΠΊΔΏΥ, 8Ππα ρου Ρ8 ουθῃ 8 
ΤΩΔ]ΟΥ οὗ [6 πο, οὔοβθ ἴο σϑηιδὶῃ ὈΘΒϊηα, Ὀο]ονίησ {μαὺ {Π6 
ὝΟΙΘ ΤΟΥ ῬΙΘΑΒΔΉΓΥ βἰζυδίθα ΠῈΓΘ ΤΠΘΥ πόσο, (ῃδη μον σοῦ] 6 
ἴῃ δυάφεα,δ [Ὁ 18 ποῦ πωργοθδ0}6 {μαὺ [Π6 6Χ1168 (48 18 ἱπυρ]]6α ᾿π (86 

1 Βογηβαγάϊ Οοσασμθπίδιο 46 Οδυβὶβ ααἰρυ8 οβδοίπτη δἰϊ, αἰ Βοζηῦπι πᾶ ἀἰπέϊαα ροιῖ- 
δἰδιοσοὶ φάδιῃ Βορηῦπι [Βγϑοὶ, Ρρ. 96--.104. 120--1922., 

31 Ἐϑάγαϑ ἰϊϊ. 1γ. Φόβορθπδ, Απν, Φαά. 110. χὶ. ο. 8. 
8 Μγ, Ταγδζὰ 88 ἀε] ποδία δηὰ ἀθβου θὰ ὩυτηθγοῦΒ το ἰὶς8 οὗἩ [89 ἱτηπηϑάϊδίθ ἀοδοθῃἃ- 

ΔΏΪ8 οὗὨ [8080 9008 ΨὙΏΟ ὝΟΓΟ οΑγγὶοὰ σαρίϊνο ὉῪ ΝΟ Ομ ἀποζσασ ἐο ΒΑΡΎ οη διὰ (ἢ9 
βαττουὺηαϊηρ οἰτἶ686. (᾿δοονοσίθβ ἰῃὰ 186 Ἐυΐη8 οὗἨ ΝίηονοΙ. δηὰ Βαγοι, ΡρΡ. 509---ὅ2.).) 
“ΤΏΘ86 ΒΙΓΒΏΡΕΟΓΒ,᾽ δ6 ΤΟΙΩΔΙΚΒ, “ ΔΡΡΟΑΓ [0 ὮδΥθ οἰππρ Ὑ}Ὶ 8 ἸΘΏΒΟΙῪ ρΘΟΌΪΑΣ ἰο ἐμοὶ 
Το ἴο ἴδ ἰδηὰ οἵ [Βοῖν 6Χ116. ἯὯ7ὁῪα σδη ἴγϑοο ἰμοῖῃ αϑουϊ ΒΑΌΥ]ΟΙ, ἔγομχ δἰπηοδὲ ἴἢ6 εἰπη6 
οἵ τοῖς ἀοροτίδοη ἀοτγῃ ἴο [6 ἱνγο ἢ σΘηΐιυ οἵ [86 Ομ γβιϊδη ϑοσα, ἤθη 186 ΗΘΌΓΟΥ 
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ΒίΟΥΥ οὗ Θ'πβαπηδ, δηα δϑ {πὸ ἰγδαϊοη οὗ (86 «ἐν]χ8 δῇέσγτηβ), μΒαᾶ 
τη ρβγαίεβ Δηα 4. ὑυΐποθ ἔτουη {πον ΟΥΤ ΔΩ ΡΟΥ. «ΓΘ ΙΔ μη, δπά 
ΔΙ͂ΟΣ δῖτη 66 1116] ἀπ ΖογαρὈΔΌ6), τῖρηῦ μανθ ὈθῸπ τοραγαρα 85 
ΠΟΙ ὈΣΙΠΟΘΒ, 1ῃ {Π6 ΒΆΓηΘ ΤΩΔΏΠΘΥ 88 “0ΖΔ6ἋΔΚ Δη4 «“οβῆυδ 6 Γ6 χο- 
Βεγα θα 88 {πὶν Βιρὴ ῥσιθϑίβ, Αὐ {Π6 βαῖμο ἅπ|6 10 οαπποῦ 6 ἀοηὶοαᾶ 
παῖ (Π6ῚΡ Βυχη]) δι οη, 88 ἃ ῬΘΟΡ]6 ρυμίβῃοα ὈγΥ {ποὶς (ἀοά, τῶᾶβ 
Αἰ ΑΥ8 ΘΧΊΤΘΙΏΘΙΥ ρα], πὰ τά ος εἶν ἄγον οἢ [θὰ ΘΧΡΥΘΒΒΊΟΣΒ 
οὗ οοπίθπιρί. Τδα ρθου]]δγι1ε8 οὗἨ {μοὶγ σϑὶ]ρῖοι αβογἀθα τϑηγ ορ- 
Ῥογίι 168 ΤῸ (86 ταΐου]α δηα βοοόσγῃ οὗ {16 Ἀν παθπῷ δηα ΟΠ 4]- 
518, 8 Β.ΓΠἸΚΊηρ᾽ ΘΧΘΏΡ]6 οὗ ψΏ1ΟΒ 18 σίνοῃ ἴῃ {86 ρῥγοξαπαίίοι οὗ {}6 
ΒΔΟΓΘα γ6886]3 οἵ {π6 ἴθιρ]θ. (ΠΏ 8η. ν.) ΒΥ βοι 1ῃηθ0} 18 ΤΠΘΥ Ὑγ6 ΓΘ 
Τα ἴο 066] 80 τασοῖ {π6 ΤΏΟΓΘ ΒΘΏΒΙΘΙΥ [86 οβ8 οὗὨ {πεὶγ δομιοθ, 
16 7 ρσαγάθηβ, δὰ ἔσι ἢ] Η6 148; {86 Ὀυτπίηρ οὗ {πσ6ὶν σΑρια] δηὰ 
ἴριαρὶθ ; δηά δ6 οοαδβαϊίοι οὗ (86 ρυ]}10 βοϊθιπὶ168 οὗ ἐΠ6}Γ τ] ἼΟη, 
Τῦμοσ δυο ἢ οἰτουμηδίδηορβ, Ὁ 15 ποὺ ΒίγβῃρΘ μα΄ δὴ ἸΠΒΡΊ ΓΘ τηϊηβίγοϊ 
Ὀγθδῖβ ουὖ 1ηΐο ΒΘΥΘΓΘ ἱρΡΓΘΟΔΟ.Β δρδιπδβὺ ἴΠ6 800 ἴοθβ οὗ ἢ18 
πδίϊοπ, (Ἐβα]. ὀσχχυ! 8, ἐὴ 

“ΤΡ ΊΒΕ ϑγβο 68 το σα 1} ἰγοαύθα ἴῃ Αβδυσῖα δίθον (86 ονοσίῃτον οὗ 
ΘΟΘΏΠΔΟΠΟΙ πὶ 08, 48 {86 ὈΟΟΚ οὗ ΤΟὈΙ ᾿Ἰπθτηαύθα, {ἢ}18 σϑ] πὶ 
88 ΟΥ̓ βμοτὶ ἀυγβίίοι ; [ῸΣ ΟΠ ΠΔΟΠΟΥ 88 ΒΟΟῚ δ᾽ δϑϑαβϑιπαίθα, 
ΤΏΘ Ιβγβο  οβ οὗ Μοαΐα δρ ἴο δᾶνα θ66ὰ ἴῃ 8 τοῦ ροίζον οομπα!- 
ὕομ, βίποθ Τοθὶ δανιβοα 18 βοὴ ἰὸ σίου ἐμι8ον. (ΤΡ χῖν. 4. 
12, 13.) Ὑ]ϑ 18 [86 τῆοτα Ῥχο 80 ]6, 48 {86 το] ρίου οὗ {86 Μαάφθ8 νγ8 
τς ΟΕΒΙΥ 1Δο]αίτουβ, δηαἃ ὈΟΥΘ Ομ ΒΙ ἀγα] 6 σδοιαίδηοθ ἴο (δδὺ οὗ 

6 Ψον8.ἢ} 

ΟΗΑΡ, 1. 

ῬΟΙΙΤΊΟΑΙ, ΒΤΑΤΕ ΟΥἹ ΤῊΒ 5ΕὙὙΒ. ἙΈΟΜ ἸΒΕῚΙΒ ΒΕΤΌΕΒΝ ΞΈῈΟΜ ΤῊ ΒΑΒΥ- 

ΓΤΟΝΊΒΗ ΟΑΡΤΙΨΥΙΤΥ, ΤῸ ΤῊΒ ΒΌΒΥΞΒΕΒΙΟΝ ΟΥ̓ ΤΗΕΙ͂Β ΟἿ, ΔΝῸ ΒΕΟΟΓΕ» 

ΒΙΔΒΤΙΟΑΙ, ῬΟΙΠΙ͂ΤΥ. 

ΒΕΟΤ 1 
ῬΟΙΪΣΤΊΟΔΙ, ΒΈΔΤΕ ΟΥἩ ΤῊ 58᾿.}02ὃδὃὸ ΤΝΌΒΕ ΤῊΒ ΜΔΟΟΛΒΕΈΕΒ, ΔΗ ΤῊΒ ΒΟΥΒΕΒΙΟΝΒ ΟΥ̓ ΤῊΒ 

ἨΒΒΟΡΙΔΝΗ ΨῬΑΜΊΠΓΥ. 

1. ΟΝ {δὲ βυθδυδσαῖίου οἵ (86 Βδου]οπίδη οαρῖγο ΒΥ Ουγυβ [86 ου ΠΟ Γ᾽ 
οὗ [6 Ῥογεῖδῃ πιο πΆΥ ὮΥ (8.0. δ483), Β6 δυϊβοτγιβοα {πὸ 76 }78, ὈΥ͂ 8 
οἀϊοί, ἰο τοΐασαη ἱπίο ἐμοὶν οὐσ ΘΟΙ ΤΥ, τι [}] ῬοΥτ  ββῖοη ὕο ΘΠ]ΟΥ͂ 
1δμοῖν Ἰανσβ ἀπά τε ϑενα Δα οδυβοα {86 ΟΥ̓ δηά ἰθηιρ]6 οὗ ΓΈ ΒΑ] θὰ 
ἴο Β6 τϑῦρυῖο, [Ιὰ δ6 ζ0]ονγίπρ γοαγ, ρατῦ οὗ {86 “678 τοίυσπθα ὑπο 
ΖΟΥΌΡΡΑΌΟΙ, δηα γοπουγοα {πον ΒΟΥ 668: (6 ΤΠΘΟΟΓΑΊΙΟ σονοσῃτηθηΐ, 
σ Β16} μαά Ὀδθα ἴῃ ἀρογαμοθ ἀυτίηρ {86 οαρίϊνιν, ᾿γὰ8 σοβυμιθᾶ ; μυΐ 

τταυθοσ, Βοηὐαπιίη οὐὗὨἨ ΤῸΔο]6, τδηδογοᾶ οὐοὸῦ ἔα τερίομβ οὗ ἐπ Ἐπδδὶ δὰ διιοηρ [6 
εἰκῖοσ εὖ [86 οαρείν γ, ἴο βθοῖ 186 τειηηδπηὶ οὗ "ἷβ δηοίθηϊ πδίίοη." . ... . “ΑἸοσΙ πρὶ ἴοῦ 
δοῦλο ἜΧΑΡΡΟΤΑΠΟΩ ΟἹ [86 ρατί οἵ (Π]8 ἔγαυθ ον, ἱξ 18 81}}} οτ᾽ ἀθηΐ ἐμδὲ ἃ ΕΣΥ ΟΠ ΔΙ ΔΘΓΔΌΪΘ 
δεν βι ροραϊδείοι ᾿ἰνεὰ ἴῃ τπ6 οἰξίεβ οὔ Βαδγίοπία. 10 μδ8 δτεδεὶν ἀϊπϊηἰβμθᾶ, δηᾶ ἴῃ 

βοῖῃθ Ἀίδαο [85 θπιΐγοΥ ἀϊδαρροασεὰ. Α ἴδ δηλ] 168 51}}} Πἰπρον δὲ Η:]δὴ; δὰ ἰπ Βαρῇ- 
ἀδὰ, ἐδ ῥυϊπεῖραὶ πϑιῖνο ἐγϑὰθ δα ΤΩΟΠΘΥ͂ ΓΑ ΠΒΔΟΙΟΏΒ Δγὸ οδιτὶ θὰ Οἡ ΌΥ ὅονσα, ὙΌΟῸ ΔΙῸ 
ἴα ΒΑΏΚΟΙΕ δηἃ ὈγΟΚΟΙΒ οὗ Τ᾿ 6 ροΟνΈτΊ ΓΒ οὗὨ τ. ΟἰΓΥ, 88 [ΒΟΥ ΠῸ ἀοιξ δῃοΙ ΘΟ ΜΕΓΟ οὔ 
ῖ.6 Αδὐαβοίὰς Ο8110}8." ΤΙΟΪά. Ρρ. δ23, δ24. 
5 26}π᾿8 Ηϊδίουυ οἵ ἴθ ΗἩδθῦτοιν Οὐτωπιοην ΑΙ, γο]. 1. ΡΡ. 16]. 168. 
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186 γο-οσθοῦοη οὗ {πΠ6 οἱἵγ δῃηᾷ ἰθυρὶθ θοῖηρ ᾿πηἰογτυρίοα [ὉΡ ΒΕ ΘΓᾺ] 
ὙΘΑΙΒ ΟΥ̓ (86 ΓΟ ΠΟΥ δπα ΒΟΘΟ ΠΥ οὗ {6 Θαμιαγιδηθ οὐ Οὐ ἤθη 5, 
186 ἀυονθα δηθγῖθδ οἵ ἴῃ6 ΨΦ6ν)18, [86 ΘΟ ΡΙ] οἴοῃ δηα ἀδαϊοδίίου οὗ 
{86 ἴθι ρ]6 αἀἸά πού ἴαϊκθ ρίαοα ἈΠῚ}]] (116 γϑαγ 611 Β. Ὁ.» ΒὶΧ ΥΘ ΑΓΒ ΔΕΟΣ 
{Π6 δοοοϑϑίοῃ οὗ ὕὑγταθ. Τῃ6 γορυ]αϊηρ ΟὗὨ «“Θγυβα] πὶ τγα8 δοοοτη- 
ῬΙΒμ6α, δῃὰ {π6 τοίοσηλδίοη οἵ ὑμ ὶγ ϑοο  Θϑ᾽βί]64] δηα οἷν} ΡΟ]Υ 
788 οἰἴδοίθα ὈΥ͂ {16 ὕνγο αἰ ΠΟΙ ἱπδρὶ θα δπα ῬΊΟυΒ ῬΟΥΘΓΠΟΙΒ, ΕὐΖΓα 
δηα Νοδοιλῖθῃ. Αἰἶον ὑποὶν ἀδαίμ {π6 “6078 6γ σονοσηθα ὮΥ͂ {Π6ῚΓ 
ΒἸΡῊ ῥυιθδίβ, ἢ δυρ)οοθίοι, μόνγανοῦ, 0 {π6 Ῥοσβίδῃ Κη δ, ἴο τ Βοῦὶ 
{Ππ6 γ᾽ ρμαϊὰ ἐτιραΐθ (ΕΖγα ἵν. 13., υἱ}. 24.}), θυ τ] {Π6 [11}} Θη]ογπιθιί 
οὗ {π6 1 ΟΥ̓ΒΕΣ τορι βίγαῦββ, 88 γ76}] δ8 {Π61Σ ΠΣ ΡΟΓΕΪ68, Ο1}1] πα γ] σϊοιι8,. 
ΝΟΑΣΙΥ ἰθσοθα οδθηξασο8 οὗἨ υϊη οΥρί ἃ ὈΓΟΒΡΟΥΥ Θηβαθά, ὑη11] 
{Π6 τοῖρστι οὗ ΑπθΠοομὰβ Εριρβαποθ, Κίηρ οὗ ϑὄνγτια, ἤθη ΠΟΥ͂ γα τὸ 
τηοϑὺ ΟΥ̓ΌΘΙΥ͂ ΟΡΡταββοά, αμὰ ὁουρο] ]6α ἴο ἴδ Κ6 ὉΡ ΓΔΒ 15 {ΠΠ617 Οὐ ἢ 
ἀοΐδηοσσ. 

ὕπάεν τ86 406 δοπάποῦ οὗ Φυάδβ, ὁπ. δοοουπῦ οὗ 18 ΒΟΓΟΙΪΟ ΘΧχρ]οἱἐϑ 
ΒΌΣΠΔ]οα Μδοολῦθυβ (ΡΟ μΜαίαβὲ ἰμθὸ Ηδιηηογου), (86 80 οὔ 
ἹΜαιίαίμδδ, ϑασιδιιθα Αβήλοι (ἔτοπὶ τ Ποπὶ 16 ἀογῖνοα {π6 Δρρο]αοη 
Αβιβοηβθδη8β, Ὀοσπθ ΟΥ̓ [86 ῥγίποθθ ἀθβοθηθοα ἔγτομα Ἀ1η1), δηα ἢ18 
γα δηῦ Ὀσοίμοσβ, {π6 “678 Τηδιη δι η64 ἃ ΓΟΙΠΡΊΟΙΒ ὙὙᾺΓ [ῸΓ ὕΥΘΏΥ -8ὶχ 
γοαῦθ ψ]Γ ἄγα βυσοοϑβῖνα Κίηρβ οὗ ϑυσῖα; δηὰ δον ἀδβίσογιηρ ὑΡ- 
ψαγβ οὐ 200,000 οὗ ἐμοὶν Ὀαδϑί ἰγσοορβ, ὑπὸ Μαδοοαῦθοβ ἤπα}]}γ οβία- 
ὈΠ1ΘηΠ6α {16 ᾿Ἰπάοροημάδμποθ οὗ {8601} ΟὟ ΘΟΙΠΕΓΥ δπα (6 ΔρρΤΔΏα186- 
ταϑῃΐ οἵ ὑπο ῖγ ἔλμ]γ. ΤΠ 1] τίου οτ86, ὙΠΟΒ6 ῬΥΠΟΟ8 ππηιοα 
[86 τορϑὶ δπᾶ Ῥοῃίῆο41 ἀἰρτϊ ἴῃ {μον Οὐ ῬΘΙΒΟΏΒ, δἀπεϊηθίεγοά 
{6 αθήτε οὗ {π6 δενϑ ἀυσιηρ ἃ ροσϊοά οὗ οὔϑὸ υπάγοα δηᾶ ὑνοηίγ- 
ΒΙΧ γθ818; ὑπ}, ἀϊβραΐοβ αὐιβίηρ Ὀθούσθοη Ηγτοδπιβ 11. δπα Π18 
Ὀγοΐποσ ΑσὐἹβίορθυϊαβ, [6 Ἰαίίου γὰθ ἀοίθαίθα Ὀγ (86 Βοιηδηβ ὑπᾶ6 Γ 
Ῥοιαρου, ὅση οδρίαγοα «΄ Θγυβαίεπι, δηᾶ γοάποθα Ψυάδα ἰο ἃ {θα ΐασΥ 
Ῥγονῖηο6 οὗ [86 τορυθ]16. (Β. Ο. ὅ9.) 

11. ΒΟΥΕΒΕΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊΗΒ ΗΈΒΟΡΙΑΝ ΒΕΑΜΠΥ.--Ἰ. συ} }ὺ89 Οσϑασ, 
Βανιηρ; ἀοἔδαϊοα ῬοιΆροΥυ, οοπίϊηπεα ΗἩγτοδηὰβ 1π (86 Πρ ἢ ΒΥ οβιμοοά, 
Ὀυΐὺ Ὀεβίονγοα ἐπα σονογῃπχοπῦ οὗ υᾶφϑ ΡΟ ΑΠπΕραΐον, δὴ [ἀυτηϑδη 
ὉΥ Ὀιτίῃ, τὸ ψγ͵88 ἃ «ον ]βῃ ργοβοὶ γί, δπα {π6 ἐδίπος οὗ Ἡογοά βὺγ- 
πϑιηθα {Π6 ατοδί, 0 γ7χα8 βυ Ὀβοαπ  ὨΥΪΥ Κιπηρ οὗ ἔμπα ον. ΑἸ ραῦου 
ἀϊν!αοα υᾶφπα Ὀεύσνοθη ἷ8 ὕτο βοὴ8 Ῥμδβαοὶ δᾶ Ηβδσγοά, ρἱνίηρ ἴο 
ἴΠ6 ἔοσταοσ {86 ρονογηπηοηῦ οὗ «}6γβαίθι, δηα (0 0ἢ6 ᾿α 6 Γ᾽ ([Π6 Ῥτο- 
Υἱοῦ οὗ Οἀδ11|66:; σμιοῦ Ὀοὶπρ αὖ {πα΄ {{π|6 ἡ, ΔΌΥ ἱπέδβίθα τι ἢ 
ΤΟΡ οτβ, ΗΈΒΟΡ βρη! θοα 18 δουχαρα ΟΥ̓ αἸΒροσβιηρ ἤθη, δηᾶ 
ΒΏΟΥΕΥ ΔΕΟῚ αἰίδοκοα Απθρομαβ, ὕμΠ6 οοταροῦϊίον οὗ ΗγοδηυΒ 1 116 
Ῥυοϑίμοοά, τὸ σχὰ8 βυρροτίοα ὈγΥ͂ {86 Τγτγίαηβ. [}ἢ {ΠῸ ΤηΘΔΠΌΙΩΘ, 
1:6 Ῥαγδη8 Πανηρ Ἰηνδαθα «ἀφ, δηαἃ σαντα ἰηΐο ΘΑΡΌΥ 
Ἡγτοδῆυβ (π6 σῇ ῥυϊθδὺ δῃα Ῥμαβαοὶ {86 Ὀτούμοῦ οὗ Ἡδτγοά, {Π6 
Ἰαίίοσ βοὰ ἰο Εοηθ, ψβοσ Μαῦῖκς Απίοην, τι 186 οοηβοηῦ οὗὨ {π6 
Βοῃδΐθ, Θοῃΐουγθα οἢ ἰμῃ (86 {1{16 οὗ Κὶπρ οὗ δυάξα. ΒΥ [86 αἰὰ οὗ 

1 Ἧο ἴβ, μούνου, πλοϑὲ ΦΘΠΟΓΔΙΥ ἡΕ ρον ἴο δύο ἀοτνοὰ {Π]18 πδπηθ [ΠΌΤ ἃ ΟΡ 1501 08] 
νοτὰ, (οττηοὰ οἵ Μ. Ο. Β. 1. 116 Ἰηϊεῖαὶ Ἰοείουβ οὐὁἩ [πὸ Ηοῦτον Τοχί, Μὲὶ Ολαιολα Βαεῖϊπι 
Ψεδουαΐ, ἱ. 6.,) ιοὐλο ἀπιοπρ ἐλε σοι ἐς λα ὠπίο ἰλδα, Ο .ελουαὴ » (Εχοά. χν. 11.) τὶς ἢ ἸεἴίοΥβ 
ταὶς μᾶνο ὕθθ αἰδρὶαγοὰ οἡ ἷ8 βδογθὰ βιδπ γα, 88 πὸ ἰοῖῖοτβ 8. Ρ. Ω. Ἐ. (ϑεπαέω, 
Ὁ φμό Ποπιάπν ,) ΟΓΘ οἡ (9 Βοχηδη Θηδίζηβ, 1)Κ. Η6]68᾽8 Απαδὶ γεὶβ οἵ ΟὨγοποῖυς Ρ 

γοὶ. 1. Ρ. 599. 
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πὸ Βοσωδη ἅττὴβ Ἡοχοα Κορὺ ρῬοββϑδββίοῃ οὐ [18 ἀρ ; δηᾶ δέον 
ἴδτοθ γϑδγβ οὐ ΒΔΏΡΊΪΠΑΓΡΥ 5ηα 1η 686 τὰ ὙΠῈΕ {Π6 ῬΑγίϊβαῃβ οὗ 
ἈΑπερομιβ, ΒΘ γ͵1ἃ8 ΘΟΠ ττηΘα 1 Π18 ΚΙηράοτα ὈΥ Αὐρτιβέιιβ.} 

ΤὨ15 ῬΤΙΠΟΘ 18 ΟΒΑγδοί ΒΘ ὈΥ͂ ἐΟΒΘΡὮ 8 88 8 Ῥϑσβοῃ οἱ β᾽ ΟΊ ΪΑΡ 
ὀουγασΘ δηα τϑβο] αὐΐοη, θθταὶ δηα ονθη οχίγαναρβηῦ ἴῃ ἢ18 Θχρϑῃηᾶὶ- 
ἴαγο, πα σπϊῆσοηῦ 1π 18 ὈῈ]]α ΠρΒ, ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ἴῃ 1Π6 ἰδ ]ς οὗἩ Φετγυ- 
β 16 πὶ, 84 ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ αἸΒροΒθα 10 ῥγοιηοίβ {Π6 ὨΔΡΡΊ 688 Οὗ ΘΥΘΤΥ͂ 016, 
Βυΐ ὑπάου {18 Βρθοϊουβ δχίουῖοῦ ἶς ΘΟὨΘΘΔΙ ρα {Π|0 τηοϑύ σοηδυχητηδῖθ 
ἀπρὶ!οῖγ. ίθα!ουβ ΟὨ]Υ ΠΟῪ ἴο αἰίδιῃ δπα ἴο βθοῦγο δἷβ οσσιι ἀ]ρ- 
ΠΥ, 6 ΓΕρΆΓαΘα ΠΟ ΤθΆπ8, ΒΟΎΓΘΥΘΥ Ὁ} 60 1Ώ 8016, τ Β1ΟὮ ταῖρηΐ ρῥτο- 
τοί {μα οὐ]θοῦ οὗὨ δ18 δι! οπ: δηα ἴῃ ΟΥΘΥ ἴο ΒΌΡΡΙΥ 818 ἰδ υ θῇ 
ΕΧροπα ζασο, Π6 ἨΒΡΟΒΘα ΟΡΡΥΘδδῖνο Ὀυγθηθ οα 18 βυδ]οοῖα. [η- 
ΘΧΟΓΔΌΪΥ στα], 8η4 ἃ βἷδυο [ὁ [88 τηοβῦ διγΊουΒ Ῥϑβϑίοηβ, 6 τρτυοα 
18 βαπᾶβ ἴῃ {86 Ὀ]οοα οὗ μἷΒ ψ1ἴ86, ἢ18 ΟΠ ]άγθη, δηὰ {86 στοαίοσ ρασὲ 
οἵ [18 ἔδυ! 3: βυθοῦ, ᾿πἀοοθα, ψ6ΓῸ {Π6 ΤΟΒΈ ] ΒΒηθ 88 δηῃα 768] ΟΌΒΥ οὗ 
᾿ϊ8 ἰορου, ἐπαὺ ἢ6 Βραγϑα ποθ 6. Π1Β ῬθΟρ]θ, ΠΟΥ (886 τἱομοβὺ δη 
τηοϑὺ ρου Ὁ] οὗὨ δ18 Βυ ) οίβ, ποῦ δυθὴ [18 γε ΥῪ ἰτθηάβ. [10 18. ποί 
δῦ 8}} βυτρτιβίηρ ἐμαῦ βυοῖὶ ἃ οοπᾶάποί βῃου]ὰ ὑγοοῦσε Ηδγοὰ {π6 
διαίγοα οὗὨἨ δῖθ βυδ]θοίθ, ββρθοῖαΠγ οὗὨἨ (μ6 ῬΠαγίβοοθ, τῆ δηραροᾶ ἴῃ 
γΑΥ]ΟῸ8 μἱοΐβ ἀραίηϑὺ πἴπι: 8Παἃ 80 βυβριοίουβ αἰά {8686 ΘΟΠΒΡΙΓΆΟΙ68 
ΤΌΠΟΥ δῖπ, ὑδαὺ Π6 ρυΐ [Π6 Ἰπποσθαῦ ἴο {86 ἰοτίαγο, ᾿οβὺ 1π6 ρἼ] ΠΥ 
Βῃου ἃ Θβοαρθ. 1686 αἰγουχηβύίδῃηοοθ Βυ ΠΟΘ ΕΥ δοοουπύ ἕο Ἡδγοα 

2 ΒρϑΌΒοῦτο, Ιηϊτοά, ἰο (δ Νον Τοδί, (Βρ. ΥΥ αἴβοηβ Ττδοίβ, νοὶ]. 111. ῥ. 119.) 
3 “Ἴδη Ηδεγοά," βδγ8 ἴ86 δοσυσγδας ΓΆΡ ποσ, “ δὰ ραϊπε ροββοββίοη οὗ Ψεγβαϊοπὶ 

Ὁ 180 δϑεϊβίδηςοο οἵ (6 ΒοΙηΔηΒ, δηὰ ἢἷ8 χῖναὶ Απεροηπβ τγὰ8 ἴα ΚΘ Ῥτίβομοσ, δηα ἴῃ 186 
βδηδβ οὗ 16 Ἐοτηδη ρϑποσαὶ βοβίτιϑ, δὰ ΕΥ̓ Βἷπη οϑυτθὰ ἴοὸ Μαγῖς Απίοῃυ, Ἠετοῦ, ὉΥ 8 
ἰδῦζὸ βι τη οὗ ΣΠΟΠΦΥ, Ροτβυδα θά ΑΠΙΟΙΥ͂ ἴο Ραὶ πἷπὶ ἴο ἄρα. ΗδγοὰΒ γτεδῦ ἴδΑτ νγ88, {πᾶ 
Απὔζομηπβ ταΐρ ξ δοιῃθίϊτηθ σουΐνο Ὦ18 ῬΓΘΙΘΠΒΙΟΏΒ, ἃ8 Ὀοϊηρ οὗ {Π6 ΔΕπηοηβοδη ἔργα ]γ. 
Αὐϊδιοθυϊαβ, Ὀγοίδοσ οὗ Ηϊ8 νυ ϊίο Μασίδιηηθ, γὰ8 τηυσάἀογοὰ ὈΥ 18 αἰγοοίοΠ8 δὲ οἱριΐθοη 
ΥΈΔΙΒ οἵ δρα, ὈθοδΏδα [Π6 Ῥοορῖο δ Φογιβαίθπι δὰ βῆονγῃ βοιὴθ δβδοιί οη ῸΓ [18 Ῥθγβοῃ. 
ἴὰ τλδ δουθη ἢ γοασ οἵἉ δ[Β γοῖβτι ἤτοστι 186 ἀοδίδ οὗ Απιίϊροηυβ, Β6 ναΐ ἴο ἀδδι} Ηγτοδηυ8, 
δταηάΐαιμου οὗ Μασίδπιηθ, ἔμθη οἰ ρΉΓΥ γοαγβ οὗ δρο, δῃὰ γῆο Ὠδὰ βαγοὰ ΗοσοαἘ ἰ16 τ ΠΘη 
μα 'τδβ ὑγοδοουϊεὰ ὈΥ [86 βδημεάτίπ; ἃ. τηδη ΜἘΟ, ἱπ Ηἷ8 γου! δηὰ ἴῃ ἴμο νἱρουγ οΥ̓ ἢΐ8 
᾿ς, βηὰ ἰῃ 811 [6 τουοϊ υἱϊοηβ οὔ δΐβ ἐογΐππο, μϑδὰ βῃονσῃ 8. πιὰ δηἃ ρϑδοθϑῦϊο αἰβροείτοΠ, 
Ηΐδ Βεϊογεὰ πίζο, [80 Ὀοδι αὶ δηὰ νἱτίποιθ Ματίβδτοηθ, ῃϑδὰ ἃ ῬΈΡΙ]ς Ἵπχθοπίίοη, απ ΠΟΓ 
Ἰβοῖβεῦ ΑἸοχδηάσα {0]ονγοὰ δοοὺη δἴεσ. ΑἸοχδηάοῦ δηᾶ Αὐϊβιοῦη]αδ, αἷβ ἔνγο ΒΟῚΒ ὈΥ͂ 
Ματίδιηηθ, ὝΈΓΟ. δίγδηρ οα ἴῃ Ὀγίβοη ὈΥ 8 ΟΥΘΓ ΠΡΟ στουηά 688 βυβρίοΐομθ, 88. [ὗ 
δΟΟΙΏ5, ὙΒΘῺ ΠΟΥ ΜΈΙΓῸ δὲ ΙΔ Β οβίδίο, γγ6 γ6 τηδττὶ α, δηὰ πδα ΟΠ] γα, 1 ΒΔῪ ποιβιίπρ οὗ 
ἴ!6 ἀοδιῃ οὗἉἨ μιὲὶβ οἰ ἄθδὲ δοὸὴθ Απῶραϊοσ. [ΠῚ Φοβορῃυδ᾽ 5 σμαυβϑοῖοσ οὗ Ηἷπὶ Ὀ6 πβῖ, [6 νγγ͵ὰ8 8 

ἱ αὐ ἀοσδογνοὰ [ἢ6 πογοὶ ἀθδίῃ [δαὶ οουἹὰ 6 ἱπβίοιεα; ἴῃ ἷ8 ᾿δλβὲ βίο κῃ θβ8, ἃ 
ἰπ|]90 θοίοσο μὸ ἀϊθᾶ, 6 δοηΐ ογάδσβ ᾿πῃγουρβουῦὶ πᾶεα, τοαυϊτίηρ [μ6 Ῥγόβοησα οὗὨ 811 (ῃ9 
εἰ ἰοῦ πηθο οἵ [86 παιίίΐοῃ δὲ δεογίο!ο, Ηἰἴβ8 ογάουβ σοῦ οδαυϑα, [Ὁ ὕΠ6Υ εγο δηΐοσοοα ἩΠῈ 
ὯΟ 685 ΡΟΠΔΙΥ͂ ἐἤδη ἐμδὺ οὗἩ ἀδοδίῃ. ὙΒΘη [Π 656 πιθῃ ΟΓΘ ΘΟΙῈΒ ἴο ἀδηξῖο; ἢθ6 διά {ποτὰ 
8} δῃαι πρ ἴῃ τΠ6 εἰσοῦβ, δῃὰ ΟΆ]}Π1πρ' (ῸΤ 8 εἰβύοτς βδίοτιθ, δῃὰ δῦ Βαβθαπὰ ΑἸοχϑβϑ, μ6 
ἰοϊὰ τπππὶ, " ΜΥ 11 8 ΠΟῪ Ῥπῖ Βῃοτῖ; 1 ΚυΟΥ [Π6 ἀἰθροβι ]οη8 οὗ [Π6 “68 ΡΘΟΡΙς, δηὰ 
“ποι δίῃ τν }}} ρ]θαθ6 ΤΠ οΤὴ τ ΟΓῸ [8 ΤῊΥ̓ ἀοδιῃ. Ὑοῦ αν [8686 ΤΠ οἷ ἢ ὙΟΌΓΣ Οὐδίοα ; 88 
ὁ" ΒΟῸΠ 88 [Π6 ὈΓΕΔΙῊ 18 οἂϊ Οὗ ΤΩΥ͂ ὈΟΑ͂Υ, δηἃ ὈΘΙΌΣΘ ΤΩ ἀοδ οδὴ Ὀ6 Κποῦη, ἀο γοῦ ἰοῦ ἴῃ 
ἴδιο βοϊἀἴοσβ ρου ἴμοτὰ δηὰ 1}} πο. ΑἹΊ Φυάεοα δηᾶ δ ἐαμλ νψν1}} {πΠ6π, ΓΠΟοΌΡΕ 
“ΠΏ Μ]ΠΠ  ΡῚΥ, τηοῦτῃ δὲ ΤΥ ἀθδί. ΝΥΑΥ, Φοβορῆτιβ Βα γ8, Τμδὶ τ ἴθᾶσβ ἰῇ ἢἷ8. Εγ68 ἢθ 
“οοη)αχοὰ 1Π6 πὸ ὉΥ͂ ἐποὶγ ἰόν ἔο Ηἰπι, δὰ ᾿μοὶς ἤάοΙ ΠΥ τὸ αοά, ποῖ ἴο [1] οὗ ἀοΐηρ; Πίηι 
ἴδ16 ΠοηοαΓ; δηὰ ἘΠΕΥ Ῥῥτγοτηϊβοά [ΠῸῪ πνου]ὰ ποῖ ΓἈ11;᾽ 1π680 ογάοτβ, ἱπάθοα, γγεῦθ το 
ἐχεςυίεά, Βυῖ 88 5 τηράόγῃ ιἰδίονίδη οὗ γ ΣῪ ροοά 8686 ΟὈΒΟΤΎΘΒ, 16 ΠΙΒΊΟΓΎ ΟΥ̓ [18 9 
"τιοβὶ ψϊοκοὰ ἀδδίρη, ἐλ Κ68 ΟΥ̓ 4}} ΟὈ͵οοίοη ἀρϑίηβι ἴη0 ἴται οὗἨ τηυγ ογίηρς [86 ᾿πποορηῖϑ, 
ἐπθὶςο ἢ ΤΑΥ͂ δὲ ταδάς ἔγοτα [86 ᾿πογϑ [Ὀ1}}0}7 οὗ 80 ὈΔΥΑγουβΒ δηἃ δμοιτὶ ἃ δὴ δοῖ. ἘῸΓ (ἢ 18 
“ἸΒΟΓΟΌΖΏΙΪΥ ἐπονβ, ἐπαὲ ΤΠΟΓΘ σδπ ποίμίηρ 6 ἱτπιαρίπθα 80 οΥΌ6], ῬΑγθΆγουβ, πὰ ποττγία, 
ΜἘΙΓἢ τη 8 τηΔΠ τγ88 ποῖ σᾶρδ]6 οὗ ἀοἰηρ.᾽ [ὺ ΠΊΔΥ 4180 Ὀ6 ΡΥΌΡΘΟΓ ἴο οὔδοσγνα, (Πδῖ Δ]πιοβὲ 
8|} (6 σχοουςοηβ 1 μᾶνο ἱπβίδησδα, ἡγοῦ βδου ῆσοΒ ἴο [8 δῖδιθ 6] ΒΥ, δη ἃ Ἰονθ οἵ 6πὶ- 
ΕΣ " Ζοκορῆπβ, Απει. “πὰ, 110. χὶν. 6. 28. 25, 26. 28. 110. χνὶ. ο. 7, 8.11, 12. 10. χνί!. ὁ. 6. 

5 ΟΥο 1}, Ῥασί 1, θΟΟΚ 1, ο. 2. 81. 
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Δα 411 «“ογυβαίθια πὰ τὰ Ὀοΐῃρ σου] αὖ [86 αὐτῖναὶ οὗ {86 
Μαρὶ, ἴο Ἰπαυΐγο σΠογΘ 186 Μοββιδῃ γα Ὀογη, (Μία. 11. 1---ὃ,)} 
ΤῈ6 δονθ, 0 δηχίουὶν ὀχροοίθα (ῃ6 Μοββίδῃ, ““{π0 6] νου, 
ὍΘΙ Το α ὙΠῸ 80 ΔΗΧΙΘΙΥ͂ πη866 ὉΡ οὗ Βορϑδ δῃα ἔδασβ, οὗ Ὁποογ- 
ΤΑΙ δηα ἀχροοίδίοπ, Ὀϊοπα θα τι 84 ἀγοδα οὗ {Π6 ΒδηρΌ ΪΠΑΤΎ ὁ0ῃ- 
ΒΘΑΌΘΠΘΘΒ Οὗ ΠΟῪ ἰυμ}}5; δηα Ἡδτοῦ, πὸ γὰ8 84 ἔσυρ δηᾶ 
ὈΒΌΓΡΟΙ, γγ88 ΔΡΡΥΘμθηβῖγα ἰθδὺ ἢθ βῃουϊα 1086 18 ὀσοσσῃ ὈΥ {Π6 Ὀγί 
οὗ ἃ τἱρῃ{Ὁ] μοῖὶγ. Ἡΐδποθ γὸ 8Γ6 ΕΣΠΙΒΠ6α 1 ἃ βα ἰδ λοίουΥ 80]0- 
τοι οὗἩ {86 τηοῦνο ἰχδΐ 16 Ηἴτη ἴο Θοτητηδῃά 411} {Π6 Τη8]6 οὨΣ]άσθη ἴο 
Ὀ6 ρνυὺ ἰο ἀδαίῃ, το ὙὙΟΥΘ ὑπᾶϑγ {0 γὙΘΆΓΒ οὗ ἀρ, ἴῃ Βοίμ]Ἔμθμὶ δά 
118 νἱοϊῖγ. (Δίας, 11. 16.) 

Νὸ γ ΣῪ Ἰοηρ {π|6 δἴζον ὑπμ6 ροσροίσαϊοῃ οὗ {μ18 οὐῖτηθ, Η οσγοὰ ἀϊϑᾶ, 
Βανιηρ Βυβογοα (μ6 τοδὶ ὀχοσυοίδιπρ ρδῖηβ, ἴθ {86 {πϊτίγ-δουθηίῃ 
ΥΘΑΥ ΟὗὨ ἷΒ Ὀοϊηρ ἀφοϊαγοα Κιηρ οὗὨ 186 ἐποι ὈΥ 06 Βοπαπβ. ΤΠ6 
(ἀὴρ οὗὁἨ Ἀ18 ἀθοθαδα ψγϑῦα σϑοοϊνθα ὉΥ Ἠ18 Ορργθββθα βυ)]θοίϑ τὰ 
ὈΠΊγΘΥΒΑΙ ἸΟῪ 8Ππ6 δα βϑίδο ὁ. , 

Ἡοτοά 8 ΠυΙΊΘΓΟΙΒ ΟἸἾΒρτῖηρ ὈΥ δ18 ἀἸἴοσοηῦ ῖνθθ, δου ρ ἢ 
ΠΘῚΓ ΠΌΤΟΥ 188 στοδῦγ τοαποοϑα ὮὈΥ 8 Ὁππαίυγαὶ στ ΤΥ ἴῃ ρα ρ 
ΤΩΔΩΥ οὗ ποῖ ἰο ἀρδίῃ: Ὀαυΐ, 88 ἔδιν οὗ Β18 ἀθβοθηδηΐθ ἀσὸ θη οπϑα 
ἴῃ (Π6 ϑ'ιδογθᾶ ο]υχαθ, γγα 888}} ποίϊοβ ΟὨ]Υ {8086 ροσβοιβ οὗ σβοσὰ 1 
18 τθαυ δία ὑμαῦ ϑοπμα δοοουπῦ βου] ὃ ρίνθη [Ὁ {π6 Ὀούϊου ὑπᾶογ- 
βίδπαιηρ οὗ (6 Νὸν Τοβίδιθθηῦ.Ό Τῃδ δηποχοα {8016᾽' ν}}, ῬογμλΡ6, 
Ὀθ "ἘπῚ ἈΒ6[Ὁ] ἴῃ αἰθηριδαῖηρ (16 φαγέϊσιϊαγ' μεγβοη οὗἉ 0818 ΤΆΤ, 
ὙΓΟΒΘ ὨΔΙ.6Β ΟΟΟῸΣ ἴῃ {86 Εὐνηρ 6 104] ὨΙβίοσ 68, 

ΑΝΤΙΤΡΑΒ οΣ ΑΝΤΙΡΑΤΈΗ, δὴ Ἰἀυπηροδη, 
ΔΡΡοϊηϊοὰ ρῥτοίθοϊ οὗ δ υὔδε δὰ ϑ'ιγείδ ΌΥ͂ 9 }108 Οἰεβασ. 

ΈΒΟΡ ΤΗΕΝ ΟἘΕΑΊ, κΚίηρ οἵ δυάᾶδεθ, αἰ ΜΑΣ πη θ 
(δι. 11. 1. Ικικοὸ ἱ, 5.) 

οὗ ψἢο86 οδρτίηρ, [116 ΟΠ] ον; ἀρ ἴο Ὀ6 ποιἐοοἃ:-- 

ἈΒΙΒΤΟΒΌΙ ΓΒ, ἈΑΒΟΒΈΕΙ ΑΒ. ῬΕΙΙ͂Ρ. Ηξποῦ ΑΝΈΤΙΡΑΒ, 
(μκικο 1. 1. 

βισβηρὶοα ἘΥ (αι. 1.. 22.) (κῖο ἐἱ, 1.) Μαΐὶ. χίν. 8. 

1λικοὸ 111, 19, 20. ἃ 
.εῖ9 ἔΔίθοΣ. χαΙΙ, 11.) 

ΒδΒοΡ, ἩΞΈΒΟν ΑΟΒΙΡΡΑ, ΕἾ ΠΣ 
Κίης οὗ ΟΒδὶοΐβ. [8:6 616γ. τοδιτὶοὰ ἴο Ἡογοὰ ῬΆΠρ. 

(Αςῶ χίϊ.) (λοι. χὶν. 8. 
Μαῖκ νἱ, 17 
1λικο 1, 19.) 

ΒΞΈΝΙΟΕ. ἈΘΕΙΡΡΑ, ἱπηΐοῦ. ῬΈῦΒΙΣ,Δ, 
(Δεῖ χχνυ, 18.) (Α-ςἰδ χχυ. 18. (Δοῶ χχίν. 34.) 

ΧχΥΐ. 1. εἰ 664.) 

1 Ἑτοὰ ϑομῸ]Σ 8 Ατομοϊορὶα Ἡρυσαϊοα, Ὁ. δ4ά. Ἐοϊαπὰ 888 χίνϑῃ ἃ ζεηβθαϊορίοδὶ ἐδ Ὁ 6 
οἵ [πο ἐπέῖγε Ἡοτγοάΐδη ἔβη γ. (αἰ ϑίηα, ἴοσῃ. ἱ. Ρ. 174.) 



πον ἐδε δουογεῖσηδ 07 ἰδὲ Ἡεγοάίαη πεν. 128 

ΗΈΒΟΡ, τηϊθηδιηθᾶ {(μ6 ατοαῖ, ὈΥ 8 ν«}}} αἰνιἀοα ᾿ΐθ ἀοχηϊηϊοῃ 
δ ρ᾽ ἢΪ8. ΓΘ ΒΟΠΒ, ΑσΌδοἾδιθ, Ηογοά ΑπΠρα68, απὰ Ἡδογοὰ ῬἈ}}ρ. 

2. Το ΑΒΟΒΕΙΑΥΒ ἢ6 δϑεϊσπιοά “πἀ668, βατϊηδτῖα, δπα [ἀυτηθα, τ ἢ 
{16 τεραὶ αἱρηῖν, βυδ᾽οοῦ ἴο ἐδ Δρργορδέοῃ οὗ Αυρυδίαδ, 80 ται δοά 
118 Μ1}} 26. 10 Γδδ «εἰ {86 ἰοχτιίοτ!4) αἀἰν βίοι, Ὀὰὲ οοηΐογγθα ου Ατοβο- 
ἰδὰβ [86 1116 οὗ Εἰλπατοῖ, οΥὙὨ ΘΒ ΟΥ̓ οὗἩ [86 παίϊοη, ἢ ἃ. ᾿γουηΐβα οὔ (ἢ 
Τορα] αἰρσηϊγ, 16 Βα ββου]ὰ ρῥσονϑ Ηἴμηβϑὶ ποσίν οὗ τ. Ασοβοὶδυβ 
ΘΠΐΟΓΘα ἸΡΟῚ ΒΒ ΠΟῪ ΟΒΘΘ διηϊὰ {86 Ἰοιιὰ δοοϊδιηδίοῃ8 οὗ 18 βιι ] οοίδβ, 
ὙΠῸ ΘΟΙΒΙἀΘΓΘΑ πὶ 88 ἃ Κἰπρ; ἤδηοθ {π6 ϑυδηρο δύ, ἴῃ ΟΟΠΕΟτΩ 
τ [86 618 Ἰάϊοτα, βαυϑ ἰμαῦ πὸ γείσπεά. (Μαῖξ. 1.. 22.) Ηἱδ8 
Τοῖρτ, ΠΟΥΤΘΥΘΟΙ, ΘΟΣΩΙΏΘΗ ἸΠΔΌΒΡΙ Οἱ ΟἸΒΙΥ : ἴῸΣ, δθοσ (86 ἀοαίῃ οὗ 
Ηεγοά, δᾶ Ῥοΐογα Ασομοίδυβ οουϊὰ σοὸ ἴο Βοιηθ ἰο οδίδϊη 1.6 60ῃ- 
δποδίου οὗ ἷβ ἐδ μου Β Ὑ1}]1, (89 [ον πανΐπρ' ῬΘΟΟΤΩΘ ὙΘΤΥ ὑπμηυ] μου 
δὲ [86 δῖα ]6 πὶ ΘΟμΒΘαῦθηο6 οὗ ἷ8 τϑίιβιηρ (6 πὶ Βοὴθ ἀδσηδηάβ, 
Ατοδοϊαῦβ ογάογοα ἢἷ8 βοϊϊθσβ ἴο δἰίβοῖκ το; οἢ “ΟΝ οσοδδίοῃ 
ρΡνΑΡὰΒ ΟἿ ἴπτοθ ἐπουβαπαᾶ ὙογῸ εἷδῖὶπ Οἱ Ατοβοϊδυβ ροϊηρ ἴο 
Βοπιθ ἴο βο ον {μ6 τεραὶ αἰ σιν (Ἀρ ΘΟ ΌΪγ ἴο [86 ῥγβοίϊοθ οἵ {86 
ἐπθυΐαγΎ Κίπρ οὗ {μδὺ αρϑ, ψῆο τϑοδινϑα {Π|61}Γ ΟΥΤΟΎΤΙΒ ἔγοτα [86 Βο- 
ΤΏΔῊ ΘΙΩΡΘΟΙῸΣ), {Π6 “6078 θοῦ 8 ΘΙ ΌΔΒΕΥ, ΘοΟμβὶ βίην οὗ ΒΗ οὗ {δον 
Ῥγποῖραὶ τη, ὙΠ} 8 ροοπ ἰο Δυρυδίυδ {παῦ (Π6Υ ταϊσηῦ Ὀ6 μΡογ- 
τς ρα ἰο 1ἶνα δοοογάϊηρ' ἴο {πρὶν οὐσιι ἴανσβ, ὉΠΟΥ͂ ἃ Ἐλοτηδῃ ΡΌΥΘΥΠΟΥ. 
Τὸ {18 οἰτουτηβίβποθ ΟΡ 1ωογ ΟΥΙΔΘΒΕΥ Δ]]υἀ68 ἴῃ {86 ράγϑῦ]θ 
τοϊδίϑα Ὀγ ϑαϊπί 1.ζ0Κ6. (σῖχ. ἐπ 0} Α εεγίαϊη ποδίεπιαη (εὐγενὴς, 
8 τη8 ΟΥὮὨ ὈἰγΙΝ ΟΥ ΤΔῈΚ, (86 βοῃ οἵ ΕΓΟΑ) τρεπέ ἑπίο ἃ ζαγ' σοιιπίγῳ 
([1}]γ),, ἐο τεοοΐυο 707 ᾿ἰπιδοῖ α ἀίπσάοηι (ὑπαὶ οὗ ὁ πἀφ8) ἀπά ἐο τοΐμτγη. 
Βιὲ λὲς οἰξίζεηε (16 «“678) λαέοὰ ᾿ΐπι, απ δον α πιοδβασο (ΟΥ̓ ΘἸΩὈΆΒΒΥ) 
αῇεν ἀΐπι (ἴο Αὐρυδίαδβ (μθ88γ), δαψίπρ, ““ Ἦζ6 εοἱἱϊ ποὲ λαῦυο ἐλὶδ πιαπ 
ἰο τεῖση, ΟὔεΥ ιι8. ΤὨ6 968, ΒΟΘΥΟΥ, [81164 ἴῃ {μον τοαποβί, δᾶ 
Ασόοβοίδαβ, λαυΐπρ τοοεϊυεα ἐλε ἀΐπσάοπι (ΟΣ Θἰ ΒΠΆΓΟΙΥ), οα ᾿18 Τοΐαγη 
Ἰηβιούθα 8. ΘΟ ΤΘ γΘηρΌΘΩ66 Οἢ ἴδμοθθ τολο τοομίαὰ ποὲ ἐμαὶ ὧδ ἐλοιία 
τείφῃ οὐεν ἐλεηι.}2. ΤῊΘ δρρ]οδίίοη οὗἩ {818 Ῥαγαῦ]θ 18 ο “}6βιι8 Ομ σῖβί, 
00 ἰογοίθ]]β, ἐμαὶ, οἡ ΔΒΟΘΏΒΙΟΩ, ἢ6 ΨΟΙΪ]α ρῸ Ιηΐο 84 ἀϊδβίδηϊ 
ΘΟΘΠΙΓΥ, [0 τϑοοῖνα {86 Κιησάοπι ἔγοσα μὶ8 ΕδίΠΟΥ ; δπά (μαὶ ἢ6 που]ὰ 
τοίαση, δὖὺ (Π6 ἀοδίσυοοι οὗ Φογυβαίοια, ἴο ἰδ σθῆροδηοθ Οἢ ἰδοβθ 
ἯΠ0 τοὐοοίοα Βῖπ). ὙΤΒ βυρβοαποηΐ ταῖρι οἵ Ατὐομϑίδαβ τγα8 ἰυτθα- 
Ἰοπὶ, δηὰ ἀἱ ἃ Ὀγ ̓ πβυσγθοῦοηβ οὗ {86 6178 ἀραϊηβὺ {6 ΒοΟΙΏΔΗΒ, 
πα αἰβδὸ ὈΥ Ὀδηάιϊ πὰ ργοίθηοσθ ἴο {86 ΟΥΌΤ : δὺ Ἰθηρίῃ, δέΟΣ 
ΤΕροδίθα δουρί ηΐβ ἀραϊπδῦ 18 ΕΥΤΔΏΠΥ 8η4 τη] -ϑατα! ]βίγϑ οῃ,, 
τιλὰς 0 Αυριπβίαβ ὈΥῪ 1π6 ῥυΐποῖραὶ “9018 ἀπα ϑδιμδυι ϑη8 ΜἘῈῸ ὝΟΓΘ 
ἸοἸπϑα ὈΥ͂ δὶ8 ουγὰὶ Ὀσοΐμοσθ, Ασομοίδαβ 88 ἀθροβθά δηᾷ Ὀδηϊβῃθα ἴὸ 
Υἱοῦ ἴῃ αδυΐ, ἴῃ (Π6 ἐσπ γοασ οὗ 818 σοῖρῃ; δῃα [18 (θυ ]68 
ΜΈΓ ΔΠΗΘΧΘΩ͂ (0 {π6 Βοπδῃ Ρσου ποθ οὗ ὥ'γτϊδ. 

᾿ ΤΗΐβ οἰτουσηβίδηοα ῬΤΟΌΘΟΪΥ ἀοίοιτοὰ ἰδο ΗΟΙΪΥ ΒΔΙΩΪΥ ἤγοτη βοι]ΐηρ ἰῃ δ πᾶδο8 οἢ ἱποὶν 
τείατῃ ἴτομι Ἐργρὲ, δηὰ ἱπάποοα ποτ ὉΥ ἴπ6 ἀἰνίπο δασοοηϊτίος ἴο γοίση ἴο {Ποἷγ ΓΌΤΤΩΟΓ 
τη εῆο δὲ Ναζδζοῖν ἰῃ Θ41 96. (Μαῖί. 11, 32, 28.) Ὅτ. Ηδ]θδ᾿ 8 Απαὶγεῖβ οὗ ΟΠΣΟΒΟΪΟΔΎΥ, 
ΤΟ], 1ἱ, ἡ. 717. 

3 Φοβορδυδ, Απὶ. “πὰ. 110. χυὶϊ, ς. 9. 8 8. οὅ.ὄ 11. Βαγτοοά᾿β Ιηϊγοάποίίου, γο]. ἱ. 
394 
ὁ ΤΏοτο ἰδ δ ἱχηρτεδαῖνο δρρηοδείοη οὗὨ τη βαγαῦο ἰῃ Μτ. 7οῃ 685 1ϑοίαγοβ οὐ ἴδ 

Εἰξαταῖίνο 1δηρύδρο οἵ βογίρίασο, Ἰεςξ. ν. ποῦ [86 Ὀερὶπηίηρ. (ἤοτκα, νοὶ, ἐϊϊ, Ρρ. δὅ, 86.) 
4 Φοϑορδηδ, Αὔὶ. Φαὰ. 10. χγυὶΐ, ο. 11. (4]. χὶ".) ὃ 3. ο. 18. (4). χὶν.) 
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8. ΗΒΕΟΡ ΑΝΤΙΡΑΒ (ΟΣ Αηδραῦογ), δποῖμοσ οὗ ἩδθγοὰΒ βόῃβ, σθ- 
οοἰνοαᾶ ἔγοιῃ ἰδ ἔδίμον (86 ἀϊδίσϊοί οὗἁἩὨ 411}1|ὁ66 δὰ Ῥογολ, ψιῖ 186 6116 
οὗ Τείγατολ.ῖ Ἠθ 18 ἀθβοσι ρα ὈΥ “Φοθθρῃιβ 88 ἃ σσδ νυ πα ᾿ποοϑίπουϑ 
Ῥτῖποο, 1 τ ΒΙΟ. ὁμδγδούοσ [Π6 παι τδῦνοβ οὗ [86 ουδηρα 188 οοϊποῖαο ; 
ἔοσ, μαυϊηρ; ἀοβογίοα 18 στ ὶΐθ, [μ6 ἀδυρμίοσ οὗ Ασϑίδβ, ἰπτρ οὗ Ασαβρὶα, 
ἢ6 ἔΌγοι Ὀ]Υ ἴοοῖκ αὐγαὺ δῃα τηδυτὶοα Ηθγοάϊδβ {π6 τ 16 οὗ δῖβ Ὀσοίμοσ 
Ἡεγοά ῬΆΠΠΡ, ἃ ρου δηά οὐῖι6] σσοπιδῃ, ἴο ρΥΔΟΕΥ ποτὰ 6 οδαβοα 
Ζοη {μπ6 Βαρεϊδῦ ἴο Ὀ6 Ὀεμοδαοᾶ (Μαΐΐ, χὶν. 8., Ματῖ νἱἹ. 17.,ὄ [χυϊκὸ 
1... 19.). χὸ δα ῥγονοϊκθα μῈσ σθηρϑδῃοθ ὈΥ͂ 818 [Α1{Π{}Ὁ] τορσοοῦ οὗ 
{ποεῖν ἱποθϑίμᾳουβ πυρύϊαϊβ; μουρὴ ΦΟΒορμιβ δβοσῖθθθ {πΠ6 Βαρεβι Β 
ἄἀδαίῃ ἰο Ἡγοά ̓Β Δρργϑθηβίου, ἰοϑῦ {86 Ἰαὐίοῦ δοιὰ Ὀγ ἢῖ8 ᾿πῆποηοθ 
Ταῖβθ 8 ἱπβσγθοίζοι διβοηρ' (Π6 Ρ6ΟΡ]6. [Ὁ τδϑ {818 Ηϑγοα ἰμδὺ Ἰαἰὰ 
ΒΏΔΙΕΒ [ὉΓ ΟΌΥΓ άνιουγ; ψῶο, ἀοίροηρ [18 1ῃβιἀϊουβ 1η ΘΠ ΟΉΒ, 
ἰογιηθα μἷπλ α ῶ5Σ (1υκα χα. 32.), δηὰ ΨῈΟ νγῶ8 Βυ ΒΘα ΘΕ τ] }- 
οὐ]οα ὈΥ͂ διΐτη δῃὰ ἰ8β βο]άϊοσβ.Ό (106 Χχὶδ. 7---11.) βότηθ γϑδῦϑ 
αἰλοσπασάβ, Ἡογοαά δϑριτηρ ἰο ἰῇ τορὰὶ] αἰρηϊν ἴῃ δυάδα τγᾶβ 
Ῥδηϊθῃδᾶ, ἰορϑίμοσ τι 818 ψτΐρθ, πγϑῦ ἰο γοῦβ 1η (ἀδυ!], δηὰ ἐπθποθ 
Ἰηΐο ϑ'ραϊη.3 

4. ῬΗΙΠΙΡ, ἰοίχασοι οὐ Τυδοβοιι15, Οδυ]ομ 18, δῃα Βαίαποα, ἴα 
τηθηϊομοα δα οποα ἴῃ ἴδ ΝΟῪ Τοβίδιμθπί, (1υκΚα 1". 1.) Ηδ 18 
Τοργοβοηΐθα ὈΥ͂ «οβορθυΒ 88 δὴ δια] ῥσῖποθ, μοϊονρα ὈΥ ἢἷβ βὰ}- 
͵εοἴβ, τ οσλ ἢ ρονογηθα πλΓ} τ] ἀπ688 δα ΘαΌΪΣΥ ὃ: ΟἹ. ῖΒ ἄθοθδθθ 
πὶ Βουΐ ἰβδαθ, δἰΐοσ ἃ ταῖρσῃ οὗ ἐ᾿γγ βου γὙΘΆΓΒ, ΕΒ ΤΟΥ ΟΥ68 Τ6ΙΘ 
ΘΗΠΟΧΘα ἰο {Ππ6 ΡΥΟΥΪΏ6Θ οὗ 5υσίδ," 

δ. ΑΘΒΙΡΡΑ, ΟΓΥ Ἠοτοα Αρτῖρρα 1., νγδ5 {86 βοὴ οὗ Ασϊβίορυϊιβ, 
δηα σταπάβου οὗ Ηοτοά [86 τοδί, δηα βυβίδι θα νγῖοιβ Γουοσβθθ οὗ 
ἔογίαπθ Ῥγθνϊουβῖν ἰο ἢ18 αὐΐδιπὴπρ' [Π6 τοΟγϑ] ἀἰρηϊγ. ΑΥὐ ἢγϑὺ 6 τὸ - 
Βἰἀοα αἱ Βοχηθ 88 ἃ ρεϊγαΐϊθ ρβϑίβοῃ, δα ἱηρταϊδίθα ἸτηΒ6} 1πίο {86 
ἴλνουσ οὗἩ {86 διροτοῦ ΤΊ υῖαβ; Ὀυΐ Ὀοϊπρ' δοουβοα οὗἩ τι ϊβπϊηρ' Εἶτα 
ἀεδᾶ {μαὺ (ὐα]ρ]α ταϊρ ῦ ταῖρι, μ6 τψ͵ὰ8 ἰἄσγονση ᾿μΐο σοι ΕΥ̓͂ Ογάθσ 
οὗ ΤΙθοτῖαβ. Ὅπ (Π6 δοοϑββίοῃ οὗ Οδ] ρα ἴο [Π6 διωρῖγο, Αρυρρα 
ψ848 ογοαίοα Κἰηρ οἵ Βαΐδηθα δα Τυδοβοη 8, ἰ το ΑὈΙ]6η6, 
“υἀ6α, δηα δαμηιαῦῖα ΘΓ Β ὈΒΘαΌΘΠΩΥ δαάἀοα Ὀγ {86 Θροσοσ ΟἸδα- 
ἀϊα98. βδίαγηϊπρ' Βοιηθ ἰο δ18 ἀομαϊπῖοηβ, 6 ρονοσηθα μοι τ ἢ ἴο 
110 βε βίδοιϊοῃ οὗἨ 18 βυ )θοίβ (10. σψοθθ ρταβοδίϊζομ μ6 ρὰΐ ἴο 
ἀραῖῃ [86 δροβίῖβ “δηβθβ, δῃᾷ τιϑαϊίαῦθα ἰμαΐ οὗ δὲ, Ῥοίοσ, γῇο γγ88 
ΤΑΙγΔΟΌ]Ου ΒΥ ἀρ] νογοά, Αοἰϑ χὶὶ, 2---17.); θαὺ Ὀοϊηρ ἰηδαίοα πῈᾺ 
Ργάθ ου δοοουηῦ οὗ 8 ᾿πογθαϑιπρ' ΡΟΥΤΘΓ 8η4 ρσγΑη θυ, δ6 τ)γ88 δβίσιο Κ 

" Οοποογηίηρ [86 τηθδηΐηρ' οὗ ἐ8ὲ8 ἴθστω, Ἰϑδηθα τυθη ΔΙῸ ὈΥ͂ ΠΟ ΤΏ68Π8 ἀργοθὰ. [Ι͂η ἱϊδ 
ῬΓΪΠΙΒΙΎ δηἃ ΟΥ̓ ΊΠΑ] δἰ σα βοδοη ἴδ ̓ π}0}168 ἃ σΟΨΘΓΏΟΣ οὔ [80 Τοατὰ μαζί οὗ ἃ οουηγ; δηὰ 
18 56 6118 ἴ0 δ Ύϑ Ὀθθὴ [86 ἢγβὲ τροβϑηΐηρ χοᾶ ἴὸ ἐς, Βαΐ αἴδοσυγαγαὰβ ἱξ νγα8 χίνϑῃ ἴο 1τῈ9 
ΒΟΥΟΓΠΟΙΒ Οὗ 8 ῥγουΐποθ, τοῖο Γ τμοἷγ σου στ θηΣ ὙΓΑΒ 1Π6 (ΟΌΤΙΝ ῬᾶγῈ οὗἩἨ 8 ΘΟΌΠΕΙΥ ΟΣ 
ποῖ: ἴογ Ἡοσγοὰ ἀϊνϊ ἀϑὰ ηἷ8 Κἰ ηρ θη ΟὨΪΥ͂ ἰηὔο ἴἢτοθ ραγίϑβυ ΤῊ6 Τοίγασοδβ, ΒΟΎΤΘΥΟΣ, ἸγΟΥῸ 
Τοραγάθα 88 ὈΓΠΟΘ68, 8 ἃ ΒΟΙΟΣΠΠ68 Ὑγ τ σΟΣΩρΡ  ἰπηθηϊοα τὴ [ἢ [ῃ6 01110 οὗὨ ἀΐπα. (Μδιξ. χὶν. 
9.) ΒΟΒΌΒΟΌΓΘ᾽Β [ηἰτοὰ, ἴο ἴδ6 Νὸν Τεβὲ, (Βρ. Ὑῇ αἰδοῃ Β Ἰσϑοῖδ, γο]. ἐἰϊΐ, ῃ. 1238.) ΤΈΘ 
Βοιϊηδῃβ οοῃξοιτεὰ {Πἷ8 {1116 οὐ {Π|086 Ῥ ΠΟ 68 ἩΒΟῺΣ ΓΠΟΥ ἀἰὰ ποΐ οἴοοβο ἴἰο οἰϑυδῖθ ἴὸ {8 
ΓΟΒᾺ] αἰρτίγ; [86 Τοίγαγο τγϑϑ ἸΟντῸΓ ἴῃ Ροΐηΐ οὗἨ ΓΚ (ἤδη ἃ Βοϊθδῃ ΨΌΥΘΣΠΟΣ Οὗ ἃ Ἀχὸ- 
Υἷῃοθ. 80} }2 1} Ασομο]. ΗοΌτ. ΡΡ. 18, 19. Φαδη, Ατολθθο]. ΒΡ], ὃ 240. 

3 Φ΄ βορδυβ, Απὶ. Ψαὰ. 110. χυν!. ο. 7. 
5. Ιυϊὰ, 110. χυὶϊ, ὁ. 8. 8 1. 110. χν. ο. δ. ὃ 4. Ἠθ Β6]], δ πά, 110. ἱ, ο. 38. ἃὶ 8. 11}, ἱΐ, 6. 6. 

8 8. 
4 Φοβορῖπβ, Απὶ, δυὰ, 110, χνὶϊὶ, 6, 4. ὶ 6. 
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ὙΠΠΕιΕΠ ποϊβοιηθ δηά ραϊηδι ἀ186486, οὗἉ σβιοῖ μ6 ἀϊοα αὐ ἴβαγθα ἴῃ 
[Π6 ΤΆ ΠΏΣ τοϊαίθα Ὀγ δύ, [ζ0Κα. (οἰ χὶ!, 21---28,}} 

6. ΗΈΒΟΡ ΑΘΒΙΡΡΑ 1]., οΥ οιηῖον, σσὰβ [86 βοὴ οὗ {π6 ργθοθαϊην 
Ἠετοᾶ Αρτῖρρα, δῃα νγὰβ οἀποείβα ἈΠ6ΘΣ [Π6 Διβριοοβ οὗ {Π6 ΘΙ ΡΘΙῸΣ 
ΟἸαυάϊυβ: Ὀοῖηρ ΟὨἹΥ Ββανθηΐθθῃ ὙϑᾶγΒ οὐ ἂρ δ (86 ἔπη οὗ διῖ8 
αι μεν Β ἀοαῖ, Β6 νὰβ ἡπαροα ὑο 6 υπραυδὶ (0 {μ6 ἰαδὶς οὗ ρονοσῃληρ 
ἴδε ψ8016 οὗ 818 ἀοταϊπίοηβ. Το ὙΟΥΘ ἀραὶ μ]δορα Ὁπᾶογ (ἢ9 
ἀϊγοοοῃ οἵ ἃ Βοιίδῃ ῥγοουσαίοσ ΟΥ̓ ΘΡΌΨΘΓΠΟΥ, δηα Αρτῆρρα νγγὰβ ἢγϑί 
ἰχϊηρ᾽ οὗ ΟΒδῖοῖβ, δῃὰ δἴγοσασαάβ οὗ Βαίδπδα, ΤΥδομοητ 18, δα ΑὈ1]ΘΠ 6, 
Ἢ “Π]οἢ ΟΥΒΟΙ ἰουυιου 88 ὝΟΥΘ ΒΌ ΒΟα ΘΒΕΥ δα 66, ονοῦ ΒΟ 6 
ΒΘΟΙῺΒ ἰὼ Παγὰ τῇ]οα, ψι ἢ (86 6116 οἵ Κιηρ.2 Τὸ τα Ὀοίοσο {]19 
Αστρρα δηὰ [18 βιβίονς Βογηῖοθ ἐμαὺ δ, Ῥδὰὶ] ἀ6] νοσοὰ ἢϊ8 τηββέρι]ν 
ἀείοποο (Αοἰδ χανἹ.), μοῦ ΒΘ 18 ΘΧΡΥ͂ ΒΒ Υ ἰθσιηθᾶ ἃ κίπσ, Ηδ νγ88 
(Δὲ ἰαδί “ Θυνιθἢ ὑσῖποθ οὗ {π6 Ηδγοαιδη ἔΆΠ]Υ, ἀπ ἴοσ ἃ ἰοὴρ ὕξτηθ 
βυσγινοα {π6 ἀοδιπιοίοι οὗὨ «6Υιιβα θτα, 

1. Βεοβιάθβ Ηδγοάϊαβ, γἢὸ ᾿ὰ8 Ῥθθῃ τηθῃϊοποα ἴῃ ράσο 126., (86 
ὑπὸ [Ὁ] ον ηρ; ῥυΐποοβθοδ οὗ (86 Ηδσοάϊδῃ ἔβη Υ ΑΣ6 τη Ποπρά 1 {Π6 
εν Τοβίδιηθηΐ ; ΥἹΖ. 
(1.) ΒΕΒΝΙΟΕ, [86 οἸάεϑὺ ἀδαυρμίον οὗἉ Κίπρ Ἡογοά Αρτῖρρα 1. ἀπά 

διδίο ἰο Αρτῖρρᾳ 11. (Αοἰϑ χχνυ. 18. 23,, χχνι. 80.), γγαβ ἢσβύ τηδυυϊϑᾶ 
ἴο ΒΕΓ ὑη016 Πογοά Κιηρ οὗ Οαϊ]οῖβ : δα σβοβα ἀθδαίῃ, ἴῃ ογάδσ ἰο 
ἃν ἃ {π6 τηογι [θα δυβρίοιοη οὗ Ἰ᾿ποοϑύ σι μοσ Ὀγχοῖμοσ Αρτῖρρα, 886 
βεοαπιθ ἴπ6 τι οὗ Ῥοϊθιλοι, κιηρ οὗ ΟἸ]ΠἸοἷα. ΤῊ18 Θοπηθοῦοη Ὀαΐηρ; 
Βοοη ἀϊββοϊ νά, βῆθ γοϊασηοϑα ἰο 6. Ὀσγοίδου, δπαὰ Ὀϑοϑιμα {μ6 τοϊδίγθϑθ, 
ἔγχει οὗ Ὑ εδβραδβίδη, απὰ βοὴ οὗ Τιῖαβ, τὸ του] παν τπλυυϊθα ΒΟΥ, 
δὲ (μδὲ Βα τσδϑ ΠΥ] ὑο αἸΒρ]6α86 {86 ΒΟΙηΔηΒ, ΠΟ Γ6ΓΘ ΔΥΘΓΒΘ 
ἰο δΒυςὶ 8 βί6ρ.ὃ , 

(2.) ΘΕΓΒΙΣ,1,Α, ΒΟΥ δἰδίθσ, δῃὰ {86 γουπρεοεὺ ἀδυρηίον οὗ Ἡοτγοά 
Ἰρρ6, 88 αἰβι ρσυ θηθα ἴῸΣ ΠῈΣ ὠϑυλεὶ 8Π ἃ νὰβ ΘαΌΔ]]Υ 66]6- 

δγαϊθα ψῖ Βογηῖοθ ἴῸΣ ΒΟΥ ῥσοῆϊραου. δ'6 ψγὰβ ἢγϑί δϑροιβϑα ἴο 
ἘΡΙΡβδῃθβ, (Π6 βοὴ οὗ Λμθοοιναο, Ἰἕαρ, οὗ Οοτἴμᾶρσθῃδ, οὐ οομαϊ οι 
οὗ ὲθ δια γδοίηρ {Π6 «6188 το] ρίοη ; Ὀυΐ 88 Β6 δίγεσ σαγαβ τοίιβοα 
ἴο 6 οἰγουχμισὶβοά, βἴ6 σψγὰϑ σίνθῃ 1 Ἱαρ6, ΟΥ̓ ΒΟΥ Ὀγοίδοσ, ἴο 
ΑζΖίζυβ Κὶπρ οὗἩ Εγτωθββα, πὸ βυρπηεα ἰο (παΐ τιθ. ὙΒΘα Ἐπ ]1χ 
οᾶμλα ᾿ἰπΐο 7 υδ58, 48 Ῥγοουγαϊοῦ ΟΥ ΨΌΥΘΓΠΟΥ οὗ “ἀξ 8, Βα ρογβυδαοά 
Ποῦ ἰο δρϑπάοῃ ΠῸΙ Βυβθϑηα ϑπα ΤΟΔΙΤΥῪ τη. «ΦΒΟρμυ8β ὁ βαγβ {μαΐ 
86 τυᾶϑ ᾿ἱπἀυοσρα ἰο ἐγβηβοτοϑβ (16 Ἰἰανγθ ΟΥὗἨ ΠΕΣ ΘΟΙΒΙΓΥ, ἃπα ὈΘΟΟΙΩΘ 
(6 νυῖξο οὔ Εδὶῖχ, ἴῃ ογᾶοσ ἰο δνοϊά [86 ΘΏΥΥ οὗ ΠῚ βίβδίεσ Βϑγηΐοθ, 
ΜὮΟ τπγ88 ΘΟΠ 0 Δ ΠΥ ἀοπρ' ΒΕΓ 11] οἤίοθθ ου δοοουηΐ οὗἩ μοῦ θοδαΐγ.ὅ 

1 Ζοδορῆσβ, Απὲ, Φυὰ. 110. χνὶϊ!. οο. ὅ---8. 
8. Τρίά, "18. χῖχ, ςβ. 9. 6 Β5]]. Φαά, 110. 11, οο. 12, 18. 
8. ΤΖοβορῆπβ, Αηΐ. δαᾶ, 110. χὶχ, ο. 1. 81. 110. χχ. ο, ἢ. ὃ 8, Ἰδοΐϊπθ, Ηἱδι, 110. 11, ο, 81. 

Βοοίοηίαο ἰη ΤΊϊο, ς. 7. Δανρῃδὶ, Βα, νἱ. 1ὅδ. 
4 Απὲ. Ζαὰά. 110. χχ, α. 7.81, 2. Αεἰδ χχῖν. 34, 
ὁ βοδηϊεῖὶ Ασοδβροϊορσία Ηοῦταΐοβ, ΡὉ. 49--Ὁ9,. ῬΙΝῚ Ιπιτοᾶ. δὰ Νον. Ἰϑεῖ, ῬΡ. 429--- 

444. ὕχ. 1,ασάποτ᾽ β ΟἹ ὉΠ ΕΥ, τοἱ, ἰ. ἷ. οἱ, 1. 88 1-- ][Κ, (ὕγοσῖβ, νοὶ]. ἱ, ΡΡ. 11---ϑ8ὸ 
ὅτο, οἵ γο], ἷ, ΡΡ. 9--18. 410.) ΟΔΥΡσζου  Απιααίταλοα ἨθΌγαεθ θη, ΡΡ. 1ὅ---19 
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ΒΕΟΤ. Πὶ 

ῬΟΙΧΤΊΟΛΔΙ, ΒΤΑΤΉ ΟΝ ΤῊΞ ὕἘῊῪ Β ὉΚΌΕΞ ΤῊΒ ΒΟΜΑΝ ῬΒΟΟΒΑΤΟΕΒ, ΤῸ ΤΗΕΒ ΒΟΒΡΕΒΒΙΟΝ 

ΟΕ ἘΒΕΙΒ ΟΥΥΤ, ΑΝῸ ἘΟΟΙΕΒΙΑΒΤΊΟΑΙ, ῬΟΙΙΤΎ. 

1. ΤῊΒ Φον θη Κιηράοπι, ψΒΙΟΝ 186 Βογηδηθ μδα ογθαίθα ἴῃ ἴΆΥΟΌΣ 
οὗ Ἡετοᾶ {π6 ατοδί, νγὰ8 οὗ εδοτγί δυγδίίοι ; Οχρισηρ οι 18 ἀθδίμ, 
ΒΥ 186 ἀϊν!δίοι οἵἉ δῖ8 ὑϑυτὶου!θ8, ἀπ ὈΥ {πὸ ἀοτηϊπίοιβ οὗ Ατομοίδαβ, 
ὙΒ1Οἢ. οοταρτίβοα ϑατηδτῖα, ὁ ὰἀφ8, ἀπ Ιἀυτηθα, Ὀοὶηρ τοαποθα ἴο 8 
Ἐοιλδη ῬΓΟΥΙΠῸΘ ΔΗΠΟΧΘΩ ἰὼ ὥγσίδ, ἀπά ρονθσπθα ὮὈΥ 06 ΒΟΜΑΝ 
ῬΒΟΟσΒΑΤΟΒΒ. 

ΤΏ686 ΟἸοΘΥΒ ποὺ ΟὨΪΥ͂ πδα {Π6 ομαῦρο οὗὨ οο]]θοῦϊπρ {Π6 ᾿τηροσῖδὶ 
ΤΟΥ Ώ.68, Ὀαΐ 4180 Πα ΝΙΝ ΒΡΟΥ͂ΤΟΣ οὗ 116 δρᾶ ἀθαί 1π Θαριΐα] οδ 1868 : 
δπα οἢ δοοουπύ οὗ ὑμοὶν ἰρσῇ ἀἸρΉ ΠΥ (Π6Ὺ ἀγΘ βοιηθίπαθθ ο]]6α ὅο- 
ΨΘΥΏΟΣΒ. ΤΉΏΘΥ ἀβυλ}}Υ μά ἃ ΘΟΌΠΟΙΪ, Θοπβιβίηρ οὗὨ {Π6}Ὺ ΓΘ Ωα8 δπὰ 
οἴμοσ ομϊοῦ ΕοσλδηΒ ἴῃ [86 ὈΧΟΥΙΠΟΟ; ὙΠ πότ {π6γ οοπίοστοα οα 
᾿πηροτγίϑην αὐοϑίϊομβ υσίησ {Π6 οομίϊπθδηοο οὗ {86 Βοπιδη Εδ- 
Ῥυῦ]ο, Ὁ 88 ὙΘΥΥ͂ ὑπῦβιιδὶ [ῸΣ (Π6 ρΟΥΘΓΏΟΙΒ ΟΥὗἨ ῬγΟνΙΏΟΘΒ (0 ἴδκϑ 
1861} ψίνοβ σὴ το. Αυρτπβίιβ3 τὰ γένει οὗ {π6 ᾿πίγτοάἀυσίοῃ 
οὗ {μ18 ῥγδοίϊοθ, τ βιοῆ, ΒΟΎΘΥΘΥ, γγ88 1Π ΒΟΙῺΘ 1ηβίβῃ 68 ρογιη{6α ὈΥ͂ 
Τιροτῖυθ. ὙΒὰΒ ΑγστΊρρῖπα δοοοιηρδπηὶοα (ὐοσιηδηϊουδδ ἰηΐο (ὐΘΓΠΙΒΗΥ 
δηα Αβ,4, δα Ῥ]δηοὶμα γγ8 σι ΕΊΒο, τυ ο86 1Π80] 6 η06 ἰονγαγαβ (6Γ- 
τοδηΐϊουβ Ββμ6 οοπσρυϊοα ἰο ᾿πῆδλιηθι: δῃὰ {βουρῇῃ (ὐφοὶπα ϑονοσὰβ 
ΔΙΌΘΥ ΤΑ ΓΒ οἴἴεγθα ἃ τηούϊοῃ ἴο {Π6 βαπαΐθ, ἴο ῥσόμθιῦ {18 Ἰηάυϊσθηοθ 
(οῃ δοοουπί οὗ [Π6 ΒοΥΊΟΙΒ ᾿ΠΟΟΠ ΘΒΙΘΏΟΘΒ,.--- ποῦ ἴ0 ΒΔΥ δῦυβθοδΒ, {πὲ 
σου α γοϑυϊύ ἔσο {Π6 ΡΟ 164] ᾿ηβθηοο 1 οἢ (6 πσῖνοδ τηϊρῃῦ ΟΧΘΥ- 
οἶδ οὐδὸν {πον Βυβρδηα8), ἢ18 τοῦθ νγὰδ τοὐθοίθα δ, ἀῃα ὑΠ6 Υ οοπ- 
Ὀπυθᾶ ἴο αἰλομᾶ [86 ῥγοσυγδίογβ ἴο ἐμοὶ νο Ῥσγονίηοθβ, ΤῊ 
αἰγουτηβίαποθ Μ}}} δοοοιιπί ἴὼγ Ῥ᾿]δίθΒ τιίθ Ὀοϊηρ δὖ «6 ΓΌΒΑΙθτη. 
ἐπ 5 ΧΧΥ͂Ι;, 19.) Τὴ Ργοουγδίουβ οὗ 7 υἀ258 τοΒΙ 64 ΡΥΪΠΟΙΡΑΙΪΥ δὲ 
ϑβατθδῦ, ὙΏΙΟ. 8 τοραϊοα ἰο 6 {86 τηθίσορο]β οὗ [μδ΄ δου ΠίΓΥ, 

δηα οοουρὶοα ἰμ6 Βρ᾽ Θπαϊα ραΐδοθ σψβιοἢὴ Ἡδτγοᾶ {μ6 ατοδί μδα ογοοία 
{πογο. Οπ {86 στοαὶ ἔδδίϊναὶβ, ΟΥὁ θη ΔὴΥ ζυϊηυ] 8 ΤΟΤΟ ΔρΡργθθηαοά, 
ΠΟΥ τοραιγθα ἰὸ “Φ  γυβαϊομι, (πα, ὈΥ {ΠΟΥ ῬΓΟΒΘΠΟΘ δῃα ἱπῆμθησο, 
ΠΟΥ ταὶσῃῦ τϑίουθ ογᾶθσ. ΕῸΣ {818 ρῬΌΓΡΟΒΘ ΠΟΥ ΤΟΥ͂Θ δοοοιηραπὶθα 
ὈΥῪ εολογίς (Σπείραι, Αοἰδ χ. 1.) οΥ Ὀαπάβ οὗ βο] ἀ1θσβ, πού ᾿θρΊΟΠΑΥΥ 
οοδοχίβ, θυΐὺ ἀϊθίμηοῦ ΘΟΙΏΡΔΏϊ6Β Οὗ ΤΣ] ΑΥῪ : οδοῦ οὗ ποῖ 8 δρουΐῖ 
ΟὨ6 ἐδμουβαπά βίσοηρ. ἷχ οὗ {Π686 οοβογίϑ ΓΘ ΘΟΠΒίδΕΪΥ ραγ- 
ΤἹΒοηΘα 1π «υἄθα; ὄνγα αὖ θθβασθα, δπα 016 δὖ΄ “6γυβαίθη,, ραγὺ οὗ 
ὙΠΟ. γϑ αὐδγίογοα ἴῃ {86 οτος οὗ Απίοηΐα, 80 88 ἴο δοπηδηα (Π6 
ἴθι α, δηά ραγύ ἴῃ {π6 ρῥγεουϊ τη ΟΥ̓ ΡΌΨΘΓΠΟΥ Ἐ ρδΪδ06. 

ΤΏΘ86 ῥτοσυγαίοσθ ΌΓῈ ἘΟΙΏΔΏ8, Βοιμοίπη68 οὗ [δ 6 δαιιοδβίσϊδῃ ΟΥ̓ΘΓ, 
ΔΠα βοῃῃθίτηθϑ ἔγθϑάσηθῃ οὐ [86 δι ρ σου : ΕΘ χ (Αοἰβ χχι!, 24---26., 

1 Φοδορῆυβ (Απὶ, δαά. 118. χχ. ο. 4. 8 4. δηὰ ἀ6 Β6]]. Ζαὰ, 118. 11. ο. 16. 8 1.) ταϑῃμοπϑ 
ἐῃδίδηςφοβ ἴῃ τς ἴμ6 Βοτηδη ργοουζαίοσθ (8 ἱοοῖς οοπηδοῖ τι ἘΠοἷν ἀβϑθββοσᾷ. 

3 δυοιίοπίαθ, ἴῃ Απραβίο, ο. 934. 
8 Ταείίπβ, ΑἸηΔ], 110. 11, ος. δ4, δ5. 110. ἱ, ος. 40, 41]. 
4 Τυϊα, 110. ἱ, ς, 40. 
5 Τοϊά, 110. 111, ος. 88, 84, ; 
4 Φοβορίαβ, Απί. δα, 110. χυῖ!, ο. 8. 8 1. 110. χχ, 6. δ. δ 4. [6 Β6]], Φυά. 11}, 11, ο. 9. 

8. 2. Ἰαοίς, ΗΪδῖ. 110. 11, ο. 79. 
᾽ Βίδοοο οὐ ἴδ Α-ςῖίδ, νοϊ. ἱ, ΡΡ. 83390---588ὅ. 
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Χχγὶ, 3. 22---27.}) τγχᾶβ ἃ ἐγοοδιηδη οὗἩ [86 διροσοῦ ΟἸδυάίαβ', σὴ 
σβοὰ ἢ6 "δ ἴῃ σὴ ἴανουσ. ΤΉοδ6 ρζΌΨΟΓΠΟΓΒ τ γα βοηΐ, ποῖ ἢ 
6 βοῃδίβ, θυ ὈΥ {86 (ὐδββᾶσθ ὑμϑιλβοὶνοβ, ᾿Ἰπίο {Πο86 ὑσγουηοθβ πε 
Ἰ6ΓῸ δ ἐπαὺδα ὁπ ἴθ Θομῆποθ οὗ [86 ΘΙΏρΡΙΓα, δηα ὑγοσα ρ]Δοϑα δί (86 
ΘΙΙΡΟΓΟΓ Β Οὐ Οἰβροβαὶ. ὙΠοὶν ἀσο8 οοπειδίθα πη οΟ]] οἴ ηρ; δᾶ 
το ηρ’ ἐσ θαῦθ, ἴπ (86 ΔατηπἸδίγαοι οἵ )υδί]ο6, δηᾷ [86 τοργθδβίοῃ 
οὔ {ππι} 16 ; Βοῖηθ οὗὨ {Π6πὶ Β6]ἃ ᾿ἱπἀοροπαθῃηΐϊ 0 γ]ϑἀ οἴ οἢ8, 8116 ΟἾΒΘΥΒ 
πο Βα ογαϊηαίο ἴο [86 πϑμεπηε δ: ΘΟΥΘΥΠΟΥ οὗ {86 ποαγοϑὺ ρτὸ- 
γίποο. ΤῊυϑ υε8 νγχᾶβ ΔηΠΕΧΘα ἴο {Ππ6 ῥτονίποο οὗ ϑυτίβ. 

Π. ΤᾺΘ δ ονγβ ϑπάγϑα {π6ὶν 8) οἴοῃ ἰο {π6 ΒοπΔη8 1 στοδὶ 
τοϊυοίδηοθ, οἢ. ϑοοοπηῦ οὗ {86 {ταῦ νυ Β1 ἢ ΤΠΘΥ ΤΤ6Γ6 ΟὈ] ρα ἴο ῥᾷγ : 
δῦ τὴ 41} ΟἾΠΟΥ τοβρθοῖβ {ΠΥ Θη)ογοα 8. ἰαῦρθ τυθϑδαγα οὐ πβΌ] 008) 
ἰἰθεγτγ. [Ὁ ἈρΡΡΘδσβ ἴσοτα. 16 σῇο]θ ἴθποσς οὗ 6 Νὸν Τοβίδιηθηϊ 
([ογ [88 Ῥαγύϊ οι Ὁ ραββαρθδ ἃγ6 ὕοο ὨυσΠΘΓΟΙΒ [0 6 οἰϊ6 4.3) (δὶ (86 
Ῥγοβ64 ὑπο ῖτ οὐ το] ]ρΊοιΒ σἱῦθ8, του ρροα ἴῃ (Π6 ἰθρὶ6 δπὰ ἴῃ 
{πον Βυῃασοόριιθ8, [Ὁ] ονσοά {ποῦ οὐ ουδβίομηϑ, ἀπά ᾿ἰνοὰ ὙΘΥῪ Ἰηυ ἢ 
ΔΟΟΟΓΔΙηρ Το {Π6ῚῚ οὐ ἰαγ8. Ὑθὰβ (Π6Ὺ μιδα {86 1} ΒΙΡῊ ῥγιθδίβ, δηᾶ 
ἙΟ.Π0 1] ΟΥ Βαπδίδ ; {Π6Ὺ ᾿ηῇϊοίοα ἸΘΒΒΟΥ ρυπΙβμιηθηΐδ; {Π6Ὺ οου]ὰ 80- 
ΓΘ πα θὴ δηὰ Ὀγίηρ (θὰ Ὀαθέοσα [16 ΘΟ ΠΟΙ}; δηᾷ 1 ἃ συδτγά οὗ 
80} 168 τσαβ ὩΘοθϑβασυ, ΘΟ] 6 δΔββ᾽βίθα ὈΥ {μθῖὰ, ὁ τα θδίηρ' {πο πὶ 
οὗ (μ6 ρουθσπου. ΕὙσγίμοσ, {μ6ὺ οου]ὰ Ὀἱπά ππθ απά καθαρ ἔμθπι ἴῃ 
ουβίοάγ ; [6 δουῃοῖ οουἹὰ [ΠἸΚονσ 86 Βα τ ΠΘΒ868 δηα ἰβκθ 
ΧΑ ΠΔΟΏΒ: Π6Ὺ ΟΟυ]ὰ Θχοοχητηυπίοαίθ ΡΟΥΒΟΏΒ, Δη4] {Π6γ οου]ά 
ταῆποί βοουγρίηρ ἴῃ {πον ΒΥμαρόΌσιο (Π δι, χχν. 8.; Μαίι. χ. 17.; 
Ματκ χῖ]. 9.}); (Π6Ὺ δη)ογοᾶ {16 ρῥγνι]οσο οὗ τοΐοσγῖηρ ᾿Πραίοα 
4ποβϑίϊοηβ ἰὼ ΔΙ ὶταύοτβ, ἡ ῆο86 ἀσΟΙΒΊΟΠΒ ἴῃ ΓΟίδσθησα (0 ἔπαπὶ 16 
Ἐοπίδῃ ῥγθῖου τνγὰβ θουπάᾶ ἴο δ66 ρὺ ἰπ δχθουϊοη. Βουγομὰ {8]18, 
ΒΟΊΤΟΥΟΣ, ΠΟΥ ΜΟΓΘ ποὺ Δ]ονοὰ ἰο ρο; ἴοσ, σβθα {Π6Υ μδα 8ηγ 
ολριαὶ οἴἶεπιᾶθσβ, {πον ΟΑΥτΘα {ποπὶ Ὀαΐοσα {π6 Ῥγοουγαίοσ, ὙΠῸ 
ὈΒΌΔΙΪΥ ρα ἃ τοραγὰ ἰο ψμδὺ Β6Υ δβἰδίθα, δηᾶ, 1 ὑπο Ὀγουρηΐ ον]- 
ἄδηοα οὗ [Π6 ἔδοῖ, ρΡγοποιῃοθά βϑηΐβθῃοθ δοοουίηρ ο {πον ἰ'ατσθ. Ηθ 
γὰ8 (Π6 ὈΓΌΟΡΟΙ 7υαρ6 τη 8}} Θαριΐα] σϑῦβΒ68Β; ἴογ, δον [86 οουηο}} οὗ 
ἴῃς 96.) Πα ἰβκθῃ ὑπάθσ ἐμοῖσ οοπβίἀογαϊζοι (6 οαδα οἵ «6διι8 
Ομτῖδι, ψπΐοι {μον ρῥγοίοπαθα να οὐ {μ18 Κιπᾶ, {ποὺ ταπῦ τι ἷ 
ἹΠΠΠΘἸΑίοΙγ ἴο {Π86 ΖΌΨΘΓΠΟΙ, ὙΠῸ τϑ- χϑιηθα 16 δπα ρῥγοπουπορα 
βαηίθποθ. Ὑδμαΐ {ΠΟΥ Πα ποῖ {Π6 ρότγοῦ οὗ 118 δὰ ἀθδίδ 18 θυ ἀδηΐ 
ἤοπι ΡΠ] αἰο᾽Β σταπίϊηρ' ὕο [μ6πὶ {86 ρῥείν!θρα οὗἹὨ 7υάρίηρ, Ὀαΐ ποῦ οἱ 
ΘΟΠἀοπηπίηρ «6608 ΟἸγιβὶ, δηα α]8ὸ ἔγοσα {Π6 δοκπον]οάριπθηί ἴο 
ῬΠαίο ---- 7ὲ ἐς ποὲ ἰαιοβεί ξὺν μι ἴο μμὲ απν τπαπ ἰο ἀδαΐδ, ( οἴῃ χυῖ!. 
31.); 84 ΠΚουγῖβο ἴγοτα {Π6 ῬΟΥΟΓ νοβίβα 1ῃ Ρι]αΐθ οὐ τϑθαβίπρ' ἃ 
ΟὐΠἀοιηπο ἃ οΥἰπυῖηαὶ το {μ6 πὶ αὖ 1Π6 Ῥϑββονϑσ (πη χυὴ, 39, 40.), 
ὙΠΟ} μ6 σου] ποῦ μᾶγ ἄοῃθ ᾿ξ Βα δα ποὺ μεᾶ [Π6 ρος οὗ 1πἴ8 
84 ἀφαίῃ, 88. νν6}} δ8 ἔγοτα 18. οὐγῃ ἀθοϊαγαίίοη {παὶ πα Πα ρόνγοῦ ἴο 
ΘΟ Ὗ ἀπ ΡΟΥΤΟΙ ἰο το] θαβα «6808 ΟἸγιϑί." (9 0Ππ χῖχ. 10.) 

1 δαοίοηϊαβ ἴῃ ΟἸδαάΐο, 6. 238. 
ἢ 8ε6 Ὧτ, Γδγάηοτβ Οὐ Ὀ]ΠΥ, ρμαγὲ ἱ, θοῸΚ ἰϊ, 6. 2. ψΒογο [86 ναυίοιιδ ραβΒασῸ8 ὉΣῸ δὰ- 

ἀπορὰ ἀπὰ ΓΠῪ σοπαϊδογεὰ, 
᾿ Οοὰ, 11. ἱ, εἶς, 9.1. 8. ἀς Φπἀ6618.---- Α5 6 Ο τι δεΐδηθ τθτα δὲ ἢγεϊ τερασζαθα 88 8 βοεὶ οἵ 

ἴδε δενσα, ἔμ γ 11 Κουσὶβο οη)ογοα [ἢ6 5άτιο ρτίνίϊερσο. ΤῊ 8 οἰτοιπιδίδηοθ 1} δοοοῦπὶ ἴοσ βδὶπὶ 
Ῥδ}} 8 Βανί ἐπ6 Οοτἰπιΐδη ΟἸ γι βυϊδηβ [ῸΓ οαττγίηρ; τποῖὶγ οδαβοθ μοἴογο [Π6 Ἰζοτηδη ῥγροίου, 
Ἰηϑοδα οἵ Ἰρανὶηρ' Ἰμοτὴ ἴο Γοίοσθοϑ σπόβοη ἴτοπι ἀηοηρ ἐΠοὲν Ὀγοίθγοη. (1 Οὐον. Υἱ. 1--7.) 

᾿ ΤΟ οοἰεμγαίθα Βοιοδη [ατίβι, Ὀ]ρίδη, βίδῖοβ ἐμὲ 1[Π6 βουθγποῦβ οὔ (ῃς Βοπιδῃ ἈΓῸ 
701. 111. κ 
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Π|. ΟΥ̓ [86 ναγίουβ ργοουγαίοτβ ὑπαὺ σονοσπρᾶ υἀδα ππᾶον {δ 
Βοιιδηβ, ῬΟΝΤΙῦΒ ΡΠΑΤΕ 18 (86 θοδὲ Κπόνσι, δηα πιοβύ ἐγ ΠΥ 
τηθηὐϊοποα ἴῃ (16 ϑδδογοα ΥΥ̓ΥΙ ηρΒ. --- Ηδ 18 Βαρροβοᾷᾶ ἴο ανθ βθθῃ ἃ. 
παῦνγα οὗ [ἰλ]γ, δπα ψγ͵ὰϑ βαπῦ ἴο βοόνθσῃ «πάφᾶ ἀροιῦὺ [Π6 ΥὙ6ΆΓ Α.ῬὉ. 
26 οὗ 27. ῬΙ]αῖδβ 18 ὁμασγδοίουιβοα ὈΥ ΨΦό βορῃι8Β 88 δὴ πη]υδὺ δηα οτποὶ 
ΘΟΨΘΓΠΟΥ͂, ΒΔΠΡΊΈΌΪΠΔΥΥ, ΟὐΒίϊπαΐθ, δηα ἱτηροίπουδ; τὸ αϊδίαυγθοα [6 
[γα ΠΥ οὗ δα ὈΥ Ροτθιβίηρ 1ῃ. στ ηρ ἰηὔο «ΘΥυβαί θα (86 
οἴ ριοβ οὗ ΤΊ οσῖυθ ὐδθβασ {παὺ 66 Ὄρου {86 Βοτϊηδῃ ΘῃδίρτιΒ, δηα ὮΥ͂ 
Οἴμοσ δοίβ οὗ ορργοββίοιι, τ βοὴ φῬγοαποορα ἐαμη} 18 Δμιοηρ; {π6 “6 νγ)8.} 
Ῥυγοδαϊηρ ἐδ6 δἽχύγοιηθ 768 ΟΌΒΥ δηα βυβριοῖοη οὗ ΤΊ οσΒ, ἢ6 ἀ6- 
᾿ϊνοτθα ὼρ (86 Βοάδθιμοσς ἴο "6 ογυ θα, ΘΟὨ ΓΑΤΎ (0 [86 οοηνϊοοηῃ 
οὗἩ 18 Ὀοίίον ἡπαρτηθηΐ, πᾶ ἴπ {86 ταὶπ πορα οἵ οομποδίίηρ (ἢ6 
768 ποτὶ ἢ6 δα Ορργεββοᾶ, Αἰἶδοῦ π6 δὰ μο]α ἢ]18 οἶδα ἔοσ ἴθῃ 
γΘ878, Βαυϊηρ οδιιΒοα ἃ ΠΌΠΩΌΘΓΙ οὗ ἱπποοθηῦ ϑδιηδυ 8η8 ἴὸ ΡῈ Ρυΐξ ἴο 
ἀοραίμ, τμαῦ ᾿π]υγοὰ ΡΘΟρΡ]8Ὲ βθηῦ δὴ θΘιΏθαΒΘΥ 0 Υ 611118, ᾿ΓΟΘΟΏΒΩ 
οὗ ὅὄὅγυϊα, ὈΥ σΒοιλ πα γγὰβ ογάθγοά ἴο Βοηθ, ἴο Εἶτα 8: δοοουηΐ οὗ 
[18 τΔ] -Δαταϊ Ἰβίγαι θη ἴὸ {Π6 οι ροσοῦ. Βυΐ ΤΙθοτβ Ὀοΐϊηρ ἀοβά 
βοίοσα 6 δυγϊνοα {δϑγρ, 818 βοοθββοῦ. (δ σα Ὀαηϊβῃθα Ἀπ ἴο 
(δι}, σμογα μῈ 1Β βαϊἃ ἰο δύ οοτημ 6 Βυϊο146 δθουῖ [Π6 γον οὗ 
ΟὨ γι 41].3 

ΤΥ. Οἱ {μ6 ἀφδαία οὗ Κὶπρ ΗἩδγοὰ Αρυῖρρα, 9υᾶ84 Βοὶπρ ἀραΐπ 
τοαυςσοα το ἃ Βοϊηδῃ ργόνῖηοο, {π6 ρσονοσητηθηῦ οὗ 1 τγαᾶϑ σομῆεά ἴο 
ΑΝΤΟΝΙΌΒ ΕΈΓΙΣ ; 0 δα οΥἹΡΊ ΠΑ] 6 θη [86 5]ανο, {πθὴ {86 ἔγοθα- 
Ιη8η οὗ Νοσο, δηά, {πγουρῇ {86 ᾿πῆποπος οὗ μ18 Ὀγοίμοσς Ῥᾳ81188, α]8ὸ ἃ 
Τγοϑάϊηδῃ οὐ {παῦ ΘΙΏΡΟΙΟΥ, νγ88 ταὶβοα ἴο {Π6 αἱσπῖν οὗ ργοουγαῖον οὗ 
πυἄτα. Ηδ ᾿ἰθοταίθα {παῦ σου ΣΎ ἴτοπλ Ῥ μα 1 δηά ᾿πηροδβίοσβ (({ 0 
υεγν τοογέδῳ ἀοε45 ΔἸ] υἀοαά ἴο Ὀγ Τοτγία]]ιβ, Αοἰβ χχῖν. 2.}): θυῦ μὸ ψγὰ8 
ἴῃ ΟΥΒ6Γ τϑϑρθοίβ ἃ ΟΓ6] ΔΠἃ ΔΥΑΥΙΟΙΟΙΒ ΘΌΥΘΓΠΟΥ, ἱποοη ηθηΐ, ᾿ηἴθ πη" 
Ρεγαΐθ, δῃα ὑπ]. 80 Ἠὀρργδββῖνθ δὖ ἰθηρτῃ αἸα Μ18 απ πἰβίσδ θη 
Ὀδοοπλθ, (πδῦὺ ἴπ6 «6ὺ]8 δοουβθα μῖπὶ Ὀοίοσο ΝἝσο, δπὰ ᾿ῦ νγγαβ ΟὨΪΥ 
τἈτουρὰ [86 ρονγογέα] ᾿ηὐουροβιίοη οὗ ῬΆ1148 {πὸ Ε6ΙῚΣ οβοαροα οου- 
ἀἰρῃ Ρυῃὶβῃηθηί, Η18 ἐλίγα ὃ πέρ, Θ τιι81114, ΔΒ δἰσοδαν Ὀθθῃ τὰθῃ- 
ἰομθα. [1 τγᾶβ Ὀθίοσο {π686 Ῥθύβοῃβ {μα δί, Ῥδῃ], σι δἰπρυ αν 
ΡΙΓΟΡτ ον, ΓΘΑΒΟ θα οὗ τἹρη θουβπθββ, ὑθιι ροΓΆΠΟΘ, 8πα ἃ Ἰυσρτηοπί ἴο 
ὁομλ6. (Δοίβ χχῖν. 26.) Οἱ τ86 τοβιρπαίοη οὗ Εδὶῖχ, Α. ἢ. 60, {89 
σογοσχηγηθηΐ οὗ πἀ658. τῦ88 τοι μπϊ ναὶ ἰο ΡΟΒΈΤΙΌΒ ΒΈΒΤΟΒ, ὈΘΙΌΓΘ 

ΨΙΠ068 λαὰ ἰδὲ τοδί 9 ἰλε δισοτά ; ΟΝ ἐπ ρ] 16 [86 Δα ΒΟΥ Υ οὗἁ ΡῬαπίβῃΐηρ πιδιοξδοϊουβ;---- 
Δ ΔΌΣΒΟΥΝΥ ὙΠΙΟΝ τγῶϑ ΡΟΥΒΟΏΔΙ, δηὰ ποῖ ἴο Ὁθ ἰγαηβίοττοα, (12}. νἱ. ς. 8. 6 Οβῆεὶο 
Ῥχοσουδι118.) Απὰ ΨΦοβορθαβ βίδίεβ (8)ὲ Β6]]. Φαά. 110. 11, ο. 8. 8 1.) ἴδιαι Οοροηΐυβ, γῆ 
85 Βοηἴ ἴο0 ΟΥΘΙΙ 90 ἀ298 88 ἃ ῬΤΟΥΏΟΘ ΔΙ͂ΟΣ [86 ὈΔΗ ΒΗ Θηΐ οὗ ΑΥ̓ΟΒΘΙΔΏ8, γγδϑ ἱηνοδιοᾶ 
ὉΥ ΛΔαραδίαβ Ἡ 1 [86 Ῥονοῦ οὗ 116 ἀπὰ ἀθϑῃ. (Βρ. ατδαγβ Οοῃποοίίοῃ οὗ ϑ'βδοσθαὰ δηὰ 
Ῥτοίδηθ 1ἀἰϊοραίασα, γο]. ἱ. Ρ. 378. ὅθ 4150 Ὅτ. Ταγάπου ΒΒ Οτρ 1, ὁ. 3. 8 6.) ἘἘ9 
6886 οὗ [86 9177 βίοπίηρ δίορμοη (Αοἰδ Υἱΐ. 56, 57.) 868 Ὀθοὴ πγροᾶ ὈΥ͂ Βοτη6 ἰδαστιθὰ τηθῃ 
88 8 γτοοῦ [π80 [86 ἔοττηοῦ δα [6 ῬΟΥ͂ΤΟΡ οὗὨ 16 δηὰ ἀθδῖι, Ὀαὶ ἐπ6 εἰτουχηβίδποςδ οὗ [πδὲ 
0880 ἀο ποὶ δΒαρροτῖ [ἢ}8 δββουίΐοῃ. ὅϑϑίδρῃθη, 1 18 ἔστιθ, Ββδὰ Ὀθθ δχϑιηϊηδαὰ Ὀδίοσο 186 
τοδὶ σοπης, γῦο Βαὰ Βοαγὰ υίϊηοδθο8 δρδίηβὶ ἷπι, δας ὯῸ ψΏΟΥΘ 40 τὸ τοϑδᾶὰ [πδὲ (ΠΟῪ 
᾿δὰ οοἸ]οοιοα γοῦοϑ ΟΣ ργοςθϑάϑά ἴο [πο ρινίηρ οὗ δοηΐθῃςο, ΟΥ̓ ΟΥ̓́Θ ἐο ῬΓΟΠΟΏΠΟΘ Βἰπὶ ρῈ]ν ; 
81} Ὑγηϊο ἢ οὐρϊ ἴο μαγὸ ὈδΘη ἀοηθ, ἐξ [Π6 Ῥχγοοοράϊηρβ ποὰ Ὀθθη τοροϊασ. Βοίοσο ϑίορδοδ 
οου]ὰ δηϊδα ΒΒ ἀοίθηςθ, ἃ ϑαυἀάθδη ἰπτ)}} ΔΓΟΒΘ; [Π6 Ρ6ΟΡ]6 γῆ ὝΟΙΘ Ὀσχοβοηὶ συβμϑὰ τὰ 
ΟὯ6 δοοογσγὰ ὕροη Βἶτη, δῃηᾷᾶ οδδιεϊηρ Βΐτη ουϊ οὗ (Π6 οἰ Υ, διομοα πὲτα Ὀοίοτο {Π6 αϑαὶν οουἹὰ 
Ὅ6 δίκη Ὀδέοσα ἐπ Ἐοϊηδη ργοσασγαίοσ, Ῥυϊὶ Τπτοὰ, δὰ Νονυ. Τοβὲ. ὑ. 592. 

1 ΦΖοθορῆπα, Απῦ. Φπἅ. 1. χνη!, ο. 8, 881,2. 
2 Τρϊὰ, 1}, χνυὶϊ. ο. 4, Ἐπαδουίθα, ΗἾδι. Ἐςο], 11}. 11. ος, 7, 8. 
8. ΟἸδυάϊὶ Οοταηδηϊδεῖο ἀθ ΕΦ]Ϊο6, Ρρ. 62, 68. 
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πίοι ῬδῸϊ ἀοίοηἀοα Πἰπιβοῖ ἢ ἀραϊπδὺ [86 Δοουδαίζοπθ οὗ {86 “ον 
(Λεῖβ χχν.), δῃὰ δρρϑδὶϑὰ ἔτοτι Ἀ18 {ΠἸθυπαὶ ἴο ἰμαὶ οἵ (ββαγ. ΕἸΒαϊην 
ὴ8 γεουϊποο οὐ ου- τ 1} ΤΟ ΓΒ δ ταυγάογοσθ, Εἰ Θβίπ18 ΒσΘ ΠΠΟΌΒΙΥ 
ἐσοτίοὰ Ὠϊτη86106 ἴῃ ΒΌρργοϑδίηρ (μον ουΐχαροθ. Ηθ ἀϊδα ἴῃ 7υἀ 298 
εὐουΐ [ἢ 6 γοδλγ 62.] 
ΤΈΟ εἰτυδίϊου οὗ [86 769 117 ὑπο γ {π6 ὕπο ἰδϑύσ πο ]οπϑα ργοσυγαΐουθ 

πλβ (ταν ἀδρ]οσαΡ]6. ᾿ Ὠἰείγδοίοα ὈῪ ἰατηυ}8 οχοϊίθα οα γαγίουβ ο0- 
οὐδίοηβ, {{οὶν ἀϑων τὸ δ νρ ΟΥ̓́ΟΙ-ΤΌΣ 1} τοῦ ΟΣ ὑμαΐ ῥ᾽ υπαἀοτγρά 41} 
(δος νη] ]ασοβ τ βοβα ΒΑ Ὀἱδηΐ8 γοξιβοα (0 1Ἰαδύθη ἰο {Π 61} Ῥδγβυββίοηβ ἴο 
δαῖο οἵ [86 Βοτηδη γοόκο. «υδβίϊοθ νγῶβ βο]ὰ ἴο {π6 πιρῃοδὺ δα άογ; 
δὶ ουθ (6 Βδογοϑα οΟὔἶοα οὗ μὶρῇ ῥγιϑδὺ νγχὰβ θχροθϑά ἰο 8810θ. Βιυΐῖ, 
αἴ 41} (λ6 ρεοοαγδίογθ, πὸ ὁῃ6 δουβοα [8 ῬΟΥΤΟΙ ΤΔΟΓΘ ἴπδη ΟΕΒΒΙΌΒ 
ἘΠΟΒΟΒ, ἃ ὁΓ.6] Δηα ΒΑΠΡ ΠΑΓΥ ΘΟΥΘΥΠΟΣ, 8Πη4 80 ΟΣ ΓΘ ΠΊΘΙΥ͂ ΔΥΔΥΙΟΪΟΌΒ 
(δι Πα βῃδγοα σι [86 το οΥΒ τη {86 1γ ὈΟΟΙΐΥ, δπά δ᾽ ονσοά {8θι ἴο 
ἰοϊϊονν {86 1Ὁ ποίασιουβ ργϑοίϊοθθ ψ1 ρυπγ. Ηρδηθο δομειογβῦ]θ 
ΒΟ ΌΟΓΒ οὗ [06 ττοίομοα “ον)8, τ} ΤΠ ον (Δ1211}168, Δραπάἀοποά {861 
ΓΑΏνΘ ΘΟΘΠΙΣΥ ; ὙὯ116 086 ῈΟ τϑπιδι θα, θοὶηρ ἀτῖνθη ἴο ἀθβρογα- 
ὥοῃ, (00Κ ὮΡ ΔΥπῚ8 ραϊηδί [86 ΒΟΙΏΔΏΒ 3, ἀπ ἰδ δοτηταθπορά {μα 
ΔΙ, ὙΠΟ ὑθσταϊηδίθα ἴῃ ἴλ6 ἀοδβίσποίίοη οὗ υάεθα, δηα τμ6 ἐαλέπφ 
ατσαν 07 ἐκεῖν παπιὲ απὰ παΐίοπ.ὃ 

ΟΗΑΡ, 11. 

ΟΟΥΒῚΒ ΟΕ σῇ ]ΟΑΤΌΕΕ, ΓΕΘΑῚ, ῬΕΟΟΒΕΌΙΝΟΒ, ΑΝῸ ΟΕΠΙ͂ΝΑΙ, ΤΑῪ ΟΥ 

ΤΗῈ ΨΦΕΥΒ. 

ΒΕΟΊ. 1. 

ΨΕΥΊΒΗ ΟΟΕΤΕ ΟΥ σΟΡΙΟΑΤΌΈΒ, ΑΝῸ ΓΕΘΑΣῚ, ΡΒΕΟΘΕΒΌΙΝΟΒ. 

1, Ιπ [ῃ6 ΘΑΥΙΥ ἀρθ8 οὗ ἐμ νγουἹά, ἐμ Ο΄αίο ὁ ἐλ Οἷέν νγὰβ (6 ΞὅἘατ 
ΟΡ ὄυϑτιοβ, ψβθγα ΘΟ Υ8η668 οὗ {{{168 Δηα φοϑίδίθθ γα τηδ46, ΘΟΙη- 
Ῥἰδιπΐβ τοσο μοαγὰ δπᾶ {ιδύϊοα ἀ0Π6, δη 411 ρα ]1Ο Ὀυιβίπθϑθ νγ88 ἔγ8ῃ8- 
δοίβα, Τῆυπβ ΑὈγαθᾶτα τηϑάθ (6 δοαυϊβιξοη οὗὨ Ὧ18 βορυϊοῆγο ἰη (86 
Ῥγέβθποο οὗἉ 411 (ῃοβ6 το δῃίογοα ἴῃ αὐ ἐΐο σαΐε 9 ἐδ οἱέν οἵ ἩΘΌτοΣ, 
(ἄεη. χχι, 10. 18.) ὙΆΘη Ηδπιοῦ απ Β᾽8 βοὴ ϑ'οβθομθι ρχγοροθβθᾶ 
ἴο τηλίζα 8ὴ 81]1}6πὸ6 1 4000 ἀπά Ἦ18 808, {ΠΟΥ͂ ΒρΟῖα οὗ 1 ο 186 

ἶε δἱ {86 φαέο Ὁ ἐδ εἰίψ. (ἀ οῃ. χχχῖν. 24.) Τῃ Ἰαΐδν ἄπμθβ ΒοδζΖ, 
νην ἀθο]αγθα Η]8 ἱπύθπίμοῃ οὗ τηϑτγυίηρ Βα, αὐ ἐἦό σαίο οὗ ΒειΒ- 

Ἰοβοτη οδιιβοα 6. Κιπβιοδη ἰο σϑβῖρῃ ἢ18 ργϑίθμπβίοῃϑ, δπᾶ σῖνα μίγη (86 

δ δορορῆπα, Απε, “πὰ. 110. χχ. ς. 8. ξᾷ 9,10. δ Β6]]. Ζυὰ. ᾿ΪΌὉ. 11. α. 14. 8 1. 
Ὁ. Φορερδυκ, Απί, Φπά. |ὑ. χα. οο. 8. 11. 6 Β6]]. Ζυὰ. 11. 1,. ος. 9, 10. 
5 βοδυϊ χη Αγὐοδοϊορσίὶα Ηοῦδτγαίςβ,  ῬΡ. δ9---66. 
4 Βεαίάοβ (86 δι που 68 ἰποὶ απ ΑΙ Υ οἰ ἴῃ ἐπ6 οοῦτβο οὔ (18 δϑοϊίοῃ, (6 ἔο] νης 

ποσὰθ ατὸ δα σοπϑυϊΐοὰ ἴοτ ἰΐ, [Πχουρδοῦῖ; νἱζ. 5. ἢ α]2} Ατομροϊορσὶα ΗθΌταϊοΔ, 
Ῥρ. 66--81. ; Οαϊηοῖ, Ὠἰββοσίδιϊοη δὰ. ἰἴ6 Ῥο]ϊος 468 Ηόργοῦχ (ἰβδβοσίδιίομβ, ἴοπι, ἱ. 
" 187---204.}}; ΑἸΡοΣσ, Ηοστηοηουιίοδ οῖ. Τοδῖ, ὑρ. 234---238.; ῬΥΠῚ [πιτοά, δὰ Νον. 
πὶ, γ᾽. δ75--- 594.; Βταπίηρβ, Απιὶᾳ. Ηεοὗτ. Ρρ. 99---107.; Ηοτηθ Ηΐβὲ, οἵ (6 «ον, 

νοὶ. ἢ, ρρ. 80---41.; δαιη, Αὐοβθοὶ. Βι ]ςα, 88 248---348.; ΑοΚοτταδηη, ΑτΌμθο]. ΒΙδὶ 
9 237--- 248. . 

κπ2 
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ῬΓΟΡΟΥ οοηγουϑηοα ἰοὸ ἐδ οδίδίθ. (ΒυίΝ ἵν. 1---10.) ΑΥΟΡ (6 ἄθ- 
ἔεαῦ οὗ {π6 τϑῦ6] ΑἸ βαίοιη, ᾿)ανϊὰ δαὲ ἐπ ἐδθ φαΐο, ἴο δητη! δῖον ἢ 5 166. 
(2 δι. χίχ. 8.) Απᾷ Μογάθοδὶ δαξ ἐπ ἐΐθ ἀϊπφ᾽ φαΐε αἱ ϑῃυβμαπ, ἴπ 
8 υ1ο14] οαρδοιίγ. (Εἰδέδ, 11. 19.) 

Ετοιὰ (86 οἰχουμηβίαπμοος οὗ [86 σαίθθ οὗ οἱζΐοβ θῖν [86 δβοδί οἵ 
}υβοθ, (86 Ἰυᾶρθθ δρρϑαὰγ ἰο πᾶσ ὕθθῃ ἰθιταρᾶ {πμ6 ἰάογς 9} ἐλε 
Οαίε (Ὠευῦ. χχι!. 1δ., χχν,. 7.); ΤΌΣ, 88 411 {η6 βγδϑὶ ῦθβ Το ᾿8- 
Ῥδηάμηθη, χμὸ πϑηῦ ουὐ ἴῃ {86 τιοσηῖπρ' (0 στοσκ, δηὰ ἀϊὰ ποῖ τοΐαστι 
1811} ηἰσπῖ, (86 ΟἿ σεῖο τῦᾶϑ {86 ραθθ οἵ ρτοαίοδί σεβοῦί. Βγ {15 
δηοϊθηῦ ργϑοῖῖοθ, ἐμδ6 Ἰυᾶροβ χοῦ οοιρο]]6, ὈΥ 4 ἀτοδα οὗ ρῃ]}1ς 
ἀϊβρίθαϑυσο, ἰο Ὀ6 τηοδύ βγ ΟΌῪ ἱτηραγίϊδὶ, δῃα πιοδὺ ΘΑΓΘ ΠΥ ἴο 1η- 
νοβε ραίο [Π6 τηουῖίδ οὗ [Π6 οαιιθθ8 ἡ βιοἢ γοσα ὈΓοΟΌρὐ Ὀοίογα Βοτη. 
ΤῊ βαηθ ργδοίδα ουίδιποα δου [Ππ6 σαρυ νιν. (Ζ6ολ. νἱ]. 16.) Τς 
Οὐἰοπλδῃ δι ἀπ 10 18 γ͵6}} Κηόονη, ἀογνοα 108 δρραἸ]δύϊου οὗ {86 
Ρογίο, ἔγοτα 186 αἰδίσι υΐϊίοη οὗ 1υδίϊοθ δπὰ {16 ἀδβρδαίοῃ οἵ ρυ]}16 
Βυδίηθββ αὖ 18 σαΐθρδι υτῖησ (π6 Αὐϑθῖδη ἸΩΟΒΑΤΌΒΥ π᾿ ϑραϊπ, [86 
Βαπλ6 Ῥγδοίοα ορίβι θα; δηὰ (π6 τιλρτβοθηύ σαί οὗ δηΐσαμοθ ἴο {86 
ῬΜοοΙΙΒἢ ραΐδοα οὐ ΑἸμδιησᾷ δὖ ἀσομδαβδ ἴο {Π18 ἀΑΥ τοδὶ πβ ἴπ9 Δρ06]- 
Ἰαϊοη οὗ {86 Ο΄αίο 9} υἱιδέϊοο οΥ 9}} ὕμασηιοπέ Τὸ (μ6 ῥγυδοῦοε οὗ 
ἀἸβρϑμβίηρ ᾿ιβοα αὖ [86 ραῦδβ οὗ οἱτΐθβ, {π6γ6 δ ΄ΓΘ Ὠυτα ΣΟΙ 8]} 1510 118 
π (86 ϑιεαογοα ψοϊυσηθ. ΕὟὉΣ ᾿πϑίδῃηοθ, ἢ “00 ν. 4. [86 οἰ] άγοη οὗ 
16 νὶοκοά δγὸ βαϊὰ ἴο Ὀ6 ογμβλεά ἵπ ἐδλο σαΐε; {μα 18, {Π6Ὺ 1ο86 ὑμποὶγ 
οϑι86, 8η4 ἀγὸ οοπάοιηποα τη {πμ6 οουζὺ οὗ αρτηοπί. Τμ6 Ῥβαϊ πϊδὶ 
(εχχυῖ!. δ.), βροδκίῃρ οὗ ἔβοβὸ σοῦ αοα μὰ Ὀ]οββοὰ σι ΤῆβηΥ 
ΕΣ] γθπ, ΒΔΥ8Β ὑπαὺ ἐΐεν 8λαϊϊ ποὲ δε αϑλαπιοά, διὲ ἐΐεν εἐλαϊϊΐ ςρεακ ιεοἱίὰ 
ἐδλα ἐπεηιῖθς ἐπ ἐΐδε σαΐε; ἱμαῦ 18, ἴπο886 ψῆο δῦ ὑπ8 Ὀ]6886α 584} 
ΘΟυΓΑρ ΘΟ ΒΙν ρΡ]6Δα {Π6Ὶ]} οδι186, μα π664 ποῦ ἔδαν {π6 πδηῦ οὗ 7.866 
ψ θη {Π 60 ταϑοὺ ὑΠ6ὶν δά βασίϑβ ἴῃ (86 οουγὺ οἵ 7υἀϊοαίαγα. (ΟΟΙΏΡΑΓΘ 
Ῥτον. χχὶ!. 22. δηᾶ χχχὶ. 23.; Τδιηθηΐ, νυν. 14.; Ατηοβ συ. 12., 1π 4]} 
ὙΠΊΟΒ ραββαροθ {πὸ φαΐε, ἃπα οἰάογς Ὁ ἰΐλε ἰαπά οΥ οΥ ἐδε σαέε, τοβρϑο- 
{ἰν  γ ἀσφποίθ {πΠ6 βεδύ οὗ }υβί1ο6 δπᾶὰ {π6 Ἰυάσοβ σὰοὸ ρῥγοβι θα {Π 61. 
Ἀπά 88 {86 ραΐθϑ οὗ ἃ οἱζυ οομπβυ θα 118 δἰγοηρῖθ, δῃα 88 {86 μδρ- 
ῬὶΠ688 οὗ ἃ ρΡθορ]8 ἀδρεπαρα τσοῦ ἀροη {86 τϊβάομι απᾶ ἱπύθρτι οὗ 
{π60 Ἰυᾶρεϑ γῆ βαὺ {πο γθ, 1Ὁ τηδὺ Ὀ6 (α΄ ον βανίουῦ δ] υἀ θα ἰο {818 
οἰγουτηβίδποθ, ΒΘ Π6 814, 7} σαΐες 9} ̓ ε11 8δλαἷϊ ποὲ ργουαὶϊ ασαϊπεξ 
᾿ΐβ οδυγοῦ (Μαί, χνὶ. 18.); {παὺ 18, ποι μ6 [86 βίγοηρ ΠΟΣ ΡΟΪΙΟΥ͂ 
οὗ δαΐδη οὐ ἢ18 ἱπβίσυμηρδηΐα 88}8}} ουοσ μ6 8016 ὕο ουὐυθγοοϊωθ ἴὔ. 

Βὰ [8ὲ ἔπηο οὗ “6818 Ομ γίδῦ {16 «“6ν7ὺ8 Π6]ὰ οουγίβ οὗ πα ϊοαίαγο 
ἴῃ {ΠΕ6ΙΡ δγπαφοσφιιο8, ἩΏΘΤΘ ΤΠΘΥ Ραμα οἸἴδποσβ ὈῪ Ββοουγρίηρ. 
(Μαίι. χ. 17.; ᾿Αοίβ χχῖ! 19., χχυὶ. 11.) ΑΠοΣ {86}. ὀχδαρῖθ, [0..Ψ 
Μδοκηῖρῃῦ πη ΚΒ 1Ὁ ργοῦδ 016, ὑπὰῦ {86 τβὶ ΟἸ τἸβίϊδηβ μ614 δουγῖδ 
ἴου ἀδίουτωηϊηϊπρ᾽ 6101] σαβ68, ἴπ {π6 ρ΄αοοβ ΠΟΓῈ (ΒΥ Δββοι ]οα [ὉΓ 
ῬΌΡΙΙΟ τοσβῆρ, ΟΔ| 168 ψοι δυπαφοσιθ ἴῃ ἴῃ6 δριβι]6 οἵ “΄8μῃιθβ. 
(11. 2. ὅτ.) [ὑ 18 ϑυϊὰθπί, ἢ6 84.418, ὑμῃαῦ (88 Αροβίϊθ βρϑαᾶκβ ποὶ οὗ 
ΤΠ6ΙΓ ἈΒΒΟΙΌΙΥ, Ὀαΐ οὗὨ (86 ρΐδοθ ΘΓΘ {ΠΟῚΡ ΔΒΒΟΙΡΙΥ ψγὰ8 [6]4, 
ἔγοσα ἢϊ8 τ θη ομῖηρ {86 Πρ δηΐθ 88 Βι{{ΠΠρ’ ἰὴ ἃ ΤηογΘ ΒΟΠΟΌΓΘΌΪΘ ΟΣ 
1688 Ποποῦσαθ]α φίϑοα ἴθ {π6 Βγπαροόσιθ. Απά {{π6 οοπίοχὺ ΒΠΟΥΒ, 
{πδὺ Ἰυᾶσοθβ ἀπά Ἰυάϊοῖα! οαιιβθ8 σοσο (Π6 βυθ]θοίβ οὗ 16 ΑΡοβιὶθ 
{πουρ 8.3 

᾿ ΜΌΓΡΕΥ 8 Ατδθίδη Α πο ᾳαϊτ68 οὗ ϑρδίη, ρἰδῦοβ χὶγ. χυ. Ὀρ. 8, 9. 
3 Μδοκηίψῃς ου δῃιθδ ἰϊ. 2, ᾿ 
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Π. Οὐ {πὸ βου ]οσμθπξ οὗ (6 Ιβγβοὶ] θα ἴῃ 86 Ϊαπᾶ οὗ (Ἰἰδῆδδῃ, 
Μοθοβ δοιησηδη]θα {ποῖ ἰο αρροϊπὲ μάφος απά οὔάσεγς ἐπ αἰΐ. ἑλεῖν 
φαΐε8, ἐλγομσλοιέ ἐλοὶγ ἐγὶδες (Ποαΐ. χνὶ. 18.}; σι βοβθο ἀυΐγ 1Ὁ γγαϑ ἴὸ 
ΘΧΘΓΟΙ86 7 61614] Δυ ΓΒΟΥΙ ἴῃ {Π6 ποὶρ ουσὶηρ υ]Π]αροβ; θυὺ τγοιρ 
868 Δα ΔΡΙΡΘΆΪΒ ἬΓΟ͵Θ ΘΑΥΤΙΘα ροΐοσγο [86 ΒΌρτοπια Ἰυᾶρα ΟΥ̓ ΓΌ]ογ οὗ 
186 σοημλοηνγ δ, (Ποαΐῖ, χνῇ!. 8, 9.} Αοοογαϊηρ; ἴο Ψοθορ8, {1686 
ἸΠΘΓΙΟΣ ᾿υασαβ ΤΟΓ6 ΒΘΥΘῚ ἴῃ ΠΌΠΟΙ, ΤΔ6ῃ ΖΘΔΙΟῈΒ ἴῃ [Π6 ΘΧΘΙΟΙΒ6 οὗ 
γα δηα στὶσμίθουβηθδθβι ΤῸ οδοὶ ἡυάρα ((μαῦ 18, ὕο ϑὰθῆ 011 656 
οὕ υάροβ ἴῃ ΘΥΘΥῪ ΟἸΥ) ὕνγο ΟΥ̓ΟΟΙΒ ΟΓΘ δεδβιρηθα οὐἵ οὗἨ [86 ὑτἱῦθ 
οὔ μεν. ὙΒδβο Ἰυάρσοθ οχϊβίθα ἴῃ {π6 ὥταθ οὗ μα ἰδίοτιδη ὃ; δηᾶ, 
Δ βουρα {πΠ6 ΤΑ ΌΌΙΏ10Α] Ἡτὶ ΟΣ Β Δ1Ὲ 81 θη σοποθγμίησ ἰμϑ, τοὺ {πον 
Β]Θ πο 6 ποΙ 6. ἀο68 ΠΟΥ σ8} Οὐ νγοῖρ (86 ον άθηοο οὗ δῃ ΘΥ6- ὙΠΠ688 
δη τιᾶρσιδίταϊα, 80 ΠΙγ5610 Δρροϊπίθα βυοὶ ᾿πάρ68. 
ΤῊ Ῥχιθδίβ δα 1,ον δ, τ 80, ἔγοια {μος Ὀοὶπρ ἀονοίθα ο (δ 

δβίυάγ οὗ [86 αν, 6.6, Θοῃβθαποηίν, Ὀαδβὺ 8.116 ἴῃ 108 γαγουΒ ῥχο- 
οορίβ, δῃ4 ΟἹ] ἃ πηϑῃ, ὙΠῸ ὙΟΓΘ δια πθηῦ [ῸΣ {Π6]Γ ἃρθ δῃηᾺ υἱτίι6, δά- 
τοὶ Ἰδίοσοα ἐπϑίϊοα 0 {86 Ρϑορὶθ: ἴῃ Θομβθαῦθποθ οὗ {μοὶν ρα, {Π6 
πάπα οὗ εοἴάενε Ὀθοϑλθ αὐΐϊδομῃοα ἴο ἴμθθ. Μδηγυ ᾿πβίδῃμοθβ οὗ [8}8 
Κιπά ΟσσυΥ ἴῃ (δ6Ὲ Νὸν Τοδβίδιηθηῦ; [ΠΟΥ͂ ΜΟΙ 8180 Ο8]166 γμζογδ, 
(κα χιϊ. 5ὅ8., ὙΒΟΥΘ ΓυΪΟΣ ἰβ Βυῃοηυτηοιβ ἢ Ἰυαρ6.)5 ΤὨα αν 
οἵ Μοβθβ οοπίβϊποᾶ {16 πιο βαργθϑβ ργοβι ᾽[1ο0π8 οἵ Ὀυθοσγ. (Εχοά. 
ΧΧΙ, 8.}, Δα ῬΑΥ Α]1Υ ; ΘὨ)οἰ ηρ᾽ ΤΠοτὰ [0 ΔαΓΩΙΠΙΒίοσ ᾿πδοα τ 1}- 
ουὖ τεβρθοΐ οὗ Ῥϑυύβοῃβ, δπα σοι παϊηρ {Π6τὰ, [μα΄ 8 Ἰυᾶρο 8118 1π [Π6 
βρδί οὗ (ἀοά, δηά, δομβοαυθηῦ, ἰμαὺ πὸ τὴ οὐραῦ ο ἤδνθ ΔΗ͂ 
ῬΓΘ- 666 ἴῃ [ΐ8 Βισ ἢ, ποῖῖμοσ οὐσαὺ πα [0 Ὀ6 δἰγαϊὰ οἵ ΔΗΥ͂ πιϑὰ 
Ἰὼ ἀφο ασίηρ [86 Ϊαν. (Εχοά. χχὶ. 8. 6, 7. ; [μὲν. χῖχ. 1δ.; Ὠεαΐ, ἱ, 
17., χυϊ. 18, 19.) Τῆι ῥσορμοῦ Αἴηοβ (ν1}}. 6.) γβργοόϑοβδβ [86 οοσταρί 
Ἰυάσεβ οὗ 18. {7π|6, ἐετν} τΑΚῖπρ ποῦ ΟΠ]Ὺ βῖνοσ, Ὀυὺ θυθῃ 80 {Ἰῆϊηρ 
8ἢ ὉΣ(οἷς οὗὁὨ ἄγεϑβ 88 ἃ ρμβδὶσ οὗ (τοοάθῃ) βαπα818, 88 ἃ. Ὀγῖθ6, ὕο οομν 
ἀοηη {86 ᾿ἱπποοοηῦ ΡΟΟΣ ΜἘῸῸ οου]Ἱὰ ποῖ δθογαὰ [0 σρδῖθ ἔπθῖ 8 ργθ- 
8θηΐ οὗ δφαυ8] ναϊυθ. Τυγκίϑι οἴ οοΥθ πα {Ποῖ Ὑ]νθ8 1 Αβἷα, ἰὼ 
ἐδ16 ἄαγ, ρσὸ στ Ώ]Υ οἰοί με ἴπ ΘΟ 811Κ8 σίνθῃ {μοὶ ὈΥ ἰμοβα ψῈῸ 
ἴᾶν οδυδ68 ἀδρεπαΐηρ Ὀοΐοσα (ματι. [ἐ 'β ργόββῦ]6, αὖ Ἰθδϑὺ 1π {}6 
ΘΑΥΪγ ἀρθ8 δδ (Π6 βου]οιμθηΐ οὗ {6 96 νγ8 ἴῃ (ὐδμδβῃ, {μαὺ {86} 
ἡπάρεα τοβ οἱ ιολέξε 88568, Ὀ.Ὶ ΜΑΥ οὗ ἀϊδυϊποίΐοη (Ψ υᾶροϑ ν. 10.), 88 
ἴδ6 Μοϊϊαΐξ ΟΥ ταθὴῃ οὗ {μ6 ἰδανν ἀο ἴο {π18 ἀΑΥ͂ ἴῃ Ῥογβὶα δ, δηά [86 
βιοδὰβ οἵ ἔΆτΩ11168 τοίυγιϊπρ; ἔγοτα {μον ρἱρτίτηαρο ἴο Μοοοδ. 

1 Φορορῆαπ, Απε, 7αᾷ, 110. ἐν. ο. 14. βομαϊΣὶ! Ῥγοϊαβίο ἀθ νατϊθ δπαάφοοστιπι ογτοσί 8 ἴῃ 
Ῥεβοηριίοπο ΤΈΤΩΡΙΪ Π. ὃ χυ. ὑῃ. 27--- 82., ργεδχεά ἴο Ηἰβ οἀϊιΐοπ οἵ Βοϊδηά᾽  Ττοδίθο 9 
8 0} 8 ΤΕΡΙ; Ἡ]Θγοβοϊ γυηϊίαηὶ. Ὑταζοοι δὰ ΒΒθηῦχη, 1775. ϑνο. 

5 δοβοερῆμβ, ὧς Β6]}, δπᾶ. 110. ἴ. ὁ. 30. δ. 
ὃ Ἐχηρδιὶ [πειϊτατίο Γηἰογρτοιὶβ Νονυὶ Τοβίδιιθηῖι, μασι ἐϊ1, ὁ. 10. ἃ 78. Ρ. 8δ6. 
" Μογίεσ᾽8β ϑεοοπὰ ΨΦοΟυΓΠΟΥ͂, Ρῥ. 186. 
" Ἠδιτηοτ᾿ 8 Οὐδβεγυδείοῃβ, νοὶ, ἰΐ. Ὁ. 817. ὌΝ 
4 “,ς πιοῖ, ΟὯΘ ἀ87γ, 8 Ῥσοοθββίοῃ, οοῃδίδιϊηρ οὗἉ ἃ ἈΠ] τοϊατοίηρ ἔγοτι ἴῃ6 ἘΠ στ ηΔ 39 

ἴ0 Μβοῦα, τάμηβ δηά μίρεβ δηπουηοθά [86 ογῆμ! ουεῆῖ. Α Μη ο-δοδγάθα οἱὰ πυδῃ, 
τἱάϊησ ὁ ἃ τολέέε αεε, Ἰοὰ 186 ΔΥ νεῖ τἢ ῬΔεΓίΔΤΟΒΑ] στδοο; δηὰ ἘΠ 6 ΤΏΘ ἢ Ὑ0 ταί Ὠΐτω, οὐ 

᾿ ϑοκοιηρδηῖοα Ηἰπ), γγῈΓῈ ΘΟΠ Πα Δ }γ [πγονγίπρ ἐμοῖγ δύτὴβ δρουῦΐ Β8 πεςκ, δηὰ αἰπλοδβὶ ἀ8- 
ποπηϊηρ Ηΐπὶ ὑγῖτἢ (μοἷγ βαϊπίδιΐουθ. Ηδ νγ88 [Ὁ] νυ ὈΥ ιὲβ [Ὧγ66 τνῖνοδ, ΘΟ τἹάΐηρ οἱ 
8 εἰρὴ σατο}; ἐμοῖσ ἔδπιδ!ο δοαπαϊπίβηςεβ τιηπίηρ ΟἹ ΘΆΟἢ δἰᾶθ, τη ἢ}}]6 ἐΠΘΥ ΟΟσΘβίοΠΔΙΪΥ 
Βιροογοά ἀονστ, ἰο εαϊαῖο τἤθῃ. ΤῊΘ υχγοϊθθῃ σοπυϊ 0 41}}} υἱἱογοὰ ἃ ΣΟΊ ΔΥΚΑΌΪΥ 5} 1}} τυ ἰδι10. 
ἴτ τὰβ ἱπιρμοββίδίς, υἱονγίηρ 156 014 πιλπ πο Ἰοα τΠ6 νγαν, ποῖ ἴ0 τεπλεπαθοῦ [Π6 ἜΧΡύθδδιοι 
ἢ διάψοι τ 10.,᾽".--Φοὐποι 8 ΟἸ τ ϑεδη Πρ ΒΘΆτο 68, Ρ. 168. 

κπ8 



184 εειοίελ Οομγίς 0 ὕζαϊοαΐιτγε, 

Π|Ι. τοι {π686 ᾿ΠΟΥΙΟΥ {ὙἸΡΌΠΑ]8, ἀρ ρ68418 ἰδ ἴο ἃ δῖρδον σουτγῖ, 
ἷῃ 68868 οὗ ἱπιρογίαποο. (Πουΐ, χνῖ 8---12.) [πὰ Φογύβαίθμα, 1 18 
ποῦ ᾿ΡΓΟΌΔΌΪ6 ἰμαὶ (ΠΟ ΓΘ ΒΌΡΟΥΙΟΣ οουγίδ 1 πΒιοῖὶ ΠνἘΒ 
ΒΟῺΒ ργδβϑι θα, ῬΡβαὶπὰ Ἵχχὶ!, ὅ. Βθϑιῃβ ἰο 411π4.6 ἴο ἔδοι : βου ρἢ ὁ 
ἀο πού μπᾶ ἐδαῦ ἃ βυργοιιθ {τυ }8] τγαϑ δ Ὁ ]15Π64 αὖ «ΘΥ δα! τα 
ΘΑΡΟΣ ἔμδη ἴῃ 186 ταῖρτι οὗ « Θμοβαρμδαῦ. (2 Οἴτου. χὶχ. 8--- 11.) 1Ὲ 
8 ΟΟΠΙΡΟΘΘΟα οὗὨ ρῥγίοδίβ δπα μιοδᾶβ οἵ ἔδι}}} 68, δηὰ μδὰ ὕνγο ργο- 
βἰ ἀοπίβ, ---οπθ ἴῃ {π6 ρϑγβοῃ οὗ {π6 μῖρ!ι ρυῖθϑί, δηα δῃοίμιοσ ὙΠῸ βαξ 
ἷπ {86 πδιῖδ οὗ {86 πσ. ὍΤῆηο 7π61014] Θϑ δ Ὁ ΠΒμπηθηΐ τγ88 τσ -οσρα- 
ὨΪΒΟα ΟΣ (μ6 σδρίνιν, δηα ἔἴνο οἶδββθα οὗ ιάροϑ, ᾿πέθσιου δηὰ 
ΒΌΡΟΙΙΟΣ, ὝΘΓΘ ϑρροϊηϊοά, (Εστα ν. 26.) Βαυΐ {16 πιοσὸ ἀιβίουϊς 
6Ά868 8η64 ΔρΡΟδΪΒ γα Ὀτουρί, οἰ μον Ὀοΐογα {86 τ ]ον οὗ [86 ϑἰαῖθ, 
ΟΥἨ Ὀοΐογο (86 Βιρὴ ρῥεϊοδέ; ὑῃπῸ}], ἴῃ [86 ἀρ οὗ [86 Μδοοδλθϑθβ, 4 
ΒΌΡΓοιαΘ ᾿πἀ1οῖ4] {τϊυηαὶ 88 πες αϊθα, πιο 18 σαί τηϑη!οποᾶ 
πον Ηνγτοβρηιῖβ [1.1 

ΤῊῖΒ Ἰθυηδὶ (τ ΒΙΟὮ τασβὲ ποῦ 6 δοπέουπαρσα ψ ἢ {Π6 ϑογθηΐν-ἔτο 
σΟΙΏΒ6]]ΟΥΒ, ὙΠῸ ΤΟ ΓΘ ΔρΡροϊηΐοα ο ββδβῖὶδί Μίοβϑβ ἴῃ (6 οἷν! δά τη]- 
πἰϑίχαϊοι οὗἨἩ [8ὲ ρονοσημπιθηΐ, θὰ τῃὁ ΠονοΣ Ὁ18]16α {86 οὔἶοο οὔ 
7υάβοε), 18. ὃγ 186 Ταϊιυαϊδίβ ἀοποιηϊπαίθα ΘΑΝΗΕΡΕΙΝ, πα 18 186 
στιοαῖ Οὐυποὶ 8ὸ οὗἵθῃ πηϑηθοπθᾶ ἴῃ {Π6 Νὸνν Τοδίδιμθηί. [1 τγὰβ 
Ἰηοϑῦ ὈγΟΌΔΡΟΪΥ ᾿ἰπϑςαϊοα ἰπ 86 ὕπ οὗ (86 Μδοοαρθθβ, ἀπ τῶβ 
ΘΟΙΩΡΟΒΟΩ͂ οὗ βουθη τ ΟΥ ΒΟΥΘΏΓΥ-Ε 70 ΤΑΘΙΠΊΌΘΓΒ, ΠΟΥ [86 ΟὨΙΟΥ ργὸ- 
ΒΙάθποΥ οὗ {πὸ Βίρῃ ῥγἹθδῖ, ὉΠάΘΥ ΒΟ ὝΓΟΓΘ ὕπὙῦ0 ν] 06 - ΡΥ ΘΒ θη ᾷ8 : 
[86 ἢγβί οὐ σβοπη, οδ]]οα {80 Ζαίλον οΥ {6 Οομποὶΐ, δας οἢ {πὸ τιρῦ, 
88 ἴμ6 βαοοῃᾶ υἱοθ- δι ἀθαῦ, τὰ 0 νγὰθ 0816 Οῤαλαπι, οὐ 186 » ὲδο 
απ, ἀϊὰ οπ {δθ Ἰοἵν Βαμα οὔ [86 ργοϑιάθηξ, Τὴ οὐμοὺ δββθββοῦβ, Οὐ 
ΤΩΘΙΏΒΟΙΒ οὗ {818 σου π01}}, οομρΥϊδοα ἰγοθ ἀθβοσιρίϊοηβ οὐἁὨ ῬθΥΒΟ8, 
γἱΖ. 1. ΤὨ6 ᾿Αρχιερεῖς, οὐὁ ΟὟίο ῬΥίοσίβ, ΜΓ ὯῸ ΟΥΘ ῬΑΓΌΪΥ δυο ρυϊοϑίβ 
88 Παὰ Ἔχοουϊοα 186 Ῥοπῇῆοαϊίθ, δπα ῬΑΥΥ͂ [0 ὈΥΙΠΟ68 ΟΥ Ομ] οἵβ οὗ 
186 ὑυθηΐγ -[ΟΌΓ σον 868 ΟΥ̓ ΟΪ48868 οὗ ρῥγιοβίβ, 0 δη)ογοα {118 Βοποὺγ- 
ΔΌ]6 {16 :--- 2, ΤΊ Πρεσθδύτεροι, οΥἁ ΕἸ άοτα, ῬαΥμαρ8 {86 ῥυίποθϑ οὗ 
{068 οΥ Βοδαβ οὗἉ ΤἈγ1}168 ;--- δηα, 8. ΤΙ Γραμματεῖν, ϑεγίδοθ, ΟΥ ταθ ἢ 
Ἰδαγηθα ἴῃ {86 αν. [Ὁ ἄο68 ποὺ ἈΡΡΘΆΣ ὑπαὶ αἰΐ [μ6 6] ἄογβ δῃα βου 68 
ὝΘΥΘ ΤΘΙΔΌΘΙΒ Οὗἁ [818 {ΠἸΡΌΑ] : τηοϑὺ ρῬγΟΌΘΌΪΥ, ἰδοβθ ΟὨΪΥῪ ΜΈΓ 88- 
ΒΟΒΒΟΙΒ, ὙΠΟ ΨΟΥΘ ΟἸΓΠΟΙ οἰθοϊθα ἴο {πΠ6 οἸ66, ΟΥ ποιηϊπαϊθα ἴο 10 ὈΥ͂ 
ΤΟΥ͂Δ] δυϊβοῦιίγ. ΤΟΥ ΔΓ τορογίθα ἴο μαᾶνθ βαὺ 1 8. Βοιη]οἰ ΓΟΌΪΑΥ 
ἔοστη ; δῃά ἴο {818 ΤΉ ΠΟΣ οὗὨ {Π6}} βι{{Ἰπρ' ἴῃ ᾿πάρτησηΐ “6808 ΟἸγὶβὲ 
18 ΒρΡροβοά ἰο τοίου ἴῃ Μαίί. χὶχ. 28., δηὰ δι. δαὶ ἴῃ 1 Οὐσ. νἱ. 2. 
Τῇς ΘΑ Πα ση Β6]4 118 ἀΑΙΥ δ᾽ υληρΒ ΘΑΓΪΥ 1η [86 τρογπΐηρ,, δπα (80- 

οΟΥα πρ' ἴο {π6 Ταϊπηυα]8[8) ἱπ [86 Τ 0 ]6 ; θαῦ ΤΠ6Υ ἅτ οοπίγδαϊοῖοα 
ὈΥ Φοβερῃβ3, 80 ΒΡΟΔΚΒ οὗ ἃ Θοῦπο11-οῦδβο ἴῃ ἴΠ6 ᾿τηπηδαϊαῦθ νυ] ΔΙ ΓΥ 
οὗ [86 Το ρ]6, γβ γα {18 ΘΟΌΠΟΙ] Ὑγ88 ἴῃ 411 ργορδὈ:  ΘοηνθηΘα ; 
Τπουρ ἢ ἴῃ ΟΧΙΓΔΟΓΟΙΠΑΤῪ ΘΙΠΘΙΡΘΏΟΙ6Β 10 τγ88 8886} 0164. 1η {86 ΠΙΡὮ 
ῬΓοβυΒ ΒοιΒ6, 88 γγχἃ8 (ἢ 6856 1η [86 τηοοῖκ ἰγ14] οὗ 6ϑὰ8 Ὁ γῖϑ, Τὴθ 
ΔΆ ΒοΣ ΤΥ οὗ (18 θα] νν88 ὙΘΥῪ οχύθηβῖινθ [{ ἀβοιάβα 8]} ὀδυδθβ, 
σΒΙ οἷν γ γα Ὀσουρμῦ ὈΘἔογΘ 10, ὈΥ ΔρΡΡΘαὶ ἔστοτα 1πέθσιου οουσίβ; δπά αἷβὸ 
ΤΟΟΚ οορῃίβαπμοα οὗ {86 ζἴδηθῦδὶ δϑδιγθ οὗ 186 παζοῃ, Μεῦγε δυάτεα 

Δ Ζοϑθορῆια, Απὶ. συἀἁ. "10. χῖν. ο. 9. ὶ 3. 
3. 7οθορῆυδ, θο Β6]}, Φαά, 110. ν. ο. 4. 82.; 10. νἱ. 6. θ0. ὃ 8. 
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Ὑ68 ΒΡ ])]6οὺ ἰο {πὸ Βοπιδὴ ρονογ, [86 Κ'δηποάσιη Βα (Π9 τὶρμϊ οὗ 
Ἰυάσιηρ ἴῃ ΟΑΡΙ4] ολ868, θαῦ ποΐ αἰουαγαβ; {Π6 δβίοπιηρ οὗ βίβρβοη 
Ἰξας (4.8 γα ᾶνα ΔΙγΌδ ΥΎ ΟὈΒΟΓΥΘα) ἃ ἐυπη ΔΓ δοὶ, δηά ποῖ ἴῃ 
ΘΟμβοαῦθησα οὗ Βοηΐθησδα ργοπουησθα Ὀγ (18 (ὐοθηο0}}.} ᾿ 

Βοϑιάθβ {π6 ϑδαῃμοάσιη, [6 ΤΑ] πλ 1081] τυ ίουβ αβϑοσὺ πδὲ {Π6 16 
ὝΘΙΘ ΟἿΟΣ ΒΙΏΔ]16Γ ΘΟΌΠΟ118, ΘΔ 0 ἢ. ΘΟμ δι βίηρ οὗ ὑνγθηῖν -[Ὦ ΓΘ 6 ῬΘΥΘΟΙΒ, 
ὍΠηῸ διοαγὰ δηα ἀοίοιτηϊπθα ΡῬΘΟΥ οδῦβθβ: ὕνο οὗὨ ἔμβθεθ Ἴ6γΘ δύ 
 Θγτβα]θπλ, δῃα 016 ἴῃ ΘΥΘΡῪ ΟἹ ΘΟὨ ΔΙ ηρ Οη6 δυπαγθα δπὰ ὑπθηΐν 
ἹΠΠΔΡΙΔηΐ8. «οβοριβ ἰ8 8:16 πῦ Θοποοσγηϊηρ (8686 {γα Π4]8, Ὀαΐ {ΠΟΥ 
ΘΟΓΙΔΙΏΪΥ ΔΡΡΘΑΓ ἴ0 δανα οδχὶβίθα ἴῃ (86 {ἰπλ6 οὗ 6885 Ὁ γιδὲ ; σψο, 
“ ΥῪ ᾿πιᾶρο8 ἰδ ίκθη ἔτῸπὰ ἰπ686 ὕπο ΘΟΌΓΙΒ, 1Π ἃ ὙΘΙΥ͂ ΒΓ ΚΙΏΡ᾽ ΤΊΔΠΠΘΓ 
Τοργοϑοηΐβ {86 αἸἤσοηὺ ἄσρτοοβ οὗ αϊαγα ρα ἰβῃμηθηΐβ, [0 Ἡ ΒΙΟΝ (Π9 
ἱταροηϊ θη ἶγ πο κοὰ π|}}} Ὀ6 ἀοοπαρα δοοογάϊηρ ἴο {π6 τϑβρϑοίϊνθ 
ΒΟΙΠΟΆΒΏ6Β8Β Οὗ {Π6}} οΥπλθθ. μέ 7 ἐαν μπίο γοιι, ἐλαξ ιολοδοευεν ἐς ἀηστῳ 
εοἱέλ δὲβ ὁγοίλον ιοἱϊέκοιέ α σαικιδε, δλαϊί δὲ ἵπ ἀαπσεν 97 ἐδε ΦΌΡΟΜΕΝΤ ; 
απά τολποβοοῦεν «ἠαΐί ξαν ἰο ἠϊς ὑγοίλεν, ασα, «μαϊΐ δε ἵπ ἀαηφεν ὁ ἐδδ 
ΟΟΥΝΟΙΙ,; δμέ τολοδοοῦεν δῃαϊΐ ξαψν, Τἤοι 7οοΐ, δλαϊΐ δ ἵπ ἀαπφεν οῦ 
ἩΕΙ, ΕἸΒΕ. (Μαῖί ν. 22.) Ταῦ 18, τ βοϑόθνοῦ 888}] 1ηᾶυΐρσθ οδιδ6- 
1685 δῃα ῃργονοκθα σγοβοηἰτμηθηΐ ἀραϊημδύ ἢϊ8 ΟἸΓιϑίίδη Ὀγοίθοσ, δ8ἢ4]} 
6 ΡυμιθῃΠοα ψ]ἢ 8 ΒΟΥΟΥΙΟΥ δ᾽ πλἶαν (0 ἰπδύ πο 18 ἸηΠϊοίβα ὈῪ {86 
εοετγὲ 9 )μαάσπιοηί. Ηρ, ὙὯΟ 8}|4}} βι} δ 18 Ῥβϑίοῃβ ὑο ὑγαμβρογί Ἀϊπὶ 
ἴο πτοαίου οχίγανασθηοθθ,. 80 88 ἴ0 τᾶκο ἢ18 Ὀγοίμοῦ (μ6 οὈ]θοῦ οὗ 
ἀογιβίοη δηα οοπίοιηρί, 8}}8}} Ὀ6 Ἔχροβϑά ἴο 8 80}}} βυθοῦ ριιπιβῃιηθηΐ, 
ΘΟΥΤΟΒρΡΟΠα ηρ ἴο ὑπαῦ τ Ἰ]οἢ ὑπ Οὐμποὶΐ Ἰαροβεβ. Βαΐ π6 ψ 5884}} 
Ἰοδὰ μῖ8 ἔθ ον - ΟΠ γι βίδη πὰ οὐϊουδ ἈρΡρο αἰ οπ8 δηα ἀρυδῖνα ἰδῃ- 

6, 8[)4}} ἱποὺγ [Π6 βανογοδῖ ἀθρτϑδ οὗ 41] ριι ῃ:ϑῃμλ ἢ (5, ---- απ] (0 
ἔμει οὗ Ὀοϊηρ Βυγηῦ αἰνὰ τὴ {86 Τα εν. οὗ Ηΐπηοπι ᾽:"--- οι, Βανΐηρ; 
ΤΟΥΤΔΟΙΪΥ Ὀδ6θη {Π6 βοθὴθ οὗ ἴβόοβϑθ ΠΟΥΙΤΙ βδουιῆσοβ οὗ οἰ] άγθῃ ἰοὸ 
ῬΜοΙοΟΝ ὈΥ͂ οδυϑίηρ {ποτὰ ἴο ρ8ᾳ88 {πγουρῇ (π6 το, {π6 «6 .)]ϑα ἴῃ ΟὉΓ 
ϑανουσβ ΠτΩ6 .ΕῚ ἴο ἀδμοίοθ {Π6 ρῥΐδοα οὗ (16 ἀδη)ποά. 
ὝΒοσο ΤΠόγὰ 6 ΓῈ ποῦ ὁ Βυπαγοα δηᾶ ὑπ ΠΟΥ͂ ̓ ΠΑὈΙϑη.8 Ἰῃ 8 ἴον ἢ 

ΟΥ ΨΠΠΑρο, δοοογάϊηρ (0 {πΠ6 Ταϊτηυα!5808, [Π6γ6 τγα8 ἃ {γα ΠΑ] οὗὨ [ὰγ60 
͵υάρ68 : δῃᾶ ἴο {18 ὑγσι υαημαὶ βοπλθ ὙΥΙΓΟΓΒ πανα ΘΥΓΟΠΘΟΙΒΙΥ͂ πμαρὶηθα 
{π4ὲ «οβορῇ οὗἩ Αὐμηδίμοα Ὀοϊοηροά, γαίμοῦ (μ8πη ἰο (μ6 στοαὶ ϑ'δῃ- 
μοάση. Βαῦ ὈοΩ {86 τχιῖογβ οὗ [6 Νὸν Τοβίαμμθηῦ δηα «οΒ6ρἢι8 
ΑΓΘ 8116 ηΐ σοῃσογμῖηρ (86 οχϊδύθηοο οὗ βυοῃ ἃ ἰστθυηαὶ. «Γ848πη 18 οὗ 
ορϊμΐοι {πδ0 {μ18 οΘουγύ ν᾽ 88 ΤΊΘΓΟΙΥ 8 Β6βϑίοῃ οὗ {ΠΓ66 ΔΥὈῚ ὑγαίουβ, τ ΒΊΟΝ 
[86 Βοιδη ἰανγβ ρῥογτηϊθθα [0 {Π6 «678 ἴῃ ΟἿ] οαΈ1868:; 88 {Π6 7Τ4]- 
τα ἀἰδίβ ἐμποιυβαὶνοβ βίδίθ {μην οὴ6 υαρα τγὰ8 οἤόβθη ὈΥ̓͂ [Π6 Δοουβου, 
ΔΠΟΐΒΟΥ ὈΥ {86 ραγίγ δοουβοά, δια ἃ {μιγὰ ὈΥ ὈΟ(Ὰ ραγίζθϑ. 10 Ἄρρθδϊβ, 
ΒοΟΥΤΘΨΟΥ, ἰμδῦ ΟἿΪῪ ῥοῦ δἴἴαδιγβ ΟΓῈ ΘΟρ 84 Ὁ]86 Ὀγ (818 ἰτθυηΔ)]. 
ΤΏ τϑίοσομοθ ἴο δυιγαύοσβ, γοοοσησ θη δα ἰο ΟΠ δη8 Ὁγ δ, Ῥδὺ] 
η 1 Οὐ. νἱ. 1---ὅ., 88 Ὀθθῃ βυιρροξθοᾷ ἴο Ὀ6 ἀεγινοα ἔσγοσα [18 (τ θυηα), 

Τὸ 18 δϑβϑηΐ δὶ ἴο 1π6 δηάβ οὗ 7υβί1οθ, {παὺ π6 ῥσχοοθθάϊηρβ οὐ Π6 
σουγίβ Βῃου]ᾶ Ὀ6 οοτητηῖ 64 ἰο νι πρ, ἀπά ργθβουνοά ἴῃ ἈΓΟΏΪΥΘΒ ΟΥ 
χορ βιτῖοβ : Φοθθρθαβ ἰηοστηβ τ ἐμπαῦ ἴμοσο γγὰ8 βιοἢ 8 σϑροβίζογυ δἱ 

. Ὧχ. Τλρπεῖοοι δὲ χίνοη ἃ 115δὲ οἵ εἰχίοθοῃ ργϑοείδοηιβ 0 ἀϊγοοϊοα [86 ϑαηποάγίη ΠΌπι 
ἐδιὸ σαρύνευ 111} ᾿ι8 ἀϊββοϊαιτίοη. (τοθροοῖ οὗ ἐπ0 Τοτρῖο, οἷ. χχὶϊ. 81. Ὑ͵οσῖκ, τοὶ. ἰχ, 
φῃ. 842-- 846. ὅνο. εἀ.) 

2 Ἡλσποοά δ [ηἰτοἀποϊίοη ἴο [80 Νονν Τοδὶ. γοὸ]. ἰΐ. ΡΡ. 188, 189. 
κΆ4 
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Τογαβαίοη, σοῦ σγαθ θυγηῦ ὈγῪ ἰ(δ6 Βοτηδηβ., δηα ψπϊοῖ τὰ 
βατη θη ἃ 1 ΒΟΥΠ68 ΟΥ̓ ΠΟίΑΤΊΘΒ, ΤῸΓ τοοογαϊηρ [Π6 ΡῥγοσΘΘα ηρσα. 
ἙΎοΙῚ {Π18 ρΡἷδοθ, ργοῦθθν, δὺ, ΤΌΚΘΟ ἀοτινϑα 18 δοοοπηΐ οὗ {86 ργο- 
οδράϊηρβ ἀρεῖηβὺ [Π6 Ὀτοϊοπιανίυν ϑίθρμοῃ, γοϊαϊθα 1η Αοἱβ νἱ. δπα υἱῖ. 
ΤΏΘδα ἰγθαπα!β 4180 δὰ ἱπίθυῖου τε βίεγβ ΟΥὁ οὐέοεγε (ὑπηρέται, 
Μαίί. ν. 28.), σῆο ῬγΟΌΔΟΙΥ ΘΟΙΤΟΒΡΟΠΘα τ] ΟἿΓ Δρρασγιύουβ οὐ 
ΤῊΘΒΒΘΏΡΘΙΕ ; 8πα οἶδ᾽ ποδ6 ΟΠΘα 10 νγγὰ8 ὑο ΟΑΥΤΎ {Π6 ἀθοῦθοβ ἴηΐο 
δχθουθίομ, νἱΖ. 1. ΤῊΘ πρακτόρεϑ, ΟΥ̓ ὁτασίογϑ, ὙὮΟΒΟ ὈΌΒΙΩΘΒΒ 10 τγᾶϑ 
ἴο ΙενγΥ 186 ἢπμοβ ᾿πηροβϑα ὈΥ {π6 οουγύ; δηᾶ, 2, Τὴ βασανίσται, οΥ 
ἐογηπιοηΐῖογ8, [086 ὙΏΟΒΟ ΟΥ̓ΘΟ 10 γγχὰ8 ἤο δχϑυγηϊηθ ὈΥ̓͂ ἰΟΣ ΓΟ: 88 {815 
Οἤατσθ γγἃ8 ἀσνοϊγθα οἡ ΚΟ] 6γ8, ἴῃ {π6 ἴτηθ οὗ Ομ γῖδί, (δ6 ποτὰ 
βασανίστης οϑταθ ἴο 5] ἜΪΥ 8 σϑοϊοτ. 
1. Τὸ ΑρῬΘΆ18Β ἔγοπι “6 γ. χα. 12., [αὐ ολτι568 πσογα Βοατγά, δηᾶ )υᾶςς 

τηθπΐ νὰβ δχοουϊθα 1ῃ {Π6 τλοσηϊπρ. ΑἈοοοσαϊηρ το {86 Ταϊυᾶ ὅ 
ΟΑΡΙ 84] σαυβο8  γ ργοι ι 6α ἔτομὰ Ὀοϊηρ μοατὰ ἴῃ [6 πὶρἢΐ, 48 α͵50 
6 Γ6 {Π6 ᾿πδι οι οὗἨ δῃ Θχδι πύου, {πΠ6 Ῥγοποπηοίηρ οὗὨ βοηΐθῃοθ, 
δηά [86 σαΥτγηρ οὗ 10 Ἰηῦο ΘΧΘο 0, Οἢ ΟΠ6 δηα ἴΠ6 β8πη6 (ΔΥ : δηάᾶ 
106 88 δπ)]οϊποα ἰδαῦ δἱ ἰθαδὲ ἴῃ6 θχθουθοι οὗ ἃ βοπίθῃοα βου 6 
ἀοίογγοα ὑπῈ} (π6 [0] οτίηρ ἄαγ. Ηον ΠΆΡΥΔΏΠΥ {818 Ἰηὐαποίοπ 
γγ88 ἀἰβγαραγα θα ἴῃ {Π6 6886 οὗἉ 6811 ΟἸσῖβῦ, 10 18 ΒΟΔΤΟΘΙΥ͂ ΠΟΟΟΒΒΑΤΎ 
ἴο τιοπθοη. ἀἀσοογάϊηρ ἰο [πΠ6 ΤΑ]ανυά, 4180, πὸ ᾿πᾶστασηίβ οου]ὰ Ὀ6 
δχϑουΐρα οἱ ἔδινα ἄαυβ: Ὀὰΐ (Π18 ὈΥ̓͂ ΠΟ Τηθ8 8 ἄρτθοβ τ {Π6 απ 
ΔηΠ ἀοδῖρηι οὗἨ ολριῖαὶ ρυπιβῃτηθηῦ οχργθϑβοα ἴῃ [θυΐῦ, χυ]!, 18. νἱζ. 
Τλαΐ αἷϊ ἐδ6 ρεορίε πιϊσπξ ἔφατ απᾶ ἔεαγ. Τὶ 18 δυιαθηΐ ἔγοτη Μαίῇ. 
ΧχΥῖ. ὅ. {πῶὺ 1ῃ6 σΠΙΟΥ ῥυδβίβ δηα οὐπον ᾿θδαϊησ' πηθῃ διηοπρ {μ6 6 νγ8 
ΓΟ δ ἢγϑί αἰγαϊ [0 ἀρργθμοπα «6888, 1οβϑὲ {Ποῦ ββου]α ὃ6 ἃ τππιυ] 
ϑιηοπρ; [86 ΡΘΟρ]6 : 1ΐ 18 ποῦ ἹπηργΟ 80]6 (παῦ πον ἔδαγοαᾶ {86 (ὑΑ]] δὴ 
τόσα ἴδῃ 1Π6 ρΡοριΐδοα οἵ “ ὀτυβαίομα, Ὀθοδαδο {Π6Ὺ Ὑγ ΓΘ {86 ΘΟ ΙΓ -- 
τηθῃ Οὗ οὔ 1,οτ. Αἰουτγασγᾶβ, ποῦ ουοσ, μθη {8π6 {ΓΑιοΥ “ υἀ88 ρΓ6- 
βϑηΐθα Ὠϊτη86 1} ἰοὸ ΤΠ 6 πη, {Π6ῚΣ ἴδαυβ νϑῃιβῃ θα ΑΥγαγ. 

Ιῃ {Π|6Ὸ ΘΑΥΙΥ ἀρθβ οὗ {π6 “6188 ἰϑίοτγ, υ 1014] ργοοθάσχα τυϑὲ 
Πᾶνα Ὀ6Θῃ ΒΕΙΠΠΙΠΊΔΙΥ͂, 88 Ὁ 811}} 18 ῃ Αεἰα.4 ΟΥ̓ δἀνοοσαίθβ, βυςῖ 85 
ΟΌΓΒ, ἰβογῈ 18 ὯῸ ΒΡΡΘΆΓΔΠΟΘ 10 ΔΠῪΥ Ρετί οὗἩἨ (86 ΟἹα Τοδβίαιηοηϊ. 
ἘΣ ΘΥΥ 0Π6 6864 18 οὐ ὀδυδα ; οὗ {818 ργδοῖοθ 6 ἢανθ 8 τηϑθῖηο- 
ΤΑΌΪ6 ᾿ηβίϑποα ἰὴ 1 ΚΊηρδ 1]. 16---28., ΑΒ σϑβοβ τ ΥΘ Ὠραχὰ δἱ {π6 
ΟἿ ρσαΐθ, ψΒΘΓΟ {Π6 ῬΘ6ΟΡ]6 ΔβΒθ} Ὀ]6α ἴο ἈθδΓ ὭΘΥΤΒ ΟΥ̓ ἤο ρ888 ΔΥΨΨΆΥ 
πον ὕὄτθ, Μιοἤδ6118 {πη κ8 ὑπαῇ θη οὗ δχρϑσίθῃοα πα τ ϊβάομα 
ταϊσηῦ Ὀ6 δϑκοα ἕο {861} ορ᾽ πΙοηΒ ἴῃ αἰ Ου]Ὁ ο8868, απ τϊρμΐ βοπλθ- 
ΕἸ 68 αϑϑϊβῦ τ {Π6}} δάνϊοο ἔποθθ Ἴ8οῸ δοϑιῃθα οι θαυγαββοα ἴῃ {86} 
ΟΥ̓́ 6Δ1186, ΘΥ̓́ΘΠ ὙΓΠ6Ὲ 1Ὁ γ͵ὙὋϑ ἃ σοο ὁ56. ῬχοῦΔΟΙΥ {818 18 Δ] ἀοά 
ἰο ἴῃ Φοῦ χχιῖχ, 7---17. δπα 188. 1. 17.ὃ Ἐτοίὰ (6 Βοιηδηθ, {π6 υ86 
οὗἩ δἀνοοσαΐοβϑ, ΟΥ̓ Ῥδΐγοῃμβ Ὑῆο ρ] θα {Π6 οαυ86 οὗ δηοίβοσ, τυϊσὺ 
μαννα ραββοα ἴο {π6 Φονγ8. [|π {Π18 νον ἴῃ6 πτογὰ Παράκλητος, ΟΥ̓ 
δαἀνοοδίθ, 18 δρρὶιοα ἰο ΟΠ γῖβί, ΟΌΣ ἐπέσγοεβδοῦ τοῖο ρίοαάς {δε σαιιδὸ ἡ" 

1 Φοθορθτβ, ἢ Β6]]. δαὰ. 110. νἱ, ο. δ. ὶ 8. 
3 ΘΟΒΙουΒΠοΥΒ δηὰ ῬΑ ἢ αΥΒ Β Γοχίοοη, ἱῃ γΟΟ6, 8 Θαηδβούτη, ΤΥ. 
4. Απὰ εα͵δο διποηρ [6 Μαγοοῖξζθθ, 8 παίίοη ἱμμ ὈΙ ηρ [Δ6 ἰηϊοσίοσ οὗ ϑοιίῃ Αἰτοδ. ---- 

ΟδιρΌο 1} Β Ὑταγο 8 ἱπ 180 ἱπίογῖοσ οὗ δου Αἰτῖςβ, νοὶ]. 11. Ρ. 2386ὅ. (:ομάοη, 1829. 8γνο.) 
Ἑτοτη [Π 18, δηα οὐπον οοἰ οί Ποο8 Ὑ ἢ δον οὔδοσυϑηοοβ, Μσ. Ο,, ἐΐη ΚΒ ἰτ ῥγοῦδῦϊο ἴπαΣ 
1. Μαγοοίζθα ἀγὸ οὗ 6» 18} ΟΥ Ατδθίδη οσγὶρίη. 

5. Μ|ςμΔΟ] 188 Ομ οπΣ 68 οα ἴῃς 15 οὗ Μοδοδ, γῸ] ἵν. ΡΡ. 8320---83928. 
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σππόνα ὙΠ ἢ18 ΕλίΒον, (1 Φοδη 1. 1.) ὙὍΤῆδ ἔοσῃ οὗ Ῥχοοθοάϊηρ 
ΔρρΘΔΥΒ ἴο ἴδᾶνο Ὀ66Π 88 [Ὁ]]ΟΥΡΒ: ---- 

1. ΤΒοθα Ὑἔ[ὧἔὸ ΤΕ͵ βυιμημηοηθα Ὀοΐοτο οουγίδ οὗ ἡπα]οαίαγα, ὙΓ6ΥΘ 
δα ἰο θ6 προγεγραμμένοι εἰς κρίσιν, ὈΘοδιιθ6 ΠΟΥ. Το γὰ οἰὐθα ὈΥ ροεὺ- 
ἱηρ' ὉΡ ΤΠΟΙΡ Ὡδηγδ8 1 ΒΟΠῚΘ ΡΌ]ϊΟ ὑΪδοθ, δηᾶ ἰο {π666 Ἰπαρτηθηΐ νγὰ8 
ΕΘΝ ὰ ΟΥ̓ ἀφοϊαγοα ἴῃ τεϊάπρ. Τὴ Οσϑοῖκ τγιΐογβ Δρρ]16α [Π6 ὕδστα 
προγεγραμμένους ἰο ἰμοθα σΒοῖ] (Π6 ΟμηΔπ8 0816 »γοβογίρίος οὐ 
Ῥτοεογίδεά, {παῦ 18, μΟθ6 Πδπι68 ὍγΟΓῈ ρΡοδβίθα ἘΡ ἴῃ ὙΤΙ Πρ 1 ΒΟΙῺΘ 
Ῥυδ]1ς ρἴδοθ, 88 ῬϑΥβοῃβ ἀοοτηθά [0 416, ΜΙ ἃ τονγασγὰ οἴδγοα ἰο τ δο- 
ἜΘ ποῦ ]Ἱα Κ1}} ἰμθπι. ΤῸ [18 αϑᾶρὸ {Π6Γ6 18 8ῃ 8} 810 1π [86 ΕΡΙ8116 
οἴ δυο (νοσβο 4.), υιβοσὸ [Π6 ῬΘΥΒΟῚΒ ὙΠῸ 86 8βαϊ4 ἴο Ὀ6 προγογραμμένοι 
εἰς τοῦτο τὸ κρίμα, [ὍΧε ιογΐξίοπ ἕο, ΟΥ δοίογε αοδογίδεα 07, ἐλὲβ σοπ- 
ἀρπιπαξίοπ, ἀσποίθ ὑΠο86 τὸ 6 γῸ Ἰοηρ Ὀοίοτο ἀθβοσι θά, ἴῃ {π6 6χ- 
ΦΙΏΡ]68 οὗ {Π6ῚῚ τ] κοάποϑβ οοηίδι θα τὰ {πΠ6 ττϊηρβ οὗ Μοβοβ δηά 
μα Ῥτγορμαῖβ, βθο 848 1ΠπΠ6 δηῆρθ]8β (μὲ β'πηδθα, {86 δηςθα!]υνίαηβ, {ῃ 6 
ῬΘΟΡΙΘ οὗ δοάομι, ἕο. Απα 1ῃ {Π6 Θομπᾶαἀοιηηδῆοι οὗἉ ἴπ686 βίπποῦθ ἀοα 
[88 βΒῆονσῃ πα 6 “11 ἀο ἴο 411 οἴβοσβ 6 μον [π {ἢ δεογρᾶ 
Ἡπηρθ 411} [1566 ἰθδοῦοβ δῃὰ ΡΌΓΘ ρσϑοῦοθβ μανα ὕθθὴ τηοϑῦ 
ΟΡΘΏΪΥ Ῥγοβοσιροα δηά σοομπαριμπθά, πὰ ἴπ {16 [Ὁ] ΟῚ ν ΓΒ68 οὗ (16 
βα1ὴ6 ΘΡΙ8.16 {πΠ6 ΑΡροβί]α ἀἰβ ποῦ Βρθοιῆθβ γῃη0 {686 ῬΘΥΒΟΠΒ ΓΟ. 

2. Ης ψΠὸ οπίογοα ἐμὰ δοίϊου ψϑηῦ (ο {π6 υᾶρθδ, δῃὰ βίαϊθα Ηἷ8 
αῇαιγ ἰο {ϑτὰ ; δηα ἴμοπ {Π6 Ὺ βοηΐ ΟΥ̓ οΘσΒ τα Ὠΐτη ἰο βεΐΖο {86 ραγίγ 
Δ Ὀτηρσ Πἷπλ (ο ᾿υδίῖσ6. Τὸ {818 ουν. Ιμοτὰ 8168, τ ἄρῃ ἢ6 βᾶγ8 
(Μαΐε ν. 2ὅ.), κἴσγοο ιοἱέλ ἰλίπο αὐἀυεγεατῳ τολῖΐε ἑλοι αγὲ ἵπ ἰἦδ τοᾶν 
το ἦ ἀΐπι, Ὀδίογο ἰΒοὺ γῦ Ὀσουρμύ Ὀοΐοτο {π6 Ἰυάρα, Ἰοϑὺ μου Ὀ6 ὁοη- 
ἀοσηποά, οὐκ [86 ἀδΔγ δρροϊπίοα ἴον Βϑαγίηρ (86 οδιδα, ὑπ ῥ] Αἰ ΠΗ͂Σ 
δα ἀοίδηδηύ ρμγοϑοηϊθα {μϑιγβοῖνθβ Ὀοίοσο {86 Ἰυάραθδ; ψ80 δὺ ἔγχεϊ 
βαὺ αἰοπθ. (Πθυΐ. χχυ. 1.) [ἢ Ἰαΐοσ ὥπηθβ, (86 “6. 18} Ὑυ σι ο Γθ ̓πίΌυτα 
8, [αὐ ([Β6γ6 Ἴογα δἰαγϑ ὕνγο ποίδειθθ θα οηρίηρ ἴο {86 Θουγί, Ο.Θ 
οὗ ψ βοτὰ βίοοα οὐ (86 σρῃύ μαπᾶ οὗ {π6’ υάσα, ψγ8οῸ τοῦθ (80 βθῃ- 
ἴθηοα οὗ δοαυϊί4] : δῃὰ (6 οἵἴδμοσ, οὐ ἢἷδ8 ον βαπά, τῆο στοῖβ ἰδ 
βδθπίθῃοο -ΟΥἨὨ οοπἀοιμμαίΐοη. Τὸ {818 οσυδίοπι, ῬΓΟΌΔΌΪΥ, ΟὟΓ ϑανϊουῦ 
τοίεστοα (Μαῖΐ. χχν. 38.) ψθη, δρεακιηρ οὗ ἔμθ ἰαϑὶ Ἰυδρτασηΐ, 6 
Βαγ8, ἱπαῦ 6 ν}}} 5εὲ ἐδλ6 δἦδερ οπ δὲβ τίσλέ λαπά, ἴῃ οσάδσ ἴο Ὀ6 δὸ- 
αυϊιεα, απά ἐδ φυαία οπ ᾿ἀΐδ ἰε, ἴτι ογᾶοσ ἕο Ὀ6 Θοπάθιηπιθα, [0 δρ- 
Ῥεδῖβ ἰδὲ (186 7 ]οἷα] ἀδογθθθ Τοῦτα (88 ΠΟῪ 8.}}} αγὸ ἴῃ (86 480) 
ἢγβί τι τθ ὈΥ 8 ποίασυ, δηα 1πθη δι οπιϊσαῖθα ΟΥ δηηι}}16 ἃ Ὀγ 1Π6 
τηδριδίγαίθ. Τὸ {π|8 {86 ῥτορμοὺ 1βϑῖδῃ δ] 0468 ποθ μ6 ἀθμοῦῃοοδ 
8 1006 πηΐο ἑΐοηι ἐλαΐ ἄφοτοο μηγίσλίοοια ἄδογθο8, ἀπά ἰο ἐδό τογίξοεγ8 {Πα 
τγίίε στ δυοιιδηιε85. (188. Χ. 1. ΤαλΥρΊπ8] Υοπάθτιηρ.)} ΤῊ )υᾶραεθ βϑέ, 
0] 6 [Π6 ἀοἰδηαδηίδ βίοο, ραγου]αυν ἀυγίηρ (86 Θχδη πδοη οὗ 
γ]ποαβοθ. ΤΠ, ὡόδιϑ εἰοοα δοξοτο ἐδ φουεγηον. (Μαῖϊ. χχυἹ!. 11.) 

ὃ. [πὶ ΟΥ̓ΤΏΙΏΔ] 8868, ὙΒΘῺ [86 118] οαπη6 ου, {π6 ᾿υαρο᾿β ἢγδϑί οδγθ 
Ἧ88 0 Ἄσχδμογύ (86 οὔ πηδὶ ἴο ΟΟὨ θβ8 ᾿ἷβ οσίηθ, 1 6 ΤΘΆ]Ὺ Τ6ΓΘ 
σα γ : τὰ ΨΦοδθυα οχμβογίοα Ασμδη ἴο ψχίυο σίοτυ ο ἐλ Ποτὰ Οοά ο 
Ἰεγαοῖ; αμα πιαΐδ ᾿ς ὑπό μπίο ᾿ἀΐπι. (7 ο8}. νἱ!. 19.) Τὸ {818 ουδ- 
ἴοι οὗ [86 618, δύ, Ῥδὺϊ βϑϑιὴβ ἴο δ] υἀθ, μθ ἢ6 Βαγϑ, Παρρῳ 5 

1 ῬΑ ΓΒ Β δηὰ ϑοδουδηονΒ Τ᾿ χίοοη ἴο [16 Νον Τοβίδιμοπί, γοοῦ Προγραφω. ἘΒοοΙἢ- 
τογὰ οη πάρ, 4. 

3. αγπιοῦ Β Ὁ θογυδίίοῃϑ, γοὶ. ἰδ. ΡὈ. δ19---δ21. 
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ἦε ἐλαὲ σοπασπιπείδ ποὲ ᾿ύπιδεῖ ὅν ἐμαί ἐλίπσ τιολίος ὧδ αἰϊοιοείδ, (οτΩ. 
χῖν. 22.); ἐδμαὺ 18, ψῃο, Ὀοὶπρ οΘομγπορϑα οὗ (86 ἐστ οὗ ἃ {πϊηρ;, ἀοο8 
ποῦ ταν δηα οἰδούμ! Υγ σομάθιημ Ὠ]Π1861} ἴπ {86 βιρμὶ οἱ ἀοὰ ὈγΥ 
ἀδθηγιηρ ἢ. Αἴ {Π6 δοουβαοη ταἶβ ἰαϊὰ Ὀοίογσθ (δ6 οουγί, [86 
πῖνε γγ88 ὨΠρΑΙα ἴῃ ἢῚΒ ἀοἔθῃοθ, δηᾶ {μογοίοσα ΝΙοοάριημβ βαϊά ἴο 
{Π6 ΟΕ] 6Γ ῥυϊοβίβ θὰ ῬΒαγιβθοθβ, οί οἱν ἴαιο ἡμάσε απν πιαπ δε οτγε ἐξ 
ἦσαν ᾿ἴπι, απα ἄποιο ιοδαΐ ὧδ ἀοίῇ ἢ (Φοἢη νἱ}. 61.) Ἷρ ἀυγίηρ {π6 
{γ1Ἃἱ, (86 ἀρξομπαδπί, ΟΣ Βαρροβθα οσϊπαὶμαὶ, βαϊα ΔῺΥ {δίπρ ἐμαὶ ἀ18- 
Ῥ]αβοᾶ δἰὐὐμονῦ {πὸ ᾿υαρθ ΟΥ [18 ΘοΟΌΒΟΓΥ, 10 ψγ8 ποῦ ἀπαβιυὶ ἴῸΣ 186 
Ἰαυϊου ὅο βιλῖα πὶ οἡ ἰμ6 ἔλςοθ. ΤΠῚΒ τγὰϑ {Π6 ο886 τσὶ δ. Ῥβὺ] 
(Λοίβ χχῖῖϊ. 2.), δηὰ [86 βέωθ Ὀγυΐαὶ οοπάποί ῥγϑναὶὶβ ἱπ Ῥογβία ἴὸ 
11Π18 ἀδγ.} 

4, Τῃ τηδίζουβ οὗ 116 δηᾷ ἀδδίθ, (Π6 ονϊάθηοα οὗ ομο τϊΠ685 τγαϑ 
ποῦ 80 Πποϊοηῦ: ἴῃ ΟΥ̓ΔΟΡ [0 Θδ δ Ὁ] 18} ἃ ΟμαΥρο, 10 88 ΠΘΟΘΒΒΆΣΥ ἴο ἢδν6 
(.6 ὑδβ Δ ΟΩΥ οὗἁὨ ὑπὸ ΟΥ̓ Τ͵Χ66 ΟΥΘα]0]6 απα Ὁπὲτρ δ 4016 τυϊζηθβδοβ. 
(ΝυπΡ. χχχν. 80.; Τϑαῦ. χνῖ!, 6, 7., χιχ, 16.)ὺ ὙΠουρΡὮ {π6 ἰανν οὗ 
Μοββθβ 18 β]6ηῦ Θομοουῃηρ {Π6 ΘΥΙάΘ ΠΟΘ ΟΥ̓ ἡγΟΠΊΘΕ, «ΟΒΘΡΒῸΒ Β8Υ8 (μα 
1 νγᾶϑ Ῥσομι 164 ου δοοοιῃηῖ οὗ {86 ἸΟΥΙΥ͂ πα Ὀο]άποβϑ οὗ {μ6ὶν βαχ ἱ 
Ηδ6 «αἷἶβο δα 48 ὑπαὺ [86 ἰθβυστηοηυ οὗ βουυδηΐβ νγ88 ᾿π8π15810]6, οἢ δο- 
οουπύ οὗὨἍ {π6 ργοΟΌΔὈΙ ΠΠν οὗἉ {πεῖν Ὀοϊηρ ᾿πΠμπθησοα ἴο βρθαὶς ννῇῆδὶ νγδβ 
πίστι, ΟἰἴΠΟΥ ἔγομη πορα οὗ ρϑὶπ ΟΥ̓ ἔδδγ οὗ ̓ἀμαυρῥδουν Μοβὺ Ἰκοὶν, 
{818 ψγᾶϑ (86 Ἔχροβιἤοη οὐ {86 βοῦῖθεβ δῃᾶ ῬΒδγίβοαβ, δα {Π6 ρτδοίϊοθ 
οὗ [86 678, ἴπ {Π6 ᾿αβύ ἀρὰ οὗ {πεῖν ρο [108] αχἰβίθῃοο; ὙὍῊ6 ρατγίγ 
ΒΥΓΟΤΏ Π6]α Ρ ἷ8 τἱρηῦ παπᾶ, τ ]Οἢ Οχ ]δηβ αὶ], οχ]ῖν. 8., ἤγήάοϑβε 
γιομίδ βρεαλοίί, υαπῖΐν, απὰ ἐλεὶγ γῖσλέ μαπά ἴ5 α τίσἠξ λαπά 0} [αἰξελοοά. 
Ιὴ φσϑῆοσαὶ, {π6 τὶ 6 8865 ἴο Β6 ΒΓ 6] ποῦ ρσοπουμοθ (ἢ6 ἔογπγ]α 
οὗ [Π6 οαἵ, οἰ θη 1 τνα8 8 7. 1018] ΟΠ6, ΟΥ Τα Κθὴ Οἢ 8ΠΥῪ ΟΥ̓ΒΟΥ 
ΒΟΪ]οτη Οὐοϑβϑῖοη. Α ἔοστηια γὙ8 τϑϑᾶ, ἴο πο {Π6Ὺ 8614 “4γιθη. 
(1,ον. ν. 1.; 1 Κῃρβ νυ}. 81.) Βοξοσσίηρ ἴο {Π18 βαρ ἢ θι “7688 
ΟἸ γι νγἂϑ δα)υγοα οσ ρα ὉΡΟῚ Ϊ8 οὐ, μ6 ᾿τητηθάϊδίθὶΥ τᾶ δὴ 
δΏϑοῦ, (Μαιῦ. χχνϊ. 63.) ΑἸ] τηδῆμοῦ οὗ ἔαϊβα τϊΐηθβϑ τγα8 ταοϑὲ 
ΒΟΥΘΥΘΙΥ τυ ιρ6α, (Εχοά. χχ. 16., ΧΧΙΙ. 1---8.}} 

ὅ. Τῃ αποβίϊομβ οὐἁ ργοροσίῃ, ἴῃ ἀοίδυῦ οὗὨἨ ΔῃΥ ΟΥΒΕΓ τθϑηβ οὗ ἀ6- 
᾿Οἴβι0η, ΓΘΟΟΌΤΒΘ γὰ8 παά ἴο {π6 ἰο, [ἢ {Π|18 ΤΏ ΠΟΥ, 10 ᾿Ἡ11}] Βα σϑοοὶ- 
Ἰοοίρα ἐπαὶ {πὸ Ἰαπα οὗ δῃϑϑῃ νγᾶβ αἰ! δα ὃν «οβἰναα, ἴο τ ΒΙΟᾺ [Π6Γα 
ΓΘ 80 ΙΏΒΏΥ ἈΠ] ΠΒΊ0ηΒ ἴῃ {πΠ6 Ο]α Ἰοβίαπηθηῦ, ραγ ΘΟ ΑΥ]Υ ἴῃ ἐπ6 θοΟΚ 
οὗ Ῥβαϊωβ. ἀπά 1 βῃουϊα βθϑῆι, το ῬΊΟΥ. ΧΥ]. 33., Δη4 ΧΥΙ]. 18. 
ὑπδῦ 10 νγὰβ υϑθα 1ῃ οουτίβ οὗ }πϑ8ύϊοθ, ἰπ {86 {ἴτη6 οὗἨ βοϊοχβοη, ἐμουρσῃ, 
ῬΓΟΡΔΌΪΥ, ΟὨΪΥ τὶ {Π6 σοπδοηΐ οἵὁἨ ὈοΙΠ ραγίϊθθ. [Ιἢ ογέριϊπαῖϊ οΆΒ68, 
ΤΘΟΟΌΓΒΘ γγἃ8 δ [0 {86 Ββδογϑα ἰού, οδ]]ϑὰ {Πτ|πΔ δηἀ ΤὨυτηγαΐμ), ἴῃ 
ΟΥΟΥ ἴο αἀὐϑοουόῦ, ποῦ ἴο δοηνῖοῦ [Π6 σα] ραγίγ (Φοβῇ. νἱῖ. 14---18. 
1 ϑίδιη. χῖν. 837---4δ.}: Ὀαΐ 10 ΔΡρΘᾶσβ 0 μαῦθ Ὀθθῃ υδοά οἿ]γν ἴῃ {86 
0886 ΟΥ̓ Δῃ. οί Ὀοϊῃρ' ἰγαπδρτοββϑα, τ δῖοι {86 τ }.016 ΡΘΟρ 6 μα ἰβίθη, 
ΟΥ̓ {πΠ6 6846» οὗὨ (86 Ποβῦ ἴῃ {161} πϑιηθ. ἢ ἐτὦ 

1 Μοιίεχ 8 Βοοοῃὰ ΦοῦΓΗΘΥ, Ρ. 96. Ἠδηνναγ 8 ΤΎΔΥοΪ8, γο]. 1, Ρ. 299. “΄ 
5. ΜΙ|οδΔΟΙ 188 ΟὐΟτηπηθηϊαγῖοδ οὐ ἴδ6 Τανγϑ οἵὗἨ Μοβββ, νο]. ἱγ. Ρ. 835. Βοβη]  Ασόδοϊ. 

Ἡρῦν. Ρ. 74. Δοδβορῆπδβ, Απεὶ, δά. 110. ἱν. ς. 8. 8 1. - ; 
8. ΜΊΟἢ86}18᾽ 8 ΟΟἸΩτηοπίδσίοθ, νο]. ἱἰγ. Ρρ. 842, 843.( Βυιηΐηρδ ΒΆΥ8, [πδὺ ἴῃ 8968 οὗ 

1ΔοἸδίτΥ, [Π6 ὅοννβ δββογὶ [Π6 δ τηἰϑβὶ ὈΣ ΠΥ ΟΥ̓ ἔλ]86 τυϊ μη 8868; θα Β6 σῖνο8 ΠΟ ΘΌΪΒΟΣΙΥ [ῸΣ 
114 βιδίο πιο ηΐ. 

4 ΜΙΟΒΔΟΙ 8 5 Οὐ ηἰΑΓ65, γο], ἷν. ΡΡ. 8δ7.--3269, 
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Α ῥϑουϊαν τηοᾶδ οὗὨ 6] οι πσ (86 ἰτα ἢ τγαβ ϑηρϊογοά ἴῃ ἐπα 6866 οὗ 
8 ὙΌΙΩΔΠ Βυδροοίοα οὗ δαυ]ίοσΥ. 6 γγαὰϑ ἴο Ὀ6 Ὀτουρῇῦ ΟΥ̓ ΒΟΥ ἢυ8- 
Ὀδηα ἰο {86 ἱΔΌΘΓΠΔΟΙ6,---Δου σαγάβ ἰὸ (π6 ἰθιρ!α; ΠΘΓΘ 886 ἴοοῖκ 
8 ΟΔἰἢ ΟΥὗὨ ρυγρδίίοπ, ᾿πργθοδῖπρ ἰγθιηθηάουβ ρα πἰβητηθηῦ ρΡΟῚ ΒοΓ- 
6] ὙὍδο ἔοσγιῃ οὗὨ {{|8 ργοοθδβϑ (1 ἢ 8 ἴΠ6 Τουπαδίοη οὗ ἐπε ἐτὶαὶ 
Ὀγ ογάοδὶ {μεΐ 80 εξοχε Πὰ Ρτονδ]θα πῃ (6 ἀΑΥς 8ρ68) 18 ἀοία)]οα δἱ 
Ἰεσία ἴῃ ΝΌΙΌ. ν. 1]---31., ἴοὸ τοῦ (Π6 ΤΑΡΌΪΏ]ΟΑ] τσιογΒ ἢδνθ 
δἀἀοὰ 4 νϑγοῖυ οὗ ἔἸνοϊουβ ΘΟγοιοθ8. [Ὁ ᾿πποοοπί, [ἢ6 ποϊηδῃ 
δυβεγοα πὸ ΠΟΘ ΘΏΙΘΠΟΘ ΟΥ̓ ἸΠΊΌΓΣΥ ; Ὀυῦ 16 συ, [ἢ6 Ῥυπἰβητηθηΐ 
ψΒΙΟἢ βῆ 6 δὰ ᾿ργοοαῖθα οἢ ΠΟΥΒΟΙ δ Ἰτητηθαϊαίο]ν ουογίοοκ Βοσ. 

6. διοηΐθηῃοθθ ΘΓ ΟΠ]Υ͂ Ῥχτοποιυποθα ἴῃ {Π6 ἀαγ-πι; οὗ ΒΊΟΝ οἷγ- 
ουμηβίδῃοθ ποίϊοα 18 ἰΚθη ἴῃ διαϊηῦ Το 8 παγγδίδνο οὐ οὖσ βδαυουσ 
ΤΆΟΟΚ {τ18]. (Χχι!. 66.)) [Ὁ ττᾶϑ (ῃ6 συβίοτῃ διηοηρ {π6 96 )778 [0 ῥγὸ- 
ΠΟΌΠΟΘ Βοηὕθῃοα οΟὗὁἨ σΟΠἀΘΙΠΔΏΟΝ 1π (18 ΤΊΔΏΠΘῚ :--- 716 ἐς σεν ὁ, 
ἤεαίλ. (Μαῖίι. χχνὶ. 66.) [Ιἢ ΟΥ̓6Σ Θουμίγ168, ἃ ροΥΒΟμ Ἐ οοπαάενηπαΐζίοη 
ὙΆΒ ΒΩΠΟΏΠΟΘα [0 Πἰπι ὈΥ ρσινὶπρ Πῖηὶ ἃ δίασΐ δβίοπο, δπα ΒΒ αοφμίέέαϊ 
Ὁγ σίνιηρ; Βίτη ἃ τολέξο δίοπθ. ΟΥἹᾶ ταϑῃηίομβ {818 ργϑοίϊοθ [808 :--- 

ΠΝ τ ΡΨ ΕΝ ἸΣ 
ΓΚ Πβαβμ μα) ματα τ πα τίσει στϑ θα 
Ναπο φυοχμε δἰο ἰαία ἐεί δεπίεπίϊα ἰγίσίϊ ------ 

Μετ. 11. χυ. 41---48. 

ἐδαουπνϑδις 476 ΟΥ 4 

ῬΡλίίε ἀῴμβ δὲ δίαεξ πὶ δίῃ δὴ τ ἀσὸ οϑβέ; 
ΤΒο ,γεέ ἀΌσοϊνο, ὃτιὶ ἔδίθ ἰδ ἴῃ [86 ἰαδέ. 

ὌΒΥΡΕΝ. 

1ῃ δἰ πβίου ἰο {118 ουδίομμ, βοῖὴθ οὐ ϊοβ ὃ αν ϑυρροδβοᾶ (δαί οὔτ 
ϑαυῖοῦσ (ΒΒ 6νυ. 11. 17.) Ὀχογαῖβοβ ἴο ρῖνο [86 Βρί γῦαδ] ΘΟΠΑΌΘΓΟΥ ἃ τολίξο 
δίοπο, απα οπ ἐδ δίοπο α πεῖ παπιὸ ιογϊέοη, τολίολ πὸ πιαπ ἀποιοοίῇ, 
βαυἵπο ἣἧξ ἰλαὲ τεοσεϊυείν, τὲ; ὙΨΙΟΝ ΤΥ Ὀ6 Βυρροβεαά 0 ΒΙσ ΗΠ] --- ἢ εἰ 
ἄοπε, ἐλοι σοοά απά ζαϊέ ἢιἷ δοτυαπί. ὙῈΘ 16 Ββίομοβ οὗ [6 δποϊθηΐθ 
ΘΙ ᾿ΠΒΟΥΡΟΘα ἢ ΟΠαγαοίογβ: δηα 8ὸ 18 {86 ψὨϊ βίομθ τηθηιϊοηοά 
π [86 ΑΡοολγρθθ. Ἂοοογάϊηρ ἴο Ῥοσβῖαβ, {86 Ἰοοσ Θ᾽ 88 ἴπ6 ΤΌ Κοη 
οἵ οὐμαθιμῃδίοῃ : 

ἘΣ Ῥοιΐβ ε8 πέστωῃε Υἱ:ο ὑγξῆροτο Τλεία. 
8.4:. ἷν. 18. 

ἙϊΣχίης (ὮῪ βϑρτοδ οἱ ἐμὸ Ὀγοῖν οὗ Υἱοθ. 
ΒΕυΜΜΟΙΡ. 

1 ΒΒ] σι Αὐςομοϊομχία Ἡδθῦγαϊοδ, ΡΡ. 79, 80. 
3 Ἐὸσ ἃ [1}] οχδηιϊπαϊίοη οὗ δ]} πὸ οἰγουτηδίδηοοδ διθηϊηρ (ἢ 6 ἐτίαὶ οὗὐἨ 9 6618 οὗ Ναζα- 

τοῖλ, [6 τοδάδσ 18 ΠΟΟΘΘΘΑΓΙΪΥ γοΐεττοὰ ἰο Ὧν. ῬΙοΚοτίηρ Β δοοσαγαῖθ δηὰ οἱορδηῦ ἐγαπβδιίοιι 
ἄοτα ἴπ6 ἘΥεποῖ οἵ Μ. Παρίη᾿ 8 “ Τυΐαὶ οὗ δοθαβ Ὀθέοσο Οδίδρμας δηὰ Ρ᾽]αῖο; " συ] οἢ ἰβ 
τερτίηἰδὰ δ δπ Αρροῃάϊχ ἰὸ Ῥγοίδϑϑοσ ΟὙΘ ΘΓ Β τ βίο εν “ ΕἸχαπιϊηδίοη οἵ {86 ΓΤαδί- 
ΤΩΟΏΥ οὗ (πΠ6 ΕΌΩΣ Εἰνδη οι ἰϑὲ8 ΕΥ̓ [86 τ]ο8 οὗ ουϊάθηοο δάμη ηἰβίθγοα ἱπ Οὐουτίβ οὗ Ψαδεῖσο, ἢ 
(Φοπάοη, 1847. 8νο.) [ἴπ δῖ8 βἀαλίγαὶθ ΤΡ ἴο δπᾶ τοίαϊαϊίοη οὐ [ῃς ΘββουθοΒ οὗ ἃ 
δι011}6 7 ενν δὰ δηϊαροηΐδε οὗἨἁ ΟἸ τ βιϊδηϊ τυ, Μ. Πθαρίπ πδ8 τηοβὲ βαιβίβδοιου! ν δμονπρ τθδὶ, 
ἰὐγουρῆοας (π6 οἷο οοῦγβο οὐ ἴἱ6 ἐγίδὶ οἵ Ψ2ε888 Ὀεΐογο τπ6 βδημοάτγίη, (Π6 γυ]ε8. οὗ ἴῃ 
δενίδῃ δ ΟὐὗὁἩἨὨ Ῥτγοοδάσγο Ῥγογθ τό δεῖν νἱοίδιοὰ; δηὰ (μδὲ [86 δοσυδεὰ νϑ8 ἀδρτίνοα οὗ 
τἰρσμια Βοϊοηρίης Ἔνθ τὸ 186 ταοδηαδὶ οἰζεη, {6518 ΟἸτίδι γγ88 διτοδίϑα ἴῃ {π6 πίρηῖ, θδοππά 
88 ἃ τηδιείβοιον, δδδίθη Ὀαίογο μἷβ δσταϊ ιπηθηΐ, δηα βίο κ ἰῃ ορθη ὁουσὶ ἀθπτίηρ, 186 υγία]. 
δ νγ88 ἰσίςξᾷ οἵ ἃ ἔδδαδί- δύ, δῃὰ Ὀδίοσο δαηγίϑο; [6 γγ88 σοι ρο  ]οἃ ἴο ογἰπιίπδίο ἢἰπι8. 1, 
διὰ 1ἢϊ5 Ὁπάδσ 8 οδιἢ οὐ βοϊοιηη ἱπάϊοΐδὶ δὰ )αγαιίου ; δηὰ ἰις Μ͵88 βϑοηιθησεα οὐ [16 88Πὶ0 
647 οἵ δ οοῃνίοιίοη. [τ 4}} 1686 ραγεσαΐδγθ ἔμ ἰανγ νὰν ΠΟΥ ἀἰϊδγοραγ θά. 

Ὑείϊδιείη, Ποἀάτίάζο, διὰ Πόδη Τ οοάδουδο οἡ ἼΟΥ. 1, 17. 



140 εὔειοϊεἢ Οὐοιιγίε ὁ ὕμαϊοαΐαν, 

Βαΐ, 88 ἐῇοῦο 88 ἃ πεῖο παπιδ, ἸΠβου] θοα οὐ {πα ψἢϊ6 βίοπο ρἴγοῃ 
ὉΥ οὖν Ἰμοχά, τολίοἢ πὸ πιαπ ἀποιοοίδς διιξ ἦδ τοῖο γεοοϊυοίς ἐξ, τὰ Βῃου]ά 
ΤΑΣ βθϑῖ ἐμαΐ (86 41 δῖοπ 1 {Π]18 ραϑβϑᾶσο 18 [0 {Ππ6 ἔθβϑογα ἢοϑρὲ- 
ἕαΐο5, οὗ π ΟΝ [Π6 Τοδάου ψ1}} Ηπα δὴ δοοουηΐ ἐη77α, ἴῃ 1Π6 οἷοβα οὗ 
ΟΒδρ. ΥἹ. οὗ Ῥαγὶ ΤΥ. οὗἩ {118 νο]ιπιθ. 

7. ὅσοι Τόσο {86 7. 1614] ρΡΥοσΘΘαΙ ΠρΡΒ ἴῃ ΟΥ̓Δ ΠΑΤΎ Οᾶ868, ἤδη {π6 
ἔοστωβ οὐ ἰδ αγα ουβοσνοᾶ. ΟἿ Βοιῃὴθ ΟΟΟΔΒΊΟΠΒ, ΠΟΎΤΘΥΘΙ, ΠῚ ΡΔΓ- 
ὉοΌΪΑΓ ῬΘΥΒΟῚΒ ὙγΟΓ6 ΟΌΠΟΧΙΟῸΒ ἤο {Π6 ΡΟΡυΪδο6, 10 γγ88 δι] ἴον {ἢ 6 πὶ 
10 ἀοιηδπα ρῥγοιωρί βίο ρου {π6 Βυρροβθα ἀδ]παυθηΐβ. [0 18 ψ6}} 
Κηονῃ {παΐ πὶ Αἰ, ἴο {π18 ἀΔΥ, [ο86 γηὸ ἀδηηδπα 1πδίϊοο ἀραὶπδί ἃ 
ΟΥ̓ΓΏΪΠΔ], ΤΟΡΑΙΡ ἴπ ἰαγρο ὈΟΘΙ68 ἴο {π6. σαία οὗἩ [88 ΤΌΥΔ] ΤΟΒΙάΘΠ 66, 
Ὁ ΠΘΓΘ (ΠΟῪ ΠΑ ΠΟΥΤΙα ΟΥ168, ὑραυῖπρ' ΤΠΟΙΡ ραττηθηΐθ δπα {γον ]πρ; 
αυδί ᾿Ἰηΐο {π6 αἷτ. ΤῊ Εγουτηδίδηοα ἰπσονγβ στοαῦ ᾿Ἰσῃῤ ἀροὰ [86 
οομάαοί οὗὨ {86 6718 ἰοτψαγαβ ϑαϊπῦ δὰ], σι θθῃ {86 οἰϊοῦ οαρίδϊη οὗ 
186 Ἐοπηδη ρΆΥΤΊΒΟΝ δὖ «6Υ ΒΑ] οτὴ ργοβοηύθα ὨϊτηΒ6} Ὁ ἰο πο. (Αοίβ 
χΧΙ!, 28 ---836.) ὙΒΘΩ {Π6Υ ουπὰ [86 Αροβίϊθ ἴῃ ἴῃς ὑθιιρῖθ, ργθ- 
)υαϊορά 45 {Π6Υ ΤΟΙ͂Ο ἀραϊηδβύ Ὠΐτὰ ἴῃ ροποσαὶ, δηά δὖ (μα {π|6 ραγίιου- 
ἸΑΥΪΥ ἱγστιαἰθα Ὀγ (ἢ6 τηϊβίαδκοη ποίοῃ (μα΄ 6 Παά ρο]] θα {Π6 ΒοΙν 
Ῥΐδοο Ὀγ {86 ἱπίγοἀποίίοη οὗἁὨἩ ασθοῖκβ ἰηΐο 11, [ΠΟΥ Ταϊβϑα ἃ ἰυπλυ]ΐ, απα 
ὙΘΓΘ Οἢ {86 γῬοϊηΐ οὗ 1ηῆϊοίϊηρ ΒΌΤΩΤΩΔΓΥ. σθηρθᾶποθ οἡ ϑαϊπὺ Ῥδ]. 
8 βοοῦ 88 {π6 οὔ ἢ οαρίκϊη οὗ 1π6 Βοτηδῃ 80] 16 γ8, 0 τοβι δα ἴῃ 8, 
ΘΑ 8.16 Δα]οϊπῖπρ ἔπ6 ἰθῖηρ]θ, μοαγὰ {π6 ἐυμπιϊέ, 6 Παβίθηθα {μ|{ΠῸ6Γ. 
ΤΠΟΥ {π6η οοαβοα Ὀοϑαϊϊηρ (μ6 ΑΡροϑβίϊθ, δπμα δααγοββθα {μοιηβοῖνοϑ ἰο 
ἢΐπὶ 88 {Π6 οὨ]οΥ οβΊοΙα] ῬΟυΒο {ποῦρ, οχοϊαϊταϊηρ, “τσαψ ιοὐξίι ἠξηι. 
Ῥδυτα ββίοη δαϊῃσ αὖ ἰδηρίῃ ρίνθῃ ἰο δὰ] ἰο θσχρίδϊῃ {π6 δῇδιγ ἴῃ {ΠΣ 
Ἀϑδσῖηρ, [ΠΟΘ Ὺ ὈΘοδιηδ 511} ΤλΟΓ6 σἱ ο] ΘΠ ΠΥ δηταροα; Ὀαΐ ποῦ ἀδεῖηρ ἴο 
ἄο {πδϑιώβοὶνεβ }δίλοθ, {Π6Υ ἀοιμδπαθα 10 ὨΘΑΥΥ ἴῃ {Π6 Β8Π16 ΤΊΔΏΠΘΓ ἃ 8 
{86 Ῥογβίδη ρϑϑβαηίβ Ποὺ ἀο, ὈΥ Ἰουα νοοῖ οη8, ὑθαγίηρ ΟΥ̓ {πεῖν 
οἰοίμοα δπᾶ ὑμπγονῖηρ ὉΡ ἀπέ Ἰηΐο {16 αἱτ. 

Υ. 4.8 βοοῃ 88 βθηΐθηοθα οὐ δοῃμάθιληϑίο γγἃ8 ρσοπουηοοα ἽΠΡΙΠΕΙ 8 
ῬΘΥΒΟΙ, 6 γγ788 Ἰγητη θην ἀγαρρσοᾶ ἤοτα {π6 οουγί ἴο {86 Ρ οἔ 
δχϑουῦοη. Τῆυβοὺσ Ἰμοτὰ νγὰβ ᾿πβίδ ΠΥ Ὠυγτὶοα ἔγουλ {86 ῬΓΈΒΘΠΟΘ 
οὗ Ῥι]αίο ἴο (Λο] σοίμα : ἃ βι π}}1 8} ̓Ἰπβίδηοα οὗ ρτοπιρῦ Θχθουύίοη οσουστοα 
ἴῃ [16 ο186 οὗ Αοἤδῃ; δηᾶ [6 βδῖμθ ργϑδοίίοδα. οὐίδϊπβ (οὸ {818 ἀδὺ 1ῃ 
[6 Εδδί, Αὐ ᾿θαχπηδβοι, ἴῸΣ ᾿πβίδησθ, [Π6 ἰανν 18 δατηϊπϊβίογοα ἴῃ [86 
Τλοδὺ ΒΟΙΩΙΩΔΣΥ ΤΔΏΠΟΙ, ΤΠ6 ΟΥΓΑΙΠΑ] 18 ΒΟΠΊΘΕΙΔΘ8 ΔΥΓΟβίΘα, {τ166, 
δα ὀχθου θα τὶ ἃ ὙΟΙΥ ἴδ Ποὺυχβ αἰΐοσ {ῃ6 ρογροϊγδοῃ οὗ 818 
οἴμποο ; 818 μοδα Ὀεϊηρ δίγιοκ οἵ ἴ {πὸ Ῥγθβεποθ οὗ {πΠ6 ρΌΨΟΓΠΟΓ δἵ 
8 ΒΊγΘη βρη], τ᾽ ΒΙΟὮ 18 Οὐδ ἈΠ ΠΟΤ ὕο ΔΩΥ ΟὐΠ6Γ ῬΘΎΒοη Ὀ681468 {86 
ΧΘου ]ΟμοΥ.Σ [Ι͂π ΤΌΚΟΥ δηα Ῥοσβῖα, θη {86 ΘΠΘΙ16Β οὗ ἃ στοαῖ 
ΤΩΔῈ ἤδγα Βιι ηοοηῦ ᾿πἤιθποθ 9 Ῥσοουσο 8 Μαγσαηῦ [ῸΓ 18 ἀθαῖῃ, 8 
εαρτασὲ ΟΥ ΘΧΘΟΙ ΟΠ ΘΓ 18 ἀοβραίομοα τὰ 10 ἴο {86 νἱοίϊπὶ, ὙΠῸ αὐ ῦγ 
δι Ὀμλι8 ἰο Ἀ18 ἔαίο.2 ΝΟΥ [.6 Βαπιθ τοί μοα οἵ Θχθουϊπρ' ΟΥΠλ1}.4}8 

1 Ἠλιοῦ ΟὈδβοσυδίϊοῃϑθ, γὙο]. 11}. ὑ. 867---869, 
3 Ἠαδγάγβ Νοιίίοιβ οὗ 1π6ὸ ΗΟΙΪΥ 1,Δηᾷ, Ρ. 256. 
8. ἩδετογΒ ΟὈὐβουνδιίοῃβ, νοἱ. 1ἷ. Ρῃ. 372--- 876. Οὐαρίδίῃβ ΙΣῸΥ διὰ Μίδηρίοϑ ἢδνα σὰ - 

Ἰα:οα 8 5: ραν ἰηδίδηςθ οὔ δ᾽ πιῖ 1 ΓΆΡ Δ Υ͂ οὗ χθουτίης ἃ σοπἀοιμηποᾶ Ροόγεοῃ. [}ἢ {Π|8 6850 
“(0 δι τοῦ δα θθοη ἀρροϊητοά (0 6 σοτηπηδπὰ οὗ (6 δεά]" (οΥΓ γμὶ]ρυίταδ τὸ Μοοςδ), 
“ βηΐ λα βοῖ ΟΥ̓ ἔγοιη (οιβιδητίηορὶο, Ὑ 116 Β6 νυ 88 οἱ ἢΪβ σοΐαχιι μι Μοοςδ, ἃ Κμδι- 
βογ θ ννὰδ ἀοδρμαιοποά ἔτοπι 16 σα 8], ογά οσίπρ 1.18 βορὰ το 6 ουϊ οὔ, αῃὰ δοηὶ ἰπιιθ- 

. - 4 ῴἕὰ- «.-- Ὁ ἀρι ἊΣ ς ὥχον ὦ 



Απα Ζιεσαῖ ΤῬγοοεεαάίηςε. 14] 

28 τιϑοα Ὁγ {π6 δποϊθηὶ «}6Ὑὐ]8 ἢ} ῥυΐποθθ. [Ιἐ 18 ουἹάθην δἰ παρᾶ ἰο 
ἧπ Ρτον. χυϊ. 14. Τπαβ, Βομπδίδῃ τγὰβ {Π6 ΘΔρΙ ἀρὶ (0 86 [Π6 τηοάδχη 
ΤΌΓΚΙΒΗ ἰοστα) ῈῸ τγαβ βοΐ Ὀγ ϑοϊοσηοῃ ἴο Ρραΐ ἰο ἀοδίμ Αἀοπῖ)δι, 8 
Ῥυηοο οὐ 186 Ὀ]οοά τογαὶ (1 Κϊηρβ 11, 26ὅ.), δῃα αἷϑὸ “οδὺ {86 οοσὰ- 
ΤΩΔΠ Δ 6Γ- 1 -ΟΠ 6 οὐὗἩ {πΠ6 ἀσίηγ. (29---3]1.) Φομη [86 Βαρὺ νγᾶβ ρυΐ 
ἰ0 ἀεδίι 'π 1 τβηποῦ. (Ναιι. χῖν. 10.) Ῥχγονιουβῖυ, πουγανοῦ, ἴο 
ἐσθουίηρ {Π6 ΟΥΑΙ πΑὶ, Ὁ γσὰ8 ἀδυδὶ, διηοηρ Π6 δποϊθηΐ Ῥογβίδηβ, ἴο 
ΟΟΥ̓́ΘΡ 18 684, {πὶ 6 τοῖσι ποὺ Ὀθμο]α {Π6 ἔβοθ οὗ {Π6 βονθγεΐϊρῃ. 
Τηυ8, (μὨ6 Παδα οὗ ῬΒΙοίαΒ, τμὸ μα σοπδρὶγοα ϑραϊηδὺ ΑἸΟΧδη ΟΣ 1Π6 
ἀτεδὶ, νγὰ8 οονεσϑά!: δηᾷ πὶ σο ουγαῖ τυ 18 {818 ῥγδοίϊοθ, (86 Βοδα 
οὗ Ηδτολπ τγϑδ γο]θα ογ οονεσοᾶ. (δι. υἱ!, 8.) 

50 ΖΘ ]ΟῸΒ 6͵Γ6 ἴ.6 6 γ)18 ἴῸγ [Π6 Οὔβοσνδποο οὗἉ {πο ῖγν αν, ὑμαῦ ΠῸῪ 
ΜΟΙ πο Ὁϑῃδιηρα {ποιηβοῖνοβ ἰο 6 {6 Θχθου ΠΟΠμοΒ οὗ 1, δπα ἴο 
ῬΌΙΒἢ ΟΥΤΩΣ 415 τ 1 (Π6ῚΓ οὐσῃ Βαηαβ. [ἢ δέοι ῃρ ῬΡΘΥΒΟΗΒ, {π6 τῖῦ- 
Π68868 {ΓΘ {86 ἢτδῦ βύομθθ, ρτ ον 0 {π6 δηδοίπιθηϊ οὗἩἨἁ Μοθβεβ. 
(θειπῦ. χυῖ. 7.) ΤΒυδ, [Π6 το 8868 ραιπδῦ [86 ῥτοϊογηδγίυν ϑύθρῃθη, 
αἰτοῦ ἰαυϊηρ ἄονσῃ {πον ΟΊ 68 δἱ {πὸ ἴδοί οὗἨ ὅδ], βύοηθα δῖπι (Αοἰβ 
γἱ, ὅ8, 69.): κηα ἴο {818 ουδύομη ΟἿΣ ϑαυ οὰ 841}10468, ΒΘ Ὧδ 8541 ἴο 
ἴμε ῬΏΑτῖβαθθ, τὸ μδα Ὀτουρθύ ἴο Εἷπὶ 8 σουηϑῃ ψ}0 δα Ὀ66ῃ ἰδκϑῃ 
ἴῃ Δα] οΥΥ,--- Με ἐδαΐ ἐδ ιοἱξξιοιιξ δἰπ ἀπιοπσ ψοι, ἴοὲ ἀϊΐπι  ͵βὲ σαεί α 
δίονιο αἱ κεγ. (Φοη ν. 7.) ΔΒ {Π6Γ6 Ὑγ 6 ΠΟ ῬΌΌ]1Ο Ἔχ ΘΟ ΟΠ ΘΓΒ ἴπ 
1.6 ποτα δηοϊθηΐ ρουϊοᾶβ οὗ (86 9618} ἰβίοσυ, Ἢ νγγὰ8 ποῦ ἀπαβαδὶ 

᾿ΤῸΓ ῬΘΥΒΟΙΒ οὗἉ αἰβεπρυ ῃοα τϑὴῖκ ὑμοιηβοῖνοθ ἴο ραΐ {Π6 βεῃίθῃοθ ἴῃ 
ἐχθουοι ὉρΡοη οἴἴδμάοσβ. ΤΏΒ, ϑδιηθθὶ ρυΐ Αρὰρ ἴο ἀοδίι (1 ὅδῃι. 
ΧΥ͂. 38.); διδα ἴῃ Κα ΘΠ ΠΟΡ ΝΟΡΌΟΠΔαΠ6ΖΖΑΥ ογταογοὰ Ασϊοοῖ {6 
ΘΟ Δ Πἦ67- 1} -ΟὨ 6 οὗ δ18 ἔοσοθβ ἴο ἀββίσου [86 ψ186 θη οὗ Βδου]οη, 
ὈαοδαδΒ6 ἐμ 6 Υ δου] ποῖ ἱπίοσργοί μ18 ἄγθδαμι. (ΠΏ δη. 11, 24.) ῬΥΘΥΟΌΙΥ, 
βονουοσ, ἴο 1 Πτϊοίηρ' ρα πἰβηγηθηΐ, 10 τγὰ8 ἃ ουδίοτῃ οὗὨ {π6 “678, ὑμαΐ 
ἴδ6 πιίμοββϑοθ που] ἴα {πον Βδηα8 ΟὨ {86 ΟΥ̓ ΠΑ ΠΑ] ΒΒ ποδᾶ. ΤῊ]8 
οαβίοπι ΟΥἹΡΊηαἰΘα ἴῃ ΔῊ ΘΧΡΓΟΒΒ ῥχοοορὺ οὗ Οοῦ, ἴῃ {86 6486 οὗ οῃ9 
γ}|0 μα ὈΪΔβρμοιηοᾶ [ῃ6 πᾶο οἵ Φοβοόνδα, τῃὺ τψγϑ ογαδγθα ἴο Ὀ6 
Ὀγουρμὲ πιιουῦ [ῃ6 σαρ : ἩΒ6π 411, ψ8ὸῸ μδᾶ ποαγά ἴτω, 6 γθ δρ- 
Ροϊηἰοα 19 ἴΔγΥ {πεῖν μδπάβ ὍΡΟΙ [18 μοδα, δπα δήγσασγαβ ἴμ6 οοηρτο- 
βϑοη ΓΘ ἴο δβίομ δῖ, ΒΥ {18 δοοῃ (86 Ὺ βιρηοά, ὑπαὶ {Π6 
ΘΟΠἀοΙη 64 Ρογβοι βυβογοα πιεῖ » Ῥτγοίοβιηρ [πδ, ΗΓ ἢ6 66 Ἰπποοθηῦ, 
ἴμοΥ ἀρδιγοά ἐμαὺ ἰβ Ὀ]οοά ταῖρεί [811 ου {πεῖν οσσ Βοδα. [ἢ δἰ] πβίοῃ 
ἴο {18 ἀβαρθ, τυ θθη βοηΐθηοθ Ὑῶ8 ῬΣΟΠΟΙΟΘα ἀραϊηβὲ «6βὰ8 ΟἸσῖβί, 
[86 ὅτ δχοϊδϊτηρα,---- 7ὲ5 δίοοα δὲ προτὶ μ8 απὰ οἱν οἰϊάγεη. (Μαῖϊ. 
ΧΙ, 25.) ΕὟΟΙ [π6 Δρογο-ποιοορα ρῥγθοθρῦ οὗὨἨ ᾿υϊπρίηρ [86 οΥτα]- 
τς πῇ μοαῦ {86 σϑρ, ἀγοβο {π6 ουβίοτα οἵ δχθουϊηρ πολ πψιϊδουΐ 

6 Οἰἰγ. 
Βυΐ ἴα ὙΠΔΙΘΥΘΣ ΤΩΒΠΏΘΥ (86 ΟΥ̓ΓΩΣΠΑ] τγᾶ8 ρυὺ ἴο ἀραίῃι, δοοοσαϊηρ' 

ἰο (μα Ταϊπιπ 168] τυϊθοσβ, (86 «7 6 78 ΔΙ ΎΤΑΥ 8 σάν ΒΪμὰ ΒΟ Μγ1Π6 ὙΠ 
ἸΠΟΘΏΒ6 ἴῃ ἐξ, ἴῃ ογοσ ἤο βίι ρ ἵν δπα ἰπίοχϊοαῖθ μΐπα. ΤᾺ] οαβύοτῃ 18 
Βα! ἰο Βαγβ οτἱρίπαίϑα ἴῃ {μ6 ργθοθρί τθοοσά θα ἱπ Ῥσονυ. χχχὶ. 6., ψθο ἢ 
Βυ ΠοἸ ΘΠ ΕῪ Ἔχρ αὶηβ [6 σθϑθο ὮΥ ]π6, ταϊηρ]οα τ] ΤΑΥΤΤὮ, νγ88 
οἴετοά ἰο “688 ΟἸμισῖϑὲ στβθη οα {Π6 ογοββ. (Μδσκ χνυ. 23.) [ῖπ [86 

ἀΐδιεῖγ το σοηδιαπάποριθ. Ηΐβ βθηΐομοθ ν͵γ88 οδιτίοὰ ἰπίο δχθουίίοη Ὀθίοσθ μὸ σοδοβοὰ 
Ἰθαπιδφουβ, ἘΤὙγατεὶϑ πὶ ἘσΥρί, ὅς. Ρ. 257. .»" 

1 Θυϊηϊι5 Οὐσία, 110. νἱ, 6. 8. ἰοπι, 13. Ρ. 84. εἀϊξ, ΒΙροηῦ, 



143 ΟΓ ἐδε Ποπιαη ὕκαϊοαέμνε, 

εὐρρϑ τ λὲς οὐὗ 186 “6 Ὑ]8Ὲ ῬΡΟΪ ΠΥ, (818 τηραϊοαίοα ΟΡ οὗἨ 126 γαῶϑ 80 
δ μογα Ϊν ρίνοῃ Ῥϑίοσθ δχθουίίοι, ὑπαὶ (86 σπογὰ σμρ 18 βοσαθίπλοθ ρμυῦ 
πη {86 ϑοτιρίατοθ ἕοσ ἀεαίὰ 1861. ΤμαΒ, 68ὺ8 ΟἸχιβῦ, ᾿ὰ δ18 ἰαϑὲ 
ῬΓΔΥΘΥ ἴῃ (86 ραγάδῃ οὗ (οἰ ββοιηδῃθ, βαϊά --- "Γ ἐξ δ6 ροδεὶδῖο, ἰοὲ ἐλὶϑ 
ΟΡ 5688 ὕγοπι πιε. (Μαῖι. χχυὶ, 839. 42.) 

ΒΕΟΊΤ. Π. 

ΟΥ ἸῊΒ ΒΟΜΑΝ υὐ  ι᾽ουἱολύσθεε, ΜΑΝΝΕΒ ΟΥ̓ ΤΕΙ͂ΛΙ, ΤΕΞΑΤΜΕΝῚ ΟΥ ῬΕΙΝΟΝΕΒΒ, ΑΥ̓Ὁ 
ΟΤΗΕΒ ΤΕΙΒΌΝΑΙΒ ΜΕΝΊΤΤΌΧΕΡ. ΙΝ ΤΗῈΒΕ ΧΕῊ ΤΕΒΤΑΜΈΝΥ, 

ὙΨΗΕΒΕΥΕΒ (Π6 ΒΕομλδηβ οχίθῃαοα ὑποὶν ρουτοσ, ἸΠΟΥ͂ α͵8ο σαυτὶοα {ΠΟΙ 
ατγα ; 8πα ὑβουρῆ, 88 Ἧ͵ἷ Πᾶνα ΔΙΓΟΔῪ 866, ΠΟῪ 8] οὐγοα {Π6}]ν δο- 
4υογοα β ᾽]θοίβ [0 6) ΟΥ̓ {Ππ6 ἔγθθ ρεγίοστηδησθα οὗ {δοὶν στο] σίου το γ- 
Βῃ, 88 17 }} δ {86 μοι αἴηρ οὗὨ βοπιθ ποσοῦ οουγίβ οὗ Ἰυϊοδίασο, γοὶ 
ἴῃ 811 οα868 οὗ 8 ορ [4] παῦαγο [86 {γι πη8] οὗ 186 Ἐοιηδη ρῥτοΐδοϊ οσ 
ῬΓοδιἀθηῦ τγϑ π6 Ἰδδὺ τοϑοῦ. ὙΠ μου ἢ18 ῬΘυ λἸβδίοη, πΠῸ ῬΘΙΒΟΙ 
οου]α 6 ρα ἴο ἀφθαίν, αὖ Ιϑαδῦ ἴπ ὅπ. Απά 88 τ πα πυπλογοιβ 
8] 8] 0 08 1η {6 Νὸν Τοβίαμηθηϊΐ ἰο (86 Ἐοτηδη Ἰυαἀϊοαίαγο, ΤΔΏΠΟΓ ΟΥ̓ 
116], ἰτοδίτωθηΐ οὗ Ῥυβομοῦβ, δπα ᾿πῆϊοοη οὐἁ οδριίαὶ ρα βῃσηθηί, 8 
Ὀχιοῦ δοοουπὺ οὗἨ {8686 Βυ ̓ )θοί8 80 ἱπύμπηαίθ Υ οοπηροίθα χὰ (86 Ρ0]}- 
[104] βίαίο οὗ Ψυᾶφδ ὑπᾶον (86 ΒοΙηδηδ, πδίΌΓΣΑΙ]Υ οἰδίτηβ ἃ ρΪδοθ ἱπ 
{π|6 Ὀγοβοηΐ βκοίοῃ. 

Ι. “ΤΒδ Ἰυαϊοῖα]! ργοοοθθαϊηρβ οὗ {π6 Ἐοιηδηβ σγοσα οοπααοίοαά ἴῃ 8, 
ΤΩΔΏΠΘΙ ΜΟΤΙΒΥ {86 τ Δ] ΘΕΟΥ͂, ΒΟΠΟΌΣ, Πα τΔρ ΔΗ ΤΩΥ οὗ (μδ΄ ρ6Ορ]6. 
Τηβίαπορϑ, ἱπα 664, οὐουΓ οὗ ἃ πηοβῦ βοδῃἀδίουϑ νυ θη} 1Υ̓ Δ Πα ΟΟΥΤΌΡΓΟΣ 
ἐπ Βοιηδῃ Ἰπᾶροδβ, δηα {Π|Ὸ Βίοσυ οὗ “υρυτίμα δπα ουτοβ ψ1}] βίδπα «ἃ 
Ἰαδίηρ πηοπυτηοπῦ οὗ 6 ΡοντοΣ οὗ ρο]α ἴο ρβϑγνοτύ βίο δπά βμο]ίοσ 
186 τηοϑὺ δἰγοοϊουβ νην. Βαΐ, ἴῃ ΚΘΠΟΘΓΙΑΙ, πῃ 86 Βογάδη 7016085- 
ἴσγοβ, Ὀοίμ ἴῃ [Π6 ᾿ΩΡΟΙΙΑΙ ΟἿ ἀπ ἴῃ [Π6 ῬΓΟΥΊΠΟΘΒ, 81. 6 νγα8 
Θἀγαϊηϊβίογθα πὰιτ πραγ 1 γ ; ἃ [Ἀ1Γ ἀηα ΒΟΠΟΌΓΑΡΙ6 {γ18] νγ88 ρδὺ- 
ταὶ θα ; {Π6 Δ]]Θραίοηβ οὗ [86 Ρῥ]αἰ Π δηα ἀοίοηἀδηΐ γοσΘ σοδρθο- 
ὌνΕΙΥ Πρασά ἢ (ῃ6 τροτῖθ οὗ [6 οϑβα ψορη θα δηα βου 864 τ ἢ 
600], υπρ᾽αβθοα Ἰπαρτησηῦ; δηα δὴ δαυλίδ}]6 βϑηΐθηοθ Ῥσοπουμοθά, 
ΤῊ Βοιηδῃ ἰαΥ, ἴῃ ΘΟΠΙΌΣΤΩΣΥ ἰο {μ6 Εγβὺ ρυϊπορ]α οὗ παΐυσα δηά 
Τϑαϑοῃ, ογἀδι πο (μα πὸ ομθ βου] ἃ Ὀ6 οοῃαοιηηθα δηᾶ ρυπὶβῃρά 
πὶδουΐ 6 ργϑνίουβ ΡῈ ]1. ὑγ18]1, ΤῊΪΒ τγᾶβ οὔθ οὗ {π6 ἄθογϑϑ οἵ (ἢ6 
ὑπεῖνο ἰ840168: ΔΌ οπε δμαϊὶ δὲ σοπαεπιπεά δεΐογο ὧδ ἰς ἐγίοα.32 ΤΠαΟΓ 
{86 Βοιμδῃ ρονογῃιηθηΐ, Ὀοίδ ἴῃ ΠΑ] δηα ἱπ (86 ῥγουΐποθβ, (δῖ8 

1 ΤΏ τοδίοσδἱα οὗἉ (8 δοοϊΐοη δ. ὈυΐηορΡ4}}7 ἀοσίνοὰ ἔγοιῃ Ὅτ. Ἠασσοοῦβ [ηἰτοἀποίίοη 
[0 [20 Νονν Τοδίδιηθπὶ (8 ΟΣ ΠΟῪ ΟΥ̓́ΤΔΓΟ ΟΟΟΌΤΤΓΘΙΟΘ), νοΐ. ἱϊ, βοοϊίοῃ χυὶ., [6 ταχίδ οἰϊδὰ 
Ὀδίης; σΔΓΟ] τοσγιβοὰ δηὰ οογγεοθά, Το βυ )ος!8 οὗ Γμὲ8 δηὰ [6 (0] νης; δοοίίοη δ Γὸ 
8160 ἀἰθοποδοὰ Ὁ Ὦτ. Ιδγάπογ, Ογοά Ὁ. γ, Ρατὶ 1, θΟΟΚ 1. ο. 10. δᾷ 9--- 1 }.; πὰ ἘΡΡΟΔΗΣ 
Ὁ. Οαἰπιοῖ, ᾿ῃ Ηἷ8 οἰαδογαῖο 7) ββογίαϊϊοπ δ ἴεα δμρρίϊοοα ἀπὲ ἰΐ ἐεὲ ραγὶξ ἄακε ἴον ωτο, 
ἱπῃδοτιοᾶ ἴῃ ἢἷ8 Οοπγτηθηΐεῖγο 1 {ὐόγαϊο, ἕοτ. 1. ῥδγὶ 1ἷ, ΡΡ. 887---402., δηὰ ἴῃ εἰ Ὠ᾿δδοτία"- 
(ἰοη8, ἴοσα. ἱ, Ὁ. 34]. δὲ δέῃ. 366 Αἰ8ὺὸ Με 8 Νοῖ ῬὨΠο]οχίοθο ἐπ ῥδββίοηθηι Οδγι δι, 
δοιὰ ΒΟ θΘΟ ἢ 5 Νοίθ Νοι)ΐοο- ΒΒΠοΪορίοδ ἰπ Ῥϑβϑίομθῃιχ, ἰῃ νοὶ]. 1ἰϊ, οὗἩ Ογοιΐυ δ᾽ Εδϑοὶ- 
οὐ Οριυδβοι!ογαπ), ΡΡ. δ88---69]. ἀπὰ 1,.γἀϊυ8᾽ 5 ΕἸογιμ βϑρασγεὶο δὰ Ηἱδίοσίδιη Ῥδβϑιοηΐδ 
“688 ΟἸτίδεὶ, 1ϑο. οσάσθοδεὶ, 1678. 

3. Τηϊοσῆοί ἱπάοτηηδίαπι φυοτροιπαῖο Βοπίηοι, οεδπι χὶὶ ΤΑΡΌΪΑσαμλ ἀθοτοίδ γοϊθοσγδης. 
ἙἘταρτηθηϊ, χὶὶ, Ταῦ. εἶτ, 27. 



λίέαππεν οὐ Τυϊαϊ, δι. 143 

ἩΩΐ ΡΟΥΘ ΠῪ οὈἰαϊποα. ΑἸοΥ {π6 σαυβα 8 μοαγὰ, βαγβ8 ΟἿΘΘΙΟ, ἃ ΤΩΆΠ 
ΤΩΔΥ ὃ6 δοαυϊ ρα : Ὀαΐ, ἰ8 δσδῖιΒθ Ὁπῆδαγά, ΠΟ 0Π6 σδῃ δ6 δΘοπάοιηποα. 
Το {πϊ8 ὀχοο]θηὺ οὐὔδίοτα ιηοπ (86 ΕοΙηδΔη8, Ἡ ΒΙ οὗ [86 1Δν οὗ παίυσθ 
ῬΓΘΒΟΥΙ 68, δηα 8411] {πΠ6 Ἀγ μοιρίθβ οὗ δαυϊγ, ΒΟΠΟΌΣ, 8π4 ΠΌΙΩΔΩΙ 
ἀϊοίδίθ, ἰΠθγΘ δα ΒΟΥΘΓΆΪ 8]} δ᾽ οη8 ἴῃ ϑουιρίυσθ 76 βπά {μ6 Ποὶγ 
Δροβί!θβ, γο ἀϊα ποῖ, |κὸ ἔγβῃῦο ϑηἐυβιαϑδίβ δηα ὙἹΒΊΟΏΔΓΙ65, οουτέ 
Ρεγβεουξοι, Ὀυΐ ΘΙ γδοθα ΘΥΘΣΥῪ ἰορ8] τοὶ μοα τ Βιοἢ (86 ὑδαρθδθ δπὰ 
Τρ χίτηβ οὗ {μο86 ἤτηθδ ᾿ιδα ΘβϑδὈ ]Βῃ6α ἰο δυνοϊὰ 10, δῃα ἴο οχίσιοδίθ 
{πϑιλβοῖνοβ ἔγοπλ ΟἈ] ΘΠ} 1168 δπα δαβδσίηρθ, ῥ᾽ δαϊπο {π18 ῥυϊνη]οσο, 
Το αησ {86 Ἐοιηδηβ οὗ 1 ἤθη (ΠΟΥ ΤΟ͵Θ ροϊηρ ἴο ἰπέτιηρο 1, 
Πα ἴπ 8 βριγιϊθιὶ ΤΩΔΏΠΟΡ ὈΡὈγαίαϊησ ὑποὶγ ρογβοουίοτα τὰ ΓΒΟῚΓ 
ψἱοϊαδίίου οὗ 1. ὙΠΘη 1ωγεῖδθ, [86 Βοχαδη ἰσίρυπο, ογάογοὰ ϑαϊης 
ΔῈ] ἰο 6 οοηδυοίοα ἰηίο [Π6 οβδβίϊθ, δῃὰ ἴο 6 δχβιηϊπθα ὮγῪ 
ΒΟΟΌΓΡΊηρ, ὑμαῦ Β6 τοωῖρμῦ ἰθαάση μα μ6 μβα ἄοπθ {μαὺ ϑησγαρϑᾶ ἐῃθ 
τοῦ {Π8 ὙἹΟΪΘ ΠΥ δραϊηδὺ Πἰ ΤΏ, 88 {πὸ 80] ἀϊθυβ ἡ γο δβύθηιηρ πὶ 
ἢ ἰμοπρδ ἰοὸ {πΠ6 ΡΠΠΑΥΒ ἴο ἱπΗϊοὺ {818 ἀροι Ηἷπα, Ῥδὰ] βαϊά ἴο 186 
σομἐπισοη ΠῸ ͵δ8 ἈΡΡροϊΪηἰΘα ἰο αἰίθμα δηα 866 {18 ὁχθουοά, Ποίἢ 
18ς Βογθδὴ ἰδ δ ΒΟΥΪΒ6 γοὰ ἴο ΒοοῦΓρα 8 ἔγοοωδῃ οἵ Βοιλθ υῃ- 
ΘΟΠἀδτηποθά, ἴο ρυμβῃ ὗτα Ὀοίογα ἃ ἰδϑραὶ βοηΐθῃοα μδῖἢ θθθῃ ρϑββϑᾶ 
ὍΡΟΙ δῖπι (Αοίβ χχὶ. 26.) ΤΏ οδηϊαγίου Ὠραγηρ (Π18 σγϑηΐ ἱπη- 
τ ΘΟ Δ ΘΙ ἴο {86 ἀἱθαπο, ὈιΔἀΐπρ' μἴπὶ Β6 οδαὐουβ μον μ6 δοίθα ἀρομ 
116 ῥγοδθηῦ Τὁσολβίοι, [ῸΓ [86 ὈΓΙΒΟΠΟΥ 8 ἃ Βοιηδῃ οἱ ΖοηΪ ΤῺΘ 
τὐθυηα ὌΡΟΣΒ {δ18 ᾿ηβοττηδίϊοα σοῦ ἰοὸ Πΐμη, δηῃ βαϊά, ΤῸ]}} τὰθ [86 
ἐγτῃ, Ατὰ γου ἃ ἔγοοηδη οἵ Εοιηο ἢ Ηδ δηβνογοα ἴῃ {π6 δῇ γτηδθνο. 
τ οοβῦ τὴόο 3 ἱπηθη86 Βυγ, 8681 {Π6 (θα 6, ἰο Ῥυγοθαβθ {818 ργῖ- 
ΨῈ]ορ6.32 Βυΐ 1 τὰβ {86 βοὴ οὗ ἃ ἔγδοιηδῃδ, βα:α (86 Αροβίϊς, [πὰ- 
τηϑαιδίοϊν, ὑμογοίοτθ, {ποθ Ὑδὸὺ γογα ογάογοα ἴο ϑχδμπῆῖπο εἶτ ὮΥ͂ 
Τογίαγα ἀφθδβιϑίθα ; δηὰ {π6 ὑσἱθυηθ τγᾶβ Ὄχι γι οἱ Υ δἰδιτηθα ἰμαὺ μα μα 
Βουπαᾶ ἃ Βοχμδη οἰ Ζοηῃ. [Ἃ}π τοΐϑγοησα ἰοὸ {118 αἷδο, ἤδη Ῥδϑὺ] πὰ 
5118 ογο ἰγοαίθα ἢ {86 ᾿αϑὲ Ἰπα ρον αὖ ῬὮΙΠΡΡΙ ὈΥ {πὲ ταυ]ὶ- 
ἴυ46 δρείοα. Ὀν {Π6 τηδριδίγαΐθθ, σοσο θϑδίθῃ π1Π τοῦδ, [Ὠσονῃ ᾿πίο 
{πὸ Ῥυῦ]1ο ρδοὶ, δα {π6ὶν ἔβας ἐβϑίβπϑα ἴῃ {86 βίοοϊκβ, [88 πϑοχῦ τβοστπ- 
ἴηρ ὌΡροΟπ ἴδ6 τηδρ᾿βίγαΐθθ βοπαϊπρ ὑποὶγ ΠΙούοσβ ὑο {86 ῥυίθου τὴ 

1 Οδπβὰ οορηἶτδᾶ πη] Ῥοβδιηςὶ δΌθοϊνΐ : ἱποορτ δ φαΐθτη σοη ἀοιηδσὶ Ποπο ροΐδαι. [π 
Ψέόττοσω, 110. 1, ας. 25. “ Ῥγοάποίηρ [Π6 ἰατγβ τ Βοἢ ογάδῖπη πδὲ ΠΟ ῬΟΥΘΟῚ 88,81} βαον ἀθαιὶ 
σγθοῦϊ 6 ᾿6 8] {τ|6], Ὁίοη. Βαϊίοαγη. 110. 111. Ὁ. 158. ΗἩπάδοῃ. “Ηο ἀϊᾷ ποὲ αἰϊονν [Π6 πὰ 
το ἱπῆϊοει ἀθϑῖθ ΟἿ ΔΗΥ Οἰκίζοπ πποοηῃάοιηηοᾶ." ΤΟΪα. ἰδ. νἱ. ῥ. 870. 11. νυἱϊ. Ρ. 428. οἀϊῇ. 
Ἠσάκοη, Οχου. 1704. “ὙΠΕΥ ἸπουρὴϊΣ ΡΓΟΡΟΣ ἴο 68}} Ηἰπὶ ἐοὸ ἐπιδίίοθ, 88 1ξ ἰδ ΘΟΠΙΣΑΣΥ ἴοὸ 
16 Ἐοπηδπ οὔδίοϊῃϑ ἴ0 ΘΟΠ ΘΙ ΔΩΥ͂ ΟΠ6 ἴἰο ἀραὶ πλῖδοιΐ ἃ ργουίουβ ἐγ." ΑΡρίδῃ. Β6}}. 
Οἴνι!. 10. 12, Ρ. 906. ΤΟΙ, 1670. “ Πὲὰ οὶ γοῖ ΤῊ ΒΟΥΔΌΪ τηῦγάον 1. η 08 δὰ δ 
διεϑοχίδιεβ, σἱτποῦὶ [ΕἿΣ Ὀοΐηρ οὐδοῦ ἡπᾶροα οΣ οομγοιοαῦ" οι Οἰδδβδίαδ, Ὁ. 46. Ρ. 468. 

2 ῬὉοη ΟἸΑβδῖυ8 σΟΠ τη Ἡδδὶ πο ἐγ πη ΠΕΙῸ 85βογίβ, ἐπδὺ [18 ΒΟΠΟΌΣ τὴ ῬΌσΣΟ δδο 
δὲ 8 ΥΟΥῪ ΠΙΡῊ ὑγίοθ. “ὙΒ6 ἤοοάοιτῃ οἵ Ἐοπιθ ΤΟΣΙΏΘΥΪΥ, ἢ δαγ8 [Π6 Ηἰδιοτίδη, “ οου]ἃ ΟὨΪΥ͂ 
δὲ Ῥυτομαδοᾶ [0Υ ἃ ἰδῦρο δι; Ὀαΐ Π6 ΟΌΘΟΣΥΘΒ, “ (πδὲὶ ἴῃ [πὸ τοῖρτι οὗ ΟἸδυάίαβ, νἤθῃ 
Μοδεδηδ δηὰ μἷβ γοθάτηθη μδὰ ἴπ6 τηδηδρειαθηΐ οὗ δου Ὺ ἰπίηρ, [8 ΠΟΏΟΌΣ ὈδοΔσλὸ 80 
διβδοιν [δὲ ΔΏΥ ῬΟΓΒΟῺ στηϊρ ἢ ὈᾺγ ἰδ ἴος ἃ Π1{||6 Ὀσοΐζθη ρἶΔ88." Θοη Οδδδίπδ, ᾿ὲδ. ΙΧ. ᾿. 95ὅ, 

ἴτηδσ 
5 “ΠΟ ναβ ἴτθε ὕοση." ῬῬΥΟΡΔΌΪ 8... Ῥ81}}8 ἔτη γσα8 ποπουγοᾶ νὴ] [π6 ἔρθθάοτλ 

οὗ Βοτας ἴου δηραρίηρ ἴῃ Οδοϑα τ Β ῬΑΙΥ, δηὰ ἀϊδιϊ ρου δῃτηρ {ΠΟΘΙ 96 ̓ν 68 ἴῃ ἢ18 ἐϑ86 ἀυχίηρ; 
18:6 εἶν} νγασβ. ΑΡρίδῃ ἱῃπίοστωβ π3, ἴπδὲ “ Ηὸ τηδὰθ πὸ 1,δοάϊοοϑηβ δηὰ ΤΥ θ ϑίδ 8 ἔγθο, 
δηὰ ἐχοιηρίοα ΠΣ ΤΌΣΩ ἴα χοδ; δηᾷ ἴποθὲ οἵ [Π6 ΤΓΒΘΏδ᾽Δη5 80 ἢδα Ὀ6ΘΏ 80] ἴῸΣ βδυοβδ, 
τῷ ὑπο Ὁ δὰ οὐϊΐοὶ ἴἰο Ὀα τοϊϑαοϑὰ ἔγοιῃ δοσυϊ 6. Αρρίδη, ἀο Β6]}. Οἰγ!]. ν. 1077. 

Ὁ111, 1670, 



144 τος Οἔ λα Ἡοπιαῃ «]μάϊσαξαγε, 

σγάογβ ἰοὸ {86 ΚΘΟΡΟΥ ἴον [π6 ὕνψο τὴ σοὶ {που Πα {μ6 ἄδγ Ὀεΐοσο 
ΒΟ ΒΠΔΙΔΘΙΠΥ δηπα οὐ 6 }}ν ἰγοαίθα τὸ 6 αἰδιηηϊββοά, Ῥϑὺ] ἰαγηθ (ο 
{{|6 πιο ββοηρ τ ἀπ Βαϊ, 6 διὸ Βογίδη οἱ Ζθηβ, ὙΌΣ τηδρ᾽βίγαϊθα 
αν ογάογοᾶ υ8 ἰο θ6 ρυθ] οἷν βοουγροα πιπουΐ 4 Ἰοραὶ ἰγῖα]. ὙΠΟΥ 
αν {ἐβγόνῃ υ8 ἰπΐο ἃ ἀσησθοῦ, Απά που]ὰ ἴπΠ6Ὺ ΠΟῪ πᾶγο Ὁ8 δίθβὶ 
ΑΥΤΆΥ ἰῃ 8 5] 6ηΐ δηα οἰδηἀοβίμθ τδηθοῦῦῷ Νοΐ [οὐ πο οοτηθ ἷπ 
ῬΘΥΙΒΟΩ πα οοπᾶποϊ υ8 οὖἱ ἰποιηβοῖνοθ ΤῈ6 ]Ἰοΐοσβ τούασηθα δηά 
χαροσίβα {δ18 δῆβνοσ ἴο [086 ρου ΥΏΟΣΒ, ΠΟ ὍΟ͵ΙΘ στ δῦ δἰατιηθα 
84 ἰοΥτῆοα ΒΘ ἸΠΟΥ ππαογείοοα [Π6 7 ΨΟΥΘ Βομπηδῃ Οἱ ΖΘΠΒ. 
ΑΟσογαΙΗσΊΥ {ΠΥ τοῦ ἴῃ Ῥϑύβοι ἴο {π6 ρηο], δἀὐἀγθεβθά {μοπὶ 1 ἢ 
στοαὺ οἰγτγ, δηα Ὀοσροα {πθὴλ ἴῃ ἐπ6 τηοβί σαβροοῦ ἢ] ἰθστὴδ {παῖ 
ἴον που]Ἱᾶ αὐἱοῦγ ἰθανὸ (86 ἰοτη. (Αοίβ χυὶ. 87.)} 

“Ἡδρτο τὸ οδηποῦ Ὀυΐ Τοιρδγκ {π6 αἸδΟ ρι θμοα Ὠυπηθ Ὑ δηὰ 
ΒοποὺΣ ποῖ δὲ. Ῥδὺὶ] οχρογϊθπορα ἴσοι ἰμ6 ὑἸρῦη6 Γ γϑῖαθ. Η! 8 
ὙΠ016 οοηααοί ἰονγαγάβ 86 Αροβίϊθ τγδθ συγ οὗ α Βοιῆδῃ. Τμῖθ 
Ταοδῦ βἜΠΘΙΟΌΒ 8ηαἃ ὙΟΣΙΩΥ οἴἶοοῦ σοβοιθα ᾿ϊτα ἔγομιλ ἐδ 6 ΒΔΏΡΌΪΠΑΓΣΥ 

οὔ 186 το, ψο μὰ βεϊζϑὰ {π6 ἄροβί]θ, βῃυῦ ἐδ ἰθιῃρ]6 ἀοογβ, 
Δα 6 γ6 ἴῃ ἃ ἰὐγη]Ο.Β ΤΔΏΠΟΙ αἀγαρρίπρ' ΠΙμὰ ΔΎΨΔΥ ᾿ΠΒΙΔΏΓΥ ἴο 
βῃθά 18 Ὀ]οοά. Αἰνογιναγᾶβ, αἷδο, ἤθη ἀθονθ [ΟΣ «(06 78 δβδοοϊαί θα 
διηὰ ταυτί! γ Ὀουπα {δποιηβοῖνθα ὈΥ͂ [Π6 τηοδὺ βοϊθιηῃ δα) γαοηβ, μαι 
1Π6Υ του] ποῖῖμοῦ οαὺ ποῦ ἀὐὴκ {1}}} πον Βιδα δβϑδβδιπαίβα Ἀπ; 
γα {86 ἰγθυπθ τγ8ᾶ8 ἱπίοσιηθα οὐἨ {818 ΘΟΏΒΡΙΓΔΟΥ, ἴο δοοῦγα 1ἢ8 
Ῥοσβοι οὗ {86 Αροβίΐα ἔοσα (86 ἀδίοττηϊηθα οὗ 116 Φενα, Βα 
ΣΘΑΙ ραν ΟΥΘΥΒ [ὉΓ Βουθητ Πουβοῆθῃ 8δπα ὑτὸ δυπάγοα 
ΒΡΘΑΓΏΘΩ ἴο δβοοῦΐ {86 ὈΥΒΟΠΟΣ ἰο (ὑϑβαγθα, ὙΠΟσΘ {π6 ρῬγοουγϑίογ 
Τοϑι ἀρὰ ; ψυϊηρ ἃ ἰδ ϊοσ, ἴῃ Το ἢ ἢ6 ἱπέοσμλϑα {Ππ6 ργοβϑιἀθηΐ οἵ {Π6 

. ψιπαιοῦνο χαρο οὗ (8ὲῈ δονβ αραϊηβί {86 ῬυΒΟΠΟΣ, ὙΠΟ δ6 [86 
Βηῃδίομοα ἴγοπ {πΠ|6 1}, Υἱοΐθηθθ, 8Πη4 ψβο 3 ἢ6 εαἰζουναγαβ ἀἸβοονοσγοα 
ἴο 6 ἃ Βοιηδῃ οἱὐΐζεαθῃ. [ἢ ΘΟῃΒοαι6η06 οὗἉὨ 1818 6ρ᾿8|16, Εἰ Ἰὶχ σατο 
6 ΑΡροβίϊθ ἃ Κὶπᾶ δπᾶ οδῃαϊα σθοθρίοη: θη ἢ6 τοδα 1, μα ἄσπθα 
ἴο πἰπὶ δηα 88:4, ΥΒΘη γοὺγ δοούβουθ ΘΟπλθ ΠΟΥ ὈΘΙΌΓΘ τη6, 1 μ}}} 
1γ6 ΥΟῸΓ ὁδι86 8} ᾿ἱπηρᾶγίϊα] Βοαυηρ. ὃ Απά δοοουρὶγ ψθη [ἢ 6 
ὯΝ τὶοδύ Απδηΐδϑ δηα {μ6 βδηῃποαάγιη σοῦ ἄονγῃ ἴο (βαγθα ψ 1 ἢ 
οΏ6 Τογία 8 80 οταΐοσ, ψοβο οἰοασθηοθ ὑμ6 Ὺ δὰ Ὠἰϊγοᾶ ἰο ἂ- 
ιαναῖθ {ῃΠ6 Αροβίϊθ᾽β οσμηθβ Ὀϑίοσο (86 ργοουτγαΐογ, Εο]χ, δουρὶ 
ὃ. ΙΔ Οὗ ἃ ἸΛΘΙΌΘΏΔΕΥ δπα ρῥγοῆϊρσαίο ομαγδοῦον ", αἸαἃ πού ἀδραγί ἔγοια 

1 Τὸ ναβ ἀδοτηοὰ δ τοδί δρατανδιο οὗ δῇ ἰπΊυγΥ Ὁ [86 Εοτηδη ἰαῦν, {πας ᾿ξ τγδϑ ἀοπς 
ἧπ ΡΌΌ]1ς Ὀθίοσγο [06 ρϑορῖὶθ. ὙΤμὸ ἘΣ ρρίδη τααρὶπίγαῖοδ, ἐμογθίοσγο, οοπδοίουβ οὐ [ἢ6 
ἐπίψαϊγ νοῦ (6 Υ δὰ σοοτϊητηἱοα, δηὰ οὗἨὨ [π6 Ῥῃπίβηοηΐ ἴὸ τ Οἢ ΓΠῸΥ σσοτὸ 118 ]6, 
τυρῆς γὸῸ}} θὈ6 αἴγαϊὰ: ἔου δὰ] δηὰ 351146 δὰ {ΠῚ οριίοη, οἰἴποσ ἴὸ Ὀγίηρς ἃ οἶν] δειίοῃ 
δραϊηδὶ {86 πὶ, ΟΥ̓ ΤῸ ἱπάϊοϊ {Ποτὰ οὐ ΠῚ ΠΔΠ} (ΟΣ [Π6 ἱΠΊΌΓΥ ἩΠΙΟΣ (ΠΟΥ δὰ ἱπῆϊοϊοα οὐ ἴ16 
ἈΡοβίϊο δηὰ ἷβ οοιρδῃΐοη. ἴῃ οἴου οὗ πὶ ἢ 68.868, ἴλογ Ὀοοη οδδβὲ, (ΠΟΥ νοὐἹὰ ὃ6 
τοηάἀογοα ἐπ διηοῦβ, δηἃ ἰποάρῦϊο οὗ Βοϊἀϊης ΔΏῪ πὐακιαξοτιαΐ οὔϊος, δηὰ βιυδ)οοϊοα ἴο 
ΒΟΨΟΓΆΙ ΟἾΠΟΥ 668] ἱποδρδοιῖοβ, Ὀ6δ᾽ἀε8 116 μη! Βῃπλοηΐ ἹΠΟΥ οΓο ἴο πάογρο αἱ ἴπ ἀϊδογο- 
τίοῃ οὗ 1π6 Ἰυαᾶάρο, τ ἢ ἢ 80 δἰζοοίουϑ δὲ ἸΠΊΌΣΥ πουἹὰ ποὶ βάν Ὀθδη 8η}4}}., Βίβοοθ οἢ 
10 ΑΟοἰδ, νοἱ]. ἱ. ΡΡ. 852 -- 8354. ; 

3. Αοἱ χχῆϊ, 37. “1 ἤδνο βἰποο ἰοασηοᾶ (δὶ Βα 18 8 Βοϊάδη οἰ[126η." 
8. Αοἰϑ χχὶϊ 85. Τήζοτ!]γ, “ Ηθδγ δ τὨγοῦρῃ; σῖνο [86 ΒΟ] οἵ ἰδ δὴ δἰξοηεῖνο Ἵχδιαϊ- 

πδίίοη." Θ᾽ μα ασ χργοδδβίουβ οοςῸγ ἴἢ ῬΟΪΥ υἱι8, 110. 1. ΡΡ. 89. 170. 187., 110. ἵν. Ρ. 828. οὐϊε, 
Ἡδπον. 1619. 8566 δἷβο 1) οη. Ηδ᾽ΐοαση. 10. χ. ῥ. 804. ᾿ 

4 ἘΘΙΪΧ ΡΘΓ Οπιηθ δβροντἰτπὶ δὲ Πἰδ᾽ ἀΐποτη, ἢπ8 τορίυτη ΒΟΥ} ἰηρσοηΐο ὁσχοσγοῦϊ, “Τδοίϊξυβ, 
Ηἱδῖ. 110. ν. Ρ. 397. οὐΐξ. Πιθ]η, ΕΟΙΙΧ συποίδ τπαϊοβοία ἱραης γαῖα. ΔηΔΙ, χὶὶ, δ4. 
Ἡς Βοροὰ αἶθο [δὲ τζοθου, ὅθ. Δοίϑ χχὶν. 26. 



ΔΜίωππεῦ οΥΓ 1) γἰαϊ, δ΄. 116 

)6 Βοπιβὴ ΠΟΠΟῺΣ ἰπ [ἢ]18 ΤῸ . δηῆ που]Ἱά ποΐ νἱοϊαΐα {π6 υδιια] 
ΡΓΌΟ68868 Οὗ Ἱπάρτηεπὶ (ο στδΌ Υ {818 ὈΟΟῪ οὗ ταθη, ὑἐμουρῇ {Π6Υ Το ΥῸ 
{η6 πιοϑὲ 1] πϑύσ!ουβ Ῥθγϑοημαροϑ ΟὗἨ (06 ῬΓΟΥΏΟΘ ἢ6 φονοσγποᾶ, ὈΥῪ 
δομἀοιηηπρ (Ώ6 Αροβί]θ ὈΠΗΘΑΓά, δηα γ]Ἱο] ηρ᾽ Πῖτα, ΡΟΟΣ δηα ἔγὶθηα- 
688 38 6 γγᾶϑ, ἴο 86 ΙΓ ΤΥ, ΤΩΘΓΘΙΥ ὉΡΟῺ {Π 6} ΠΡΟδομπμοῖ, Ηδ 
ΔΙ ]ογ6α ἰπ6 ΑΡροβίίθ ἴο οἵδσ 8ὶ8 νἱπαϊοδομ δηα δχουϊραίθ Εἰμμβο] 
ἴτοιῃι [86 ΟμΆΤσ δ {ΠΟΥ͂ μδα δἰ]εροα ραϊπδβί πῖπ; δηὰ νγῶϑ 80 [ἌΓ βαὺ18- 
Βρα ψιῖὰ μῖ8 ΔΡΟΪΟΡῪ 88 [0 σίνθ οὔάθχβ [Ὁ} τη ἰο 6 ἰγοαίθα 848 β8 
ΡΓΒΟΠΟΙ αὐ ἰᾶῦρθ, δηᾶ [ῸΓ 411 δὶβ ἔγθηαβ ο πᾶν ἔγθθ δοϑθδδ ἴὸ ἢ]πὶ:; 
ἀἰβαρροϊππσ (Πο86 80 {μὶγβίοα [ῸΣ [8 Ὀ]οοά, δπὰ ἀγανίηρ ἀονγη 
προ Πίπηθ61} {86 χο] Θμ.1688 ᾿παϊσηδίοη οὗὨ {π6 “678, γον ἀπαοιθῖ- 
οὐἶγ, ἔγοτη βθο ἢ ἃ αἰδαρροιϊηίταοηΐ, του] ὰ Ὀ6 ᾿πδιϊρσαίθα ὕο ἰΔΥ 81} εῖ8 
ΟΥΠ168 ἈΠ ΟΡΡΥΘΒΒΙΟῺΒ ὈΘΙΌΓΟ {Π6 ΘΙΏΡΘΙΌΓ. 

“ὙἼΠ6 βδίὴθ βίσιοῦ Βοποῦσ, πὰ οὈβογνίηρ [π6 888] ἔΌΣταΒ δ Ῥγο- 
σοββ68 οὗ {8ὸ Βοιηδη {{ρυμπαὶ, ἈρΡΘασβ ἴπὰ Εἰ δϑίυβ, (86 βασοθβϑογ. οὗ 
ἔεῖῖχ, Τροι δἷ8 δηΐγαποθ ᾿μΐο Ἀ18 ργουΐποθ, θη {Π6 ΘΔ ϊηρ τλ6η 
ΔΙΏΟΠρ (Π6 7067 νγαϊϊοα ὌΡρΟΩ δἰ ἰο οοπρσταίυϊαίο ἷπὰ ὌΡΟΩ ὨῚθ 
ΔΟΟΘΒΒΟη, 8: ἃ (00Κ {πα ὁρρογίυ!Ὑ ἴο ᾿Ἰηνοῖσἢ τὰ στοαῦ ΙΓ ΘΓ Θ88 
8Δηἀ νἱγ] 6 πο 6 ἀροϊηβὺ [Π6 ΑΡοΒβί16, δο]]οιηρ᾽ 1Ὁ 88 ἃ ἵδνουγ (Αοὶβ χχν. 
3.} δαῦ Βα σου]ά βαμᾶ πἰπι ἰο «“6γυβα] θη, ἀδδιρτηρ,, 88 1Ὁ Δίου νσασαϑ 
Δρροαγοα, Πδα 6 δορὰ ἢ (μον τοαϊοϑί, ἴο ανὸ διγϑα τυ βῖδη9 
ἴο τυγάοῦ Πΐπι οὐ {δ6 τοδᾶ, Εἰδδβίιβ ὑοἱὰ ἰμθλ, ἐπαΐ 10 τγ88 18 νν}}} 
ἰμαῦ ῬΔᾺ] δῃου]ά τοιηδίη ἴῃ ουβίοαν δὲ (ὑβββαγθα; Ὀαΐ {πδ΄ ΔΏΥ ΡΘΥΒΟῚ8 
σθοτα (μῈῪ Εἰχϑὰ ἀροη ταῖρῃῦ ρῸ ἀονσῃ δἱοηρ' νυ τ Βῖπι, πὰ ργοάυοθ 
δἰ δϊ8 τἰδαμαὶ τ δῦ {μὸν μαὰ ἴο 8116χ8 δρδιηβί [86 Ῥυίβοροσ. ΤᾺ]Β 
ᾺΒ ΜΟΓΒΥ [Π6 Βοχμδὴ ΒΟΠΟῸΡ πα βρὶγ, ΗΟῪ ἱπιρογίυπαίθ δηὴ 
ἀγρουΐ (Ὧ6 ῥγίθϑίβ δῃαὰ ῥγϊποῖραὶ τηδρὶδίγαΐθβ οὗ “δγυβαίθα, ψ θη 
Βοϑίμθ γὰ8 10 {818 οαριίδ], ποτα τ ΐπι ἴο Ρᾶ88 βϑηύθῃοθ οὗ ἀθδίῃ 
ἀροὴ ἰδ6 ΑΡροβίϊθ, πιθυ οὶ Ὄροπ {ποὶγ ἱπροδοδιηθηΐ, δηα Ὄρομ (9 
δἰτοοοὰ8 ΟΥπη68 νὴ ἢ ΜΒΟἢ (πο Υ Ἰοδάδα ϊπλ, ἈΡΡΘασΒ ἔγοιυ ὑῃδΐ 
ἴπ6 Ῥτοσαγϑίοσ πἰπηβο ἢ (014 Κίπρ Αρτῖρρα διὰ Βϑγηϊοθ ὈΡΟῚ ἃ υἱδὶῦ 
ἰθογ ραϊά Ηΐπι αὐ ββαγθα, ὕο οοησταίαϊαίθ ᾿ΐπὶ ὍΡΟΝ ΗΪΒ ΠΕῊ ρΟγοΟΓη- 
ταρηί, 1 μανθ ἤδγθ, βαϊ4 6, ἃ τὕδη ὙΏΟΩΣ ΠΥ ΡγΘάθοσδθοσ ἰϑῆ ἴῃ 
ὀπϑίοαγ θὰ Β6 αυἱεα {18 ργονίθοθ. θυτγὶπρ ἃ βιιοτί νἱϑιῦ 1 ραϊὰ 
ἰο Ψογιβα θα, ΠΡΟ ΤΗΥ͂ ΑΥΓΙΤΑΙ 1 νγ88 βοϊοιίθα ὈΥ [Π6 ῥγιθβίβ δῃὰ 
ΡΠΠΟΙ͂ΡΑΙ τηδρθέγαῦθθ ὅο ρ888 βαῃΐθῃοθ οὗ ἀθαίξι ἀροὺ δῖ. ΤῸ {8686 
ὑτροηΐ ΘΗ ΓΘΑΙ6Β 1 τ ρ] 164, {παὺ 1Ὁ νγγᾶϑ ποῖ ουιβίοιμδυυ ἔυγ (86 ΒοτηδῃΒ 
ἰο ΙΔ (χχν. 16.) ΔΎ τδῃ π (86 ἀραῖῃ οὗὨ δηοίμογ; (μαὺ (δ 
ἰδγβ οἵ Βοπιθ εμδοιθᾶ {μαΐ 8 Ὑ|0 18 δοουβοά βου] αν 18 δοοιιϑοσ 
ἴδοο ἰο ἔλοθ, δπα μανθ ᾿ἴόθῆςθ ἴο 8Ώβυο [ῸΣ Ὠἰπι861} οοποθγμῖπρ' [88 
ΟΠΠπη68 1414 ασαϊηδί Ηἷπ}.} 

Π|. “ΤΟ ΔΡΡρθδγβ ἔγοιη πυγαθου]θ88 ραβϑασαδ 'π 6 οἰαββῖοθ {δαί ἃ 
Βοιιδη αἰπζσθη οουἹὰ ποὺ ΙΘρΆ!]ν Βα βοουγροά.2 ΤῊΪΒ τγὰβ ἀθοπιθά ἴο 
(6 Ἰαϑὲ ἄδορτοο ἀἰβμῃβοῃοῦγαθὶθ, (86 ταοβὲ ἀδγίηρ ᾿παϊρσηλ δηᾶ ᾿ἱπβὰ 

ὦ βρηδίοτβ," δα ἢ ῬΊδο, “ 186 ἴανγ ογἀδίπβ {πε Ἦθ 80 18 δοσυβοά βῃου ἃ ΠΟΥ 8 δο- 
ἐπδαίίοη, δηἃ δζεσ Βανίπς οδετοα δ8 ἀδίδποο, ο νγαὶξ ἴΠ6 ϑεηίεηοο οὗ [6 ᾿αά 68." ΑΡρίδηπ. 
Βεὶ!, Οἰτῇ, 110. ἢ}. Ρ. 911. ὙΤΟΪ, Αππβὲ. 1610. “Ηο βαϊά, (δὲ ψβαΐ Β6 ὩΟῪ δἰνεπιριεὰ 
ἰ0 ἀο τῶβ ἔνα ἰδδὲ ΕΥ̓ΤΔΏΩΥ δηὰ ἀοϑροίίδβπι, δὲ [Π6 881} πῃ Βῃου]α Ὀ6 οΙἢ δούαβογ Ἀπὰ 
ἡπάχο, δηὰ δῃοιι ἃ ΔΥΌ γασῚγ ἀϊοίαῖα [Δ6 ἄορτοα οὗ ρυπίεμπιοπι." Ὀίοη. Ηδ]ίσαττι. 11Ὁ. υἱὲ, 
Ρ 428, Ημπάροη. ᾿ 

2 Ἐροΐπιυι οδὲ νἱηοἶσὶ οἰνοη Βοιηδηῦπι: 860 6Ἶπ8 γογθογασὶ. ἴῃ Ὑότγροδι, ᾿10. ν. 70. 

ΥΟ1,. 111. ᾿ 



146 Οὗ ἐδε Ποπιαη ικάϊοαξιγε, 

Ὄροπ ἐδ6 Βοιάδηῃ παπηθ. “ ἃ Βοιηδῃ οἰ [1Ζοη, ᾿υᾶρο8͵᾽ Ἔχοϊαῖπηβ Οἴσοσο 
ἴῃ 88 ογϑίϊοι ἃραϊηβί ὙΌΓΤΘΒ, “ γγχὰ8 ΡΟΌΠΟΙΥ Ὀοδίθη 1 ἢ σοᾶβ ἴῃ (86 
ἔοτυμι οὗἩἨ Μεββίμδ: ἀυγίηρ (ἢ18 ρα Ὁ]16 ἀἰβμοηοαγ, πῸ ρΊΌΔΠ, πῸ οἴ ῦ 
Θχργθδβίοῃ οὗ {86 ὈΠΒΆΡΡΥ ττοίο ἢ γ88 Ποαγα διηϊάβί 86 ογυο] 168. μ6 
βυϊεγοα, δηα {Π6 βουπὰ οὗ {86 βίχοϊκοβ ἐπαΐ σγοσο ᾿πῇτιοίθα, Ὀπὶ {{|18, 
1 δῇ ἃ Βοϊωδῃ οἰ Ζθηΐ ΒΥ {118 ἀθοϊαγαϊϊου ἐμαῦὺ ἢ6 88 ἃ Βοσθϑῃ 
οἰΖθη, μ6 ἔΌΠΑΙΪΥ ᾿τηαριπηοα {μα πο Θμου]α ρυΐ δὴ δῃα ἴο [86 ἱρ ποτα ΠΥ 
δπα ΟΥ6] υϑᾶρα (0 ΜΏΙΟΒ ἢ6 τγᾶδ ΠΟΥ͂ δι δ] οοιοα.᾽} ΤΠΘ ογαΐοσ αἴτογ- 
ΜΝ ΔΓΟΒ ὈΥΘΔΚΒ ἔουίῃ ἱπίο [18 ραϊποίϊο ργοϑοροροΐα: “ Ὁ ἐσδηϑροσγίησ 
δῆ οὗ ΠΡογίν Ὁ {Π|0 ἀἸδυϊησα ϑμ6α ρῥυν]ορσα οὗἨ Ποσδῃ ἔγθθάοσι 
Ο Ῥογοΐδῃ δῃὰ ϑοιηργοηίδη ἰαγϑὶ Ατὄἧ ἰβιηρβ δ ἰδϑύ δοῃια ἰο 118 
πτοίομοα βίαίθ, {μα 6 Βοιηδῃ οἰ Ζοη, ἰὰ ἃ Βοιηδη ρῥγουΐῃσα, πα {86 
τηοβί ρῬΌΡ]1]. δῃα ὀρθὴ ΤΏ πΠΟΙ, βου] Ὀ6 Ὀοαΐθῃ πιϊῇ τοῦ .᾽3 ὍΤΠ6 
Ηϊδϑιοτδη ΑΡρίδῃ, δέζοσ τοδί πρ ον Μάγοθ]]ὰβ, ὕο Ἔχ ρτθδβ 18 ΒΟΌσ 
δηα οοπίοιηρί οὗἩ (ὐξεβασ, 861Ζϑα 84. ρϑύβοῃ οἱ βοιλα αἀἰβϑυϊποίομ, ο τ Βοτὰ 
Οκβαῦ δα ρίνϑῃ ἢ18 ἔγθοάοσω, δῃα ὑδοδὺ ᾿ὐτῃ πιῖ τοῦδ, ὈΙΔαϊηρ Ηἷπὶ 
80 δῃα ββον Οδθβαγ {86 τρδυῖ οὗ {π6 Βοοῦγρεβ μ6 διά ἐὐπνξ σιν οὔ- 
ΒΟΙΎΟΒ, {παὺ {π18 8 85 ἹπαΙ  Σ Υ τ ΒΊΟΝ 18 ΠΘνοΣ ᾿ηῇιοίθα ΡΟῸΠ 8 
Ἐοιηδὴ Οἱ Ζθῃ [ὉΣ ἈΔΠῪ ΘΠΟΓΠΥ ἘΠδίθνυοσ. ΘΟΩΌΪγ ἴο (818 
οιϊϑύοσῃ, τ ΒΟ αἶβο οἱ ἰδ ποα δἱ Αἰμθηβ, ἴὴ (86 Αἀοὶρῃ οὗ Τό γοησο, 
οη6 οἵ [16 ΡοΥβοηβ οὗ {π6 ἀγᾷπιδ ΒΑΥ8 ἴο δποίθοσ, 1 γοὺ οοπίππο (0 
6 ἰγτου ]οϑολθ πα ᾿προσποηΐ, γοῦ 8841} 6 ἱπδία ΠΥ βεϊζοαᾶ δηὰ 
ἀγαρροαῦ πη, δηα μοῦ γοὺ β888}} θὲ ἰοσῃ δηά τοδῃρὶ θα ψ 1} 
ΒΟΟΌΤρΡΟΒ ὙΠΕΠῚῚ 8ῃ ἱποΐ οὗὨἨ γοῦν 116. ὙΥ̓Παὶ 4 ἔγοθηδῃ βοουγαθϑά, 
ΤΟΡ]168 βαπηΐο" Τὸ {(Π18 ρυῖν!]ορα οὗ Βοιηδη οἱ ΖΘ ηΒ, ΓΠο86 ἔγθθάοσῃ 
δχοηρίρα {Π6πὶ ἔγομι {{18 ἱπαΙρΉ Υ δηα ἀΙΒῃοποῦΣ, ὑπο γ6 ΣῈ ΒΘΥΘΓᾺΪ 
ΤΟίδυθμοοδ ἴῃ βουρίασο. δὲ. Ῥϑὺὶ] Ρ]6δάβ {818 Ἰτωτηιπὶίγ. Ηδ βαιά 
ἴο {86 οοῃίυτίομ, 88 ΤΠΘΥ ἼΤοΓ ἰαδίθηϊηρ πὶ ἴο [ἴῃ 6 Ρ1118ν 1 ἸποηρΒ 
ἴο ᾿πῆϊοῦ ΡΟ Βῖμι 1818 ῥα ηἰϑηταθηΐ, 18 10 ἸαυΥ Ὁ] ἔογ γοῖι ἰο βοουγρα 
ἃ Βοιηδη 3 Κὸ 880 αὖ ῬΈΪΙΡΡΙ μα ἐο]α [86 τηρββοηρογβ οὗ [6 τοαρὶδ- 
ἰταΐθθ, ΤΠΘΥ πᾶν Ὀοδΐθῃ 8 ΟΡΘΏΪΥ ἀποοηαοιηποα, Ὀοϊηρ Ἐπ ΔΒ, 
ΠΑ Παγθ οαϑῦ 18 ἰηΐο ὈΥ8Οη, δα ΠΟῪ 4(ο {μον {μχυβὺ υ8 ουἱ ῥτι- 
γαΐοϊν ; πο, ψϑυγ, Ὀυὺ Ἰοὺ {ποτὰ οοῖα ἐδβϑιηβϑοῖνθθ δηᾶ ἔδίο 18 ουΐ. 
Αμὰ {86 βεγρϑδαηίβ [0] ἃ {μ686 υογάβ ἰ9ὸ {Π6 τηδρὶδίγαϊθβ, δηα (πο Ὺ 
ἔδαγοα τ μθα ΠΟῪ Ὠοαγὰ ἰμδὺ ΠΟῪ σοσο Βοιηδπβ, δηα πο γα ΘΟΠΒοϊουΒ 
ἴδον ποά υβοα {Πότ 1 ἃ σοπύυμοὶν δηὰ ἀϊβμβοπουν ψ Ποῖ δαθ)]οοιοά 
1βοῖὰ ἴο {Π6 7ιδὲ αἸΒρΙΘαβιγα οὗ [π6 Ἐοσηδῃ βοηδίθ. 

“ ΝΟΙΒΟΣ τγδδ 1 αν ἴῸΓ 4 Βοιηδη οἰΖσοη ἰοὸ ΡῈ Ὀουπᾶδ, ἰο 6 

. Οὐδοναίασ νἱγρίβ ἰῃ τηοᾶϊο στο Μοδββίηδο οἰνὶβ Βοτηδησβ, πι ἀξοοδ; ὁπηὶ ἱπίοσοδ ΠΌ]|05 
ποταΐξυθ, ἢ}16 ντοχ αἰΐδ ἰδιΐτιϑ πιϊθοσὶ, ἸΏΓΟΥ ἀοΙοΓοπὶ ογορὶτυτηαυ6 ρ᾽αράγιμ δα οθδῖατ, 15] 
μος, Οἰνὶ8 Βοπιδῆυβ βῆ. Ηδο 86 ΟΠ ΠΟΙ ΓΑ ΙΟΠ6 οἷν 8118 Ομ" 8 νούθογα ἀ ρου] πυταπι 
οτποϊαίπτηαπο ἃ ΟΟΥΡΟΓΟ ἀοϊοοίαγαπι, δ γα δδίογ. ΟἿδογο ἴῃ Ὑοττοτη, 110. ν. 162. 

3 Ὁ ποῖηδη ἄκος ᾿ἰδογίδι 8] Ο 8 οχὶπηὶαπη Ὠοδίγϑο οἰν αι 8] ΟἸοὸχ Ῥογεΐδ, ἰοχζεοδλαῦθ 
ϑοιηργοηΐεὶ Ηυοεὶπε ἑαπάθπι οὔ τοοοογιηΐ, υἱ οἷν Βοϊηδηῆυδ 'ῃ Ῥζουϊηοὶδ ρορυὶὶ 
Βοπηδηὶ, ἀθίορ αι ἶβ ἰῃ ἴΌΓΟ Υἱγρὶβ σδεάογοῖαγ. 1014. 168. ἥ 

8 Αρρίλῃ. Β6]]. Οἰν]]. 1 Ὁ, 11. Ρ. 7381. ὙΤΟΙΙΠ, 
4 Νᾷαπι δἱ τηοϊεβίῃβ ρουχὶβ 6886, δῖα ᾿πίγο ΔΌΣ ρί ΓΘ, δίασϑ 10] 

ὕὍμπατοθ δὰ πϑοοπὶ ορεσίεγο ἰοσὶβ. . Ἰοσγὶφ ἰῦοσ, Αδαρ, δοὺ ἰδ. βοοπδ 1. ΥὙϑσ. 38. 
δ Αοἱβ χχίΐ. 258. ΤὮΘ σοηδ] Μδγοο 8 βοουτχοᾶ ἩΠῸ τοὰβ οη6 οὗ (86 τρδρίδίγαϊοβ οὗ 

τποὲ Ρίδοθ 80 οδπμθ ἴο Βοπιθ, ἀθοϊασίηρ πο ἰηβὶοϊοᾷ 118 88 8. Ῥα ]}1ς ᾿οΚοη τπδὲ ἢ6 Ὧ8 ὯὨΟ 
Ἐοτδη οἰὔσοη. Ρ]Ἰυΐδγοι, ἱπ Οσοβαγ, Ὁ. 1324. οαἀϊξ. τ. Βιορίιδη. 

8 Ἐμβεϊπα εδὲ νἱποὶσὶ οἰνοπι Βομηδπαπι. ΟἼἴοδοτο ἰῃ Ὑ οττ. 11}. ν. 70. 



Μαπηεν Γ᾽ Ττίαΐ, δ. 147 

ἐχϑιηποα ὈΥ {π6 ιιοβίοι, οΥ ἰὼ Β6 (Π6 διιδ]θοῦ οὗἁὨ ΔΥ͂ Ἰηρϑηϊοῦβ δηά 
οτπο] αγίβ οὗ ἰοσιηθηΐηρ [0 οχίογὺ ἃ Θοπέββθιοῃ ἔγοσῃ ἴῃ. Τῆ6β6 ρὺ- 
ΒΗ πιο πΐβ 6 ΓῸ ἀδοιηθα βού ]6: ὑοσΓ6 τγδδ μοὶ Ἔχογοϊβοα θαΐ ρου 
βϑιαγοβ᾽ ; ἔγθοωθῃ ὙΟΓ6 ΡΥ] σοα ἔγοτα {Π18 ᾿πΒυΔηϊ  δηα ἰσηο- 
ταηγ. [{ 8 ἃ βδστδηΐ ὁ πΠΟΣΓΥ, Β8Υ8 ΟἼΟΘΓΟ, ἴογ ἃ Εοιηδῃ Οἱ Π]ΖΘῺ ἴο 
να θουπά ὃ: ποῖ τηδϑδηϊηρ Ὀγ ἰπαΐ, [Παὺ τ γα8 ΠΑ Ὦ] ἴον ἃ Βομηδη 
ἴο δ6 ἰδιοσθὰ δα ἱπρυϊβοηϑα ; Ὀαὺ 1 τγα8 πὰ 186 πϊρῃῃοϑὲ ἄορτοθ 
ὉΠ ΒΕ ΠΔ 016 δηα 1ΠΘρὰὶ ΤῸΓ ἃ ἔγϑοωδῃ οὗ Βοιηῆθ ἰο Ὀ6 Ὀουπὰ ἴῃ 
οὐίον ἰο Ὀ6 ἰογίυγοα [ὉΓ (6 ἀἸΒΟΟΥΟΥΥῪ οὗ ἢ18 οὔΐπιθβ. Πῖου (ὐδββὶυβ, 
ρα συ] αγιβῖτρ [Π6 τηϊβοσῖοβ οὗ ΟἸδυα ΒΒ σονοτησηθπΐ, οὔβογναβ, ὑΠδὺ 
Μρβ8411η8 δηα Ναγοιββιβ, δὰ {Π6 τοβίὶ οὗ ἢϊ8 ἔγϑοηρη, βοϊζοᾶ (ἢ6 
οὐοΑβίοη ἐμαὺ πον οἴεγοα ἴὸ ρογροίτγαίϊθ {8:6 ἰαϑῦὺ ϑῃουτηϊθθ. ΑἸηοηρ; 
Οἵα Ἔσοθβθθθ (ΠΟῪ ΟΙΩΡΙοΟΥΘα βἰανθα δηα ἔγοθατηθῃ 10 6 ᾿Ὠ ΌΓΙΏΘΙΒ 
ραϊηδὺ {Π 6} τηδϑίθσβ. ὙΤΠΟΥ ραὺ ἴο {86 ἰογίῃτθ βανθῦαὶ ρϑύβοηθ οὗ 
(δ6 ἅτοί ἀϊδ ποομ, ποῦ ΤΔΘΓΘΙΥ ἔογοίσπογθ, θα ΟἸΠἸΖΘΏΒ; ποῦ ΟἿΪΥ οὗἉ 
(86 δογαομ ῬΘορίθ, Ὀὰὺῦ βοῖθ ούὐϑθῃ οὗ ἰῃ6 Βοιηδῃ Κηϊριθ δηά 
βοπδίογε : ἱποι σῇ ΟἸδυαίαΒ, τμθη πα ἢγθὺ δηΐογοά ἀροὰ δ18Β ρΌγοσῃ- 
πιρηἰ, 44 θουππηα ΠΙπ56 1 ὉΠ οΥ 4. βοϊουηῃ οδἱὴῃ {πὸ ἣθ του] ΠονοΣ 
ΔΡΡΙΥ [6 ἰογίυγο ἴο Δ Βοιμδῃ οἰ Ζοη.ἢ Τἢ686 ἴνγο ρδβϑᾶρθδ ἔτ Πὶ 
Οἴοοτο δηὰ ΤΠ Ἰοη 1] υβἰταῦθ τ μαὶ δύ, 1016 τοϊαίθϑ Θοποθγηϊηρ Γγ 5185 
[86 ἐθαπο, ΤῊ οβίοογ, ποΐ Κποπίηρς μ6 ἀϊρηὶίν οὗὁὨ ἢ18 ὈΥΙΒΟΠΘΊΣ, 
ἰιαά, ἴῃ νἹοϊδξοη οὗὨ (818. ρῥυίνηορο οὗ ἐπτς ΟἰΠΙΖΘΏΒ, σίνοῃ ΟΥ̓ ο δ 
ἴογ [6 Αροβέϊο ἴο Ὀ6 Ῥουπά, δπα οχδμιϊηθα ὈΥ βοουγρίηρ. (Αοἷϑ χχὶ!. 
24, 26.) ὙΥΈΒΘη 6 νγαϑ αἴου τ γβ Ἰπίοστηθα ὈΥ ἰδ σδηίατίοι {πα 
δέ, Ραὺ] νγᾶβ ἃ ἔγοοιλδη οὔ Βοιηθ, [}6 βαογοᾶ πιϑίοσίδῃ οὔβογνοδ, [Πδὺ 
Ὅροη Γαοοίυσησ, {18 1π 6] Πρσθῆθ6, {86 ΟὨϊοῦ οδρίαϊη τγᾶ8 δἴγαια, δ 
“ Κπὸν ὑπαὶ ἢ6 ψγὰ8 ἃ Βοιιβῃ, δηα Ὀδϑοδῦθθ μα μδα Ὀουπά ἴῃ). 
ΧΧΊΙ, 29. 
ΠῚ. “ γος δηά ἰδὲ δ, Ῥϑὺ], θη μα αἸϊδοονογοα ἐμαὶ Εἰ δδίπβ ἢ18 

ἡπᾶσθ γδθ ἀϊβροβϑά ἴο συ εν (86 9618, Δρρϑδὶϑᾶ ἴγοιη 4 ργουϊηοὶδὶ 
οουγί ο [86 παροσῖαὶ {ἸΡΌ Δ] ; ἰγδηβίογθα ἢϊ8 οδαβθ, ὈῪ Ἀρρθ8], ἔγοτα 
ἴδε γα Βα ϊοίϊου οὗὨἩ (86 Βοταδη ργοουγαίογ ἴο {Π6 ἀοοϊδίοπ οὗ {86 δὰ- 
ΡΕΙΟΥ. ΤὨΙΒ ΒΡΡΘΆΓΒ ἴο Ὀ6 δηοίδου δἰ ηρυϊαν ὈΥΙΥ]Οσο ΒΊΟΝ ἃ ἔτθο- 
πιδὴ οὗὁ ΒοΙὴ6 Θη)]ογοα. Τη6 βδογθα δϊβίουϊδῃ σοϊδίθθ, ὑπαὶ δῸῦ 
Ἐδρίαβ δα βίαγεά δρουῦ θη ἄδγβ 'π (86 τηδίγορο!β, μΒ6 σὺ ἄονῃ 
ἴο ὕπβαγοα, δηᾶ {86 ποχὲ δ  δῇϊοσ μὶβ αύγῖναὶ Β6 βυχητηομθα ἃ οουτί, 
ἀϑορηἀθὰ {(μ6 ὈΘηΟἢ, δπὰ οτάοσοα Ῥϑὺ] ἰοὸ Ὀ6 Ὀγουρᾷῦ Ὀαοΐοσθ δ]πὶ. 
Ηξγα, 85 ἴδ βίοοά αἱ ἐδ δῦ, 18 Ῥγοβθοιΐοιβ ἔγοιῃ “Ψϑγυβαίθτα τὴ 
δτοδί Ὑἱγαϊθποθ ομαγροὰ ἢὶπὶ τὰ ΙΏΔΠΥ Βοϊμουβ ἀπ δἰγοοϊοῦθ 
ΘΠ 68, ὩΟΠ6 οὗἨ ὙΠΙΟΝ, ρου βέχῖοὶ δχδυ πίοι, ἐμ Υ ΟΓΘ 806 ἴο 
Ῥτονθ ἃσαϊηδί πἷπη, ΕὟΤΣ ἴῃ ἢ ΔΡΟΪΟΘῪ 6 ρυ ] οἷν ἀθοϊαγθα, ἴῃ {86 
Ἰρρϑὺ βοϊδιηπ ἰθγίηβ, ἐμαὶ {μ6 Ὺ  ΕΝ  πϑι οοηνιοῦ ἢϊπὶ οὗ ΔΠΥ 016 
Ἰπϑίβῃοο οὗ 8. οὐϊπηΐηαὶ θομδυϊουγ, οἰ Ὁ το (6 ἰατν, [Π6 ἰδ 0]6, ΟΥ ἴο 
ἴδε Βοιαλῃ θλρεσοσ. ΒΕ εϑίιβ ἐμθη, μοὶ ἐπα Χχνυ. 9.) ἀθβίγουβ ἴὸ 
τρτααί ΠΙτη8617 τὶ ἢ (Π6 “68, κεῖ τὰ ἰδ ΒΘ νγὰϑ ψ Πρ 18 
ὅΔ086 Βῃου] Ὀδ6 ἰγϊοα αἱ «δγυβαίθη. ΤῸ {818 ῥγόροβαὶ Ῥδι] τερ]]6α, 

" Ὸ, (ΑἸ ἴπηι ὑταύοζοτι, βοσυ τὰ ἴῃ τηοάσππι ἑογαὶς, ϑαρίοῃ, ἱπ Ὑιδ Αὐρυδὶΐ, οαΡ. 37 
Ρ' 192. γατίοσια οαϊξ. 

3. 866 (ἢ 168ὲ ποῖος Ὀυπϊ ΟΠ6. 
" Ῥίου Οαδβοίαδ, 110. Ιχ, Ρ. 958. Ἐοΐπιδυ. 

:, ἃ ΠΝ 
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Ϊ δπὶ ΠΟΥ͂ Ὀοίοσγθ (αι θ᾽ ἐγ θυπα), τ ΏΟΓΘ ΤῊ ὄάυβα οὐσῶξ ἰὸ δ6 
ἸΠΠΡΑΓΌΔΙΥ οαηναββοα πα ἀροϊάοα., Ὑου γουγβαὶῦ ἀγὸ οομβοίουβ {μα 
1 παν Ὀθθὴ συλ] έν οὗ ποίμίπρ' οὐἰπλῖπα] ἀρσδίηϑι ΤῊΥ ΘοΟυπέγγτηθη, [Ὁ 
1 μανο 1π]υγθα ἰἤθῖω, 161 μαννα ρογροίσαϊθα 8}γ οδριίαὶ ογίπιο, 1 
Βιῦταϊς τιϊουΐ τοὶ αοίδησθ ἴο σδριῖ4] ραηἰβῃιπθηῖ, Βυΐ 1 4}1 {86 
Ομαγροθ (ΠΟΥ ἤᾶνα ΠΟῪ Ὀγουρῇῦ ἀραϊηβὲ 6 ἃ΄6 ργουθᾶ ἴο Ὀ6 δὍϑο- 
Ἰυΐο]ν ἔδ]86α πα στουπαΐοθβ, ΠῸ ῬΘΓΒΟῚ σδῃ ΟΟπάθιμη τὴ ἰ0 ἄσδϑίῃ 
ΤΏΘΓΘΙΥ ἰοὸ σΥδ νυ πο. [Ϊ ἀρρθαὶ ο (86 διῆροσου. Εἰ βίυιβ, δέον 
Δα θογαΐϊησ τὶ ἐπ6 Βοιηδη οοιποῖ], ἰὰγηποα δηὰ βαϊα ἰο Ὠΐπι, Η ανο 
γου ἐρήκαιοα ἴο {π6 οι ροτοῦ ἢ Υοιι 68} ἰῃθη ρῸ δῃά ὃδ6 ἡυᾶρσοα ὮὈΥ 
{π6 ΘΏΡοσοσ. ΒΕὙοΘΙ ἴπ6 Δρονθ- θη Ποηθα Ρῥαγ ουατθ, ὙΒ1Ο ἢ ὩΓ6 
ΘΟΥΤΟΡογαίϑα ὈΥ̓͂ Βαν 6 ΓᾺ] ΟἿΠΘΥ βίαν ἱἹποϊαθηΐβ 1π ὑΠ6 Βοιμδη ΒΙΒίοΟΓΥ, 
16 ΔΡΡΘδΥΒ {πδΐ ἃ Εοϊηδη οἰδΖθῃ οου]α ὈΥ͂ Δρρθδὶ τοίηονα ᾿ἷβ σδβα 
ουύ οὗ [86 ῥγονίῃοββ ἴο Βοπιθ. “1 νγ88,᾽ βᾶγβ Μσ. Μοϊηοίμ, “ ὁπ6 οὗ 
186 ῥγν!]θσαβ οὗ 6 Βοιηδη οἰ Ζοη, βοουγοά Ὀγ 186 Θοιιργοπίδῃ αν, 
{μαῦ 6 σου]ὰ ποὺ Ὀ6 ΟἈρΡΙΆ}Π1Ὺ οοηνιοίοα Ραΐ ὈΥ {πὸ βυΐτγαρα οἵ {πὸ 
ῬΘΟΡΪ6, τυ] οἷ. ΒΘ σ8 0 δυο Ὀθ6Θῃ 8.}}} 80 ἔᾺΓ ἴῃ ἔΌγοθ, 88 (0 τπδῖα ἷἰ 
ΤΙΘΟΘΒΒΑΙΎ 0 Βοηα [Π6 ῬΟΙΒΟῚ ἤΟΓΘ το Ποποα ἴὸ Βοιμθ.᾽ χγ6 8.6 
Ἰηξουϊαθα Ὁγ Πιοηγδῖυβ οὗ ΗΔ] οΑΥ πα ββὰβ {πᾶὺ (Π6 Θνογ- τ ΘΙ ΟΣ Ὁ] 6 
Ῥορ]τοοὶα ϑηβοίθα {818 ἰανγ, (λαὺ 1 ΔὴΥ ΕουΔη ΟΌΨΘΥΠΟΣ βῃονοα 84 
αἸβροβϑι θη ἴο Ομ ἀθμλ ΔΗΥ͂ Οὁπ6 ἴο ἀοδί, ὕο Βοουγρα Ὠϊηι, ΟΥὁ ἀ68ρ0}]} 
ἢϊπλ οὗ ἢ18 Ῥγορουίυ, ὑμαῦ δὴν ρῥυϊναῦθ ρϑύβοῃ δῃουἹα αν ΠΌΘΟΥ ἴὸ 
ΔΡΡΘδὶ ἔγομι ἢ18 γα! οοη ἴο {86 ἡυαρτηοπί οὗὁὨ 86 Ρθορ]θ, {παΐὶ ἴῃ 
[Π6 τπιϑδῃ {1π|6 Β6 Βῃου)α γϑοοῖνθ ὯὩῸ ΡῬϑύβοηδὶ ἤάστῃ ἴγοιη (Π6 τηβρ]8- 
ΤΥΆΟΥ {1} 818 σϑιβα γγχἃ8 βΠ4}}γ ἀδοϊαθα ὃν [π6 ρϑορὶ.; ΤΠ ἰδ, 
Μ ΠΙΟἢ νγ88 ᾿πδυυἱοα αὐ {π6 γβί δ δ ]Βῃτηθηΐ οὗὨἨ [86 σοΙητ 681 {}}, 
σοπεπθα 1 ἔογοθ ἀπᾶσν [Π6 οιωροθγοῦβ. [1 8 γϑοδῃ οἵ Ἐοιηθ, 1ῃ ΔΩΥ 
οὗ 186 Ῥγονίῃοθβ, ἀβθοιηθα ᾿ϊτη5861} δηα δἷβ οδιι8θ ἰο Ὀ6 ἰγοαίθα ὈΥ͂ {Π|6 
Ργοδιἀθηΐ πεῖ αἸβῃοηου δηα ᾿ηυβίδοθ, 6 οου]ὰ Ὀγ ἀρρϑαὶ γαπλουθ 
τ ἴἰο Βοπλδ ἴο ἴπ6 ἀοίογτηϊ δύο οὗ [86 ϑροσου. ιαθίοῃϊιβ 1 ΌΤΤΩΒ 
08 ἰμαὺ Απὐρπδίιϑ ἀο]αραίθα ἃ ὨΒΟΥ οὗὨἨ σΟὨΒΌΪΑΓ ῬΘΥΒΟΙΒ δὖ οταθ ἴο 
γτϑοοῖγα [Π6 ΔΡΡ6418 οἵὗἉ ΡΘορὶδθ ἴῃ {δ6 ργονίῃοθβ, δῃα ἐμαὶ ἢ6 δρροϊηίοα 
0Π6 Ῥοίβοῃ ἴο Βιρουϊηϊοπα {Π6 ΔΗ͂ΆΙΥΒ ΟΥὮὨ ΘΔ} ρῥγονίησοΣ Α ραβϑαρθ 
ἴῃ Ῥ]ηΥ 8 Θριβί]6 σοηῆσιηβ [18 τρῆῦ δηα ῥγιν]ορο ποῖ οπηδη 
[γϑϑλθη θη]ογοα οὗ δρρϑαϊηρ ἤτοι ῬΓΟῚ ΠΟΙΆ] οουγίβ ἴο Βόπιθ, δπά, 
ἴῃ δΟΠΒΘΑΌΘΙΟΘΟ οὗ Βυ0 ἢ δὴ Δρρθ8], θοΐηρ τοιηονοά, 88 δ. δ] νυαβ, ἴὸ 
068 σαρΙ4] ἰο ἰαῖκα {86 ὶν ἐσῖαὶ 1η [16 βαρσοιαα οουγί οὗ )υἀϊοαῖατα. [ἢ 
{ῃαὺ οΟἸοὈταιθα ορίβι]6 ἰο Τ τα αη, γη0 ἀρβῖγθα ἰο 6 ἱπξογιηθα οοη- 
οογηϊηρ [Π86 ὈΓΙΠΟΙΡ]68 πα οοπαποί οὗ {Πα ΟἸτιβύδηβ, 6 (ῃπ8 τσ ΐθ8 : 
ς ΤῊ χτηϑίβοα 1 πᾶνθ οὐβογσυϑα ἰοναγβ ἰμοβα γγῆο πᾶν θθθη Ὀσουραῖ 
Βοΐοσο πὴ 88 Ο γι βίηΒ 18 {{|18 ---- 1 Ἰηοστοραιοα ἐμοῖὰ πΒοίμοσ (ΒΟΥ 
οχ ΟἸὨΥΙΒΕΙΔΏΒ: 1 ἸΠΟΥ Τομίδββοα, 1 τοροαῖθα {μ6 αὐοβύοῃ ὑνγῖο8 
ρϑῖη, δαάϊηρ (πγοαΐβ δὖ ὑμ6 βαηγθ {{π|6, βοη, 1ἢ (ΠΟΥ 80}}} ρμεγ- 
βουοσρᾶ, 1 ογάογθα (θὰ ἰὼ 6 ᾿πητηθαϊδίο!Υ ῬυπΙβῃοα; [Ὁ 1 νγῦ8ϑ 

: Με. Ὑ ἘΠΟΒΗΕ ποθ οἱ ἔδο 97 ΙοΕῈ ἰπ 186 10 Ῥοοῖὶκ οὗ ῬΙΪηγ᾽ 8 ἘΡΙ8|168, νοὶ]. ἰὶ, 
Ῥ. 672. 8ἃ οἀϊί, 

3 1γίοη. Ηα]ΐοσασε. 110. ν. Ρ. 281. οαὐϊί. Οχοη. 1704. 896 αἷδο ὑ. 8384. ο᾽υδάοτι οἀϊῖ. 
5. ΑΡρο]]αξίομϑβ αποίβηηβ υὐραηογομ αυΐϊάοῃι Ἰ᾿Σἰραίοτγιμι ργεύοτὶ ἀο]οεχαυ; δο ργουη- 

ΟἸΑΙΣιπὶ ΘΟ Βα] Ασ θ68 νἱγίβ, 4π08 βἰπρτιϊαβ συλιιδαιθ ργονϊποῖοο πο ΟΙΣ5 ταροβαΐβϑεῖ, ϑιιοίου. 
γι. Αὐρπβῖ. ΟΔΡ. 88. Ρ. 208. εἀϊξ, νᾶγ, 1κρ. Βαϊ. 1662. 
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γμεγβυδλάθα, τ βδίουον (86 παίαγο οὐὨ 1Ποὶν ΟΡ᾽πιομβ ταϊρῦ θ6, ἃ οοῃ- 
{ὠπηβοϊοδ δηαἃ πῆρ χὶθ]6 ΟὈΒΌΠΔΟΥ σΘογίδι]ν ἀοβογνθα σδουγθοίίοῃ. 
ΤΊογΟ ΠΌΤ ΟἴΠΟΓΒ, α]8δο, σοῦ Ὀοίογα τη6, οβϑϑρα σι ἐπ ΒΔ 16 
Ἰηΐαίυδοη, θυΐ, θεὶς ΟὔΖομβ οὔ Ἐομηθ, Ε΄ ἀϊκεοιοᾶ {πο ἰο Ὀ6 
οαὐτοα ὑπ π6γ.᾽} “ 

ΙΥ. “Ἴμὸ Βοιδῃ τηϑί πο οὗ διξοσῖηρ δηα οομβπῖηρ' ΟΥΠλΪπ418 τ᾽ 88 
εἰηστϊατ. Οπ6 6ῃα οὗ ἃ οδαὶπ, ἐπαὶ νγαβ οὐ οοϊωτηοάϊοιβ ἰοηρί, τγ88 
ἤχρά δϑουΐ {86 τῖρῃΐδ στὰ οὗ [6 ῬΓΒΟΠΟΥ, δηα {86 ΟΥΟΣ ὁπ γγὰβ8 
ἰδείθηοα το {86 ἸοΥ ἄττὰ οἵ ἃ 801416σ. Τθὺ8 ἃ βοϊἿοσ γγα8 οουρ]οα ἕο 
ἰδ6 ῬὈΓΊΒΟΠΘΙ, 8ΠπΠα ΘΥΘΟΙῪ ΒοτΘ δἰἰθμάθα δηα συδτάοα Βϊτη.2 ΤῊΪ8 
ΠΒΒΏΘΙ Οὗ δομβποτηθηῦ 18 ἔγα 6 ΓΠῪ τθηΠ]οπ66, πα Το γ6 ΔΥῸ ΤΩΔΗΥ͂ 
δεδι] 4] βίοηδ ἰο 1Ὁ ἴῃ (π6 Βοχήδῃ ττιοτθ. ὙΠῸΒ νὰ8 ϑ:. Ραὺ] 
οὐπῇποά, Ἐοἰίαγϑα ὃ ἴῃ {818 ΤϑΏ ΠΟΥ, μ6 ἀο] νογϑα Π18 ΔΡΟΪΟΣῪ ὈΘίοτθ 
Ἐεδίαδ, Κρ Αρτίρρα, μὰ Βογηϊοθ. Απᾷ ἴξ νγχαϑ {818 οἰγουχηβίβηοθ 
[αἱ οοοΑ ΒΟ α ομ6 οὗἉ {Π6 τηοϑὲ ραϊβδίο δῃὰ αδοϊ τσ βίγοϊκοθ οὗ ἔγὰθ 
ΟΓΑΙΟΙΎ {πὴ ΟΥΟΣ γῶϑ αἰβρίαγοθα οἰ ποσ ἴῃ {86 γοοίδῃ οὐ Ἐομηδῃ 
βοηδίβ. ἢΡομϊα ἰο αοἄ ἰμαὲ ποὲ οπῖψ τῆοῦ, διέ αἶδο ΑἹἸ,1, ἐλαξ ἔξαγ' πιό 
ἰδὲς ἄαψ, ἰσογὸ δοίς αἰπιοκί ἀπά αἰξοσεέλεγ' διμοΐ ας 1 απι, ἐτοερὲ ἐλε5ε 
δοπάς] ὙΒαῖ ἃ Ῥγοαϊσίουβ εἴἴξοῦ πγυδὺ {818 βίυ κὶηρ οοποϊυδιοη, δηά 
ἴδιο βισῃῦ οὗὨ [86 ἔσομβ με ἃ ὑρ 4 ἴο δι ογοθ ᾿ΐ, τα ῖκα ρου {π6 πιϊη 8 οὗ 
ἴδ6 δυάϊοποθ. 1λυχίπρ {πΠ6 ὕνγο γϑᾶσϑ {παΐ δύ, δὰ] τῦδϑ ἃ ὈγΊΒΟΠΘΥ δὲ 
ἶλγρβ, δῃὰ ᾿ϊνϑα αἱ οπιθ 'π 18 οσσῃ γα Βουδο, ἢ6 νγὰβ βυδ)]θοίοά 
ἰο (Π]8 Θομβποιαθηῦ. Ῥαὰὺ] γγ88β δυβογοά ἰο ἀν 6}} τὰ ἢ ἃ βοϊάϊοσ {μαὲ 
Κορὶ πη. Τα οἰτουμιδίδηοα οὐὗἨ ρυθ] οἷν πϑασίησ (18 ομδὶη, δηά 
Νεϊηρ (Ὡπ8 ΘΟ Ρ]Θα (ο 8 80] 16 γ, νγχᾶβ συ ΥῪ ἀἰβρτδοθίῃ] δηᾶ ἀἰβμοπουγ- 
8016, ἀπ {μ6 ἸρπΟΙΩΙΗΥ οὗ 10 ψου] ἃ παύιγα!]ν οοσαβιοη (86 ἀοβοσίοη οὗ 
ἴοιπποσ ἔτ θη" 48 δῃᾶ δοαυδιπίδηοθ Ηδθηοα {μ6 δροβίϊα ἸτηπηοΥ 1868 
86 πᾶπιθ οὗἩ ΟΠΟΒΙΡΒοσηΒ, δηα οΥυ ΘὩΠΠΥ ᾿ηἰογοθάθβ τ} (ἀοα ἴο Ὀ]68ὰ 
ἢϊ5 (ΆΠΪΥ, δ μα ἴο ΓΟ ΘΏΡΟΣ Ὠΐπλ ἴῃ {86 ἀΔγΥ οὗὨ πμΐυγθ ΓΘΟΟΙΏΡΘΙΒΘ, 
ἴογ ἃ τᾶγα ᾿πβίδηοα οὗ ἀϊβηρι θοα Β46}}γ ἀπ αεδοίίζοη ἴο ἰτῃ θα 
411] μβαὰ ἰυγηθὰ ΔΎΔΥ ἴγομιλ ΐπὶ δηᾶ [Ὀγβαῖζοη πω. 766 Ζογά σἕίσο 
ΠΙΕΤΟΝ ἰο ἐδ ἤοιιϑο 9.7 Οπεείρλογμδ, 705 ἐς οὐ τεγεελοαά πιδ, ἀπά τοαδ 
ποὶ ΑΒΗΑΜῈΤ ΟΓ᾽ πιψ ΟΗΑΙΝ, διέ τπιπιεαϊαξεῖν προπ ἢϊς αγτῖυαϊ ἴῃ Τξοηια 
ἦε τοιφὴὲ πῖὸ ομὲ πυογῷ αἱ σεπέϊν ε111 δ ζοιπά πιο] ἽΤ1ι Ζιογὰ σταπῖ 
κηΐο ἀΐπι ἐῤλαὲ ἦδ πιαψ ἥπα πιεγοὸν ὁ ἐδ ]εογά ἴπ ἰλαὲ ἄαψ. (2 Τ τα, 1. 
10, 17, 18. 
Νὰ δι μοίμοο [86 ὈΓΒΟΠΟΙ τ γ͵88 Ἀϑἰθηδα ἴο ἔπ) 801 1678, Ο.6 θη δδοὴ 

146, το τΣπρ' 8 Ομαὶπ ΒΟ οἡ 818 σὶσῃΐ δηὰ Ἰοἷ βαπα. δι. Ῥδὰὺὶ] αὖ 
ἔτοί γαβ {88 οοπῆποα. ὙΒοπ ἐπα ἐτϊδυπο τϑοοϊνθα ἷπὶ ἰτΌτὰ {110 
᾿ἰλπά8 οὗ 186 968, Βα οοταηδηοα τη ο 6 θουπά τϊῸῈ ὕνσο Ομ δἷπΒ. 
(Λοίβ χχὶ. 388.) [πῃ {818 ταβηποῦ τγ88 Ῥοίδσ [οϊϊογοὰ δὰ οοηβηρᾶ ὈῪ 

᾿ ῬΊΙΩΙ: Ερίβίοϊε, 110. χ. ορίβί. 97. Ρῃ. 122, 723. ϑὰ. νϑγ. 1669. 
1 Θπυοπιδάπιοδατῃ οδδπὶ σδΐθπδ οἱ ουδίοαΐδηι οἱ τ 6 πὶ οουραϊδῖ, δὶς ἰδέβ 480 δαὶ ἀἴ6- 

Εἰπυ] 6 βαηξ, ραγίϊοσ ἱποοάπηῖ, ϑοηῆθοθ Ερίδέ. δ. ἴοσῃ. ἰΐ. Ρ. 18, ατομου, 1672. 8.0 αἶϑὸ 
Μδη πα. 

ΨιΙηοίοσητη ἀοτζιΐπηυδβ, δοοϊαδατιο ἴῃ Ῥᾶσίο βίδα, 
Ἰπιεγάσμ ρου πΐ8 ἱπποχὶδ ΘΟΓΡΟΓΆ βογνϑῖ. 110. Υ. ν. 628, 629. 

5 ΤῈ πκ Ἰδηποῦ [δ6 Ὀγᾶγα Ὀαϊ πηϊοτιαπαίο Εππηθπμ68 δἀἀγοδβοα ἃ ὙΟΤῪ ρῥδίβοιϊο δροος ἢ 
ἴ0 δ Ἄττην, τΣΓἢ δ (δἐΐοσθ ου. Ρ] ἴσοι, ΕππηθποΒ. Φαβίΐπ, ἰδ. χὶν. σδρ. 8. 

4 Ῥτγοϊδίδιη, δίοπὶ οσγῶὶ Ἵδίθηδίτδβ, τδηῦπὶ οδίοηάϊς, Φαδίίη, ᾿Ὁ. χὶν, οδρ. 8. Ὁ. 398. 
Οὐόθου,, 

ν 



.160 ΟΓ με οπιαπ “ιάϊοαζαγο, 

Ἡετοᾶ Αρτῖρρᾶ. 776 δαπιο πίε ΤΡρίεν τραϑ δἰοορίηφ δοίισεθη ἔισσ 
δοίαἴογ8, δοιπά τοϊξἢ ΤΟ ΟΗΑΙΝΒ. (οἰβ χῖ, 6.) 

“10 ἔα Υ ἈρρθαΒ, ὑπαῦ 17 {6 80] 16 γ8, τὸ ψογὸ {ἢπ8 ἀρροϊπίοα 
ἴο σιυιαγα οΥΠΔ]η418, ἀπ 0 βοτὰ ἰπ6Ὺ Ὅ6͵0 οδδιηθα, βυβογοα {86 
ῬΥΙΒΟΠΘΓ ἤο ΘΒ0ᾶΡ6, [Π6 ὺ ΓΘ ρυμπιβῃρα τι ἀοαίῃ. ΤΉτιδ τ ἤθη Ῥοΐου 
γγ88 ἀβ νογθα ουὐ οὗ ῥγίβοῃ ἈΥ͂ 8 τηΐγϑοίθ, [86 ποχὺ τηουπῖπρ τὸ τοδᾶ 
{π6γ6 88 ΠΟ 51η8}} ΘΟὨ 810} διηοηρ, [Π6 ΒΟ] 16 ΓΒ ὙΠῸ Το Γ6 δρροϊηϊοα 
ἫΝ δυδγάθ, δπα ἴο τ ομ ἢ6 μδα θη οδαϊποα, υμδῦ τὰ ὑθοοιθ οὗ 

οὕθυ. 
“Ὑ͵Βοποα 1τὖ ΔΡΡΘδιΒ {μδὺ μὶβ ἀ6] νογαηοο μὰ θθοη οἰεδοίθα, δᾶ 

ἢ18. βῆδοκίοβ δα θδθη τα γδο ]ΟἸΒ]Υ ἀπ]οοθϑᾶ, πιῖβουῦ {ποὶρ Κπον- 
Ἰρᾶσα, θη ΠΟΥ ὝΘΥΘ δ: ἴῃ χοροβθ. ἴὔρου σψ ϊοὴ Ηοτγοά, δῆνοσ 
τ δ κῖηρ᾽ ἃ ἔλα 01688 ΒΘΆΡῸΒ [ῸΣ Πϊπη, ογἀογοα 41} [μο86 ψηὸ μαᾶὰ Ὀδθθὴ 
εηἰγυβίρ ἃ νη {Π6 ουδίοαγ οὗ Ῥοίοσγ ἴο θ6 θχϑουϊθά. (Ασοῖβ χῖὶ, 19.) 
Τὴ ΠπΚ6 ΤΔΠΠΘΙ 8180 ΚΘΘΡΟΙΒ ΟὗἨ ῥΥΙΒΟΩΒ ΤΟΥ Ῥυ ΙΒ 64 νεῖν ἀδδί, 1 
τῃ6 σομῇποα τη866 {Π 6} Θβοδρο. ΤΏ1Β 18 ουἀθπί ἔσομαι τ μδῦ 18 τοϊα θα 
σΟμΟοχπΐηρ {Π6 ᾿τιρτϊβομταοηύ οὗ Ῥδὰ] δηα 31128 δὲ ῬΈΙΠΡΡΙ. ΤΒοδο, 
ΔἕοΣ {861} ὈΟα68 6Γ6 τηϑηρ] θα 1} βοοῦγροϑ, ΘΓ ρῥγϑοιρ!δἰρα ᾿ηΐο 
1π6 ῬυὈ]1ο ἀσπρθοι, δηα {π6ὶν ἔδοῦ γογθ ταδάθ ἔαϑῦ ἰὰ {μ6 βίοοκβι Αἱ 
τ ἀηρῃῦ [8686 ροοα Ττ6ῃ ργαυθα δπά δδηρ ὑσγαΐδαϑ ἰο ἀοά 1π {μ686 
οἰγουχηβίδηοο8 ; ΤΠ θη ΒΙΘΆΘΏΪΥ ἃ ἀγοδαι] θαυ ματαῖζο βμοοῖς {86 ν 0]68 
ΡΥΒΟΏ ἴο 118 ἐουπάαίίοπ, 411 ἰῃ8 ἀοοΥΒ ἴῃ δὴ ἱῃμβίδην ἔθ οροῃ, δᾶ 
1Π6 88 Κ]68 οἵ 411 {π6 ῬΥΙΒΟΏΟΥΒ ἀγορροϑα ἰο {π6 στουμᾶ, ΤΆ] νἱοϊδης 
ΘΟΠΟΌΒΒΙΟΙ Δα ΚΘὨΙηρ ἴΠ6 ΘΘΡΟΣ, ἤθη Π6 βανν (16 ἀοοτῦβ οὗ (86 ὈΥΊΒΟ 
ὙὙ 146 ΟΡΘῃ, ἢ6 αΥ̓ΘῪ [18 Β.νΟσα, δπα 88 σοϊπσ (0 ῥἷυηρα 16 1ῃ ἷθ 
Ὀοϑοῖη, δομοϊυιαϊηρ ἐμαῦ 411 (86 ὈΥΒΟΠΟΙΒ δ δβοᾶ ἴῃ {δὶ 
ΟΥ1818 Ῥ8ὰ} ο8]164 ἴο κἰπὶ πὶ ἃ Ἰουα νοϊοθ, οηἰσοδίιηρ πἰπὶ ποΐ ἴο ἰδ 
νἹοἸθηῦ Πδη 48 ἀροιὶ Εἰτηβοὶ ἢ, ἀβϑαγίηρ πῖπὶ 411 (86 ὈΥΊΒΟΠΟΥΒ ΘΓΘ βα ἴδ. 

Υ. “Το Βοιηδπ {τἰδυμπαὶ, 16 τὸ ΙΔΥ υᾶρο οὗἁ 1 ἔγοτα τιμαὶ 18 
τοϊαϊθα σοποοσπῖπρ ῬΙ αὐ Β, νυγὰβ ογθοίθα ὁ ἃ σαϊβϑᾶ βίαρϑ, {μ6 ἤοοσ 
οὗ ὙΠΟ} τγαϑ ΘΙ 6 ]]18Π64 τ 1 ἃ ὑοββοϊαίθα ρανοιηθηῖ. Τ Ἢ 8 οοπεϊβύρα 
οὗ 0016 βαυᾶγο ρίθοθβ οὗὨ τραυθ]θ, ΟΣ οὗ βύοποβ οὗ νδγίοιιβ δο] ΓΒ, 
ὙΠΟ ΤοΓ αἀἸβροβοα δπα δὐταπροα πιὰ ρτοαὺ ατί δηα οἱθρϑησθθ, ἴὸ 
ἴον ἃ Θῃδαπογοα δῃᾶ ρ]θαβίηρ ϑρρϑδγϑποθ Ρ]ην Ἰῃξοστωθ υ8 ἐπα 
{Π18 σϑῆποιηθηΐ γἃ8 ἢσϑῦ ἱπίσοἀδυοοθα δλοηρσ [ῃ6 Ἐλογαδπβ ὈΥ 5.0}14. 
ΤΒΕΙ͂Ρ στοαῦ τηθῃ 66 80 ἔοπα οἵὗἉ (18 πηδρηιἤσθποο, δπα {μουρβὺ 10 δὺ 
ΘΑΒΘΏΓΑΙ ἰο (86 οἰθρᾷποθ απ βρίθπάουσ οὗ 116, ἐμαὶ [ΠΟῪ ΔΡΡθδγ ἴο 
Πᾶν οατὶ θα 108 (θη {Π686 Βρ] πα τοίου α]8 ὑο ἔοσια δῃα σοιωροβο 
{Π656 οἰδθογαίθ ἥοοσβ, ἔοσ {ποὶγ ἰθπΐβ, ῸΣ μοῦ Βουδ68, δῃᾶ ἔου {μοὶγ 
{θα 18, ΏΘΓΕΥΟΣ ἰμ 6 Ὺ τοιμονοαϑἝὍ.--- πὶ ἃ ἀοργανθα πα σηοβί 
ντοίο ΒΘ] να θα ἰθβίθ, δὲ 1δδὲ ἀθθταΐηρ {μθπὶ ἃ πθοθθβασυ δα ἴη- 
ΑἰβρθΏβαθ]8 Ἐαχηϊζασα, ποῦ ΙΆΘΥΘΙΥ 8 σδὶῃ δηᾶὰ ρῥτχγουᾶ ἀϊδβρίαν οὗ 
βΥδΒαθῸΣ δηὰ ργοαΐηθβθ, ὙΠ {Π18 νατϊοραίθα ρανθιηθηΐ, οοιηροδοᾶ 
ΟΥ̓ ρῥίθοθβ οὗ τργθ]θ οὐ δβίοῃθ ἔδιι8 ἀϊβροβοα δῃᾷ οοιυϊηθά, (π6 δνϑδῃ- 
δε δῦ Ἰῃηΐοσιηβ 8 ἐμεῦ {Π0 ἥοοῦ οὗ Ῥι]δ θ᾽ Β ἐσθ 8] τν88 ογπδιμθηςοά, 

" Οραβ ἰε856]δίπιπι ΟΧ ΑΙ] 8 ΟΟΪΟΥΙΒ ταγὶΐ 141118 απδᾶγαιἑβ σοηδιδθαὶ, ψαΐϊρθαδ δοΐασα 
Ῥδν!πγοηὶ ἱπογαδιδυδίογ. ΨΆΙτΟ ἀὁ το τιδβίΐοδ, 110. ἢ. 1. 

2. Τλιβοβίζοῖδ δοοθρίαγνογο δὰ 53.118, ΡΙη1 Ηἰϑὲ, Ναί. 10. χχχνί, ρ. 60. 
8 ἴῃ οχροαϊεἰοηΐθαβ [6 8586116 οἵ δος ῦ 8. ραν πηθπίδ οἰγοῦπι} 1866ὃ. δϑδαοίοπία5 νἱία “. 

Οὐβαγίβ, ἂρ. 46. Ὁ. 74. οἀϊξ, νδγίοσυ, πῦρ. Βαὶ, 1602. ὙἹὰ. οἰΐδια μοὶ. ϑϑαϊπηδεΐὶ ἰμ ἰός, 
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(Φοδη χὶχ. 13.) 500} δῃ Θτα 6] ῃτηθηΐ οὗ ἃ {πἸθ η6] νν 88 ΟἹΪυ 8 ὑσουὰ 
οδἰδηίαίϊουδ ἀἸΒρΙΑΥ ἴο 186 ποσ]ὰ οὗ Π{Ἀ]18ῃ στθαίῃοβϑ δῃα τηαρη! ἔσθηοθ, 
σϑου]αἰ αὶ 1688 [ῸΓ Υ6 8] 180 (βδῃ ἰο βίγικο [86 ὈΘΒΟ] ἀθτβ τ δὴ ἰάοα 
οὔ {86 Βουπα 688 ργοαΙ ΠΥ δηα οχίγαναρβδησα οὗ (6 ΒοΙη8Π8. 

“Ἡδνῖπρ' τηρηὐϊοηοα Ῥη]δῦθ {π6 Βοιάδηῃ ῥγοουγαίουῦ, γγ6 σδπηοί 61086 
ἐπἰ6 δοοοῃ τ ποὰΐ τοιμδγκιηρ (86 οἴοστίβ Β6 τοροδίθα!υ τηδᾶβ, ψ θη 
μι βὲῦ ἴῃ ἡπαστηθηξ ὉΡΟη «6818, [0 βᾶγ6 ᾿ϊτὰ ἔγοτι {16 ἀοίοστηϊηθα ἐΌΓΥ 
οὔτπ6 ονγ8. ΕἾΥΘ Βιιοοθδδῖνο αἰζοπιρίβ 8Γ6 Θηπιογαίοα ΟΥ̓ ΘΟΙΩΠΊ6Ώ- 
ἰδίογβ δῃᾷ οὐϊοθ. Ηδ δα ἐμὰ (}]68ὺ σομνιοίίοη οὗὨ 18 ᾿Ὡποόθῃοθσ ---- 
{μας 10 τγᾶθ ΛΌΓΟΥ {Πγουρἢ τω] οθ, δπα ἃ νἱγα]θηοθ τ οι ποίπηρ; 
οὐ] ρ]ασαία, ὑπαὶ {μ 6 ἀδιμδπᾶθα 8 ὀχθουοῃ. Ὑοὺ ἐβουρὰ {86 
ΦΟΥΘΓΠΟΙ [ῸΣ ἃ Ἰοηρ᾽ {π6 τεβιβίθα 4}1] {Π6ὶν πηϊῦθα ΟἸδηλοοΣ δηα πωροτ- 
πη] γ, 8η6, ΘδΟΠΒΟΙΟΌΒ (δα δα δα ἀομα ποίμιηρ πνοσίῃυ οὐ ἀθϑδίδ, 
βίβϑ Ἵν τ ξιΒοα 0 Ῥγοποῦηοθ {π6 δαπύθῃοθ οὗ οοπαθιημδίϊου ὌΡΟῚ 
ἱππὶ; γοῦ ὁπ δριυτηθηῦ, ἩΠ1ΟὮ 1 8. ΠῚ ΘΏΒΟΙῺρ᾽ ΠΏΘΠΠΘΓ ἐθ6Υ Θἀἀγοββοὰ 
ἴο Πῖπ|, δ ἰαδὺ ἐούδ! ν βἤοοῖκ ἢ18 δττηπθθθ ἀπὰ ᾿πἀυσοά Ὠΐμ ἴο γ16]ἃ 0 
(861 ΒΑ ΠΟ ΙΘΤΥ ΡΌΓΡΟΒΘ. ΤῈ “Φ6008, οἴου. δρρτανδίϊηρ 18 σὰ] ἀπά 
οἰ ουπρ ΘΥΘΣῪ ΘΧΡΘαΙΘπῦ ἴῃ νϑῖῃ (0 Ἰηἤπσθηοα {πὸ ργοδίἀθηΐ ἴο ἴῃ - 
ἤϊοί οαρ τα] Ῥυπβηστηθηῦ Ὄρομ πη), αὖ ἰαϑῦ οτιδα ουῦ: 77 ἐΐοι ἰεοὲ ἐλὶξ 
παπ φο, ἐλοιῖε ατί ποὲ (ἀεατς ἤἱεπά ; τιολοβδοευεν πιαλοίδι ἀϊπιδοῖ α ἀΐπσ,, 
δρεαλεί, ασαϊπεὲ Οἴαθαγ. ἴὔροι προαυῖηρ (818, 411} 818 ἔοστθν ΗΠ. Π 688 
Ἰηθί ἩΕΥ νδηἰβῃθα ; μ6 οι] δἴθμῃ {86 ὑοστθηΐ οὐὗὁἨ ρορυ]αῦ ἔΓΥ πὸ 
Ἰοησοῦ; ἴο {{π|8 π6 γ]θ] 64, ἀπα ᾿παγηθαϊαίοϊ Υ ογάογοα ἱΐα Ἔσθουτὶοη. 
Τλεη ἀεἶοεγεά ἧς ἀΐηι, ἐπετοίογε, ἐο ἐΐεηι ἐο δὲ εγιεϊπεά, ΤΙΒ οοπμάποί 
οὗ Ρηδίθ ἀγοβθ ἔγοτῃ ἢ18 ροσίθοι Κπον]θᾶρο οὗ [π6 οπαγβοίοσ δης ἰθ- 
ΡΕΣ οὗὨ δ΄᾽Ά8 στωδϑίοσς ΤΊΒΟΥΙαΒ, ὙΠῸ γ8 ἃ ρ]οοτῦ οἷα ὑγγδηΐ, ἀν δηά 
Πρ ΐ ἸΠΟ ΒΘ ΜΕΥ μδυηίοα πιὰ ἰδ6 βθ πα 8 οἵ Δ] οΌΒΥ δῃα Βα βρίο! ἢ --- 
ὙΠῸ του] ΠΟΥΟΥ ἰὈΥρῖνο ΔΩΥ ᾿ΠΠΟΥΔΙΪΟΠΒ ἴῃ 8 σονοσγημηθηΐ, θυ 
Ρυμὶβῃοα Ἐπὸ δι ῃοΥΒ 8πα αδροίίζοσβ οὗ ἰδότὰ τ Ἰποχόγαῦ]ο ἀθδίῃ. ἢ 
Ῥιδίε, ᾿μσοῖοσο, βοασίησ ἐπ 68 τοι οσαϊϊπρ [818 τ Τθηδο 68, 
[δαὶ 1 6 Ἰοὺ Βῖταὰ γὸ [6 88 ποὺ (ὑβοβαυβ ἔτι θη --- κπουσπρ᾽ {86 768- 
ἰοῦδγ ἀπά αγυϑὶγ οἵ ΤΊθοτῖα 3, ἀπὰ Γϑασῖηρ {μαὺ {π6 ἀἰβαρροϊηίοα τὰρθ 
οὔ [π6 7 6νυβ σου] ᾿ηβυραίθ (Π6 πὶ ἴο δοουδα ΐπὰ ἰο {π6 οἷά ἐγταηΐ, 88 
δϑοίηρ αηα βυβουίηρ ἃ ῬΟΥΒοα 0 Θϑοᾶρα Χτ πρυπίίγ, ψῃο μαὰ 
δυο α [Π6 τορὰ] {160 δῃὰ ομδγδοΐθγ 1 οὔθ οὗ δ18 Ῥγουΐῃοθβ, νγα8 
ΑἰΑΥΤηΘα [ὋΣ ᾿ἰβ οὐ βαΐοίυ ; δῃὰ σταίμοῦ ὑπᾶπ ἀγα ἀονγι προ ΐ8 
ἀονοίοα Ποδά {π6 τοβοηϊσηθηΐ οὐὁἨ [Π6 βουθγοῖρῃ, τὸ σου] πονογ ἔοτ- 
δῖνθ ΟΥ̓́Τογροῖ δὴ π᾿ ΤΥ, ΤΘΔ] ΟΣ ἱΩΔΡΊΠΑΓΤΎ, ΘΟΠΊΓΑΙΎ [0 ΠἷΒ οὐσῃ ἠπαρ- 
πηρηὐ Δη4 οἶδ Γ ροσβυδβίοη οὗἨ ἰῃ6 Ἰῃποόσθηοα οὗ «6Ε08, ἀρατολοϑ Ὠ]πὶ 
ἰο ὃὈ6 ογυο!ῆ6α. 

ΥΙ. Α8 (56 Βοιηδηβ δ᾽] ονοα [π6 ἱμμαθιίδηίθ οὗ οοπαυογοᾶ οουπ- 
{Π|68 ἰο γοίβδιη {μον 1068] ἰγῖθυ 418, γα ἢπα ᾿ποϊάδθηία] τηϑῃίοη τηδαθ 
ἢ ἴῃς Νξν Τοβίδιηθηί, οὗ ρσουϊποῖδὶ οουγίβ οὗ ̓ υϑιῖο6. Ὑνο οὗ {Π686 
ἅγ6 οὗ βυϑηοϊοηΐ ᾿Ἰταροτίδηοθ ἴο οἰαίτη ἃ αἰβί ποῦ ποῦῖοθ ἴῃ {18 ὈΪδοδ : 
Υ12Ζ, 1. ΤῊ6 Ατρορδριιβ, δῦ Αἴδθῃβ; δῃὰ, 2. Τπὸ Αββϑθὶνυ, αἱ 
Ἐρβοϑιβ. 

Ι. Τὸ ἀἰθυπαὶ οὗ 6 ΑΒΕΟΡΑΘΥΒ 18 δαϊά ἴο μᾶνα Ὀ6θῃ ᾿ηϑε ρα 
α Αἴἤθπ8, ὈγῪ Οδθοσορθ [μ6 ἔθου πᾶς οὗ {μαῦ οἰζΥ, ἃπα νγδ8 οϑ θυσαιϑα 

δος ϑαοίοηΐαθ, Ταοίϊυδ, Τΐομ Οἰαβαίμ, 
ὅ ῬΒΠῸ πρρκοϑ [ἢ6 ὙΟΥῪ Βθη6 ΓοΙηδτὶς οοποεγηΐῃς ΡΊ]6.6, Ρ. 390. οἀϊξ, ΜΑΏζΟΥ. 

: 4 



152 ΟΥ̓́ἔδιε Ποπιαπ «ἱιιαϊϊοαξανο, 

ἴου {86 δἰγῖοὶ δαυν οὗ 18 ἀδοϊβίομπβ Ατηποπρ {π6 ναγΐουθ οδῦβ68 οὔ 
ὙΒΙΘΙ 1Ὁ ἐοο Κα ΘΟρηΐΖαησθ, Ὑγ6Γ τηϑίοσβ οὗ σεἰρίοη, ἐπ 6 σοπβθογαίζοπ 
οὗ ἸΘῪ σοῦβ, ογθοίΐζοῃ οὗἨ ὑθιαρ]θβ δπά αἰίασβ, δηᾶ {86 Ἰπιγοἀποϊοη οὗ 
ΠΘῊ ΘΘΓΘΙΊΟΠἾ6Β Ἰηΐο ἀἰνη6 πτουϑ ΒΡ. Οτ (818 δοοοππηΐ ϑ:. ῬΑ] νγδᾶβ 
Ὀγουρδέ Ὀοΐοσα {86 ὑγῖθαη8) οὗ Ατϑοραριιβ 88 8. δοέξοτ' ξογέλ 9 ξίγαηιφό 
φοΐϑ, ὑδοαιιδο ἠδ ργοαοΐεα απο ἴπ6 ΑἰΒμΘηΐδη8, 6868 δηᾶ ᾿Ανάστασι, 
ὉΓ ἐδ ᾿ἰοεξιιγγϑοίΐοη. (Αοίβ χυὶ. 18.) 108 βἰψηρΒ τ γὸ μο] ἃ οἱ {μα 
ἴἼΑρειος Πάγος, οὐ ἩΝΙ 9, ΜΜατε (πΒθροΘ 15 πϑὴθ ψγχὰϑ ἀδεϊνϑα), 
ὙΓΒΙΟῊ 18 διτπαἰοα ἴα [86 ταϊάβί οὐὗὨἨ {πὸ οἱ οὐ Αὐἰμθπηβ, ορροϑβῖίδ ἰο {86 
ἈσγΟροΪ 8 οσ οἰίδάθὶ, απμα 18 δὴ ἰηβυϊαίθα ργϑοϊρίουβ 1Ἰπιθϑίομθ τΌοΚ, 
Ὀσόοη ἰοναγαβ (μ6 βουίῃ, πᾷ οὐ {88 ποσίῃ 5146 β]ορίηρ σϑηῦν ἄονγα 
ἐο {π6 ὑδιηρ]6 οὗ ΤΒθβοιβ. 108 ρρθάγβθδῃοθ 18 ἔμπ8 ἀθβοσιροα ὃγ Ὠγ. 
ἘΠ, 1). ΟἸανῖκθ : --- 6 Τὸ 18 πού ροββί᾽θ ἴο οοποοῖνϑ ἃ βἰζυδίοη οὗ σσθαῦου 
ῬΘΣΊΪ, ΟΥ̓ ΟΏΘ ΤΔΟΓΘ σΑΙ ου]ἰοα ο ῥγουθ {86 βἰποουϊν οὗ 8 Ῥγθδοδοσ, [888 
ἐπαῦ ἴῃ τ Βίοῖ (Π6 δΔροβίϊθ 88 ἤογο ΗΪδοθᾶ: δπα ἰμ6 γα οὗ ἐι18, 
ῬΟΙΔΆΡΒ, Μ11}} πονοῦν 6 Ὀοίΐος 610 {Π8ῃ ΌΥ 8 βροϑοίαϊοσ, τ ῇο ἔγομη {18 
ΘΙ ΠΘΏΟ6 δοίυ8}]γ ὈΘΒΟ] 45 ἐπ 6 τηοπυπηθηίβ οὗὨ ραρϑῃ ῬΟΙΩΡ πα βροτ- 
δλοη, ὈΥ το μ6, βοτὰ {86 ΑἸΠΘΠΔη8 ΘΟΠΒΙΔΟΓΘα 45 {Π6 δεξξεγ 
7ονίλ 9. δίγαπφε σοάβ, νσὰϑ ἴμβθῃ βυστουπαθα : τοργοβθηζιηρ ἴο {Π6 
᾿ηδριηαύϊου {πὸ (180 10168 οὗἨ ιοοταῦθβ ἀπά οὐ Ῥ]δίο, [Π6 ἀοστωδίιι οὗ 
186 Ῥογοῖ, δηὰ {Π6 βοορίϊο οὐ [86 δοδάθιηυ, δἀἀγθββοὰ ὈΥ͂ ἃ ροὸὺῦ δηᾷά 
ἸΟῪ πῃ, ὙΠ 0, γμάθ ἐπ ϑρεεοΐ, ιιμουῦ {Π6 ἐπέϊείπρ τοογ8 9 πιατι 
τοΐδάοηι, ΘΠ) 6 ᾿γϑοθρίβ ΘΟΠΓΆΓΥ ἴο {ποὶγ ἰαβίθ, δηἃ ὙΘΥῪ Βοβίι]6 ἴο 
{πον ῥγοὐυάϊοθθ Οπα οὗὨἨ {86 θοῦ 8. ὈΥΙγΠ] ορο8 οὐ {π6 Αγδοραρὶδ» 
ΒΘΟΙΏΒ [0 πᾶν Ὀ66Ὴ βοΐ δ ἀβθῆδποο ὈΥ [88 Ζϑαὶ οὗ ϑαϊηΐ Ῥδὰ] οἡ {Π|5 
ΟΟΟΆΒΙΟΙ ; ὨΔΙΏΘΙΥ, {πα οὗὨ ᾿ῃῇτοῦηρ Θχίγομμθ δηα ΘΧΘΙΩΡΙΔΤΥ͂ μι βἢ- 
τηθηῦ ὍΡΟΙ ΔΗΥ͂ ΡΟΙΒΟΙ, ὙΠῸ Βμου]ὰ βἰρὺ {86 οΟἰοὈγαίίοη οὗἁὨ {86 ΒΟΙΥῪ 
ΤΥ βίου 68, Οὐ ὈΪΒρἤδθπλα {Π6 ροᾶθ οὗ ἄτθοοθ. Τα βυγηπῦ 18 ἀδοθπάθα 
ὈΥ͂ τλθβϑῃ8 οὗ βίθρβ ουΐ ἴῃ {Π6 παΐυγαὶ δίομθ. ΤῊ ΒυὈ]πλ6 ΒΟ ἢ 6 ΠΘΓΘ 
Ἔχ τ θα, 18 80 βίτΚιηρ,, {παὺ 4 Ὀτιοῦ ἀοβουϊρίζοῃ οὗ Σὺ τῆδὺ Ῥσονα ΠΟῪ 
ὑγυ]ν 1ὐ οἷἴδθυβ ἴο 8 ἃ οομηπ] ἰΆΤΥ ὉΡΟΠ {ΠῸ ΔροΒ 6 8 σογάβ, 838 {ΠῸῪ 
ΓΘ ἀΘἸ γογοα ρου {μ6 βρού. Ηδ βίοοᾶ ὑροη {π6 ἴορ οὗἉἨ [86 τοοκ, δῃὰ 
Ὀαηθδίῃ {Π6 ΘΔΠΟΡΥ οὗ μϑᾶνθῃ, βυσσουπαθα Ὦγ {86 Ἰοαγποα τπα {Π6 τ 186 
οὗ Αἰποπβ ; (Π6 τι] 6 ρα μᾶρ8 Ὀοῖηρ ὁπ. [ἢ βίθῃβ δηα 1π {π6 ν8]6 
Βεϊον. Βοίογο πὶ ὑπο γὰ8 Βργθδα 8 ρίογίουβ ργοθρϑοῖ οὗ τηοῃη-. 
[Ἀ1Ώ8, 184 Πα, 5688, ἀπ 5.168: δμϊηα πὰ ἰονοσοα {μα ἰοῦ Αοτο- 

. Ῥ0]18, ογονσῃϑα ἢ 411 108. τ γὉ]6 ἰδ }168. ““ Βοηθδία πἰτὶ ᾿γ88 [86 
τη] βίο ΤὨδβοΐαμ [οΓ ἰθηρ]α οὗ ΤἸμοβουθ], [πΠ6 Θαγ ϑδῦ δηα 8.}}} {π6 
τιοϑὲ ρογίθοῦ οὗ Αἰδοηΐδῃ βἰγυοσίυγοβ; ψ 8116, 411] δγουηά, οἴπον ἰδη- 
Ὀ]68 8ῃα αἱίασβ 8116 {μ6 ψ ἢ0]6 οὐἵγ. Ὑοὺ ΠαΓΘ, δηνϑὲ 41} π688 
Ὁδ]θοίβ οὗ ψβῖοὰ {86 ΑἸΠΘηΐΔπ8 σοσα ΒῸ ρσουᾶ, δὰ] ᾿ιϑαιαὐθα ποῦ ἴο 
ΘΧΟΪΑΙΠῚ : --- Οἷα, τοῖο πιαάο ἐδ τοογϊὰ απὰ αἷΐ ἐλέπισε ἐλαΐ ατὸ ἐλεγεῖτι,---- 
ἮΖο, δοῖπισ 1,ογὰ 9. ἀραυοη απά δατίλ, ἀιοοϊοίν ποὲ ἴῃ ἐδπιρίο8 πιαίο τοἱξλ 
λαπάβ. (Δοῖβ χυἱ, 24.) Οπ {86 ΔΟΙΌΡΟΙΒ αἷδο ἱμοσθ σοῦ ἴγθα 
σοἸθγαίθα βίδίυθϑ οὐ Μίποσγνα, {π6 (υ θΑυῪ ἀογ οὗ Αἰμθηβ ; οπο οὗ 
οἶἶνα ᾿νοοᾶ; δῃοίμον οὗ ροἹα δῃά ἱνοσυ, ἴῃ {π6 Ῥαγίμοποη, [Π6 τηδϑίογ- 
ΡΙ666 οὗ {π6 οοἰοταίθα βου]ρίοσ ῬΒΙαἶαΒ; δα (86 οΟ0]ο888] βίαϊαο ἴῃ 
{Π6 ΟΡΘῺ δἱγ, (86 ροϊηῦ οἵ ὙΠΟΒΘ ΒΡΘΑΥ νγᾶβ Β6ΘῺ ΟΥ̓ΘΡ {π6 Ῥδγἤθηοη 
ὈΥ͂ {πο86 βαρ δ᾽Ϊοὴρ {86 συ] Τὸ {8686 Ῥαὰ] ργόθὉ]Υ τοϊογγοα 
Δα ροϊπίθα, ὙΠ6Π 6 σοηΐ οα ἴο δῇῆγηι (δαὺ ἐΐδο Οοαἠοαί ἰς πυὲ {ἰἀὲ 



Ὁπ ἐδο Οτίηπεμαϊ 7και Ὁ ἐδι6 υειοα. 168 

᾿«πέο σοΐά, ΟΥ̓ αἰϊθε, ΟΥ̓ φίοπε, σγαῦεπ ὃψ ατὲ απά πιανὴς ἀευΐοε. (οἷα 
χνῖ, 29.) ““ἼΠὰ8 ΘνοΥῪ οδ]θοί, τ ΠοίμοΣ ἴῃ {π6 ἔδλοθ οὐἁ παίῃγο, ΟΥ 
διῃοηρ᾽ (ῃ6 ὙΟΣΚΒ οὗ γί, Θοπβρίγϑα ο οἱθναΐθ {86 τοϊηά, δῃά το Η]} 1 
ὙΠ ΤΟΥ ΘΥΘΏΟ6 (ον τά ἰπαὺ ΒΕΙΝΟ, τοῖο πιαάδ απά σουεγηδ ἐδ τοογῖά 
(Δοῖβ χυΐ. 24. 28.); τῆο δι(ἰ6.ἢ} ἴπ ἰδαὺ Πρ τ ΒΊΟΝ ΠΟ ταογίδὶ ογ6 
Ο3ἢ ΔΡΡΓΙΟΒΟΣ, 8Π6α γαί 18 πὶρσῃ υπίο ἴπ6 πηοδηοϑῦ οὗ ἢ]8 ογθδίῃγοβθ ; ἐπ 
τοΐοηι το6 ἰἴσε απὰ πιουε απα λαῦε οἱ} δεῖπς. Ἰπάροα ἱὐ 18 ᾿προ5810}6 
ἴο ΘΟποοῖγο οὗ ΔΠΥ {πἰπρ τλοτο δαἀαδρίθα ἰο {86 οἰγουτηδίδηςοβ οὗ [1π|6 
δα μ]566, (πδῃ 18 {π6 ψ͵0]6 οὗ {π6 δροβυϊθ᾽᾿Β τηδβίουυ δ άγθβ; δαΐ 
186 [111 ἔογοθ 8ηἃ ΘΠΟΥΡῪ δηα Ὀοϊάπο88 οὗ ᾿ἷ8 ἰδησιαρα δὴ θ6 ἀυ]γ 
{61} ΟὨ]Υ͂ τ θ ἢ ὁη6 δ88 βίοοα ρου {Π6 βροῖ.᾽"} ; 

2. Το ΑΒΒΕΜΒΙῪ ταθημοποα ἴῃ Δοίϑ χῖχ, 89. 18, χηοδῦ ῬσοῦδΪ νυ, 
(μα ΒΕΙοπρίηρ ὑο {86 ἀϊδίτιοῦ οὗἨ ΕἸρθβυιβ, ᾿Αβὶδ Μίμον θοίηρ ἀϊνι θα 
Ἰηἴο βαευϑγαὶ ἀιβίτιοίβ, δ οὶ οὗ τ μιοῖ δα 18 Δρργοργίδίθ Ἰαραὶ δδβϑι Ὁ ]υ. 
ϑόπῖθ ΟὗὨ {μ686 ΔΥῸ σοίδστϑα ἴοὸ ὈΥ̓͂ ΟἼΘΘΤΟ 3, 8Πα ΤΏΔΗΥ ΟἴΠΟΥΒ ΔΓΘ Τ216}- 
οηοα Ὀγ Ρ]ΙΩΥ ὃ, ραγ ΘΟ. ]ΑΥ]ν (818 οὗ ΕΡμοδαβ. Τῇ Γραμματεὺς ΟΥ̓ 
οἰ] 6 ΟΒΊΟΟΣ βαγ8, {παὶ 1 Τοοταοίσίυβ Πδα ΔΠΥ͂ οἷδὶπὶ οὗ Ῥγορδυῦ ἰοὸ 
ἸΏΔΚ6, ὑπο γ6 ὍΓΟΙΘ ΟῚ] οουγίβ ἴῃ ΜἘΙΟ. ἢ6 ταὶρῃῦ δι: 1 μα διδά 
οΥη68 ὕο οὐ)θοῦ ἴ0 ΔΩΥ Ῥϑύβοῃ, {Π6 ργοσοῃθαϊ γγἃ8 {ποῖα (0 ἴ8Κα οοσ- 
ὨΙΖβηο6 ΟὗὨ [86 μαῦρο: δυΐ, 166 δα δοτωρϊαἰηΐβ οὗ ἃ ρο] λοι] παῖαγα 
ἴο ῥγϑίδυ, οὐ δὶ δῇ (Ἰπρ' ὕ0 ΒΑῪ ἩΒΙΟΝ τσ ῦ τοαουπηά ἴο {π6 ΠΟΠΟΙΓ 
οἵ [δεῖν ροάάορθβ, {πθτο ννδὰβ {πΠ6 ἀβυλὶ Ἰθραὶ δβϑθη)Υ οὐὗὨἨ {π6 αἰδιγιοὶ 
βεϊοησίηρ, ἰο ΕἸ Ἰθδιι8, ἴὰ στ μῖοῖ 1ὖ οὐρδῦ ἴο Ὀ6 ρῥγοροβθά. ΤΠδ τοὸ- 
δΌϊΑυ ῥρϑυοαβ οὗ βυοῖι δββθη] 168, 10 ΡΡΘΑΓΒ, Ὑ6ΓῸ ὑπ γ6 6 ΟΥ ον {1Π|68 
8 Ἰ ΟΒ ἢ ; ΔΙ ΒΟουΡὮ ΤΠΟῪ ὙγοσῸ δον κοα Οχ γδογ Ἰ ΠΑΥ]Υ [ῸΣ (86 ἀ6- 
βραίοι οὗὨ ΔΩΥ Ῥγθββίπρ Ὀυ8᾽ 688." 

ΒΕΟΤ. 1Π. 

ΟΝ ΤῈΞΒ ΟΕΙΜΙΝΑΙ, ΣΑῪΤ ΟΥἩ ΤῊΒ ὕΕΨΕ. 

1. Ττ Βαϑ Ὀθϑθὴ ββονγῃ 'ῃ ἃ ργοοθαϊηρ οπαρίον δ, ἐπαΐ (86 ταδὶ ίθηδηοθ 
οὔ (86 ᾿τουβῃϊρ οὗὨ ἴπ6 ΟΠΪΥ ἔσθ (ἀὐοα τγ88 ἃ ἔπηδαιηθπίαὶ οδ]οοῦ οὗ {868 
Μοεαῖο ροό γ. Το ρονογημιθηῦ οὗ ἴπ6 [δυο] 68 Βοϊηρ 4 ΤἼλεοογαον, 
(δὲ 18. ὁΠ6 ἴῃ ἡ ΠΙΟἢ {Π6 Βυργθηλα Ἰαρὶβ αἴνο ΡΟΥΤΟΓ 188 σϑϑίθα 'ῃ {Π6 

Ἰσμίγ, 0 τγα8 πετοος 8ἃ5 (Ποῖ Κίηρ, Ὁ ψγὰβ τὸ 6 οχρεοίθα 
{παῦ, τὰ ἃ βίδίβ φοῃέθββθαϊυ το]! ρίουβ, ΟΕΙΜῈΒ ΑΘΑΙΝΒΤ ΤΗ͂Ε ΘΌΡΕΕΜΕ 
ΜΑΤΕΒΤῪ οὗἉ Φομονδῃ βιου!α ΟΟΟΌΡΥ ἃ ὈΥΙΠΙΔΓΥ ΡΪδ06 ἴῃ [86 βίαὐαὐοϑ 
Εἴνοῃ ὈΥ Μοβϑβϑ ἴο ἐπαῦ ρθορῖίθ. Ἂδοογα!ηργ, 

1. ΤΡΟΚΑΤΕΥ, παῖ 18, {π6 Ὑουθῃρ οὗὨἨ οἵμοῦ ροᾶβ, Ἰὼ {πΠ0 Μοβαὶο 
ἶδνν ὁδουρὶθϑ {π6 βγβί ρῖδοθ ἴῃ πὸ ]1δὺ οὗ ογίηθβι [1ὲ τ88, ἱπάθοά, 8 
αὐτὴ 6 ποῦ ΤΘΓΟΙΥ δραϊπδὶ (ἀοᾶ, Ὀαὺ α͵8ο ἀραϊπδῦ ἃ Πππἀδιηθηΐαὶ ἰδ οὗ 

" Ὁ γ. ΟἸδικοβ Ττανοῖδ, το. νἱ. ὑρ. 3268--266. ὍὯγχ, Ποδίπδοπ᾽ Β Β1Ό11041] Ἐοδοδσο 8 ἰῃ 
Ῥαϊοξιΐπο, ἄς. νοΐ. ἰ. Ῥ. 11. 866 δἷ'δὸ Μσ. ᾿οάν!} 8 ΟἸδββίοδὶ δηὰ ΤΟΡοΟΖΥΑΡ ΐοδὶ Του 
ἰγουρ ατϑοοσα, νοὶ. ἱ. ὑΡ. 361], 362. 

2 Οἴοσο, Ερίδι, δὰ Αὐισαπι, 110. ν. θρ. 20. 
ἣ Ῥίηγ, Ηἰδῖ, Ναϊ. 110. ν. οο. 25. 29. 82, 388. 8666 αἷθο Οο] αὶ Οθοσταρὶ Απιίᾳαδ, νοὶ. 

ἷ 127. 
Ῥ Βίϑοοο οὐ ἔδο Α-ςίδ, νοἱ. ἱ. ἢ. 812., δηὰ ΒΙοοπιῆο ΒΒ Απποίβιίοηβ, νοὶ. ἷν. Ὁ. 657. 
5 ΤΉΪΣ δοοϊΐοη 18 ὙΠΟΪΥ δὴ δυτι ἀστηθηὶ οὗὨ Μ|ςοΝ46}18᾽8 ΟΟΙμποηἰατίοβ, νο]. ἐν. ΡΡ. 1--512. 
4 8096 ρρ. 98---95. δμρτα. 
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[ἢ6 βίδίθ, δηα, σομΒοα ΠΘΒΕΪΥ, τῦᾶ8 ἃ Βρθοῖθθ οἷ λέσλ ἐγεαξοη, ὙΠ Πῖοἢ τγα8 
ΘΔΡΙ ΠΥ Ῥαμβμθα, ΤῊ]Β οτἰπηα οοηβιβύθα πού 1 1ἴ4θαβ δῃα ΟΡ  ὨΙΟΠΒ, 
θαΐ ἴῃ {π6 ογοτί δοΐ οὐ ποσββῖρριηρ οἴδοῦ ροάβι Ἀπ βγββὶτΐθ, {Πογὸ- 
ἴογϑ, ννδβ στ οὗ ἸΔοΟ]αγΥ :--- 

(1.) ηθῃ πο δου! Του! ρροα οἴμοῦ ροᾶβ Ὀοδβιάθβ ἙΗΏΟΥ ΑΗ, 
{1|6 οἷν σὰ αοά. Τλβ τγᾶ8, ῬΓΟΡ ΣῪ βρεακῖπρ,, {π6 βίαῦθ οὐἱπηθ 
)υβύ ποοθα ; δηά 1 18, αὖ [6 βδιηθ {πι6, {π6 ρστοιίοβί οὗ 41} οἴδβηηοθβ 
ἀϑαϊηδβῦ Βοιιηα ΤΘΆΒΟῚ 8Πα ΘΟΙΊΤΩΟΙ Β6η86. ΤὨ]5 ΟΥὴ6 γγ88 ργοβὶ δι ἐοἃ 
ἴὴ {86 βγβὺ οἵἉ {π6 δῇ δοσαωμιβηαπιχϑηΐβ. ἐπ έρε ΧΧ, 8. 

(2.) ΒΚ ωογεἠερρίπρ ἴπιασεδ, ὈΘΊΒοῦ οὗ [π6 ἔσὰο (ἀοά ὑπά6Γ ἃ υἱβ }]6 
ἔοστα, ἴο στ ΒΙΟΒ [6 1Βγαθ 1068 ὑγοσ Ὀαὺ ἴοο Ῥγοπο (Εἰχοᾶ. χχχιὶ. 4, ὅ. ; 
Ψυάρ. χγυῖ]. 8., ΧΙ], 4---Ο, 14---]17. 80, 31., νἱ. 26ὅ---883., νὴ}, 24.--.27. 
1 Κηρβ χι, 26---81.), οΥ οὗ {π6 ᾿τπηᾶρθβ οὗ {86 ροάβ οὗ {π6 Ο δβιῃ1168, 
οὔ νὰ οἢ} τὸ μᾶγθ 80 ΙΩΔΠΥ͂ ᾿πβίδποοθ ἴῃ (Π6 βδογϑᾶ  ιϊβίοσγ᾽Γ. ΑἹ] 
ἐπιαφο-ισογ δὴ ἩαίΘΥΟΣ ἴδ ΘΧΡΓΘΘΒΙΥ ἐοσθιἄθη ἴῃ Εχοά. χχ, 4, δ.: 
δηα ἃ ΟΌΓ86 18 ἀασπουπῃορα ἀραϊηδβὺ 1 ἴῃ Πουΐ, χχυῇ. 1δ. 

(8.) δὲν ρτγοβίγαξίοη δ Γογ 6, ΟΥὁ αὐἀογαξίον οὗ, ξμιοκ ἵπιαφοδ, ΟΥ οὗ δῇ 
{πῖπρ οἶδα τενεσθα ἃ8 ἃ ροα, βοῦς 88 [πΠ6 δι, πιοος, δηά βίδυβ. (Εἰχ 
ΧΧ. ὅ., χχχῖν. 14. ; Πϑυΐ. ἴν. 19.) ΤᾺΪ8 ῥγοβίγαϊομ οοηδβί βία ἴῃ ἐ]]Ππρ’ 
ἀἄυνη οὐ ἰμ6 Κπαθ68, 8πα δὖ {86 βδῆγθ [ἰπλ6 Τουομπρ {86 στουπᾶ νὴ 
{π6 (ον οϑά. 

(4.) δὲῳν λαυΐπρ αἰίατε οΥ σγουε5 ἀφαϊοαΐεα ἕο Ἰάοῖς, ΟΥ ἐπιασε8 ἐλοτεο; 
41 νον {πΠ6 Μοβαῖς ἰαὺγ γτοαυϊγοα το 6 αὐίου]ν ἀοείγογοα (Εχοά. 
χχχίῖν, 18.; Πϑαΐ, νἱῖ, ὅ., ΧΙ]. 8.); δπᾶ {86 1βγαθὶ 68 6σὸ ργο ι δὰ 
Ὀγ ουί. νἱῖ. 2ὅ, 20., ἔοτπι Κϑθριησ, ΟΥ̓ ΘγΘῺ Υϊηρίηρ Ἰηΐο ἐπ6}Ὁ 
ποιδοθ, {πὸ σοί ἀπά δῖνος ὑπαὶ δὰ Ὀδθὴ ΡΟῚ ΔΩΥ ἰτηᾶρθ, ζεδί ἐξ 
διομία ργουθ α δπαγό, δ ἰεϑα {ποτὰ Δϑίγαυ : θθοδλυβθ, μανιηρ 66 ἢ 
ΟΠ66 οοηϑοογαίοα (ο δὴ 14ο]-ροα (οοπδιἀθτησ {π6 ἐμθη ῥγονα]θηΐ 
ΒΟΡΘΥΒΌΙΟΩ 8ἃ8 ἰὼ {86 Τα] οὗἩἨ δυο ῖ ἀ610168), βοαθ 1ᾷδα οὐἉὨ [18 
ΒΩΠΟΓΥ, ΟΥ Βοη6 ἀγβδα οὗ 1ἴ{, ταϊρῃΐ 811} ἤᾶνθ δομεϊππθά, ἀπ πανθ 
ἴπυ8 ῬδΘη ἰδ τηθᾶηβ ΟὗὁἨ Ῥγοραρδίϊπρ 1ΔΟἸδίσΥ δἰγοϑιι διμοηρσ {με ὶγ 
Ομ] άγϑη. 

(ὅ.) δὺ οδενίηρ βαογίοεδ ἕο ἰάοῖβ, ΟΝ Μγἃ8 Ὄχρυθββῖν [ουδι ά θη 
ἴῃ μον. χυῇ. 1---7,, ΘΒρΡΘΟΙΑΙΥ Ὠυμαδῃ υἱοίπηβ, [86 βϑουῆσθβ οὗ 
10} (1 18. 1611} Κποντῃ) ργουδι]θα ἰὸ 4 ἔτ ὺ{Ὁ} οχίοπι. Ῥαγθηΐβ 
ἸημηοἸαἰοα ἐμοὶν οἰβρυϊηρ : (818 Ποσυϊα ῥγδοί!οθ τγαβ ἱπἰγοἀποθοα διλοηρ; 
{Π6 1Βγδ6]1068, ἔτοτα ὑπ (ὐδπδδηϊίθβ, δα 18 ταρθαίθα]υ σργοραίθα ὉΥ͂ 
[Π6 Ῥγορμθίβ ἴῃ (ἢ6 τηοβῦ ρΡοϊπίβα τδῆποσ. ΤΠ οἴεγιηρ οὗ Βυτηδα 
νἹοηβ γὰ8 Ῥχοι δι 6 ἴῃ Ἰμονϊζ, ΧΥΪ]. 21. ΘοΟΙΩρΑΓΘα πὴ 2, 8. 
24.---80., χχ, 1--ὅ. : Πϑουῖ. χΙϊ, 80., δηα χν]]. 10. 

(θ.) ΒΚ. εαἰΐησ ς᾽ ομετῖπσε ἰο Ἰάοϊβ πιαάδ ὃν οἶδεν ροορίο, ντο Ἰανι θᾶ 
{ποτὶ το {μοὶ οἴετνηρ- δαδίΒβ.Ό ὙΒΟΟΡΉ ΠΟ βρβϑοῖδὶ ἰαὺν νγ88 δηϑοίβα 
ϑραϊηϑῦ (δπ18 αὐὐοπαϊπρ' {Π6 ἔδϑίϊνα!β οὗ {μεῖγ ροάβ, 10 18 δου ἀθηι νυ ῥτο-. 
ΒΙΡΡοδβοα δβ υπ]αυίαὶ ᾿ῃ Εχοά. χχχὶν. 1. 

ἸαοἸδίγυ τγ8 ρυμιδῃϑα ὈΥ βἰοπίηρ [86 συγ ᾿παϊνάπ8]. ὙΒΘη 8 
ὙΠ016 οἷὐΥ θϑοδὴθ σΌ]Υ οὗἁὨ ἸΔο]αἴσγ, 1ἰ τγ88 δοπβίἀογοά ἴῃ ἃ βίδίθ οὗ 
τ 6 ]]ΠἸοπ αραϊπδὺ (86 σονογησαθηΐ, δα ψγ88 ἰγοαίθα δοοοσάϊηρ ἴο {86 
ἴανγβ οὗ νψαῦ. 708 1 Δι δΔηῖ8 ἀπά 4]1] ἐμοῖγ οαὐι]α τσογα ρΡυΐ ἰο ἀοϑί ; 
ὯῸ ΒΡΟΙ] ψὰϑ πιδᾶθ, δυαΐ δνουγίμίησ ψ ΠΙοΝ 1δ σοηΐαϊποα τγ88 υζγηί, 
ἰοσείμου ἢ {Π6 ΟἸΤΥ 1861; ΠΟΙ Ὑγ88 10 ΘΥῸΣ Δ] οννοά ἴο ΡῈ σορυ}]1. 
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(ουξ, χρϊ, 18---18.)ὺ ΤΐΒ αν ἀοθβ ποῦ δρρϑασ ἰὸ αν Ὀθθῃ ρ8γ- 
Πιου αγ]ν οηξοτορα ; {86 1Βγδο 68 (ἔγοτα [ΠΘΙΣ Ῥγοηθηθββ ἰῸ δαορὺ [6 
1Π6 πη δἰπηοϑὲ ὈΠΙΥΘΓΒΑΙΥ ῥγοναϊθηῦ ρου μοῖβηλ) μὰ τοϑὺ οα868 ΟΥὐῸσ- 
Ἰοοκοά {μ6 ογἴταβ οὗ ἃ οἱἵυ ὑμαὺ θθοδῆλο ποίοσϊοιβὶ υ 14] αίσουβ ; ὙΠ ΘΠΟΘ 
10 ΒΑρΡρϑῃηθϑά, [μα 14] γΥ τγᾶ8 ποῦ οοῃῆποθα ἴο ΔΩΥ ὁΠ6 ΟἰζΥ, θυ ΒΟΟΙΗ 
ΟΥ̓ΔΙΒΡΓΟΔΑΩ͂ {86 ψ0]6 πδίϊοθ. [}π {Π18 οαβ6, σῇθη {π6 ρθορῖο, α8 α 
»εορῖε, Ὀτουρμῦ συ] ἀροη {μϑιμβοῖνοθ ὈΥ {8 6ῖν ἸΔοἸαίσυ, αοἀ τοβογνοᾶ 
ἴο Ηἰπιβο  {π6 ᾿πβιοοη οὗὨ (Π6 ρυπιβῃτηθηίβ ἀθπουποθα ἀραϊπδί ἐμαὶ 
ΒΒ[ΟΠΆ] οΥἾπ6 ; ὙΠΊΟΝ σομδὶθίθα ᾿ἢ ΑΓΒ, δι ]η68, δηἀ ΟΥΠΟΥ Ὡδοπαδὶ 
ἡυάρταρπίθ, δηα (θη [Π6 τηθαβογο οὗἨ {ποῦ Ἰπί αὐ Υ 88 οοιαρ]εἰοα) 
ἴπ ἴμ6 ἀεδίγυοίίομ οὗὨ {μοῦ ΡΟ γ, δπὰ {π6 ἰταηβροσγίδςίοι οὗ (Π6 ρθορὶθ 
88 βίαν. ἰηΐο οἴμοι ἰδηάβ, ([μθν. χχυὶἹ., ᾿θαΐ, χχυλ!. χχῖχ, χχχι!) 
Ἐὸν {86 οΥἶπιο οὗ βοἀυοίὶηρ ΟἴΠΟΓΒ ἴο ἐπ 6 ὙτΟΥΒΒΙΡ οὗ βίγδηρο ροᾶρ, Ὀυΐ 
ἸΏΟΓΘ ΘΒΡΘΟΊΆΙΙΥ ΒΘ ἃ ῥγοίοπαθα ρῥτορμοῦ (πὸ ταὶ οὔθη πδία- 
ΤΑΙ δηοιραΐθ τυμδὺ υγου]α οοπλα [0 Ρ488) αὐὐοτρα ργθαϊοομβ ἑθπαϊηρ 
ἴο ἰορα [Ππ6 Ρ6ΟΡΪΘ ἰῃΐο ἸΔοἰαίσυ, [Π6 δρροϊηϊθα ρυπιβηπηθηῦ τγ88 βίοῃ- 
Ἰησ ἴο ἀοεῖμ., (Πουῦ, χι. 2---12.) [πῃ οτάσσ ἴο ὑγανθηῦ [86 ῬΑΓθΑγοὺβ 
ἡπητηο]ἴϊοη οὗὨ Ἰπίδηΐίβ, Μίοϑοβ ἀδπουῃοθα {6 ρυπιβῃπιθηΐ οὗ βἰοηϊηρ 
ὍΡΟΙ ὕποδα σγπ0Ὸὺ οὔετοά ᾿υπιδη βδουῆσοβ ; ὙΒΙῸ. [Π6 ὈΥ-ϑίδη ουβ 
τσηὐ 1ηΒΙΑ ΠΕΥ ὀχϑουΐθ Ὀροπ {δ6 ἀο]παυοηῦ ἤθη οδυρηῦ 1ῃ {86 δοί, 
σπου τ ΔΩΥ 70 61614] ᾿ΠαυῪ τ δδίονοσ. (Ἰμουϊῦ, χχ. 2. 

2. οὐ Ρεϊηρ Βοίι {π6 δονϑσγοῖρῃ δηὰ {Π6 Ἰορ ϑἰαίον οἵ ([Π6 1βτγϑο τἴθβ, 
ΒΙΑΒΡΉΕΜΥ (μα ἰ8, 186 ΠΕ 1Π͵ ἉΥΙΟΌΒΙΥ οὗὨ 18 δηλ6, 18 αἰΐτὶ- 
δαΐοθ, Πὶβ σουθσηῃπγθηῦ, δπα 8 τουϑδίϊου,) τγὰβ ποῦ ΟὨΪΥ 8. ΟΥ̓ΤΩΘ 
δραϊμδύ Η η), Ὀυὺ αἶδο δραϊηδὺ {86 βίδίε ; 10 ψ88, {πογοΐοσθ, ρυμιβηθα 
ΟΡ ΔΠΥ ὈῪ βιοπίηρσ., (μον, χχῖν. 10----14.) 

8. 10 ἀρρϑαῖβ το [δῦ χυῇ!. 20---22., ἐπα ἃ ΕΑΙΒΕ ΡΕΟΡΗΕΤ 
ἯΔ8 ΡῈ. Β 66 ΘΑΡΙΓΑΙΥ, Ὀαὶηρ βίοποα ἴο ἀβαίῃ:; δπᾶά (ποτ 6γῸ 70 
6Ά868 ἴῃ ὙΠΙΘὮ 8 ῬΟΥΒΟῚ 788 Ὠ6]4 88 οοηυϊοίοα οὗ {π6 οὐτηθ, δῃὰ οοη- 
ΒΟαΠΘΠΕΪΥ Π140]6 ἴο 118 Ρυπὶβῃπηοπῦ, ν1Ζ. (1.) 1 Β δὰ ργορμοδβιοὰ 
ΔΗΥ͂ ἰδηρ ἴῃ {Π6 ὩΔΠ16 οὗ ΔΩΥ Οἴποσ ροα, -- ὙΒΟΊΒΟΥ 1 ΤΟΟΚ οΪδοθ ΟΥ 
ποῖ, -- 6 γγ)ᾶ8 δὖ 81} ουθῃΐβ Θοῃβι ἀογϑα 88 8 [8]86 ρσορμοῖ, δηά, 88 βυσῃ, 
᾿βίρηρα [0 ἀεαῖδ. (Ποαῦ. χιῖ], 2---6.) -- (2.) 17 ἃ ῥγορμοῦ βροῖκθα ἴπ (89 
ἤδη οὗἉ [π6 ἔσθ (ἀοά, 6 νγαϑ ἰο]οσγαΐθα, 80 ἰοπρ' 88 6 σϑιηβδ "θα ὑἢ- 
οοηγ!οίθα οὗ ἱτηροβίαγθ, ουθὴ τπουρ 6 {πγοδίθῃθα δἰ  Υ οὐ ἀ6- 
βίγσιοοη ἴο [Π6 βΒίαϊθ, δι! ἢθ οοι]ὰ ποὺ θ6 ρυῃίδμθα: δυῦ ψθ (16 
δνοηὺ τοῖν 6 πα ρῥγϑαϊοίθα αἀἸὰ ποέ δοιηθ ἴο ρᾳ88, 6 νγγὰϑ σοραγα θα 
8ἃ8 Δ ΘυΘΔἈΏΔΟΪΟῸΒ ἱπροβίοσ, 8η4, 88 δυομ, γγχὰβ βίοποα. (Πουΐ, χυἹ!, 
21, 22.) 

4, ὈΙΨΙΝΑΤΙΟΝ 8 (6 οοπ͵θοϊυτίηρ' Οὗ {ιΐαγο ουθηΐβ ἔσοτα {μῖηρβ 
ΠΟΙ ΔΥῸ Βυρροβοὰ ἴο ῥγδβαρθ ἔβθ, Τὴ ϑδβίθσῃ ρθορὶθ Ὑ6 ΓΘ 
Αἰ σαγθ ἰοπα οὗ αἀϊνιπδομ, τηαρῖο, {π6 ΟὈΓΙΟΙΒ ἃτίβ οὐ ἱπίογργοίηρ 
ἄγδβιωβ, δὰ οὗ ορίδι πῖηρ' ἃ Κπον]οᾶρο οὗ αΐαγο ονοηίβ. μα Μοβοβ 
ὅαγα (16 ἰΑὉ ὙΠΙΟΝ ὈΘΑΓΒ ἢ18 πδιλθ ἴο {π6 [ΒΥ 6}1068, [118 ἀἰΒροβι το Πα 
᾿ϑ4 Ἰοπρ' Ῥθθὴ οολοη ἰπ Εἰσγρύ δηὰ {π6 πεῖρῃ ουσιηρ σομη το. 
Νον, 411 (8686 νϑῖῃ δγίβ ἴῃ ὁγάθσ ἰῸ ΡΥ ἰπύο δαϊυγγ, ἀπ 41} ἀϊνίπα- 
ἴοη τ βδίθνου, ὑπ]688 αοα νγαβ οοπδβιϊθα Ὀγ ἡμήκ ᾽ν ΟΥ ὈΥ ὕτἴτὰ 
δὰ ὙΠαμπηταΐπι ({π6 βαογοά Ἰοὺ Κορὲ ὈγῪ ἴμ6 Πιρῇ ργὶθβί), ϑσθ 6χ- 
ῬΓΘΒΘΙΥ ῬγοΙΙ(6α ὈΥ {Π6 δἰαύίθβ οὗ 1,ονί. χῖχ. 26. 3]., χχ. 6. 28. 27., 
δὰ Ὠοαυί. χνῖϊ. 9---12. [Ιῃ [6 ολ86 οὗἉἨ ἃ ῬΘΥΒΟῚ ἰγαηδργοβϑίηρ [μ680 
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]ανγβ, ὈῪ οοηϑιεϊπφ ἃ αἰνίηον, ρα τοβοσυθᾶ [ὸ Ὠϊπιβοὶ ἢ {Π6 ᾿ῃῇϊοίϊου 
οὗ 18 Ῥυμιβητηθηῦ; {π6 ΦἘΓΑΠΕΡΎΘΒΒΟΥ ποῖ Ὀοίηρ διηθ Δ Ὁ]6 (0 {86 
Βοουϊαν τορι ϑίσαίθ. (1μον]ῖ. χχ, 6.) Τὸ αἰσίπον Ἀϊπη861 γα ἰο Ὁθ 
βίοπϑα. ([μουϊΐ. χχ. 27.) 

ὅ. ῬΕΒΟΌΒΥ ἴ8, ὈΥ ἴῃ6 Μοβδῖο 1δὺ7, ταοϑὺ ρϑγθιρίου Υ ργομι ἱ οὰ 
88 ἃ τοδὶ ΠΟΙ ΠΟῸΒ 85 ἀραϊηδὶ (οα ; ἴο  ΒοΙὰ {86 Ρῃπὶβμμηθηΐ οὗ 1 18 
16, δῃα σῆοὸ ἴῃ Εὔὐχοα,. χχ. 7. ΘΧΡργθββ) ν Ῥγο 1868 ἱπαῦ Π6 Μ1}}} ἰηβῖοί 
1, σι δουΐ ογάαδϊπίηρ {μ6 Ἰηβ᾽οίίοη οἵὁἨ ΔΩ ΡυΙΒημαθηΐ ὈΥ {Π.6 ὑδῃΊΡ ΟΓΆ 

ἰβίχαϊθ ; δχοϑρύ ΟὨΪΥ ἴῃ {Π6 ὁ886 οὗ ἃ τη ἔἈ]86}ν σπδυρίηρ Δηοί ΠΟΥ 
ἐατιἢ ἃ οΥἶη6, ἴῃ Δ οἢ οα86 {Π6 8186 Ὑϊζι688 τγὰβ 1140]6 ἴο (Π6 5816 
Ῥυπιβιηθηῦ πο πουὰ αν Ὀθθ ᾿πῆϊοίθα οὐ {6 δοουβθα ῬΑΥΥ 
1 μα μδᾶ Ὀθθὰ ἔουπά ἴο αν θθθῃ ΓΘ] σΌΠ]Υ (88 18 Βῃηονσῃ ἴῃ Ρ. 162. 
τη γα): ποῦ ᾿παθ6α 88 {86 ρυῃἰβῃμηθηῦ οὗὨ ῬΘΥΌΣΥ δραϊπδβί (ὐοὰ, θυὺ οἴ 
ἔα186 τὶῦη 688. : ' 

11. ΟΒΙΜΕΒ ΑΘΑΙΝΒῚ ῬΑΒΕΝΊΤΒ απ ΜΑΘΙΒΤΒΑΤΕΒ οοηδίϊαϊθ 88 
πηροχίδηϊ δυίϊο]6 οὗ {16 ΟΥ̓ μλϊηΑ] ἰανγ οὗὁἩ [86 ΗΡγον. 

1. 1 {86 ἴοστηῃ οὗἩ ρονθγῃγηθηῦ διηοῃρ [μδὺ ΡΘΟΡ]6, γγχα τϑοορπῖβο 
τ 0ἢ οὗἩ [86 ρδίσΔγ αὶ] βρὶσγιῦ ; 1 ΘΟΠΒΘαΌΘΠΟΘ οὗ ψᾺ]ΟἾ {ΔΊ Π6ΥΒ 6η- 
)ογοα στοδύ σὶρηῖβ οὐοσ {Π|6}} ἔδηλ1}166, Τὴ ΟὕΈΒΙΝΕ ΟΕ ῬΑΒΕΝΤΕ, --- 
{Πα 186, ποῦ ΟὨΪΥ {86 ᾿Ργθοδίοι οὗ 6υ}] ου ἴμ6πὶ, θὰ ΡγορΔΌΪΥ 418 
411 γμάθ διὰ γερτοαοῆ μἱ ἰαησίαφε ον ατὰβ {6 ῃ, γγα8 Ῥαπἰβμοα τ 1Ὲ 
ἀοαίι, (Εχοά. χχὶ. 17.; 1μουϊῖ, χχ. 9.); 88 1 Κον186 γ88 {ΠπῸ εἐγίζέπσ 
οὔ (δε. (Εχοά. χχὶ. 16.) Απ δχααρία οὗ [πὸ ογῖπιο οὗ ουγβίηρ οὗ 8 
Ραγϑηΐ, ψ ΒΙΟᾺ 18 {0}}ν ἴῃ ροϊηΐ, 18 σίνθῃ ὈΥ “68ὺ8 (γῖϑί ἴῃ Μαίς. χν. 
4---Ο. οὐ Μαῦΐ γἱ}. 9---2. ; ““γῇογο 6 ὈΡΌταΙαΒ {π6 ῬΒΑΥΊΒ6 68 1 ἢ 
1Ποῖν ρίνίηρ, ἔγομι {πο ῖν ἀθίθγθποθ ἴο Βυτηδη ὑγϑα 108 δηα ἀοοίγιη68, 
ΒΟ, 8 δχμοβιίίοη οὗ [86 ἀϊνίηθ αν, 88 οοῃηνοσίϑα δὴ δοίΐοῃ, ψβίοῃ, 
ὈΥ {Π6 ἴαὰνν οὗ Μοβϑβ, νψουἹὰ αν θθθπ ρυμιβηθαὰ τι} ἀδαίῃ, ᾿πίο ἃ 
νοΥ, οί ΟὈ] ραίοσυ δηᾶ δοοθρίβθ]θ ἴῃ (δ βρῆς οἵ (ἀοα. [Τὺ Β6θηι8, 
(μαὺ 10 γγα8 186 ῃ ποῦ ὑποοιημλοη ΤῸΣ δὴ ὑπ ] δηα ἀοροηογαίθ βοὴ, 
Μ}10 τυδη θα ἴο Ὀ6 χὰ οὗ [μ6 Ὀυγάθρῃ οὗὨ Βυρροτγίϊπρ μὶ8β ραγϑηΐβ, δπὰ ἴῃ 
8 ψτδίθ, [0 ἴυσῃ (μοὶ δαγιν ρου (86 τψιῖᾶὰθ ὑγου]ά, ἴο ΒΥ ἰο δῖ8 
[ΑΊΠΟΥ ΟΥ τηοίμογ, ἄογδαπ, οΥ, 86 ἐμαέ ἸΚογδαπ (οομβθογαῖθαλ) ιολίοἢ 7 
ὁλοιιϊά ἀρρτγορτίαΐε ἐο ἐδ διρρογέ; τπαὶ 18, Ἔυονψ ἐλίπρ ιοδογειοϊίᾳ 
πιϊοὐιὲ εὐεῦ αἰὰά ΟΥ̓ δογυὸ ἐΐδε, ἀαθὰ, οὗ οουγθθ, ουεγν ἐλέπρ, τοϊιοῖ 1 οἰσλέ 
ἐο ἀευοΐο ἐο ἐν γεϊε  ἴπ ἐἦδ ἀανϑ 0 λεῖρίε85 οἷά ασο, 1 λόγο υοιῦ μπίο Οοά. 
--βὔΑἍ πιοβύ δθοιαΐηδ]6 νοῦ, ᾿ηἀ664 1 δηὰ πδιοῖ (ἀοα ψου]ὰ ὑπαιϊι68-- 
ὈὨΟΠΘΌΪΥ, 88 {016 ἈΡΡύονο οὐ δοοορί, 88 ''ὸ σου] ἃ νΟΥ ὕο οοϊασηῖῦ 
Δα] σγ. Αμπὰ γοῦ βοηδ οὗ (86 ῬΑΓΒ6 08 ργοηουπορα οἢ βοῇ γΟῪ 8 
{818 δίγδηρβ ἀθοιϊδίοῃ ; {παὖῦ ΠΟΥ 6 Γ6 Δρβοϊ αἴθ ν ΟὈΠ ζαΐογυ, δηα {μα 
(6 βοη, γὙγΠκο αὐογοα βυσοῇ Ἰγοσάβ, 88 Ὀουπᾶ ἴο αὐβίαϊῃ ἴσου δομέτὶ- 
Ῥυϊηρ, ουθμ {86 8:18] 6βϑὺ διί616, ἴο {π6 86 οὗἉ 18 ραγϑηΐβ, θθοϑυϑθ 
ΘΥΘΙῪ ἰδίηρ, ὑπδὺ δου] βαν Ὀθθῃ 80 δρργοργὶ θα, μβδα Ὀδοοῖηθ οου- 
βοογαίθά ἰο αοά, δηὰ οου]ᾶ πὸ Ἰοηροσ Ὀ6 δρρ !]6α ἰο {μοὶ '86, ψιπουΐ 
ΒΒΟΙ]ΘρΟ δπα 8. ὈΓΘΟΔΟΔ οὗ ἷ8Β νον. Βυῦ οἢ {μ18 οχροβιίοι, ΟἸ γιϑῦ 
ποῦ πὰ τοι υκοά, ἐμαῦ 10 δυγοραίθα {Π6 ΒΑ Ὁ οοτητηδπασηθηΐ, θυῦ Π6᾽ 
ἸΚονῖβο δα ἀθα, 88 ἃ οουηίογ- ἀοοίτῖπ6, {μαὺ Μοβοβ, {π61]Ὁ ΟὟ 16 ρ᾽8- 
Ἰαΐοῦ, δα δχργθβδὶν ἀθοϊαγθα, {μαὺ ἐλέ πιαρ τοῖο οσμγδοα Καί ον ΟΣ 
τποέδον' ἀοϑεγυεά ἰο αἴε. Νοῖν, ἰῷ 18 ᾿πῃροββὶ Ὁ]6 [ῸΓ ἃ πῆδῃ ἴο οὔγβο [18 
ῬΔγθηΐ8 ποσὰ εἰϊδοίυλ!]γ, (πδ ὈΥ ἃ νον {κὸ {π18, θη ἢ6 Ἰ ΟΓρΓοίδ 
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ἡ στ δυο τὶροῦγ, 88 (0 ργθοϊάθ Εἰπὶ ἔγοτα ἀοϊησ δὴν {μην ἰπ 
δυΐατα ἴον τον Ὀοποῆί. [10 18 ποὺ ργθολθηρ ἈΡΟῚ ὑπο 8. οἸΓΒ6 ἴῃ 
ἰδ ΘΟ ΠΟῈ 8έγ]6 οὗ οὔγβαα, ὙΒΙΟΝ ουαρογδαίθ ἰηΐο δἱγ; Ὀαὺ ἰὖ 18 .18]- 
τὴν {86 συγβο, δηά τηδκίηρ ἰῦ ἴο 411 Ἰῃ θη 8 ἀπά ρυΓρΟβ68 οβθοίυδ).᾽"" 

ἔἼΒ6 ἔνγο οὐϊπηθ8 αῦονο πούϊοοα, {86 δοῦ οὔ δἰγιΚιηρ' ἃ ρδγοπῦ δου ποθ 
1.6 τηοδὺ ἀδργανϑὰ δηὰ υἱἹοκοϑα αἸβροβιου : δηα βθύθῦθ 88 ἴπ6 ρῃ πη βἢ- 
τπιοηὐ 88, ἔθ ν ραγθηΐθ σου] ἈΡΡΙΥ ἴο ἃ ταδριβίγαϊθ, ὑπ0}] 4}} τοί πο 8 
μα θ66ῃ σι ἴῃ ναῖῃ. Βοί [Π686 ΟΥ̓Πλ68 ἃγὸ ἱποϊυ θα ἴῃ {Π6 6486 οὗ 
[86 δία οΟΙ, το] ουδΒ, δπὰ ἀγα ηκασα βοὴ; τ ΒΟμ ᾿ὶ8 ραγθμίβ 6 ΓΘ 
ὉΠ4Ό]6 ἴο Κοορ ἴῃ οσγάδγ, δῃὰ ψἢ0, ΒΘ ἱπίοχϊοαίθά, ομαδηρογοά (ἢ 6 
Ἰῖνεβ οἵ οἴβοσβ. ϑ' οι δὴ ᾿στθοϊδι 8 0]6 ΟἸἴΘΠΟΣ τγα8 (0 ὃ6 ρυπὶβ ρα 
ΜΠ ἢ βίοητηρ, (1) οαΐῦ. χχὶ. 18---21.} ϑδνϑγθ 88 [18 1ΔὉ7 ΤΩΔΥ͂ ϑθόηι, Ὑ76 
ἴἰδγθ Ὡ0 ᾿πβίδποο γοοοσα θα οὗ 18 Ὀαϊηρ' οαττιοα πο οἴθοί; υΐ 1 πχιιϑὺ 
ἴᾶνα ΠΔα 4 τηοϑβῦ βα ἈΤΆΡ Ορογδαίϊοι ἴῃ (16 ῬγΘυ ΠΟ Ὴ ΟΥ̓ ΟΥἾΠγ68, ἱῃ 8 
οἰἰιαΐθ πὸ ὑπαὶ οὗἁἨ Ῥα]οϑίάπμθ, σβοσα (48 1ῃ 8}} βουΐθογῃ οἰ πγαξ68) 
ΠᾳΌΟΣ Ῥτοάιιοθβ το ἐστι 80]6 οἴἴδοίβ {π8η τ 1 τ, απᾶα ΘΓ 180 

ΟΝ 18 πιοϑὺῦ ὈΧΟΌΔΌ]6 {παΐ αὐ {πὶ ἔταθ, [π6 ΡΘΟρ]6 δα ποὺ {Π6 βδιὴθ 
εἰποβοίοιβ ππθαῃβ Ὑ ΙΟὮ 76 ῬΟΒΒ658, οὗ βοουσίηρ ἀγυπκαγάβ, δηὰ ργο- 
τοιύηρ ἰἄθτὰ ἔγοιῃ ἀοϊηρ᾽ τα ϑομιοῖ, 

2. Οἷν}} σονογητηθηῦ Ὀοὶηρ 88 ΟΥΪηδποα οὗ ἀοά, ρτγονίβιοη 18 τηδθ 
1η 81} γγ 68}] σαρυ ]αίοα βίδίθβ ἔῸΣ σοβρθοῦπρ (86 ΡΟΓΒΟπΒ οὗ ΜΑΘΙΒΤΒΑΤΕΒ. 
Τα δᾶνα 8Β66ῃ ἴῃ ἃ ἴοστωοσ οβμβαρίθν 53, ὑπαὶ ἤθη [86 τορᾺ] ρονογηϊηθηῦ 
88 ΒΔ Ὀ]1ΒΠ64 διηοηρ {π6 [ΒΥ 6}1068, {π6 Ῥϑύβοῃ οὗ {π0 Κιῃρ' τῦαβ ἴπ- 
ΥἹΟΪΔΌ]6, Ἔνθα ἐμπουρ ΒΘ ταῖρθῦ θ6 Τγγϑῃηῖολὶ δπα απ͵υδί, [ύ 18 1πα18- 
ΡΘΒΒΑΌΪΥ ΠΘΟΘΒΒΔΙῪ 10 {86 ἄτι Ἔχοουοη οὗ }δί1.6 {πδὺ {Π6 ῬΘΥΒΟῺΒ οὗ 
τηλρ᾽ϑίγαΐθβ μθ6 βδογοᾶ, δῃά {μαὺ {μον βμουϊὰ ποὺ 6 1πβυ θα ἴῃ {86 
ἀἰβοθαγρα οὗ {πον οὔθ. ΑΧ1] σργοδομΈι ποσὰβ ΟΥ ουγβοθ υἰίογοα 
Ἀραϊμϑὺ ὈΘΥΒΟῺΒ ἱηνοδίθα Ὑ1ΠῈῸ ΔΌΓΒΟΥΪΥ, ὅτ ῥγομιθὶϊθα ἴῃ Εχοά. 
Χχῖ. 28. ΝΟ ρῥυμπίβησαθηΐ, ΠΟΥΘΟσ, 18 Βρθο θα; ῬγΟΡΔΟΌΪ 1Ὁ γγ88 
Ἰεῖ το (86 ἀϊδογούϊοῃ οὔ {86 )υᾶρο, δηὰ νδ8 ἀἰβογοηῦ δοοοσάϊηρ ἰο {86 
ΤΆ Κ οὗὁἨ ὉΠπ6 πιο βίταϊα δα Π6 οσχίθηῦ οὗἉ [116 οΥἸΠΊ6. 

1Π. Τὴ ΟΕΙΜΕῈΒ οὗ οἴδμοθβ ΑΘΑΙΝΒΤ' ῬΕΟΡΕΈΤΥ, τη] οηθ ὈΥ͂ 
Μοβεβ, ασγὸ {πϑῖϊ, τοδη- βία! ηρ, δᾶ {π6 ἄδηϊαὶ οὗ δὴν ὑμίησ ἰδίκοη ἴῃ 
ἐπι, οσ Τουπά. 

1. Οπ {86 οτίτηβ οὗ ΤῊΒΕΊ, Μοβϑϑ ᾿ροβοᾶ {8π6 ρυμἰβμηιθηῦ οὗ ἀου} 0 ]6 
(ἀπά ἴῃ οογίαϊπ οα868 801}} ρου) τοϑ τα οπ; δηᾶ 16 186 {16 τγογὸ 
ὈΠΑ0]6 ἰο τηβκα ἴΐ, (ποῖ, μοσανοσ, οου]ά ΥΆΓΟΙΥ ΒΘΡΡΘΙ, 88 ΘΥΘΥΥ͂ 
Ἰεγϑθ! τα Ὀγ ἰανγ μαὰ [8 ραίοσμδὶ 6], {π6 Ἵσορβ οὗ συ μ16 ἢ ταϊρῦ Ὀ6 
δἰ  ο4,) ΒΘ γγῶβ ογάθγθα ἴο δ βο]ὰ [ὉΓ 4 β'αυθ, δπὰ ραγιμθηύ νγ88. 
ἴο δ6 τηϑαθ [9 {86 ᾿π͵υτοά ραγίυ ουὖῦ οὗἩ {π6 ρυχομαβθ- όπου. (Εχοα. 
χχῇ, 1. 3.) Τῇ βδμδ ργβϑοίίοα οδίδίηβ, δοοογάϊηρ ἴο ΟΒδγά!, ἀτηοηρ; 
ἴδ Ῥεγβῖππβ, ΤῊΘ ᾿νιβάομ οὗἉ {18 τορι ]δίϊομ 18 παυοῖ στοαίοῦ ἴμδη 
(86 σοπογα! ν ΟΥ̓ τιϑη Κὶ πα γα δύσᾶγο οὔ; ἴοσ, δ {86 ἀββῖτο οἵ βίῃ 
δα {86 Ιονα οὗ Ἰυχυτίοβ ἀγα [π6 ργονδϊθηΐ ἱπαποθιηθηΐβ ἴο (πον, τοβιϊ- 
᾿αϊοη, ναυὶβα δοοογάϊπρ' ἰο οἰτουτηβίδῃοθβ, που]ά οδοῦι ΠΥ ργονθηὺ 
ἰδ6 πηϊδυνι] ρταυ βοδίου οὗὨ ἐμαὶ ἀοδῖσθ, Ὑ 8116 τ.ι6 1416 πιβῃ σου] Ὀ6 
ἀείοττο ἴγοπι βίβδιπρ ὉΥ {86 ἀγεβά οὗἉ βίανεγυ, ἴῃ τ βῖοἢ 6 ποῦ] 
6 σοι ρ6 164 ἴο σγοῦκ ὈΥ {886 ρονον οἵ ὈΪονθ. 1, βοσονοσ, ἃ {πιο 

᾿ ΜιοδιΑΟΙθ 5 Οοτπιοη ασο8, νοΐ. ἶν. Ρ. 300, 3 866 Ὁ. 108. ὀμργα. 
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88 Τουπᾶ Ὀγθακίησ ᾿ηΐο ἃ βοῦβο ἴῃ {π6 ηἰρηῦ βθϑβοι, μΒ6 χηϊρβΐ Ὀ6 
ΚΙ]εα (χοᾶ. χχῖϊ. 2.), θυδ ποὺ 1 {186 δ ΒΔ Αὐίβθῃ, 1π ὙΠ Οἢ 6886 
δ πυϊρσηῦ θ6 πον δηᾶ ΔρΡργομθπαθα, δπὰ {86 τοϑδυϊτα 10 πιδάθ τ ΒΙΟΝ 
τγ͵88 θη]οϊηθα ὈΥ Μοβδβ. 6ἢ βίο θῃ οχϑὴ ΟΥ Ἐῇ6 6 Ἴ6͵6 ἔουπά ἴῃ 
16 ροββϑββίοι οὗ ἃ (μϊοῖ, ἢ γγχαὰϑ ἴο τλῖκα ἃ ἐιοο- οἷά τοϑυϊτατοι ἴο {δ6 
ΟἼΟΥ, ΨΟ ἰδ οδίαϊποα ἃ ῥτοῦϊ Ὁ [18 τῖβὶς οὗ ἰοββ. (Εὐχοά. χχὶ!. 4.) 
ΤῊδ. ρυμιβημηθηῦ τγ88 ΔΡΡ] 1 8016 ἴο ΘΥ̓ΘΥῪ 6886 ἴῃ ὙὙΠ1ΟΣ {Π6 ΔΓΙο16 
βίο θῃ σϑιλαὶ πο παι ογτῆι ἴῃ 8 ροδβϑοβδίοῃ. Βυῦ 18 1Ὁ γγᾶβ δ γεδάν 
Δ] παίθα ΟΣ βἰδυρσὨῃίογοα, {86 ΟΥ̓ μη] τγᾶ8 ἴο γϑβϑίοτα 721:.7- [οἷά ἴον ἃ 
δἤῆεορ, δὰ Μυο- οἷά ἴῸΣ δῷ οΣ (Εἰχοά. χχῖϊ. 1), ἴῃ Θοηϑθαῦθποο οὗ 108 
στοῦ ναϊὰθ δηα πα! Βρθηβα Ὁ] 6 ἈΓΠΥ ἴῃ ἀρτϊοαϊίαγο, ἴο ἴπ6 1ϑγδ} 68, 
ὙἘ}Ὸ0 δὰ πὸ ἤοῦβϑθοβ. [|π {86 ἔπι οὗ δοϊοιηοῃ, ΒΘ ὈΓΟΡΟΣΟ διδά 
Ὀδοοπῖθ τοτΘ ν] 080]6 ἔγοταῃ {Π6 ἱπόγθᾶβο οὗ δοϊωσηοσοθ, (δ6 ρυπιβῃ- 
τηθηΐ οὗ τοϑυϊυοη τγῶ8 Ἱπουθαβοα ἴο δουθη- οἷά. (Ῥ τον. νἱ. 30, 81.) 
ὝΏοη 4 ἰμϊοῦ μδαὰ ποίησ ἴο ρβᾷὺῪ, 6 νγὰβ βο[α 848 6 βίαν (Εἰχοί, 
ΧΧΙΙ. 8.) ῬΓΟΌΔΌΙΪΥ [ῸΓ ΔΒ ΙΩΔΏΥ ΥΘΆΙΒ 8ἃ8 ὝΘΙΘ ΠΟΟΘΒΒΑΥῪ [ῸΓ {Π6 6χ- 
«ἱποίζοι οὗ (Π6 ἀοθί, ἀπά οὗἉ δΘουγβθ, ρογῆδρβ, ἴον 116; Ὁποῦ ἴῃ οἵδ ον 
οΆ868 {π6 Ηοῦτον βογνυδηῦ οου]Ἱα 6 τηδᾶὰθ ὕο βουῦνθ ΟὨΪΥ͂ ΤῸΓ ΒῚΧ Ὑ6ΆΓ8, 
16, Βονγανοσ, 8 {π|6ξ --- δἴθοσ μανίηρ ἀθηϊθᾶ, ουθὴ ΡΟ Οδίδ, ΠΥ 
ἐμποῦν, τι πιο 6. τσᾶϑ ομαγροα, --- μα [Π6 ΒΟΠΟΒΟΥ ΟΥ̓ ΘΟΙΒΟΙΘΠΟΘ 
ἴο ταίχαο ιἷϑ ρουυῦυ, δῃᾶ ο οοῃΐθββ 18 ρα, ἰηδίθδα οὐ ἀουθ]θ 
τοδυϊταϊοι, Β6 δα ΟὨΪΥ (0 ΤΟΡΑΥ {86 διηουῃύ βίο, δά ομϑ “Ἢ 
ΤΊΟΓΘ. (Ἰμοντῦ. ΥἹ. 2---ὅ. 

2. ΜΑΝ-ΒΤΕΑΙΙΝΟ, {Ππᾶὺ 18, {Π6 ΒοϊΖίπρ' ΟΥ βίθαϊησ οὗ [π6 Ῥϑσβοῃ οὗ 
ἃ ἴγϑο- θοση [βγβοὶτΐο, δἰ ἴο 86 ᾿ΐτη 88 8 βίαν ὨϊτλΒ6}}, ΟΣ ἴο 86}]} 
Ηΐπὶ 48 8 δἷανθ ὅο οἴβεσβ, γχ88 δΌβο εν απ ἱγτθι ΒΒ: Ὁ] Ῥυπἰθμοα 
ΜΙ} ἀοαίι. (Εἰχοά, χχὶ. 16. ; θυ, χχὶν. 7.) 

8, ““Ὑ͵7ΆΘΓΘ 8 Ῥϑίβοῃ γγ188 11 1014} 7 οοην]ούθα οὗ μανΐπρ' ΘΕΝΙΕΡ 
ΑΝῪ ΤΉΙΝΘ ΟΟΜΜΙΤΤΕΡ ΤΟ ΗΙΒ ΤΕΒΤ, ΟΥἩὨ ἐουπὰ ὈΥ ἴηι, 818 ῥραπίβῃ- 
τηθηΐ, 88 ἴῃ {Π6 6486 οὗ {π6 ἢν, τγᾶβ ἀου]ο τοβξαοη ἢ ΟὨΪΥῪ {μαΐ 1 
ΠΟΘΙ, 88 ἴῃ ἐπα οτίηθ, γϑηΐ 80 ΤᾺ 88 ἀυδαγῃρ]θ, ΟΥ αυϊπίμῃρ]δ γαϑέϊ- 
ταϊίου ; αὖ 1ϑδϑί ποίμίπσ οὗ (818 Κιπά 18 ογάδί ῃηβα ἱπ Εἰχοά. χχὶ!. 8. 1 
[πὸ ῥρϑῦβοῃ βδοουβοᾶ οὗ {μ18 ουίτωηθ μιδα βύσοσῃ ᾿ἰτηβ6}}6 ρ 1688, δπά 
Θἰτουγαγᾶϑ, ἔγοσα ἐδ ἱπηρυΐβα οὗἩ 8 οοπβοΐθποθ, δοκηον)οᾶρσοα {16 
ΟΟΙΩΠ8βίοῃ οὗ ρϑυ)σγ, 6 μδᾷ οὨ]Υ ομο- ΒΕ Ὀαγοπὰ (86 ναϊὰθ οὗἉ [86 
δυο ἀθηϊοά ἴο τοξαπα ἴο 118 οὐσμοσ." (Ἰμονϊῦ, νἱ. δ.) 

4, ΤΠ Μοβαῖο αν τοβροοῦηρ ὈΈΕΒΤΟΙΒ οτ σ]άον αἰ ογθηὺ 
ἴγοσα ἰοβο τ ῖοὴ οὈίδίη ἴῃ ΕἸ ΌΤΟΡ δ ΘΟι Υ168: {86 τηοα6 οὗ ρΡτγο0θ- 
ἄἀυτα βαποίϊοηθα ὈΥ {μθηὰ, ἐποῦρἢ βιμρ] 6, νγ88 υοσῪ οἰδοϊθηΐί, ῬΘΥΒΟΠΒ, 
ὙΠῸ Δα ῥγΟρΟΓΥ ἄπδ ἰο {μοτὰ, παρ ΐ, 1 [Δ Ὺ οΠο86, Βϑοῦγθ ἰὗ οἰ(μοῦ 
ὈΥ πηθ8η8 οὗ 8ἃ Ιηροσίραρθ, ΟΥ̓ ὈΥ̓͂ 8 Ροαρο, ΟΥ ὈΥ ἃ Ὀομάβμιδῃ ΟἹ 
ΒΌΓΟΙΥ. ᾿ 

(1.) Ὑπὸ ογοάϊοσ, θη δρουΐ ἴο τϑοοῖγο ἃ ρ]ϑάρο ἴῸγ 4 ἀθθί, 788 
ποὲ Δ] οτνοᾶ ἴο δαΐοσ {86 ἀθρίοσ Β μουβθ, δπᾶ ἰβκα ψμδῦ μα ρ]οαθθᾶ; 
θυὺ ναβ ἴο ψαὶῦ Ὀοίοσα {86 ἄοον, {1}1 (π6 ἀοίον βου] ἀθὶἑνοῦ Ὁρ ὑμαὺ 
Ρἰοάρχα σψῖῖ τ Βίοι μ6 οου]ά τηοϑὺ βββὶὶγ ἀϊΐβρθηβο. (Πϑαΐ, χχῖν. 10,1]. 
(ὐὐταραγο 0} χχ!ῖ!. θ6., χχῖν. 8. 7---9,} 

(2.) Ὑμιθῃ ἃ 1}}}} οὐ τα] -ϑίομθ, ΟὐὁἨ δΔῃ ὌΡΡΕΓ ρϑσιωθηΐ, νγ88 σἼΨΕΠ 83 
8 ὈΙοαρθ, 10 88 ποῦ ἰο 6 Καορύ 811 πἰρμί, ὙΤ686 γί. 168 αρρθαῦ ὑο 

, δΡΘοΙβθα 88 ΘΧβμΊρ[ 68 ἔοσ 8}} οἴμον (δίπσβ, νυ τι τ ἈΙΟΒ (86 ἀορύοτ οουἹά 
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ποὲ ἀἴβροηβα πιδουΐ στοαῦ Ἰοοπνθηΐθηοθ. (Εχοά, χχὶ!. 26,27.; Ὠοαΐ, 
χχῖν. 6. 12.) 

(3.) Τῆθ ἀδού συμ ἢ τοδί ηθα ἀπρδὶα ὑπῸ] [86 βαυθη ΟΥ Βα δια 
γολν (ἀυγίηρ τ Π1Οἢ {π6 801} δ ἰο Ὀ6 Ἰοἷ σι πουΐ οὐ ἰναίίοι, δηά, 
ΘΟὨΒΘΑΙΘΗΟΪ, 8. ῬΟΥΒΟῚ γ88 ποὺ Βρροδβϑα ἴο ΡῈ ἴῃ ἃ σοπαϊ οι ὅο ρα Κα 
Ραυταθπίβ,) σου] ποὺ Ὀ6 Ἔὀχδοίβα ἀυσίηρ' (μαὐ ροτϊοα, (Ποῖ. χν. 1---11.) 
Βαϊ, δ᾽ οἴου ἰλπιθ8, ἢ οα86 {86 ἀθὺ νγὰβ ποὺ ραϊά, (86 ογϑάϊίου τιϊρῃς 
861ΖΘ, ἢγϑύ, {π6 λεγεάίέαγῳ ἰαπά οὗ (6 ἀφὈΐονῦ, δηὰ θῃ)ου 118 ργοᾶιιοθ 
ἘΠῚ] ἰμ6 ἀενὺ γγαβ μαϊά, οὐ αὖ ἰϑαδί ὉΠῈ] (μ6 γϑὰρ οἵ ᾿ιὈ116 6; οΥ, 
ΒΕΘΟΠΩῖΪΥ, [18 ἤομδο8. ΤΈΉΘδ6 ταὶρθῦ 6 Βο]4 ἰπ ρογρϑίυ τυ, οχοορὲ [μο86 
ΒοΙοησίηρ ἴο ἴμ6 1μοντύο8. (μον. χχν. 14---32.)})ὺ ΤΒίγα]γ, ἰπ ὁ856 [Π6 
Βουδα οὐ ἰδαπὰ νγ8β πού βυϊποϊθηῦ ὅο οδῃοοὶ {μ6 ἀδθοὺ, οὐ 1 1 8ο μδρ- 
Ροποᾶ {παΐ {π6 ἀορίοσ μα ποθ, μ6 ρόγδοπ οὗ ἴμ6 ἀθοίου ταῖρι ῦ Ὀ6 
804, τορσοίθοσ τὴ Ὧ18 τ 6 ἀπα Ομ] ἄγου, ἢ π6 δα δγ. ΤῊΪΒ 18 Ἰτὴ- 
ἰἸεὰ 1π Τρονῦ, χχν. 39. : Δηα {818 ουδβίοτῃ 18 Δ] υἀ θα ἰο ἱπ ΦοὉ χχῖν. 9. 
ι εχϊδίβα 1π {Ππ6 {ἴπ|6 οἵ Ε]1θπα (2 ΚΊπρθ ἰν. 1); δπᾶ οὐ (86 γσοίυσῃ οὗ 

1.6 «“6ν8 ἴτοτῃ {π6 Βδθυ οι ῖθ ΘΑρΡΟΥΥ, βοηλθ στἱοἢ ῬΘΥΒΟῚΒ δχθσγοϊβοα 
(8 στρ ονοσ {Π6}Γ Ρόοὸῦ ἀθρίοτβ (Νϑβθι. ν. 1---18.) Ουγ 1μογά 
4} 468 το {6 δα ουϑίοηι ᾿π Μαίί. χν!. 256. Α8 {Π6 ρϑύϑοῃ οὗ ἰδ8 
ἀοθίου τρῶς ἐμὰ 6 8ε1Ζθα δηά 80]4, [18 σαΐέϊο αι Κμγηίζαγο ἭΕΤΘ, 
ΘΟΠΒΘΑΈΘΗΙΥ, [140]6 [ῸΣ 818 ἀο ίβ. ΤῊΙΒ 18 Δ] υἀοα ἐο Ὀγ ϑοϊοιβοῃ, ἴῃ 
Ῥτον. χχὶ! 27. 1 ἀο68 ποῦ ρρϑδγ ἰῃδὺ ᾿πιρυιβοηχηθηῦ ἔον ἀθρὲ οχιβίθα 
ἴη 186 ασὸ οὗ Μοβοβ, Ὀυὺῦ 10 Βθϑῖὴβ ἴο μαᾶνθ Ῥγϑυδιϊθα ἴῃ {π6 ἰἴη6 οὗ 
658 ΟἸγῖθί. (Μαῖῦ, χνῖϊ. 834.) 

(4.) 1 ἃ ρϑύβοῃ μδα Ὀβθοοπια Ὀοπαβιηδῃ, ΟΥ ΒΌΓΟΟΥ [ῸΓ δποίμοσ, Π6 
ὙΧ848 Δ 0]6 ἰο Ὀ6 0416 ὍΡΟΙ [Ὁ Ῥαγυτωθηῦ 1η {86 Ββῃι6 ὙΔΥ ὙΠ (ἢ 6 
οΥἹρῖπΆ] ἀοθίογυ. Βυὺ {118 ργδοίϊοθ 4068 ποὺ δρῬϑδὺ ἴο αν ορίαϊποα 
Βοίοσγο {Π6 {1π|60 οὗἁἨ δοϊοιηοι (1π ποθ ῬΥονουθ8 {ΠΟ ΓΘ ΓΘ Β6υΘΓᾺ] τὸ- 
ἔδγθποθα ἰοὸ 10), 6} 1Ὁ νγὰΒ δἰὐθῃ θα στ] ΒΟΥ ΟυΒ ΘΟμΒοα θη 68, [16 
ΒΘ ἐμαῦ {86 ΤΌΥΤΩΑΙΣΥ ΟὈΒΟΙΥΘΑ νγ88, 0. {Π6 Ῥδύβοι 0 ὈΘΟΔΙῚΘ 
ΒΌΓΟΙΥ ἐο σῖυο ᾿ΐβ μαπά ἐο ἐδ ἀεδίογ, ἀπιὰ ποῖ ἰο {Π6 ογραϊοσ, ἰο 1᾿π- 
τοδία {παῖ 6 ὈΘΟΆΙΏ6, ἢ ἃ ἰδρα] βΒ6η86, ὁη6 ὙΠῸ {Π6 ἀΘὈζοΥ ; ΤῸΣ 5010- 
ΤΏΟΠ ΟΔΌ ΠΟ. Β ἢ18 ΒΟ ἀρϑϊηδῦ σ᾽νιηρ 18 μδηα ἴο ἃ δ γα ΉΦΕΟΥ, 0 ἃ ῬΟΥΒΟῚ 
ψΉΠ 056 οἰγουτηβίδηοοθ ἢ αἰ ποὺ ΚΠΟΥ ; δηα ᾿ηίγοαίβ πἴτὰ [0 ρῸ δπᾶ 
ὑτρα {86 Ρούβοη ἰὼ συ βοῖὰ ἢ6 Πδα σίνθῃ ἢ18 Ππαηᾶ, ΟΥ Ὁ πο μ6 ᾿ιδὰ 
ὈΘσοοΙα6 Βυγαίν, 0 ΡΔΥ Ἀ18 οὐ ασδδῦ; 80 ἰμδῦ 1 τηυδὺ παν Ὀθ6 πη ἴὸ 
ἴ6 ἀφο θίον {δὲ [86 απ γγ88 ρίνθρῃη, ὥθο Ῥζονυ. χὶ. 1., χυἹ. 18. δπᾶ 
ΧΧΙΙ, 26, 

ΤΥ. Αὐιοηρ [π6 ΟΕΙΜῈΒ ΜΈΝ ΙΔῪ 6 Θοτημ 64. ΑΘΑΙΝΒῚ ΤῊΒ 
ῬΕΕΒΟΝ, 

1. ΜΌΒΡΕΒ οἰδῖμβ (86 ἤγϑῦ ρῖδοθ ΑἊ8 {818 18 ἃ ουῖπηθ οὗ {Π6 τηοϑὲ 
Ποϊπουβ πδίυγο, Μοβοϑ 88 ἀθβου θα [Ὁ ΔΟΟΘΕΒΟΤΎ ΟἸΤΟΙΤ βίῃ 68 ΟΥ̓ 
ΔγΚθ, ὈΥ ὙΠΟ. ἰο αἰδιϊηρυϊδα ἴὁ ἴγοτα βδιμαρ]θ Βουλο 46. ΟΥ τηδῃ- 
δἰ ΟΣ ; νἱΖ. (1.) ὙΠΘη 10 ργοοθοάβ ΠῸμὰ λαΐγοά ΟΣ Θημῖίγ. (ΝΌΙΩΡ. 
χχχν. 20, 2]1.; Ὠουΐ, χῖχ, 11.)--(2.) ὙΨΆΘα 1ὑ ῥγοοθθάβ ἔγοτη ἐξὲγϑέ 
οὗ Ὀ]οοά, οΥ 8 ἀβδβῖσε ὕο βαϊϊαία τούθῆρ σι {Π6 Ὀοοᾶ οὗἉὨ δΔηούμευ. 
(ΝΡ. χχχν. 20.) ---(8) Υ̓́ΒΘα 10 18 οοσωμ 64 ργεοπιεάϊ αἰ ϊἷν ἀπά 
ἀεοεϊἐπεῖν. (Εἰχοα. χχὶ. 14.) --- (4.) θη 8. τοδῃ 1168 ἴῃ νγδαῖῦ [ῸΣ δῃ- 
οἴϊιον, [4118 ἀροη ᾿ἴτη, 8) βἰδυβ ἤτω. (θυ, χῖχ. 11.) [ἢ οσγάογ ἴο 
οομεαυΐα τι] [ὰ] τουγάοσ, θαβιάθϑ θητηϊυ, Μόοβοβ ἀδοιηρᾷ 10 65βθῃῖ1δὶ, 
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{πα {πὸ ἀροοά Ὀ6 ρογροίγαίθα ΕΥ̓ ἃ ὉΪΟΥΤ, 8 {πγιιδβί, ΟΥ ἃ ολϑβί, οὐ οἵ βοσ 
{μΐπρ᾽ οὗ βυοῖ 8 πδίυγθ 88 που 80} ἰο οαυβ ἀδδίμ (ΝΡ. χχχαν. 
16---21.): Βῃοἢ 48, [6 86 οὗ 8δῃ Το [00] ,---- ἃ ΒίοΠ6, ΟΥ ρΡΙ666 οὗ ψοοά, 
{Παὖ ΠΛΔΥῪ ΡΓΟΡΔΌΪΥ οδυδ6 ἀοϑίῃ,---ἴθο δἰγκῖηρ᾽ οὗ 8 τῶδῃ 1} (86 δεῖ, 
ουΐ οὗ ΘΠ ἰΥ,-- -- ῬυΒτηρ ἃ τῆλ ἀονγῃ ἴῃ Βυοἷ, 8. ΤΩΔΉΠΟΥ ἰ(δαὺ ἷ8 116 
18 Θηἀδηρογαα, --- Δηα {ΓΟ ΒΥ ὑ δὖῦ ἃ τηδῆ, ἔγοιῃ ΒΑΏΡΕ 
τηοίνα8, 80 88 (0 ΟσσΑβίοη 18 ἀραίῃ. Τἢθ ραπιβῃταθηΐ οὗ ̓ ς .. 2. 
ἄἀφδίι, πιιμουΐ 411} ρόντοσ οὗ τοἀοιηρίοη, 

2. ἩΟΜΙΟΙΡΒ οΥὗἹ ΜΑΝΒΙΑΌΘΗΤΕῈ ἰ8 αἰδβοσϊϊηδίοα Ὀγ [Π6 Φ0]]ΟῪΣ 
Δ] υποὶθ ΟΥ οἰγουτηβίδῃοαβ : ---[1.) Ὑδῦ 10 [5 Κ68 ἈΪδοθ εοἱέλοιιξ Βαϊ 
ΟΥ Θηταϊγ. (ΝΌΡ. χχχυ. 22.; ᾿ θυΐ, χῖχ, 4---θ.)--- (2.) »ξιίοιξ ἰμῖτϑὶ 
ἔογ σουθηρο. (Εἰχοᾶ. χχὶ. 18.; Νυῦ. χχχν. 22.)-- 3.) θα 1Ὁ ΒαρΡ- 
ῬΘΏΒ ὈΥ͂ πιϊδίαϊα. (ΝΌΠΙΡ. χχχυ. 11. 1ὅ.) ---- (4.) ΒΥ αοοΐάεπέ οὐ (88 10 
16 ἰοσηθᾶ ἴῃ ἰπ6 ΕὨρ] 8} 1407) σλαποε-πιεάϊεψ. (Τοῦ. χῖχ. ὅ.) ἘΠ6 
Ῥυπὶβῃγηθηῦ οὗὁἨ Ποιηῖο!ἀθ τγα8 οοῃβηθσιηθηῦ ἴο0 ἃ ΟἿ οὗ τοΐιρα, 88 νν1}]} 
6 Βοχῃ ἴῃ {86 [Ὁ] ον πρ βοοίοῃ. 

Βοϑιάθβ [86 ὕνγχο Οὔ 68 οὗ τυ γον δπα Βοιηϊοϊάθ, {ποῖῸ 8.6 ἔτσο 
Οἶμοῦ βρβϑοΐϑϑ οὗ βοιμῖοϊαθ, ἰὸ το ΠΟ Ῥυηἰβῃπηθηΐ τν88 δηη Χο : Υ]Ζ. 
(1.) 1 ἃ τοᾶπ ὀδυρμῦ 8 {8167 Ὀγθακίηρ ᾿μΐο μῖθ Βουβα ὈΥ͂ ρα, δπα 
ΚΙΠοα Βΐπι, ἐξ τοα8 ποὲ δίοοά-σειϊ 6868, [μαῦὺ 186, 6 οουἹά ποί Ὀ6 Ραπ- 
ἰδ ; Ὀυΐ 1 Πὸ ἀϊὰ 80 ψπθη (Π6 βυῃ γγᾶϑ ὉΡ, 1Ὁ νγᾶβ δίιοοά-σιηεδε ; 
ἔον {μ6 {μ]16 8 116 ουρμῦ ἴο Βανο Ῥθθῃ βραγϑά, ἴ9γ {88 γθϑβϑοῃ δῃποχϑᾶ 
ἴο ἴλ6 ἴατν (Εχοά. χχιὶ 2, 8.), υἱΖ. θδθοϑυβθ ἴδβθπ {86 ρϑύβοη στοῦ θα 
τηΐρσῦ πανθ 10 ἴῃ ἷβ ῬΟΎΤΟΙ ὕο οὐίδὶη τϑϑί Σὰ ΠΟ0 ΣῈ : ΟΥ̓, αὖ ΔΗΥ ταῖθ, ἴΠ6 
(16 Ὁ, ΗΓ Βα οου]ά ποὺ ΟἸΠΟΥ 186 τα ῖκθ ἃΡ 88 1οβδ, τηϊσμὺ Ὀ6 8014, 1π 
ΟΥ̓ΘΥ ἴο ΤΟΡΘΥ͂ ἰπι.---(2.) 1 τς (ἀοδ! ΟΥ ἀυϑῆροῦ οὗ δἰοοα ονϑσίοοϊκ 
{π6 ἱπποοαηῦ δοπιϊοϊάθ Ὀοίογο μ6 σϑδοῃθα ἃ οἱἵυ οὗ στοΐυρο, διὰ Κι οὰ 
Εἶπ ψν8116 ἷ8 λδαγέ τοαϑ8 ἢοῖ, τὸ γγὰ8 ΘΟηϑἀογθα 88 ἄομθ ἴῃ 70801Ώ4}6 
Ζραὶ (Θουῖ. χὶχ. 6}: δα ἀνθ 1 δα ἐοππά πἷπὶ ψιπουΐ (16 ᾿τ}8 οἴ 
᾿νἷθ δβδυυτω, δὰ βί6ν δἶπ), ἢ6 νγὰϑ ποὺ Ῥυῃίβηδ}}]6. (ΝΡ. χχχν. 
26, 27.) Το ἰακίηρ οὗὨ ρθου ΙΑ γῪ ΘΟΙΡΘΏΒΑΙΟΣ [ῸΣ ΤΑ ΤΟΥ τγ88 ρῥγῸ- 
πἰδιοα ; Ὀαὺ {Π6 πιοάδ οἵ Ὀυμιβηϊπσ τυ ΥΟΣΒ γ88 Ὁπαἀοίοιτηϊ θᾶ : 
δηά, ᾿πάοεά, 10 τ ἀρὴν ἴο αν Ὀθθῃ Ἰϑῖν ἴῃ 8 γγοαῦὺ ἄθρτθα ἴο [16 
ΒΙθαβασα οὗ {86 (ἀοῦ]. Απ οχοορίίζοη, ΠΟΎΘΥΟσ, νγὰ8 τηϑἂθ (ὁ {86 
ΒΟΥΘΓΙΥ οἵ ἰδ6 Ἰατν 'ῃ {Π6 οᾶ86 οὗ 8 ρογίοοϊ βϑανθ, ((μδὺ 18, οὔθ ποί οὗ 
Ηθρτγον ἀοβοθηΐ,) τ μϑῦμοσ πλ8]6 οσ ἔδθιμαϊθ. ΑἸ Πουρὶι 8 πιδ δά 
Βίγυ οἷ ΔΗΥ οὗ [ὶβ βίανϑ, τυ ῃ ΠΥ 816 ΟΥ ἔδιηδϊοθ, ὙΠ 4 βίμοἰς, 80 88 ἴο 
οϑαδβα {πεῖν ἀθαίμ, πη]688 ἰῃδῦ ουθηΐ ἰοοῖς Ρ]46 6 ̓ πητη θα δύο! Υ, δα ὉΠΑ͂ΘΥ 
᾿ἴ8 βαπᾶ, [6 ψγὰϑ πού ρυῃιβῃοα, [1 (Π6 βἷανα βυγνῖνθα ομα οὐ πο 
ἄαγβ, [Π6 τηδϑίθυ θϑοδρθὰ Ὑ ἢ ΠΡΌ : 10 Ὀοὶηρ σοπβίογοά {παὶ 
ἢϊ8 ἀϑδίδ τϊρὺ ποῦ Βᾶνο ργοοθοαρα ἔγοιῃ {πΠ6 Ὀαδίϊηρ, δὰ ἰπαὺ 1 γγᾶ8 
ποῦ ἃ πηλϑίο  Ἐ ̓ηὐογοϑὺ ὕο [(1}} ΗΒ βίανθ, Ὀθοϑυβθ, ἃ8 Μοβϑϑ βαυϑ(Εχοάα. 
χχὶ, 20, 21.), ἐλεν αγὸ ἀϊΐδ πιοπεψ. 1 [6 δἷανθ αἀἸθα ὑπ δὺ ΠῚ τηαϑίθγ Β 
παπᾶ ψἘ116 Ὀοαθπρ Ὠΐτη, ΟΥ Θνθῃ ἀυσίηρ {Π6 δβδῖὴθ ἀΔΥ, πὶ8 ἀθδί νγᾶϑ 
ἴο Ὀ6 δνθηραᾶ; Ὀυΐ ἴῃ ψ]δῦ ΔΉΠΟΥ Μοβοϑ ᾿δ8 ποί βρϑοϊβθα, Ῥτο- 
ὈΔΌΪΥ {πὸ 1Βγαθ 8} τλδδύοσ νγ88 βΌ δ] οὐδ ΟΠ]Ὺ ἴο δῇ δυβιίγασυ Ῥυῃ- 
ἸΒῃπηθηῖ, του αύοα δοοογαϊηρ' ἰο ΟἸΓΟυΙηΒίΆΠΟΘ08 ἷν {86 Ρἰδαϑυγο οὗ (86 
πάρα. 
τὰ ΟΥ̓ΔΟΡ ἴο Ἰπόσοαδο δὴ ΔΌΠΟΥΥΘΩΟΟ οὗ ταῦ γα, 8δηα ἰο ἀοίοσ πο πὶ 

ἔγομι {π6 ροτροίγαϊοη οἵ 80 Βϑι ποι ἃ οσίτηθ, --- θη 10 Πα Ὀ66Π Θοπι- 



Οἡ ἐλ Ογιπιΐϊπαὶ 7, αι 9} ἐ)ι6 ϑειοδ. 161 

τοἰϊἐἰοα ὈΥ Βοπι6 ῬΟΥΒοι ΠΠΚΊονσ, [π6 ΟἿἿΥ ποαγθϑὺ (0 ΠΟΙ ἢ6 ΘΟΥΡ86 
ἴγ88 ἰου πὰ γγΑβ ἴ0 Ὀ6 δϑοοσίδι πα ὈΥ τρθηβυσα 0 : δέος τ ΟΝ (89 
οἰάθγβ οὐ τηδλριβίταϊθα οὗ {παῖ οἵ ἡ γῸ τοαυϊτοα ἰο ἄθοϊαγα {86 }} ὉΓΙΟΣ 
Ἰρβόσβηοο οἵ [86 Δ5!}Υ ἴῃ {Π6 ὙΘΥΥ͂ ΒΟΪ μη ἸΔ ΠΟΥ ργαϑουῖθθα ἴῃ θα. 
ΧΧΙ, 1---9. 

8. ΕῸΣ οἷδοσς (ΟΈΡΟΒΑΙ, ΓΝΟΌΒΙΕΒ οὗ γασϊουβ Κιηαᾶβ, αἰ οσοπὶ 
βίαϊιι 68 ΓΟ τηλαθ, ὙἘ]Οἷ ΒΠΟΥ [86 Βυϊηδηῖν δηα στιβάσι οὗ {π6 
Μοβαῖο ἰδ. ΤΒυ5, 1 ἃ πηϑδῃ ᾿π) γα Δποίμοῦ 'η ἃ αν, 6 ν᾽ 88 οδ] ρϑᾶ 
ἴο ΡΑΥ [δ6 ΟΧΡΘΠΒ6Β οὗ Ὠ18 οὔγθ, δῃὰ οὗ ἢϊ18 δά, {δαὶ 18, {πΠ6 1οβ8 οὗ 
8 Ὥπιθ γι βίπρ ἔγομα δ18 οοηβποιηδηί, (Εἰχοά. χχὶ. 18, 19.) ΒΥ ἐδὶθ 
ΔΟΤΩΙΓΑΌΪΘ Ὀγθοθρὺ, πιοδὺ οουγίβ οὐ μιβίϊοθ 80}}} τοσυϊαία {πον ἀθοἸβ᾽ ἢ 8 
πῃ δι Ο0Ά868.----Π ἃ Ργορηδηῦ ὙΤΟΙΏΔΠ γ788 Ὠυχύ, 1 ΘΟὨΒΟα 6 Πο6 οὗ 8 
ἴΑΥ Ὀούνθοη ἔτο ἱπαϊν8}8,---- 88 Ῥοβίου υ ὡηοηρ {Π6 «6ν78 88 
διροηρ᾽ [π6 ῬΘΟΌΪ ΑΙ ὈΓΟΠΊ1868 οὗ {Π|61Ὁ οΘουθηῃηδῃΐ, ----ἰῃ ἢ ουθηΐ οὐ Π6Γ 

τἸηδίοσο ἀοἸν ΥΥ, {π6 δαΐθοῦ οὗὨ (86 τηϊδέογίπιπμθ τγ88 οὈ] σα (ο σῖνα 
ἴοε Βυβθαπα βυοῖ ἃ ῬΡΘΟΌΒΙΆΓΥ ΘΟ ροπβαίίου 88 π6 τηὶσῃὺ ἀοιηδηᾶ, {6 
διηουηῦ οὗ σ 16}, ἢ 116 ΟἸἴδΠΟΓ Εἰὐμντιῃ ἰδ ἴοο ΒΙρῖ, νγχὰβ ἴἰο ΡῈ ἀ6- 
ἰδστηϊπϑα ὈΥ͂ {μ6 ἀφοϊβιου οὗ δυρισαΐοσθ Οἱ {86 ΟοῚ ᾿ιδηά, 1 ΟἸΠ6Γ 
6 ᾿οϊηδη ΟΥ ΠΟΙ ΟἸ]ἃ 88 υγὺ ΟΥ̓ τηδὶτηοά, {π6 αν οὗ τοι! οη 
ἴοοῖκ 108 }] οἴθοῖ, 88 βίαίβα ἴῃ Εχοά. χχὶ. 22 -- 28ὅ.---- Τὴ αν οὗἉ γο- 
ἰΔ]ΠἸΔΌΟΠ αἶθο ορογαίοα, 1 ομ6 τοδῃ ᾿χασγί Δ ποῦμοΓ ὈΥ εἰ 6 Δββα]η 
ἢπὶ ΟΡΘΏΪΥ, ΟΥ ὈΥ ΔΩΥ 1ΠΒΙαΊΟΥ8 αὐΐδοῖκ, τ μοίμον [86 ραγίϊθ8 ὙγΟΓΘ νοι 
ἸΒγβϑὶτθβ, ΟΣ δὴ [δγϑ6}116 ἀπ ἃ ἴογεῖσμογ. (Ἰμονϊῦ, χχίὶν. 19 --- 22.) 
ΤῊ8 δαυλὶ οὗὁἨ [86 ]ανν, Βοσνόνοσ, αἸα ποΐ οσχίθηα ἴο βίανϑ : θυ 178 
Ἰλλδίοσ Κποοικοα ουὖ [Π6 ΘγΥ6 ΟΥ ἰοοίῃ οὗἁὨ 8 βἷανβ, (6 ἰδίζεσ γϑοοϊνοᾶ 
Ὧ18 ἔγθϑάοσῃ ἃ8 ἃ δου ρθῃβα 0. [ῸΓ (Π6 1] ΣῪ Πα δα βυβίδιηοα, (Εχοά. 
Χχὶ, 26, 27.) [Ὁ [18 ΠΟΌ]6 ἰὰτν αἰ ποῖ ἰθαοι {Π6 ὉΠΙΔΘΓΟΙΒΙ] βαγο- 
Βοϊάον λωπιαπίΐψ, αἱ Ἰθαδὺ 1 ἰδιρηῦ Ὠϊτ ΘΔΌΠΙΟΩ ; 88 ΟἿ6 ΤΑΒ ἢ ΌΪῸ 
τϊρη  ανὸ ἀοργινϑα ᾿ἴπὰ οὗὨ 8}} στρ ἴο {π6 [ιΐαγο Βοσυΐοθβ οὗ δἷμ 
δἰανθ, Ἀπᾷ, Θοῃβθαι θη υ, β6᾽ εἰη οσοδῦ που] ΟὈ]ρα ἤἴτὰ ἴο θ6 οαυουβ 
δια οἰτουχηδροοί, 

4, Τα οχῖμηθ, οἵ ὙΠΙΟΒ ἀθοθηου πο 148 [86 ἤϑιηθ,; 88 πδίαγο 
Δοσηϊτιαίθβ {Π6 1468, γγ88 ρυ 564 τιῖΐδι ἀοδί (Ἰμονὶῦ, χυθ, 22, 238., 
χχ, 18. 16, 16.), 88 αἰδβο σγαὰβ δαυ]ίοσυ ̓  (Ἰ1μον]ῖ. σχχ. 10.),.--ἰῦ βῃου]ὰ 
Βθοῖῃ ὮΥ βίοπϊηρ (ΕἸ Ζοῖ. χυ]. 38. 40., 08η νἱ]. 7.). ἐχοθρύ ἴῃ οοσίδι 
68868 ἩΓἘΙΟΘΝ γα βροοιϑα ἴῃ Του. χιῖχ. 20---22. ΟΥΠΟΣ οὐπιθβ οὗ 
᾿πδέ, Ὑμῖο ὙΤΘΣ8 ΘΟΙΏΤΉΟΠ δηοηρ' {86 ΕρΥΡ(Δη8 δπὰ (ὐδπδδηϊίθβ, 8.6 
ΤηΔ ἦα οαρι(8] ὈΥ Μοδβοβ. ΕὟὉΣ 8 ἔ}} δχαταιπαίίοη οὗ {π6 σψιβάομα οὗ [18 
ἴανσθ οὐ 8686 Βυβ]εοίθ, [86 ΤοΔάῖΟΥ 18 τοίογγοα ἰοὸ (86 (ὐοτητηθηΐίασίθδ οὗ 
Μ)Οἢ86118.3 

Υ. Τὴ ποίβιηρ, ΒΟΎΟνΟΣ, Ὑ6γ6 μ6 τῦιϑαάοιη δηὰ θαυ οὗὨ [16 
Μοβαὶο ᾿δνν ΤΌΤ ΒΩ ΓΔ Ό]Ὺ ΒΡ] αγοᾶ, (μδη ἴῃ {πὸ τῖσουν πιὰ ΒΟ ἢ 
ΟΕΙΜΕΒ ΟΕ ΜΆΑΤΙΟΒ ΟΓΘ ῬΌΠΙΒμοα, Ὑμοβο ρϑαὶβ οὗ βοοι θυ, τη8]1- 

1.ΑᾺ8 186 δον δα ἰανν ᾿ηβϊοιοά ποῖ ΒΘΑΥΥ ΡαΠΒῃτηοη8 Οἡ (Πο86 ἍἼῸ ΘΟμμτη 64 ἔοχηΐ- 
ἐδίοη δηὰ δά] θυ, ἰδ 18 ῬΡΓΟΌΘΒΙΟ ἔγομη Ῥτον. 11. 16., [Βα 186 ὅονν8 δὰ Βασ]οίβ δπιοηρς 
ἴβοτ ἔγοσα ἴπ6 πο ουτίης παιίομβ, ψ8Ὸ βαάυςοὰ ἔποπὶ ἰμῦο ἱτπηρυ ΤΥ δηὰ 1 Ο]δίτυ, δηὰ 
10 τιίρμὲ 6 ἰο]ογαιθα ἱῃ ϑοπμθ σοσταρὺ ροσίοαβ οὗ ἐποὶσ βίαίΘδι ὙΠῸ ΟΆ80 Ὑ88 [6 δδτηθ 
αἱ Αἴδοπα, πθεσὸ ἰογοῖστι Βαυὶοῖβ τεσὸ (ο]ογαιθᾶ. Ἠΐθποθ [86 ὕοστῃ δέγάπρθε μοπιαν, ΟΔΤη6 
ἴο ὃ6 ΔρΡΙΪοὰ ἰο 411 ὑδὰ ποχιθη, ὙΒεῖθου [ογοί απ ΓΒ ΟΣ ᾿βγϑοὶῖμθθ.. Οτίοπ᾽ ΒΒ Ἐχροεϊείοι, 
γο]. ν᾿ Ρ. 6. 

5. Ψο], ἶν. ΡΡ. 168---208. 

ΥΟΙ, 11]. Μ 
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οἷοιδβ ἱπίουμμθυθ, ογα Οὐϊουδ ἴῃ ἐμ6 6γθ οἱἁἉ ὑμαῦὺ ἰαὰνν (Ἰμονἱ, χῖχ, 
16---18.), δηα {π6 ρυδ]οαίοι οὗὨἩ 8186 τορογίβ, δἴδοιηρ (6 οἤδγαο- 
ἴαγ8 ΟΥὈ ΟἾΠΘΓΒ, 18 ΘΧρΥΘ ΒΒ ν Ῥγο (64 ἴῃ Εἰχοά. χχΙ, 1. : Τπῃουρῇ {πα 
βίατιιθ ἄοθβ ποῦ ΔΏΠΟΧ ΔῺΥ Ρυηἰβῃμπηθηῦ ἰο [818 οὔθ, Ομ6 ὄδχοθρ- 
τἴοῃ, ΒΟΎΤΟΨΟΣ, 18 τηϑ6, ὙΠΙΟῊ ἸΌΒΕΥ ἸΡΟΒΟΒ 8. ὙΘΓΥ͂ ΒΟ ΘΓΘ ΡῈΠΙΒἢ- 
τηθηΐ οἡ {μ6 ἀο]παυσηί. ὅδδε Βουῦ, χχῖϊ 18---19. Α1} Ἰρβῆποῦ οὗ 
ἔαϊβα τ ϊἔμθϑβ τγ88 ὑγο 68 (Εχοα. χχ. 16.), ἀνθ ἱβουσῃ ἐξ ποσὰ ἰο 
νου 8. ῬΟΟΥ τὰδη. (ΕΧΟα. χχι. 1--- 8.) ᾿θυΐ ἴῃ {Π6 οδδο οἵ ζα]8β6 
ἰθβι ΔΟΩΥ ἀσαϊηβὶ δὴ ἱπηοοθηῦ Τη8}, {Π6 Ταδίο ͵δβ ογάογοα ἴο δ6 
᾿Ἰπγοβαραίοα πὰ [Π6 αἰχμοδῦ Βυυ]οίμ 88, δηα, 88 8 Βρ60168 οὔ σὶοκοα- 
Π688 ΔΙ ἰορ οί" Ἔχ ΓΟ ΠασΎ, ὕ0 θ6 Ὀτουριύ Ὀοΐοσο {86 Βὶρμοδί {1]- 
Ῥυμηαὶ, το πδῖο 1Π6 ῥγιοδίβ δῃα {π6 Ἰπᾶροβ οὗ (86 ψ 016 ῬθΟρ]6 βαῦ 1ῃ 
υάρπιοηῦ: δηᾶ, 86} σοηνϊοίίοῃ, [ἢ6 ἴα|56 τη 88 τγὰ8 βιιδ)]θοίοα ἴο 
ΡΌΒΙΒηπηιθηΐ, δοοογάϊηρ ἴὸ [Π6 ἰδῖν οὗ τοί) αοη, δα θεγομὰ {6 
ῬΟΒΒΙ ΠΥ οὗ τορτῖουα ; 80 {μα΄ Π6 βυοσεα [86 ὙΘΓῪ Βδιη6 ρα πἰϑημοπῦ 
ὙΠ1Οἢ αὐλοη θα {Π6 οὐτηθ οὗ νοι Β6 δοσιιβθα δ18 Ἱπποοοηΐ Ὀγοί 6... 
(θουί. χὶχ. 16--- 21.) Νὸ τοσυϊαϊζοηῃ οδπ Ὀ6 πιοτὸ Θαυ 8 }0}6 (Πδῃ ἘὮΏ18, 
ὙΠΙΟΣ τηυϑὺ παν ορογαίθα 88 ἃ ρου ΟΓᾺΪ ργονθηϊοι οὗὨ [18 ογίτηθ. 
ϑοιηθ Οὗ ἐμοβο δχοϑ ϑηῦ ἰανγ8, ὑἹΒι ον ἅγὸ {Π6 ΟΊΟΥΥ ἀπά ογῃδιηθεΐ οὗ 
[μ6 Βυιιῦδηῃ Οοπϑιζαίοι, πᾶνθ Ὀ6Θη τηβθ οἢ {Π18 γ ΣῪ στουπᾶ. ΤΏΡ, 
ἴῃ {π637 αν. 111]. 6. 18., 10 18 οῃδοίρα, ἐμαῦ 41} [8οβϑθ νγιο δα διρ- 
οαβίϊοῃ, 888} βυ βου (Π6 88 π|6 Ῥϑηδὶν ἴο τ ΒΙΘὮ (86 ΟἾΒΟΥ ρΡασγ σψουϊά 
αν ὕδθη ϑυ )θοί, 15 ΒΘ Ἴγ στο δἰ δϊηΐθα, 1ῃὰ οΆ86. ἢ18Β βυρροβίίοηβ δ6 
ἔουμπᾷ οΥἱ]. Α βίῃ αῦ ἰανγ νγἃ8 τωρ ἴῃ {πὸ βαιθ χοῖρῃ. (38 Εν. 
1Π. ο. 9.) Βυ ἃ ἰδαν οἵ πο ὕπνοϊνα (8168, [8186 Ὑ  Πθ8868 ὙγΟΓΘ 
τγόνσ ἄοτγῃ ἴ[Π6 ΤΑΓραΐδῃ ΤΌΘ Κ, [Ι}ἢ βμογί, 186 τι θ8868 ἢδνο Ὀ66ῃ 
ἀοβοσυϑαὶν οχθογαίθα ὈΥ 8}1 πο 8, δπα 1ῃ ΘΥ̓ΘΙῪ 866. 

ΒΕΟΊΤ. ΙΥ. 

ΟΝ ΤῊΒ ΡΟΝΙΒΗΜΕΝῚῪΒ ΜΕΝΤΙΟΝῈΡ ΙΝ ΤῊΕΒ ΒΟΕΙΡΤΌΒΕΒ." 

ΤῊΕ εοπὰ οὗ ρῥυμιβμησηθηΐ 18 Ἐσργθββοά ὈΥ Μοβββ ίο θὲ {μα ἀοίοστηθηϊ 
οὗ οἴμοῖβ ἤοσιὶ {6 δουηγϊβδῖοῃ οὗ οτῖπηθβ. ΗΙἰ8 ἰδηριιαρο 18, ἰμδΐ 
οἶδογ8 πιά λεαν απὰ ἤεαγ, απά πιαν δἤιπ ἐς οοπιπιϊδδέοη ΟἹ ἰἶλε ογἔπεισϑ. 
(θουι. χνῖ!. 18., χῖχ. 20.) ΒΥ [86 ψῖβα δῃὰ ᾿ασηδηθ δπδοίμηθηΐβ οὗ 
1818 Ἰαρ᾽β]αΐοῦ, ραγθηίβ δῦ ποῦ ἴο Ὀ6 ρυΐ ἴο ἀοϑί ον {μοῖν ομ] άγθη, 
ΠΟΙ ΟΠ] άγθῃ [Ὁ {Π6ῚΓ ραγοπίβ (Ποαΐ, Χχὶν. δ 88 88 δίτοσ σαγὰβ {86 
6886 ΜῈ {π6 ΟΠ ΑΙ ἀφοδηβ (ΠΏ δη. νἱ. 24.), δῃὰ αἶδο διμοῃρ {π6 Κίηῃρ οἵ 
16γ86] (1 ΚίηρΒ χχὶ. απ 2 Κιηρβ ἰχ. 26.), οὐ. ομδυροθ οὗ ὑγϑάϑοι,ἦ 
ΟΥ̓ {π6 Ρυπιβημηθηῖβ χηθη οπϑα 1 {δ6 Βαογοὰ ἩΤΙΓΘΥΒ, ΒΟΙΩΘ 6.6 :Ώ- 
βιοίοα ὈΥ {μ6 “6118 πῃ σομημηοῃ πὶίβ οΟἶμοῦ Ὡδίομβ, δηα οἴμοσβ ΤΟΣ 

1 ΤῊΘ ρόποσαὶ δι ποσὶ 68 ἴοσ 1818 δοοίΐοη ἀγὸ, βοΒυ]Ζὶ Αὐοπθοϊορία Ηθυταϊοδ, ΡΡ. 82--- 
92.; Οδ]πηοῖ, ΤὨ᾿δϑουί δ οη ΒῸΣ 168 ΘΌΡΡΙΟο8Β 468 ΗἩδθτγουχ, Ὠ ββοσί, ἰομι, ἱ. ΡΡ. 341---276.; 
Βγυπίηρα, Απεᾳ. Ηοῦτ. ΡΡ. 107---114.; ΑἸθοΣ, Ἠογαιθηους. Ψοῖ, Τοδί. ἴοπι. ἱ. ΡΡ. 335--- 
288.; Ο. Β, ΜΊο 8618, ἀ6 παῖς, ροθηΐδαι!θ οδρὶ411008 ἩΘΌχοσιτη, ἰῃ Ῥοῖ 5 δηὰ Βὰ- 
Ῥογο ΒΒ 5.) ]}.ορο Οὐοτηπηοηϊδιομππι, νοὶ. ἦν. ῬρΡ. 177--239.; 8, Ασομθοϊοχία ΒΙΌ]1ςδ, 
88 249--255.: Λοκοιτηδηη, Ατοπθοϊοσία ΒΙΌ]1ςα, 88 248---258. 

9. ΜΙο 661 188 Οὐπιμπμθηίαγίοβ, γο]. ἶν. ἢ. 871].; γο]. 11], ρῃ. 400---402. 404. 
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με ου Αγ ἰο Ἐμοιηθοῖνο ΤΉΏΘΥ γα ὈΒΌΔΙΪΥ αἰνιἀοα Ἰηΐο ἐνγο ο455868, 
ποη-οαρίξαὶ ἀπὰ οαρίξαϊ. 

Ι. ΤΠ ΝΟΝ-ΌΑΡΙΤΑΙ, ΟΥἨ ἸΠΙΘΓΙΟΥ ΡΟΝΙΒΗΜΈΝΤΟ, πΒΙΟἢ ΤΟΥ 1η- 
ἨΠιοίοα [ῸΓΣ δια Ποῦ οἴἴθμοθβ, ἀγὰ οἱραῦ ἴῃ ΠΟΥ; ΥἹΖ. 

]. Τα τηοϑὺ δοϊατλοη ΘΟΓΡΟΓΆΙ ρα ηἰβηπηθηῦ 85 ΘΟΟΌΒΟΙΝΑΕ, οΟΥ [86 
ἰπδιοίίοη οὗἩἨὨ ὈΪοννβ οὐ {π6 ὍδΔοΚ οὗ δὴ οἴδυηθν σι} ἃ τοᾶ οὐ βίϊοκ, 
ἀηᾶ ἴῃ {Π6 Ὀγθβθηςα οὗ ἃ ἡυῆρσο. ([μον. χῖχ. “0 ΤὨ18 γγὰ8 οΥἹΡΊΠΔΠ}Υ 
ἃ ΡΟΠΙΒΗπλθηΐ διηοηρ [6 σγρύιδηθ, ἴγσοὰ ψνἤομὰ 10 ραβϑϑᾶ ἴο {π6 
]6γδϑ θα, Ετοι Τχοά. γν. 14. 10 ἀρρϑασβ ἐμαύ 1Ἢ τχᾶϑ ποῦ υπυδβιιαὶ [ῸΣ 
Βα ροσ  ἰθμθηῖβ ἴο βίϊπγ δία ΟΔΥΤΊΘΥΒ δηα ἰδ ΟΌΓΟΥΒ ἰὸ ὑποὶν που κ ὈΥ 
[16 Ῥοσβυδλδιγθ ρου τΒ οὐ [π6 βίϊοῖ, μοί οπραροά ἴῃ (86 ἢδ]ὰ οΥ 
1 ΒΑΠαΙΟΣΔΗ͂, ΘΙρΡΙουτηθηίβ. ΤῊ8 ΡΟ ΠΙΒΗμηθαΐ γ88 ηῇὶοίοα οἢ Ὀοίἢ 
δ6χοβ (Εἰχοά, χχὶ. 20.), δῃά ἴῃ [Π6 Ῥγϑϑεῃοθ οἵ {π6 οἱάοσβ. (Ἀουὲ, χχὶϊ. 
18.) ἘργΥρῖ πλθὴ δπα ὈΟΥΒ ΓΘ ἰδ] ργοϑίταϊβ οὐ. ἐπ6 στουπά, 88 
Αἰδὸ τγαβ (16 Ῥγδοίϊοθα διηοὴρ {π6 θνν8 (θουῖ, χχν. 2.), διᾶ ἔτο- 
4υσηῦν ποὺ πγογ μ6] 4 ὈΥ {Π6 πα Π68 8η4 ἔδεϊ, ν᾿ Ὦ116 [Π6 οπιαβιϊβοιηθηΐ 
γδ5 1πῆιοίοα, 

Αἴον {86 οαρθνηυ, ἐοθυσσιηνς οοπ παρα ἰο Ὀ6 ἴπ6 υὑδυ8] ρυπίδἢ- 
Ἰηθηΐ [ῸΓ ἰγβηΒΩ ΘΒ8Ι0}8 οὗ 6 ἰανν, 8ὸ ἰαΐθ Ἱπάθϑα 848 {π6 ἰζπηθ οὗ 
ϑοβθρῃυβῆ; δηὰ {π6 Αροβίϊβ (6118 υ8 (μα δα βυβοτοα 1{ 3υο ἀτηο8.ὃ 
(2 Οος. χὶ. 24.) [πῃ [86 μηδ οὗ οὔὐῦγ ϑανίουν 'ἴἪ γα ποὺ οοπῆποα ἰο 
(86 7υ 1.4} υὐἰθυμδῖβ, θὰ τγῶ8 αἰβδο ᾿ηϑιοίθα ἴῃ (86 βυΥπαρορίι68. 
(Μαῖο. χ, 17., ΧχΙ, 84.; Αοἱβ χχὶϊ. 19., χχυϊ. 11.) Τα ρϑμδυ οὗ 
ΒΟΟΣ Πρ τγὋϑ Ἰπῆϊοίθα ὈΥ 7υ6]οἷα] βοηΐθμοθ. 7116 οβδη ον μανϊηρ 
θεθη δαπηοηϊβῃοα ἴο δοκπον]θᾶσο ᾿ἷ8 συ, δηᾶ {86 τὶίποβθθθ ῥτο- 
ἀυορά δραϊπβί Ἀπ 88. ἐπ οαρὶίαὶ οα868, ἔπ6 ἡυᾶρθ8 οοταμιδη θα ̓ἴπὶ ἰο 
"6 θὰ ἐν [6 ἉΓΙῺΒ ἴο ἃ ἸΟῪ }}1|1ὰν: (86 οὐ] ρτῖῦ Ὀοϊηρ βίσρρϑὰ ἄοσηῃ 
ἴο πὶ8 νγαϊδῦ, [16 Θχθοι ΠΟ Π6Υ, ὙΠῸ βίοοα Ὀομϊπα πὶ ὉΡΟΏ 8. βίοῃβθ, 
᾿ηΠϊοίοα {μ6 Ῥυπιβμιηδηῦ ὈΟΪ οα π6 ὈΔῸΚ πᾶ Ὀγοδδὺ ἢ ὉΠΟΏρΒ 
ΟΥΙΠΑΣΙΪΥ πδα οὗ οχβ μῖὰθ οὔ ἰθαίμου. Τὰ πυμθοῦ οὗ βίσ!ρ68 
ἡεροπ σὰ ὍΡΟΙ (86 Θπουιλυ οὗ (δ οἴδποθ. αἀοοογάϊηρ ἰο {π6 ἐΔΑ]- 
τι 164] ττὶίοτβα, Μ 8116 {π6 ἜΧθοΌ ΠΟΘ τγὰ8 ἀἰβοβαγρίηρ 18. ΟΠΟΘ, 
[86 ῥυποῖραὶ Ἰυάρσα ρῥγοοϊαϊτηθα 686 πογάβ τὶ ἃ Ἰουα νοϊοα: 17 
ἐλοι οὐεεγυεεί ποὲ αἷϊ ἐδ τοογὰάς οΥΓ ἐλιὲβ ἴαιο, δ... ἐβεη ἐδε Ἰ͵ογαὰ ελαϊ] 
παλε ἰδν ρίασωος τοοπάεγγμϊ, δο. (ΠΏ θαῖ, χχνῖ!, δ8, δ9.}); δαἀάϊηρ, 
Κρ ἐλεγείογο ἦς τοογὰβ8 ο7 ἰλὲξ σουεπαπέ, απά ἀο ἔΐιεηι, ἐλαΐ ψὲ πιαν 
Ῥγοῖρεσ ἐπ αἷϊ ἰλαὲ γὸ ἀο (Ἰ)δαῖ. χχῖχ, 9.}: δπᾶ δομποϊ υἀϊηρ πῖτ (ἢ 686 
ποτὰ οὗ 186 Ῥεαϊμλϊδὶ (ἰχχνἹ]. 38.):--- διμέ ἠδ δείπσ [μ1] 0. σοηι- 
»αφείοη ἤόγφαυο ἐἰλεῖγ ἐπίφωϊξίοδ; ΒΟ μ6 ᾿γὰ8 (0 στϑρϑδῖ, 1 6 Βαά 
ΒΗ ΒΠοα (Π686 σϑσϑθα βοίοσθ {π6 {}} πυθθοῦ οὗἁἨ βίσῖρθθ θ᾽ ρίνϑῃ. 
Ιξς νγαβ Ὄὀχρυθββὶυ δῃδοίθα (πδΐ Ὡο “607 βου) βιυ ου τόσο {πδῃ ΤΟΣ 
δίΓρ6 8 ἔῸΓ ΔΗΥ͂ ΟΥΩ6, ἱπουρἢ ἃ 1688 πυτη 6 ταϊρῦ μ6 ᾿πῆϊοίοθα, [1 

" δὲς Οαγᾶπος ΤΥ ΠΚίπδουΒ ΜδηποσΒ δηὰ Οπδβίοπιβ οὗἩ (6 Αποίοης Ἐκυριίΐδηβ (ΕἾγδι 
βοεσίεδ), γοἱ]. ἱ. ΡΡ. 41, 42., υποσο ᾿Ἰυδίγαι 8 ΔΘ σίνθη ἴγομι ἴΠ6 Ἐργριίδη δου! ρξιγοδ αἱ 
Βεη-Ηδδεδα 

5. Αηὶς. Φυά. 10. ἶν. ς. 8. ὶ 1]. 
8 Ϊη ἑηδιοιίης [86 Ῥηηϊδηστηοης οἵ νυ Ὠἱρρίηρ, 186 79 )78 δοπχείἑπηθ8, ἴῸγ ποίοσίομβ οὔδησεβ, 

Ὠεὰ εἰδιερ ὈΟΠΕ5, Ρίθοοδ οὗ Ἰοβὰ, οὐ Ἰβογῃϑ ἴο 86 οεπᾶ οἵ ἴδε ἱποηρβ, ςδὶ]εὰ Ὀγ (Ὡς ατθεκε, 
αστραγιλωλας μαστιγας, ἤαργα ἑασίϊαία ; Ὀπὶ ἴῃ τμ0 δοτίρξιτο ἑοττηθα δοοσρίομβ. ΤῸ [8680 

Ὁ] 468 ἰπ 1 Κίηχε χὶϊ, 11.--- Βυγάοτ᾽β Οτίοηιαὶ 1 τ1ογαίατο, γ0]. 1. Ὁ. 414. 
4 (ποὰ ὃγ Ὦτγ. ἡρθιίοοι,  οΥκα, νοὶ. ἱ. Ρ. 901. (0]1ο δἀϊ!, 

Μ2 
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ΟΥ̓Δ (πδὺ {16 ἸΕρᾺ] ΠΌΛΙΟΣ τϊρηΐ ποῦ θ6 Θχοθθθα, {Π6 βοουγρθ Θ0Π- 
Βιδθα οὗἁὨἨὨ [γος Ἰαβϑῆθβ οὐ {βοῆρδ: 80 ἰδιδΐ, δὖ ϑϑοὴ Ὀ]ον, μα σϑοοϊνοᾶ 
{Πγ66 ΒΕΓΙΡ6Β: ΟΟΠΒΘΑῸΘΩΝΥ πθη {π6 {}] μα πὶβῃιηθηΐ 188 ἱπῆϊοίοά, 
{π6 ἀο]παποηύ τασαεϊνοα ΟὨΪΥ {μιγύθθῃ οἷον, ὑμαὺ 18, ζογέν βίγίρεβ βαῦό 
οπε; Ὀυΐ 1 Π6 ΜΕΣΘ 80 Μ68Κ, 88 (0 06 οχ {86 ροϊηί οἵ Δ πρ' ἀνγαν, 
[86 ἡυάρεο8 σου] ογάθγ [86 Ὄχθουθομθς 0 βυβρεπᾶ [18 Ηδρβι]δΐοη. 
Αἰπμοῖρ ἴμ6 Ἐοιηδη8, ΠΟυγΘΥΟσ, (86 ΠΌΣΑΌΟΘΙ ψγὰ8 ποὺ [ϊπλ| 64, Βαϊ 
γΑΙΙΘα δοσογάϊπρ; ἰο [π6 οΥπλ6 οὗἨ [86 τῃηδ] οἴδοίοσ δῃὰ (μ6 ἀϊβογοίζοῃ οἵ 
186 υᾶρε. [0 18 ΒΙΡὮΏΪΥ Ῥγορδῦϊο παῖ, στοὰ ΖΦ ας ἰοοὶλ “εδι5 απά 
βοοιγσεα ἢΐηι, Ἀ6 ἀϊτοοίοα {}18 Βοουγρίηρ ὕο θ6 ὈΠΌΒΌΔΙΥ βονοσα, ὑμδὲ 
1Π6 βιρηύ οὗ 18 ἰδοθογαΐθα ὈΟΩῪ ταῖρηῦ πον {π6 «[6νϑ [0 οοΙηρβ88- 
Βίοπαίθ {Π6 ῬΥΊΒΟΠΟΣ, δηα ἀδθϑιβὺ ἔσοτη ορροβίῃρ [18 στ θϑβθ. ἔμ 
ἈΡΡΘΑΓΒ {Π6 ΙΏΟΓΘ ΡΓΟΌΔΌΪ6, 88 ΟἿΓ ϑανΊΟΌ Ὑγ88 80 δῃ Θ Ὀ]6α Ὀγ {18 
ΒΟοισρίηρ, ὑπαῦ Πα ἴογνγαγα8 δα ποῦ βίγθηρίῃ Θπουρἢ Ἰοἷν ὕ0 ΘηΔὉ]6 
Βῖπι ἰο ἀτὰρ Ἀ18 οὔοϑθ ὑο (δ υασΥ. Ατηοηρ {πΠ6 96 78, [86 ρυη]5}- 
τηρηὖ Οὗ βοουγρίηρ ᾿μνοϊνοα ηο βοσχὲ οὗ Ἰρῃοιλην, τ ΒΟ οΟυ]α τρλῖκα 
186 Βυβοσγον ἱπίβιηοιβ ΟΥὁΥ 8ῃ Οδ]δοί οὗ Τοργοδοὶ ἴο ἢ18 [86 ]]ονγ- οἱ Ζθηβ. 
Τ0 δομπβὶβίθα τλογοὶν ἴῃ [ἢ6 ΡὮΥ 5108] Β6η86 οὗἁ {μ6 ραΐη.} 

. 2. ΒΕΤΑΙΙΑΤΙΟΝ, ΟΥ̓ [86 χοίαγηίϊηρ οὗ Πκ6 [ῸΓΣ 11|κ6, γχὰ8 (π16 ῬῃΠ18}- 
τηθηῦ ᾿ηΗΙοὐ αὶ (ῸΓ ΟΟΥΡΟΓΑΙ ΜΠ] Τ168 ὕο ΔηοίΠΘΥ, --- ἐγ6 707 εγε, ἑοοΐῇ, 
ον ἰοοίλ, λαπά ῶὺ᾽ παπά, ἔοοὲ ον [οοἱί. (Εἰχοά, χχὶ. 24.) Τί Ἀρρθᾶγε, 
Βονγονου, ἰο αν Ὀ6Θῃ ΤΆΓΟΪΥ, 17 ΘΥΘΥ, ϑγ ΟἽ μὰ Ἰῃ ὁχοουοῃ: Ὀὺΐ 
ἐπ6 ἱπΠ)γουΒ ραγν γγ1ὰ8 ἴο σῖγα {π6 1π]υγοα ροσβοι βαιϊϑίδοϊοη. [ἢ 
1818 βθῆβ {86 ταυτοπαθεία ἀταοπρ {π6 ΟὝΘΘΚΒ, δηᾶ (μ6 Ζες; 7Ταϊϊορμῖς 
δΔιηοηρ ἴπΠ6 ΒοΙΏΔΏΒ, ψγὰ8 ὉΠάογβίοοα ; δηὰ δὴ δαυϊναϊθπὶ νγ8 80- 
οορίθα, {86 νϑ]ιθ οὐ δὴ 6γ6, ἃ ἰοοίδ, ὅζο. [ῸΣ {π6 ουα οὐ τοοίῃ 1861 
10 βῃου α βεοῖὰ ἐμαὺ ἴῃ {π6 ἐϊπι6 οὗ ἐΘβιι8 Ο σὶδί, {86 68 μά τηδαθ 
118 ἴα ((Π6 δχϑουίοη οὗ νυ βιοῦ Ὀα]οηροα ἴο {π6 ΟἾΥἹ] ταδρ᾽ϑίσαίθ) 
ἃ στουπα [ὉΣ δυιμουβιηρ ῥγϊναΐα σοβοητθηΐβ, δηα 411} {Π6 δ χϑθββθοβ 
οομαπ 64 ὈΥ ἃ Υἱπαϊοίῖνο βρὶσιῦ. Βονθηρθ τγ88 οδιτὶϑα ἰο {86 υἱταοβὶ 
Εχ γον, ΔΠαἃ ΙΏΟΣΘ 6Υ]] τοϊαχστιοα ἰμδὴ σπμδῦ δα ὈΘ6Θη τϑοοὶνϑα. 
Οπ ἐμῖ8 δοοουμὺ οὐσ ϑδυϊουγ ρῥγομὶιὑοα τοίϑ! δίΐοπ ἰπ Ὧ18 αἀἰγὶηθ 
ΒΟΥΤΩΟῚ ΟἹ {86 τηουπί. (Μαιί, γ. 838, 39.) 

3, ΒΕΒΤΙΤΌΤΙΟΝ. ---  δέ1σ6 Γοαυγοβ ὑπαὶ ἴπο86 {πῆρ ἩΒΙοΟἢ ἤδνθ 
ὍΘΘη δίοϊθῃ οὐ᾽ ὉΠ] ]]Υ ἰαϊκοη ΠΌΤ δηΙΠ Υ βου α Ὀδ τοαξοχϑά ἴοὸ 
{16 ῬΑΥΥ ἀσρτιονοά, δα ὑπαῦ σομπηροηβαίϊοη βου] 6 τηδάθ ἰο ΐτὰ 
Ὁγ {86 ἀρργθβϑοσ. Ἂδοοσάιηρ!ν, ναυουβ ἤπμ6Β ΟΣ ῬΘΟΌΠΙΆΓΥ ῥΔΥΤαΘηΐβ 
Ὑ6Γγ6 οηδοίοα Ὀγ ἴΠ6 Μοβαῖο ἰδ ; 88, ᾿ 

(1.) Φῖποθ, ΦῸν (ΟΝ 688), β σι] 8οὸ ο81164, νγϑμῦ σοιωση ον ο {86 
ἢ υΓΘα ΡΔΕΙΥ ; δηα τ ογα οὗ ὑτγο Κιπαβ,--- ζοα, ἰμαῦ 18, {μοΒ6 οὗ τ ΒΙΟἢ 
[Π6 διιουπὺ τγα8 ἀοίοσιπθα ὈΥ͂ Βομλ6 βίδῦιϊο, 88, ὉΣ ἱπβίδμοθ, πδί 
οὗ δι. χχὶὶ. 19. οὐ χχῖϊ 29.: --- θρΡᾶά ζὐμαείογηιϊη θη, ΟΥ  ἤθγα ἐπ 6 
ϑηιουηΐ 188 ἰοἷν ἴο {μ6 ἀφοϊδίοι οὗὨ [π6 ὑυᾶρσοθ. (Εἰχοά, χχὶ. 22.) 

2.) Ὑνο-ἴ0]4, ἔουγ-[014, δηᾶ ὀνθὴ ἔνε- 0] γεβέϊξιιξίοπ οὗ [ΒῖηρΒ 
βίοϊθῃ, ἀπά σϑβϑξυοι οὐἨ ῬγΟΡΘΕΟῪ ἀμ) ιβέν τοίαϊπϑᾶ, Μὶὰ ὑπο 
ῬΟΙ σϑηΐ. ΟΥ̓ΟΥ δηἀ αῦουθβ.0. Τδυβ, ἢ ἃ τἸωδη Κι]]6α 4, Ὀθδβὺ, ἢ6 νγδϑ ἴο 
ΤΏΔΚΟ 1ῦ σοοᾶ, ᾿Ὀοαβὶ ἔοσ ᾿ϑαδί, (Ἰμοντῦ. χχῖν. 18.) --- Τό δὴ οχ ρυββοᾶ 
ΟΥ ζογϑὰ δῃοίθοῦ ππδπ ΒΒ βοσυδηΐ (0 ἀθδί, ἢ18 ΟὟΏΟΥ παϑθ Ὀουμᾶ ἴο 

᾿ ΜιομΔο118᾽8 Οοιηπιοηίαγίοδ, το]. ἰδ, ΡΌ. 444.---448. 
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ΡΑΥ ἴογ {86 βοσυδηΐ {πἰγίυ δ  κα]β οὗ αἰνὸν. (Εἰχοᾶ. χχὶ, 32.) ---- Ιη 
186 οΆ86 οὗ Οὁ0ῃ6 Τηδβ ΟΧ ῬυβΒϊησ' (Π6 ΟΧ Οὗ Δῃοίπο. τοϑὴ ἰὼ ἀθδίῃ, 88 
τ που] Ὀ6 σοὺ αἰ οἢ] ἴο δδοογίδι ΒΟ ἢ οὗ (Β6 ὕτχο δὰ Ῥθθῃ ἴο 
ὈΙατηθ ἴον [πὸ αὔδιτοὶ, ἴπ6 ὑνγο ΟὟΤΠΘῚΒ ὙΘΓ6 ΟὈ]Ιροα ἴἤο ὕθαγ {π6 1088. 
ΤῈ Εἰνὶπρ ΟΣ 88 ἴ0 ὉΘ 50]α, απὰ 118 ῥγχίοοθ, ὑοσοίμοσ πὴ (86 ἀοδὰ 
υοαδί, νγδϑ ἰοὸ Ὀ6 δαῦδιν αἰνι θα Ὀοΐνγοθη ἴθ. [ἢ βου νοσ, ο.6 
οὗ 116 οχθῃ [δα] Ῥγθυουβὶν ὈΘΘη ποίουϊουβ [ῸΣ ρυδβμηρ, δηᾷ ἰῃ6 
ΟΥ̓ΤΠΟΣ Πι5 4] ποῖ [Δ Κθῃ οδγΓ6 ἴο σΟΠ πο Ὠΐμα, ἢ δυο} οΘ886 ἢ6 γγχ88 [0 ψζῖνθ 
ἘΜι6 Ιοβδσ δποίδμοσ, δηὰ ἰο ἰδκθ {86 ἀδδά οχ μἰπιβοῖε, (Εἰχοά. χχὶ, 386.) 
-- Τῇ ἃ τοδὰ ἀυρ ἃ ρμὶῦ δπὰ ἀἸὰ ποῖ οονοσν 10, οὗ ]οῦ δῃ οἱ ρἱὲ σοιηδῖῃ 
ΟΡΘ", δη4 δῃποίμοῦ τηϑηΐβ Ὀοδδὺ 6]] 1πίο 1ΐ, [86 ΟὟΤΟΣ οὗἁ βυοῖὶὶ ῥἱξ νγδβ 
ΟΠ ροα ἴο ΡΔῪ [ὉΓ (86 Ὀοαβί, δῃὰ μιδα 10 Ὁ {π6 ραυτηδπί. (Εχοά. χχὶ. 
833, 834.) -- ει 8 ἤγο νδβ Κιπαϊ! θά ἴῃ (86 Η.6148 διὰ ἀϊὰ δὴν ἀδιηδρο, 
6 ψἶἔδο ἸἸπα]οα 1Ὁ νγᾶϑ ὕο τα κα [μΠ6 ἀδιηαρο σοοά. (Εἰχοά. χχίϊ, 6.}} 

(8.) Οὐπιρεπεαξίοπ, ποὺ οοτητηδηαρα, δ ΟἾΪΥ Δ]]ονγοᾶ, ὈΥῪ αν, ἴο 
6 σίνϑη ἴο ἃ Ροσβοῦ 1] υγοά, μαῖ ἢ ταϊσλιῦ ἀθραγύ ἔσοσα Εἷ8β βυϊῖ, δὰ 
πού 1ηϑῖϑὅ οἢ [86 ἰ6ρ] ρυ Ιβητηθηΐ, τ ΔΘΙΠΘΥ ΘΟΥΡΟΙᾺΪ ΟΥἩ οαρὶία!. [ὑ 18 
ταστηθά οὐῖμον 9 (Κορ΄δ8), (δαὶ 18, Οπιρεπδαίϊοη, οἡὁ ΘῈΣ Ἰ.ΣἼΒ (Ρέῦσον 
ΝερεΒΗ), ἰμαὺ 18, απϑοηι 9 1,936. πὰ ὁμ6 6886 Ὁ 18 πηοδὺ ΘΧΡΥ δὶ Υ 
Ροτταϊ θα (Εχοά, χχὶ, 80.}; Ὀυῦ 16 18 Ρῥγοβι θη 6α ἴῃ ἰῃ6 οὯδ6 οὗ 
ΤΌΣΟΥ δηα α͵80ὸ ἴῃ Βομλοϊάθ. (ΝΌΤΩΡ. χχχυ. 31, 82.) Τῇ Βὶρβοδὶ 
ἔπε Ἰονδ0]6 ὮὉΥ (δ6 ἰὰνν οὗ Μοβοβ, νγ8 οπὸ λιπαγοά εὐελεὶς οὗ βιΐγεσ, 
8 σταβί δβαμῃ ἴῃ {086 {ἴτη68, Ώ6Ὲ {ἢ ὈΥΘΟΪΟῸΒ πηοίϑ]8 ΤΟΥ ΤΑΓΟ.3 

4, Τὸ ἢ18 ο]488 οὗὁἩ ΡῬ.ΠΙΒΗσ ΘΒ ΤΏΔΥ Ὀ6 ταΐοστοα [Π6 δὲπ δηὰ 7764- 
ΟΥΕΕΒΙΝΌΒ, ὙΠΟ. ΜΟΙΘ ΙΝ ΤῊΕ ΝΑΤΌΒΕ ΟΕ ΡΟΝΙΒΗΜΕΝΤΘΞ. 

ΑΥ̓͂ ΟΙΘ ἴῃ ΟΘΠΟΓΑΙ ΘΧΊΓΟΙΊΘΙΥ τηοάἀογαΐθ, δηα ΤῈ δ η]οϊπ δα 1 (ἢθ 
ΤΌΠΟ ρ᾽ 68868 : --- 

(1.) ΕῸΓ ΘυοσΎ υπἰηἰθηἝομαὶ ὑγδηθρτθδϑιου οὗἩ (Π6 1,μον 164] ἸΔνν, 
6ΥῸΠ ἴἢ τἰ τγὰ8 4 5 οὗ οογιηιΐδδίοπ ([ῸΥ ἴῃ [86 Μοβαΐο ἀοοίσίῃϑθ οοῃ- 
ΘΟΓΏΣΏρ δῖ ΔΠα ἰγθβραϑ8 ΟἤἴΘ ΊηρΒ, 411 ὑπδηβρυθθβίοιβ ἀγὰ αἰν: ἀρ Ἰηΐο 
1.8 οἱ οὐπηπιδδίοη Δα 5η8 οὗ ογιβδίοι), ἃ 81}-ΟἸδυϊηρ τγ88 ἴο Ὁ 
ταλθ, δπα {πογθῦροι (86 ἰ6ρ8] ΡυπΙΒηπλθηῦ νγ88 τοχαϊ 64, τ ΟΝ, ἴῃ 
[Ππ6 6886 ΟΥ̓ 11] ἰγαπβρυθββίοι, γἃ8 ποίμηρ 1688 ὑπδη οχ τρί, 
(μον. ἵν. 2., νυ. 1. 4---.) 

(2.) ὙΒοθνοσ δὰ τηδάθ ἃ σαβϑὶι οδίϊ, δῃα μδᾶ ποὺ Κορί 10, νγγὰβ 
ΟὈ]ισοά [0 τρδκο ἃ βὶπ- οοσίηρ; [ὉΓ δῖ8 ἱποοηβιἀογαίίου, 15 10 τγῶ8 δὴ 
ΟΟΙΝ ἕο ἀο 601], δηὰ ἴοσ [8 πορίϑοί, 1 1Ὁ νγ88 δὴ οὐ ἴο ἀο ροοά, 
μον. ν. 4. 
( (3.) γϊονον μα, 28. 8 τιΐμθθβ, θθθὴ συ ΠΥ οὗὁὨ ρου] --- ποῦ, 
Βονονοῦ, ἴο ἱπηροϑοι Δπ ἱπποοθηῦ ταϑῃ (ΤῸΣ ἰπ τΒαΐ ο886 ἐμ8 ἐπ ἑαϊϊοπὲξ 
ορογαίθα), Ὀυΐ ---ἴὰ πού ὑοβιγιηρ τ μαῦ ἢ6 ΚΠΘῪ δραϊηβύ ἃ ρι]γ 
ῬΟΙΒΟΙ, ΟΥ ἷπῃ ΔΩΥ ΟἶδΕΓ γαϑρθοῦ Θοῃοοσηϊηρ {Π6 τρδύου ἴῃ ααθϑίϊοῃ ; 
δηα 15 δσΟΠΒΟα]ΌΘΩΟΟ {ποτοῦ [6]Ὁ ἀἰδβαυϊοίθα ἴῃ [18 ΘΟΠΒοῖθη66, ταὶ, 
σἰπουὺ Ὀαιηρ᾽ 140]6 ὑο ΔΗΥ ἈγίΒο ρυμἰβηταθηῦ, οΟΥἹὨ Ἰρποιιῖην, οὈΐδ 
ΓΟΙΑΙΒΒΙΟΩ ΟΥ̓ [Π6 ῬΟΙΪΌΣΥ, ὈΥ̓͂ ἃ οοηἤοβεβίοη οὗ 10, Δοοοπιρϑηϊθα τι 8 

βέεσίπσ, (μον. ν. 1.) : 
(4.) ὙΒοονον μδα ἱπουγτοα ἀοοὺ ο {π6 βαποίμαγυ, (Παΐ 18, μβδᾶ παΐ 

ὈΟΙΒΟΙΘΗ ΠΟΌΒΙΥ ραϊὰ δῖ8β {{1Π68, μα 18 ογΐπηβ οδῃοθ!]θᾶ ὈΥ τπακίηρ ἃ 

1 ΜιοδΔ6116᾽8 ΟΟΤΩΤηΘΠἰΑΣΙθ8, νοΐ. ᾿ἰ, ΡΡ. 866---867. 477, 478. 
3 Τοϊά. τοὶἱ. 11, ὑῃ. 478, 479. 

"» 



166 Ῥμηϊεππισπίς πισηξοπϑα ἐπ ἐπα ϑοεγίρέμγεϑ. 

ἔγθβρδββ- τη, ἀπὰ ππακίήρ ὑρ [ἷβ ἀοβοϊομοῖθθ Ϊ Ὁ ΘΠΔΥ͂ ΡΘΙ 
οαηΐ, ΟΥΘΡ ἃπα ἐρονο. (1μον. νυ. 14, 16.) 

(6.) ΤΒδ βᾶπιθ νγὰϑ ἴμα γι ]θ, ΠΟΘ 8 ρούβοῃ ἀθηϊοὰ δηγίμπηρ ρίγθη 
Βῖπὶ ἴῃ γυδῦ, ΟΥ ΔΏΥ {πϊπρ Ἰοβῖ, τ οι πο Πα Του, ΟΥ ΔΎ ῬΓΟΠΙΪ86 
Βο Βαά τιδᾶθ: ΟΥΓ δρϑῖῃ, ὙΠΟΥΘ ΒΘ Παᾶ δοχυϊγοὰ ΔΗΥ Ῥτοροσίυ Ἃ18- 
Βομοδίγ, πα μδα ἢ18 σοῃβοίθμοθ δυγδοηθά οη. δοοοπηΐ οὗ 1{,---- ΘΥΘἢ 
ΜΠΟΙΘ 1 τγἃ8 ἃ {Π6Ή:, οὐὗὁἨὁ τ ΠΙΟΩ π6 δά οηο6 οἰοαγρα Πἰπιθ6}} ὈῪ οἱ, 
Ὀυΐ νγῶβ ΠΟῪ τηονϑα ὈΥ {86 ἱπιρα]βθ οὗἁὨ δ18 σοῃβοίθποθ ἴο τηδῖκο γο- 
Ἰυπίαγυ χοδςα 0, δπὰ Μ]Βῃοα ἰοὸ σαί τἱὰ οὗἩ 186 συ}. (1μον. νἱ. 
1-- 7.) Βγ τδ86 ὈΠΈΡΙΡΗ ἸΩ8(]6 05 ΒΌΟΝ ΔῺ ΟΟΘΟΑΒΊΟΏ, (Π6 ρὈγΘΟΘαϊηρ; 
Οὐ. 6 τῦϑϑ ὙὙΠ0]1Υ σΔ ΠΟΘ] ]66 ; δηα Ὀοοδαδβο [6 ἀοἰτπαποπὲ πουὰ οἰδοΓ- 
γΥΪ86 πᾶν δα ἴο τη8 κα γοβὑατο ἔτοτῃ ἔισο ἰο ,σε [0]4, ἢ ποῦ γσανδ 
ὈΥΘΠΤΥ ΡΟΓ Θοηΐ. ΟΥ̓́ΣΡ Δα δρουϑ {πΠ6 διηοιηΐ οὗ 18 {ποθ . 

(6.) 1π [16 ο486 οὗ Δ] ΥΎ Θοτητα 64 ΤΠ ἃ δἰανα, δὴ οὔθυϊηρ τ 88 
ΔΡΡοϊηίθα ὈΥ [μὲν. χῖχ, 720 ---22.  σΠΙΟΣ ἀϊὰ ποί, Βούγαυοσ, ΒΟΥ 
σϑηοοὶ (86 Ραπιβῃπιθηῦ, Ὀὰὺ τη ραίοα 1 ἴτοτα ἀθαίμ, τ ΠΙΟΝ νγδ8 {Π6 
ΘαβίδὈ]1ϑθα Ῥυμβημηθπί οὗ δἀϊίοσυ, ἴο ἐμαὺ οὗ βίσιροβθ ἴοσ {6 ψψοϊηδῃ, 
116 τοδὴ Ὀγιηρίησ [86 ἰγοβραβθ- θείη ἴῃ (86 τιδπηοῦ αἰγοοίοα ὈΥ 
Μοβοβ. ἢ 

ΘΌΘΟἢ Π]ΘΑΒΌΓΟΒ 88 ἴπ 686, ΜΊΟΝ56118 σοσιαγκβ. τασβὺ μαγο μα 8 ξτεδὶ 
εοἴἶδοῖ ἴπ ῥγομιρύπρ ἰο [86 ταβεταϊο Οὗ ΡῬΓΟΡΟΣΟΥ͂ ἀπ᾽ δι} Υ δοαυιγοά: 
θυῦ ἴῃ [16 6486 οἵ οΥἴτη68, οὗ σι μοῖ {86 ροοά οὗὁἨ {ἢ ὀοτηγα ΠΥ 6χ- 
ῬΓΟΒΘΙΥ τοαπιγοα (μαῦὺ ὑπο Ἰθραὶ Ῥυπιβῃπιθηῦ βῃου ἃ τη] ΣΤΥ δηᾶ 
δοίαδ!} Υ θ6 Ρυΐ ἴῃ ΘΧΘΟΌ ΟΠ, Π0 δύο οἴἴδσϊηρ σου] 6 δοοορίρα.3 

ὅ. ἹΜΡΕΙΒΟΝΜΕΝΤῪ (068 ποῦ ἈΡΡΘΆΓ ἴο αγα θθθῃ Ἰτηροβοα ὈὉγῪ Μοβθβ 
88. 8. Ρυπὶβμπλδιΐ, [πουρσὴ μ6 οουἱά ποί θ6 υπδοαιυκδιηίοα πιὰ Ὁ; ἴον 
ἢι6 ἀδβοῦῖθ8 1 88 1} 86 διλοης ἰδ6 Εργρίίδηβ. (θη. χχχῖχ. 20, 21.) 
ΤΏ ΟΠ]Υ ὑπο Β6 ΘΠ ΕΟΙΒ 1, ΟΥ̓ ΤΊΟΓΘ ῬΓΟΡΘΟΙΙΥ αγγέϑέ, 18 ΒΟΪΘΙΥ [ὉΓ 
{η6 ρύγροβα οἵ Κδοορίηρ μ6 ου]Ἱρεὶῦ βαΐθ Ἀπ} ἡυάρταθηύ βῃου]ὰ Ὀ6 
σίνοη οἡ δὶ οοπαποί. (μον. χχῖν. 12.) [Ιἢ Ἰδαίου ἴπλθβ, βονονοῦ, [86 
Ρυμὶβηγηθηῦ οὗὨἨ (16 ῬΓΒΟΩ οϑῖηθ ἰπύο 186 διποηρ (μ6 ϑγβϑ 68 ἀπά 
εἶονδ; 086 ΠΙΒίουυ, ὉΠΘΣ (Π6 τρομδγοῦθ, δου πμβ τὶ ᾿πδίδποθβ 
οὗ {6 }} ̓ ΡΥΒΟΠ Ωρ ῬΘΙΒΟΏΒ, ΘΒρΡΘΟΙΔΙῪ {Π6 Ρτορ οῖβ, γμῸ τόσο οὔ- 
ποχίουβ ἰο ἰμθπὶ ἔογ {μον (1 Π|Ὲ}} ΣΟΡΤοοΙΒ οὗ ἐμοῦ 581}8 διῃα οὐ Πη68. 
Τυ8, 488. οοπηπ θὰ [86 Ῥγορμοὶ Ηδηδηὶ (0 ῥγΐβομ, ἴῸσ γϑργονῖηρ' 
ἴα (2 Οἤτοη. χν}. 10.)5; ΑΒΔ οοτηται 64 Μ|οδΔΒ (1 Κιπρδ χχὶ!. 
27.), 88 Ζοάοκίδῃ ἀϊὰ {86 ρῥχορβοὺ «“δγοιιϑη, ἔῸΥ {Π6 βαὴθ οἴδβῃοο. 
(9 6υ. χχχνῖϊ 21.) Φομὴ [186 Βαρίϊϑ νγῶβ ἱταργιβοηθα ὈΥ Ηογοῦ, 
τηϊδηδιησα (ἢ6 ατοαί (Δία(ι, ἱν. 12.); δπᾶ Ῥοίοσ, ὃν Ηογοά ἀρτῖρρα. 
(Αοίϑ χὶϊ. 4.) θορίοτβ (Μαῦῦ. χυἹ, 80.) δηᾶ τηυγάθγουβ ([υὑΚ6 χΧΙ, 
19.) ογθ αἰϑὸ δοτημ 64 ἰο ρῥγίϑοηθ. 6 γεϑδᾶ αἷβδο οὗ Τηρήσις 
Δημοσία, ἃ. Θοπηηοη ῥτίβοη, 8 Ρ0]1. σ80] (ΑΑοίβ ν. 18., ΠΟ ἢ τγὰ8 ἃ 
ὈΪβ66 οὗ ἀυγβηοθ διὰ οοῃβηρθιηθηΐ [0 (86 σποσβί βοχὶ οὔ οβδιηαθιβ. 
ἴῃ {Π|6]} ῬυΙΒοηβ, {Π6 γὙ6 τγῶ8 ὉΒ0 8} ἃ ἀθησοοπ (67. ΧΧΧΥΙ]. θ.} ΟΥ 8 

1 Μ|οδμδο] 5 ΟΟΣα ΠΟ ΑΓΊ68, γο]. ἰϊϊ. ΡΡ 482 ---487. 5 Τροϊὰ, νοὶ. ᾿ἰ}, Ὁ. 488. 
8 ΤΗΐδ ρῥἷδοο ἰδ ἰοτηηθὰ ἰδ6 »γίδοπ-λομϑε: Ὀὰχὲ 1ξ δρρϑασγε ἴπδὲ βυδβροοίοα" ῬΟΥΒΟΠΒ ὙΟΤῸ 

βοϊηθιϊπηο8 οοηῆηοα ἰη ρμαγὶ οὔ ἴπ6 πουϑὸ Μἢἰοΐ 88 οοουρίοἀ ὈΥ ἴδ στοαὶ οδῆοοτ οἱ 
δἰαίο, δὰ γὰ8 οοῃνοσιθα ἰῃῦο 8. ῬΥΒΟῚ ἴοσ [Π]18 Ῥυτροδϑο. [ππὶδ ΤΏΔΠΠΟΣ Φ6τοπιΔἢ γ88 αἱ 
ἤγεὶ οομβηρά (Φοτ. χχαχνί!. 15.}, δῃὰ ῬΓΟΌΔΌΪ «Φοδορὴ ἰπ [6 βαπὶθ τῦϑηποῦ (μ60 ὕδη. 
χὶ. 8,): 8. 8, ΠΑ Ῥγδοίίοο οὐίδιηφ ἴῃ ἴῃ Ἐπδὶ [0 [8 ἀΔγ. 866 Ηδιτηθγ᾿ 8 ΟὐὈΒοσγυδιί 8, 
νοἱ. ἰδ. Ρ. 508. : 



Τιπίβαπιθηΐβ πιοηξἰογιοα ἐπ ἐδο ϑογίρέμγσ8, 1607 

Ρὶδ ΟΥ οἰβέογη, 88 [86 ποτὰ Ἴ3 (ΒΟΒ) ἴβ τοηάογθά ἴπ Ζοοδ. ἱχ. 11., 
ΜΊΘΤΘ 1Ὁ ὉΠΑΘΘΙΟΠΔΌΪ τοίθγβ ὕο ἃ Ῥσίβοῃ : δπα οσὰ {818 τοστὰ τὸ 
ΤΩΔῪ ΘΟὨσΟΙ͂νΘ ἰμ6 παίμσο οὗ ἃ ἀπηρθοη, ΥἱΖ. {πδὶ 1Ὁ γᾶ ἃ ρἷδοα ἴῃ 
ΟΝ Ἰπάἀδοα (Π6Γ6 τγδϑ Ω0 ψαΐοσ, Ὀυΐ ἴῃ 1186 Ὀοϊζοπι ἄδ6} πιμαᾶ; δῃᾷ, 
ΔΟΘΟΙΟΙΠΡΙΥ, γ͵ὸ τοδα {δαὺ “ΘΓ ἢ, ΠΟ γὰ8 οαϑὲ πο {μὶ8 ποτϑὲ 
δια Ἰονγοδὲ ραγύ οὗἉ [86 ῥγίβοῃ, φιπὰ ἐμέο ἐλδ ηιίγο (6 Ὑ. χχχυ, 6.})} 

Ι͂ὴ [6 ῬΥῖδοηβ αἰἷἰδοὸ σοῦ δίέοολα, ἴοσ ἀδίβδιπίηρ 6 ρϑύβοῃ οὗ {89 
ῬΓΙΒΟΏΘΙ ΤΏΟΓῸ ΒΟΟΌΓΟΙγ. («οὉ ΧΙ. 27., ΧΧΧΙΙ. 119" 10 ἢ86}18. Θ0}- 
7θοἴαγοβ {παῦ {μ6Ὺ σογο οὗ 1Π6 βογὺ ὈΥ {π6 ατσϑθοῖκβ οδ]ϑᾶὰ Πεντε- 
συρυγγον, ὙΠ ΟΙΘΙΠ [86 ῬΓΊΒΟΠΟΣ γγ88 80 ΘΟ Ποα (Πδὺ 18 ὈΟΟΥ νγὰβ Καρί 
1π ΔΠ Ὁμηδίιγαὶ ροβιίοι, ἩΠΙΟΣ τηυδὺ ἢαγα ρῥγονυθα 4 ἰοχίασο ἱἰσὰ 
᾿πδαρροτγίδθ! 6.2 Το ᾽᾿Εσωτέρα Φυλακὴ, ΟΥ ἤπερ Τγίδοη, ἰηῖο αἰνοὶ 
Ῥδαὶ διὰ 1188 στοῦ ἐλγιδὲ αὖ ῬΒΜΙΡΡΙ, 18 ϑαρροδοᾶ ἰο αν δθϑῃ ἰῃ6 
ΒΆΓΩΘ 85 ἰπ6 ΡὈἱδ ΟΥ Οἰδβίθσῃ αθονθ ποίοθα; δῃηὰ μούθ ἐλεὶγ εξ ἰσ6 76 
παῖε [αεὲ ἐπ ἐδό τοοοάδπ εἰοοἶς. (Αοἱδ χνυὶ. 24.)., το ξύλον. Α.59 {818 ρσίβοῃ 
ὙΓ85 ΠΟΥ (Π6 Εοιηδη ρονογησωθηΐ, [μ686 εἴοο 8 ἃτὸ βιρροβοα ἴο μανθ 
θδθ {86 εἰρρὲ οὐ ἴαγρθ Ῥίθοθθ οὗ σπορὰ ἵπ '86 διρμοηρ ἰμαὺ ΡΘΟΡΙΘ, 
πΒ1Οἢ ποῦ οὨἷγ Ἰοδαδα (Π6 ἰορβ οὗ ρυϊβομοῦβ, θα βοιλθίσηθβ ἀϊβίοπαρά 
{ποτὰ ἴῃ 8 ὙΘΙΎ ῬΔΙΠ[Ϊ τηᾶππμοσῦ, Ηδθπορ {86 εἰζυδίίοη οὗ δὰ δηᾶ 
1188 σου ]Ἱὰ θ6 ΓΟ ΘΥΘα τρογθ ραϊηΐαϊ ἰμδη μαὺ οὗἩ δῇ οἵδ ου δ: 0{] 
ἴῃ {πὸ βίοοϊκβ, 88 υϑ6α δηιοὴρ 8; ΘΒρθο δ] ν 1 (88 18 νὉΥῪ βοαήροὶ 
ΠΟΥ ἰΔΥ οἡ {π6 δΒαγὰ οὐ αἰτίυ ρτουμπά, σι (μον θᾶγα Ὀδ ΚΒ, ἰδοοσα 
Ὀγ τϑοθΐ βοουγρίηρ." 

ΤΠ6 Κοοροῖβ οὐ τ86 ὈΥΒοη ἀπο θη Ϊγ Πδα, 88 ἴῃ [86 Εἰδδὶ ἐπ Ὺ 81}} 
ἶᾶνο, ἃ αἸΒογθ ΟΠ ΓΥ ΡΟΥΤΘΓ [0 ὑγαδῦ Π6}Ὁ ῬΓΙΒΟΠΘΥΙΒ )} δὺ 88 {Π6Υ Ρ]6886: 
ποίδῖπρ' ασίποσ Ὀοὶπρ' στρα το οὗ ποτὰ, ἰπδη το ργοάποθ ἱμϑὰ ἤθη 
οΑ]16α ἴοσ. Αοοογάϊηρσ ἰο {86 δοουσγαΐθ δῃὰ οὐβογυδηῦ {γαυϑ]ϊοῦ, 
ΟΒιασάϊπ, [Π6 σϑοῖθσ 18 τηϑϑίθσ, ἴο ἀο 88 ἢ ρ]6 8868; [0 ἰγοδῦ Ἠ18 ρσ]- 
ΒΟΏΘΓ ὙΧ6]] οΥ 1]] ; ἴο Ῥαΐ μὲπι 1π ἸΤΟῺΒ ΟΥ ποῦ; ἴο Βμιῦ ὨΐτΩ Ὁρ οἴἰοβοὶγ, 
ΟΥ ἴο Βο]α ΐτῃ ἴῃ ΘΆΒ16 Ὶ ταβϑίγαϊπῦ; (0 δαμλϊῦ ῬΟΥΒΟῚΒ ἴ0 Ὠ1Ππὶ, ΟΥὁ [0 
ΒΥ ΠΟ ομα [0 866 πη. [1 {16 ρϑοΐοῦ δηὰ δὶ8β βογυδηῃΐβ σϑΟΟῖΥΘ 
Ιαῦρα ἔβθβ, ΠΟΥΘΥῸ ὕα86 δ Ὀ6 (Π6 σδμαγδοίου οὐὔὁἨ {8 ὈΥΙΒΟΠΘσ, ἢ6 
8.}8}} Ὀ6 Ἰοάροα ἴπ (16 Ὀαϑί ραγὶ οὗ {86 ρδοϊθυ Β οὐ δραγίηθηίβ : 
8.η4, οπ {86 οοῃίγατγυ, 1 (86 ρΘΥβοηβ, 80 πᾶν οδυβοα {π6 ΡΥΊΒομοΣ ἴῸ 
6 φομβηοα, πλΔΚο ἴπ6 ρϑο]οῦ ζγϑαίου ργοδθηΐβ, 6 ν}}} ὑγθαῦ [}18 ψ οὐ πὶ 
τ ἢ 1.6 αἰπιοδὺ ἸΠπυτηδηϊγ, ΟἸαγάϊη 1Ππδἰγαῖθθ {Π18 βἰδίθιηθης ὈΥ͂ 
8 ΠδΙταῦνο οὗ (π6 ἰγοδίσηθηῦ τϑοοϊνοα ΟΥ̓ ἃ ὙΘΙῪ στοαὶ Αττηθηίδῃ 
τι γοδαηί, ὙΥΏ1]6 Βα δε οα ἐπ σο]6ν, {π6 Ἰαὐΐον ἰγοαιθα ἴτὰ 118 
(6 στοαΐοδίὶ θην; Ὀυΐ δἰἴοσγιναγάθ, ἡ βθη {Π6 δάνοσβο ρδιίῦ τϑᾷ 
Βα θα ἃ ΘΟΠΒΙἀΟΥΘΌΪ6 δὰπλ Οὗ ΤΠΟΠΟΥ͂, ἢγδὺ ἴο [86 πάρα, δηα αἰδον- 
ὙΑΓδ ὕο {86 σβοϊθγ, {86 μαρ]688 Αὐπηθηΐδῃ ἢγϑὺ [6] Ὁ ΔΒ ᾿υ γ] 6 ρ68 
Γοίγεπομοᾶ: ἢ6 γγχὰ8 ποχὺ οἱσβοὶν οοῃβηθά, ἀπὰ {Π6ῃ γγ88 ἰγϑαϊθα ἡ 1} 
ΒΊΟΝ ἹΠΗΌΤΩΔΏΪΟΥ, 88 ποῦ ἴο 86 ροιτηϊ 64 ἴο ἀτίης οὔὔθμον 8 ΟΠ 66 
ἴῃ ὑνγθηῖῦ -ἔους ἤουτθ, ουθα ἀυγιηρ (86 Βοίῥαβῦ {1π|6 ἴῃ {Π6 ΒΌΓΠΊΠΊΘΓ. 
Νο Ῥϑύβοῃ γαὰβ δἰϊουγεὰ ἴο δρργόδοβ ἴα θυῦ {πΠ6 βογνδηίβ οὗ (1Π6 

, ΜΟΙ δο 185 ΟὐὈπιπιδηϊαγίοϑ, νοὶ. 111, ΡΡ. 439---449. οι υἶΖιὶ Ατοῖ 90]. ἨΘΌΥ. ΡΡ. 84, 85. 
2 ΤΠ ποχζὰ γοπᾶογοὰ δίοοὐθ ἴῃ οὖσ δα! πογβοὰ νογϑίοη οἵ 61. χχ. 2. δηὰ χχῖχ. 26. ουρὰὶ 

ἴο Βαυὸ Ὀδθῆ τοπἀογοὰ λοι 97 οογτοοίϊοπ. ὅ60 Ὧτ. ΒΙΑΥ̓ΠΘΥ 8 ποὺθ8 ΟἹ 8086 Ραββα 68. 
3 Μ|ΟΝδο] ν᾽ 8 (Ομ η,ΑΓΙΘΆ, νοἱ. 111. ἡ. 4.48. 
4 Ὡοὰάγίἀρο᾽8 Εχροβίϊος, δὰ Ἰκυ πο], οη. Αςἰβ χνὶ. 24. ἘΒίδβοοο οἡ Α-ίδ, υοἱ. ἷ. ῥ. 318. 

»κ"μι 



1608 Ῥμηΐϊβ)ηπιθηΐε πιεπέϊοηοα ἐπ ἐδ ϑογρεμγ 68. 

ῬΤΊΒΟΙ : αὖ Ἰθηρίθ ΒΒ τᾶ8 [γοόνῃ ᾿πίο ἃ ἀπηρθοι, ὙΒΘΥΘ ἢ τγ88 ἴῃ ἃ 
αυλγίου οὗ δὴ μοὺγ Ὀγουριύ ἴο ἐμ6 ροϊῃΐ ἴο ὙΠ ]Οἢ 411 {π18 βθνθῦο 
υιϑδρ6 γγ88 ἀδβιρῃηθα ἴο ἔοσοθ Ὠϊτ, Ὑμαῦ ΘΠΟΓΡῪ ἀοθ8 {818 δοοουηΐ 
οὗ δὴ Εἰαβίθσῃ ῥυῖβοη σῖγθ ἴο {πόοβθ ρββββαρθθ οὗ ϑογρίαγο, ΒΊΟΝ 
Ξρϑακ οὗ {πὸ δομὲ σοπιΐηρ ἱπίο ἵγον (Ἐ 88]. ου. 17. τηλυρῖπαὶ το βάουϊηρ), 
οἵ ἐδδ βογτοιο [μὶ ΒΙΘΉΙΝΕ οΥΓ ἐδ Ὀτίδοηδῦ σοπιΐπῳ δείζογε Οοά (δαὶ. 
Ιχχῖχ. 11.), δηᾶ οὐ “ογοιῖαἢ β Ῥοϊπρ Καρύ ἴπ ἃ ἀπηρθοι ΠΛΔΗΥ͂ ΟΔΥΒ, 
ΘΔ ΒΡ) Ἰοδίϊησ {παῦ Β6 τσῦ ποὺ Ὀ6 τοιηδηαθα {δι ΠῸΓ ἴωι ἢ6 
βῃου]ὰ ἀϊε ; (9 6γ. χχχυῖ, 16---20.} 

. θ. ΒΑΝΙΒΗΜΕΝῚ Μδἱ8 ηοῦ ἃ ρα πΊΒῃτηθηῦ ΘὨ]ΟΪΠΘα ὈΥ ἰδ6 Μοβδῖο 
αν ; Ὀυύ δίνδυ 1π6 ὀδρθνιγ, θοῦ 6χ1}]6 δηα ἔογἔοιζασε οὗ ργοροσίυ 
ὝΘΙΟ ᾿ἱπίγοαποοα διλοηρ [16 “68: δηᾶ 10 4180 θχϊβίθα ὑηᾶον (6 Βο- 
ΤΑΔΏΒ, ὈΥ͂ ΠΟΤῚ 1 τγὰ8 ο8]]6α αἰπιϊπειίϊο οαρί 8, ὈΘοδυδα {86 Ῥδυβοη 
Ὀδῃ:βη θα Ἰοβὺ (π6 τὶρῃῦ οὗ ὁ οἴζοῃ, δπὰ {Π6 οἱἵγ οὗ οιαθ {πόσο ῦΥ 
]οϑβέ 4 μβοδα.32 θυΐῦ ἔδοῦο νγὰ8 δπούμοῦ Κιπᾶ οὗ 6δχι]θ, ἰογιηθα ἀϊροτγέ- 

. αἴΐο, ψἸΔΟἢ σαϑ δοοουπίοα (Π6 ψογϑί Κἰπά. πὸ ῬΑΥΟ Ὀδηϊβῃοα ἔοτ- 
[εϊτ6α Ὠϊ8 οβίαία ; δῃᾶ Ὀοίῃσ Ὀουπά νγὰ8 ρυῦ οὐ Ὀοδγα 881, δπὰ ἰγϑῃβ- 
Ῥογίβα ἰο βοπῖθ :βδῃηα βρϑοϊ θα δχοϊ αβινοῖν ὈΥ {Π6 ΘΙΏΡΟΓΟΥ, ἔθ6 γα ἴο 
ἨὈδ οομῆἔπμοα ἴῃ ρογροίμδὶ Ὀδηϊθιηθηῖ. [ἢ (18 ΤΆ ΠΏ Γ [Π6 ΔρΟΒΉ]6 
ΦΌΒη γγ͵ὰ8 οχὶ]θα ἰο {16 110{16 18]απᾶ οὗ Ῥαίζηοβ (Β6υ. 1. 9.), βογα 6 
ψτοΐα ἢ18 Βουοϊδίϊοη. 

7. ἴὰ 186 Εϊαδί, πο Θ ΠΥ, 10 νγαβ {π6 ουβίοτα ἰοὸ ΡυΤ ΟἹ ΤῊΗΕ ΕὟΥΕΒ 
ΟΈ ῬΕΙΒΟΝΕΒΒ. ΤῊϊΒ ϑαιθβοι γγ͵ὲ8 ἀοργινοϑα οἵ βισεὺ Ὀγ (86 Ῥ 18.168 
. υᾶρ΄. χνὶ, 2]1.), ἀηὰ Ζοαοϊκία Ὀγ ἴπΠ6 (Α] 4668. (2 Κίηρβ χχνυ. 7.) 
Ὁ 18 Μ6]1 Κποσχῃ {παΐ ουὐηρ ουὐ οὁμ6 οὐ οί οὗ 88 ουγϑβ ἢδ8 Ὀθθὴ 
[γθαυθη  ν ργϑοίβϑα ἴῃ Ῥογβὶα δηα οἵμοὺῦ ραγίβ οὗ {η6 Εὐδδί, 48 ἃ ριι:8Ὲ- 
τηθηΐ [ὉΥ {Γθϑβϑοη80]6 οἴδημοθαΣ ΤῸ {π6 στοδὺ ψοῦκ οὗ γαβίοσϊηρ ογ6- 
04118 το {86 β:σμῦ]688 Ὁγ [86 Μοβδβίδι, {86 ργορμοὺ ᾿βαϊδῇ ῬγοῦδΟΪΥ 
Δἰ 68 ἴῃ ἷ8 θοΔα] ρῥγοαϊοίοι οὐὐθα ὈΥ ουν μογὰ, δῃὰ δρρὶϊϑᾶ ἴο 
ΒΙτη861 ἴῃ Τ0Κο ἰν. 18. 

8. ΟΥΤΊΤΙΝα ΟΕῈ ΤῊΒ ΗΑῚΙΕ οὗὨ οὐ ηα}8 ΒθοτὴΒ ἴο Ὀ6 ΤΑΙΒΘΣ δὴ 
Ἰσποιαϊηϊοὰ8Β (ἤδη 8 ρϑΙ ΠΕ] ποθ οὗὨἨ ρυπιβῃτηθηῦ : γοῦ 10 Δρρϑδσβ {μα 
Ραΐῃ νγ88 δή δα ἰο 86 αἴδρταοθ, δηα {μαὺ [μ6 μδὶν νγαϑ υἱο θῖν ῥ]υοκοα 
οἵ, 48 1Ὁ τ86 δχϑουοηοῦ σγοσα Ρ] πο Κίηρ ἃ Ὀἰγα αἷϊνθ. ΤῊ]Β 18 {Ππ6 
᾿τογα] τιθδηϊηρ οὗ {π6 οΥρΊηΔ] ννοσὰ, ψΒοἢ ἰὴ ΝΟ. ΧΙ], 2ὅ. 18 τϑῃ- 
ἀογοραᾶ ρἰμολεοά Ὁ} ἐλεὶγ λαϊγ; βοτωηθίϊπηθβ ἢού δ8ῆ68β 66 δρρ]164 ἰο {Ππ6 
ΒΚ δου 1Π6 ἮΔΙΓ ͵1ϑ ἰοσῃ ΟΥ̓, ἴῃ ΟΥΘΣ [0 τϑηον {Π6 ῬδῚἢ ΙΩΟΓΕ 
ἜΧαυ δι ον δουίθ. [ἢ [ἢ6 Βρυσίουβ ὈΟΟΪΚ, Θοτατλ ΟὩ]Υ ἰοστηθα (Π6 ΤΟΣ ΙΝ 
βοοῖκ οὗ Μδοοδθθοϑ, 10 18 βαὶα {μαῦ {16 ὑγταπύ Απϑοοδυβ ΙΒ απ68 
σϑιιβοα {π6 ΠαὶΓ δηὰ βκὶη ἰὸ Ὀ6 ΘΗΒΧΟΙΪΥ ἴογῃ οἱ (86 ποδαβ οἵ δβδοιμδ οὗ 
(16 βεαυνθὴ Μδοοδῦθδῃ Ὀσθίβσοη. ΑΒ 8ὴ ιϊδίοσ δὶ δοϊαηροβ οι ὑμπὶβ 

" Ἡδυτη τ ΟὈΒΟΓΥ ΔΙ ΟΠΒ, νοὶ]. 1ϊ1, ΡΡ. 504, δ05. 
3 Ὧγ. Αἀδηνβ Βοιμδὴ Αηιαα  ῖθδβ, ῬΡ. 66, 67. { 
8 Τὴ 1820, Μτ. Ηλο δου πιοῖ, δὲ Αοσο, τὴ πυτηοτοιδ ἱπάϊνὶἀι815, το ἀχδ δἰ τοάᾶ 

ΤοΔΥκΒ οὐὗὁἨἉ [6 γϑηρβθδηοα οὗ ἔδθ 1δίϑ ὑδοῖδ Ηϑ3.769 Αςμπιοῖ, ἤγομι ᾿ἰ8 δδῃ τι ΠΑΤῪ ΟΥ̓ Ο τἶθ8 
ΒῈΥ βυγηδιη)θὰ 72) εζζαν, οὐ ἴπ6 Βυΐύομοσ, ΤΉΘΥ σγογο ἀἰββριτγοά [ἢ ναγίουϑ γαυβ, ὈΥ ἃ δὰ 
διηρυίαῖοά, απ ἐνε ἰογη ομέ, ΟΥ̓ ἃ τπιοδ6 ὙἘΊΟΒ δὰ ὈΘΟΠ ΒΡ, ΟΥ̓ ῬΑΓΕΙ͂Υ ΟΥ̓ ΤΟΙΆΠΥ οὐΐ ΟἿΣ, 
(Ἴτανο)δ ἴθ 186 ΗοΪῪ 1,Δηά4, νοὶ, ᾿ἱ. Ρ. 43.) [π 106 νἼηῖοῦ οὗὨἨ 1826, ἔνγο Θμγβ δὰ ἐλεὶνγ 

δηγηὶ οί, δὰ (πος τΟηρ 65 ἰῃ ρῥατὶ οαἱ ΟΝ, ὈΥ [186 στην Βοο ΐν, [Π6 Ῥστίηοο οὗ Μουῦηὶ 
ὍΔηοΠ, Τμοῖγ ἀΠΟ0]6; οἡ δοςοοπηΐ οὗἨ τῃοῖγ Βανίηρ Ὀ6ῸΠη σοποοσηθὰ ἴῃ δοίη ἀἰδευγὈΘηΟΟδ 

βραϊηβὶ ἢἰδ σονοσπιηοηῖ. (ΜΠ ΒβίοΠΑΓΥ Ηορ δον, ΦΌ]Υ 1837, Ρ. 8383.) 
4 ΕἸ Ἀρτηθη(8 ΒΕΡΡΙΘΙΘΠΙΔΓΥ ἴ0 Οδ]τηοῖ, Νο. 192. 
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ῬΟΟΙ 18 ὐξοῦϊγ ἀεβεαίε οὗὁὨ ογοᾶϊ; δα 10 ββονγβ ὑπαὶ 86 τηοᾶβ οὔ 
ῬυΠΙΒῃπηθηῦ ὑπο. ΘΟΠΒΙ ἀουδίϊου γὰ8 ποί ἀππιϑι.8] ἴπ {πΠ6 Εαϑί. Τ]8 
βογί οὗ ἰογίαγο ἰ8 βα] ἃ ἴο βανο Ὀθθῃ ᾿ΓΘαΌΘΠΕΥ ἱπῆϊοϊθα οι {π6 ΘΑΣΪΥ 
ΤΑΆΓΓΥΥΒ 824] ΘΟΠΘΒΒΟΙΒ ον {μ6 ΟἸΒ γί βίϊδη ΚΑΊ ἢ. 

9. ΕΧΟΙΌΒΙΟΝ ΒΒΟΜ ΒΑΟΒΕΡ ἮΝ ΟΒΒΗΙΡ, ΟΥ̓ ΕἸΧΟΟΜΜΟΝΙΟΑΤΙΟΝ, 
ὙΓ88 ποῖ ΟὨΪΥ͂ ΔΠ ΘΟΟΙ ΘΒ᾽ δ 108] ρα Πἰβῃτηθηΐ, Ὀυΐ 4180 ἃ οἷ ν}] ΟἹΘ ; ὈΘΟδΌ86 
1η 1818 ἐΒβοοογαίίο σαρυθ]]ο {πο γα γγαϑ ἢ αἸδέϊποίϊοι Ὀδύνγθοη ἐμ αἰ νη 6 
Δα [πὸ οἷν} ρῦ. Το δμοιοβ οὗ [86 ΒΟ η8, τοϊαῦνα ἰο {πΠ6 οΥἹρΊΠ 
ΟΥ̓ Ἔχοοιῃτ πὶ σα 00, ΔΥῸ ΘΠ 1688, ϑοηθ αἴσῃ {μα Αἄδηι Ἵχοοια- 
τηυπϊοδίθα (ὐδπ δπα ἢ18 Π0]6 τδοθ; οἴμοσβ, ὑμδῦ δ χοοιῃμλιη] ο 08 
βεσδὴ τι Μινῖδπι, ἴῸσ μανϊηρ' ΒΡΟΚϑα 11} οὗὨἨ Μοβϑβ; οἴδμοσβ, ἀρίῃ, 
Βπα Ὁ ἴῃ (μ6 βοηρ οὗ οροσαῆ ἂδηὰ Βδαγὰκ (δυάς. ν. 28. Οἴγβϑὲ γε 
ΔίεΤΟΖ), ἱπίουρσοηρ ΜΟΙῸΖ 88 8 Ῥϑύβοῃ Μῤ0Ὸὺ Βδα τϑιβοα ο δβδβιβί 
Βαγακ, Βυΐ 11 18 ταοβὲ ργοῦθ 6, ἰμαῇ {π6 φαυ τοϑὺ ροβι να το οη 
οΥ̓ ἐμὲ8 Ῥυπὶϑηπαθηῦ οοουγβ δένου [πΠ6 σοίασῃ ἤγοπὶ ἴπ6 ΒΑΒΥ]ΟΙΙΒἢ σΔΡ- 
Εἰν1γ, 1ἢ ΕΖτα Χ, 7, 8., ΟΥ ἴῃ {π6 δηδίβοιηα οὗ Νοβοιῖδῃ (χιῖϊ. δ.) 
ἀρσαϊηϑῦ {πο86 γπ0 84 τηδυτὶθα βίσαηρθ γοθθη. [Ἃἢ ᾿αΐδυ {1πλ68, 80- 
οογάτηρ ο [86 τα ᾽ Π16Α] τΥϊίουβ, [Π6 γα γοτθ ἴἤγοο ἄθρτϑαβ οἵ βχοοια- 
ΤῸ ΠΙΟΘΌΏΟΙ Διηοηρ {πΠ6 678. ΤὮ6,,,γ8ὲ γγἃ8 0816 ΝΙΌΟΙ, ΓΘΙΏΟΥ͂ΔΙ ΟΥ̓ 
ΒΟΡΑΓΘ ΟΣ Τγοτὰ 81} ἸὑΘΥΟΟΌΤΒΘ τ ἢ ΒΟΟΙΘΟΥ : - {818 18, ἰὼ 186 Νὸ Τ68- 
ἰδιαθηῖ, ἔγΘαΌΘΠΕΥ ὑοττηθα οαδίϊηρ' ουὐ οὗ 6 δυπαρόριο. (08 ἰχ. 22. 
χυϊ. 2.; [ωυἷς νἱ. 22, 0.) ΤὨΪϊΒ γὰ8 ἱπ ἔοσοθ [ῸΓ {μἰσίΥ ἄδλγβ, δῃά 
ταῖσῦ Ὀ6 Βμογίθμοα Ὀγ τερθηΐβηοθ. θυγίηρ; 18 Θομ ύδηοθ, {Π6 6Χ- 
ΘΟΣΔΙΔΠΙΟΑ θα ῬΑΓΓῪ ὙγὙἃ8 γοῃι 1164 ἔγοτα Ὀαῖηρ,, ἔγοια βμανΐηρ' [8 
μοδά, ΟΥ ΔρΡΡΓΟΔΟΒΙηρ' ὮῚΒ ὙὙΠΠ6 ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ ΟΥ̓ΒΟΙΓ ῬΟΙΒΟῚ ΠΘΆΓΟΥΙ ἴδῃ ΤΟῸΣ 
οὐδι8: δαΐῦ 1 πα δυδτηϊοα ἴο [818 ργοΒΙ Ὀ] ἄοη, π6 ͵χὰ8 ποὺ ἀθραχτοᾶ 
116 ρῥτῖνι ρα οὗὨ δὐὐθπαϊηρ ἰ86 ββδογθα στίθϑ, 18, βουνό, (86 ΡΑΓΙΥ 
οομ υ94 1ῃ δ18 ΟΡ ΠΔΟΥ αἴλου (μαὺ τηθ, {Π6 δ χοοσηστηυπ]οϑ 0η). Ὑγ88 
ΤΟμΘνΤΘα τ} Δ΄ 11 0}8] ΒΟ] πη τοδ] αϊοίΐουθ. ΤῊΙΒ δεοοπά ἄθρτοο 
ὙὯ8 ΟΔΠ]6α ΟΗΕΒΕΜ, ὙΠοΝ βρη ῆρθθ ἰο απαϊἠοηιαξίδο οΥ ἀσγοίβ ἰὸ 
ἀοραία : 10 Ἰηνοϊγοα δὴ δχοϊυϑίομ ἔσοστα {86 ββογθὰ 5886 Ὁ] 1686. Τἢ6 
ἐλίγαὰ απὰ Ἰαϑὲ ἄδρτθο οὗἨ δχοοιηπηιπίοδίϊοπ τγα8 ἰοσιηθα ΒΗΑΜ-ΑΤΗΑ, 
ΟΥ̓ ΜΑΒΑΝΞΑΤΗΑ, ἰδαῦ 18, ἐδέ Ζοταὰ σοπιοίδ, ΟΥ πιαν ἐπε ]ιογα δοπιὸ ; 
Ἰπὐτοδηρ ἰδαὺ (Βο86 ἀραϊπδὺ βοτὰ 1Ὁ νγα8 {Ὀ]πυϊηαίθα μδα ποίβῖηρ' 
ΤΉΟΓ [0 οχρϑοῦ θαῦ {μ6 Τουτῖ]6 ἀδΥ οὗ Ἰυάρτηαιοηί." 

ΤΒΟ οοπαϊοῃ οὗὨ ἴδοβο ψὸ Τοῦτο δχοοτϊωσηιπἰοαίθα τγ88 Π86 τοδὶ 
ἀαρΙ ΟΣ 6 ὑμαῦ οδη 6 ᾿ἱτιαριποα, ΤΟΥ 6 γῸ ΘΧο 64 ἔλομι 81} [86 
τσ δῃα ῥυῖν!]οροβ οὗἨ {86 ον 8 ΡΘΟΡΙΘ, γ σ ἀθρασγθα ἤΌμ 81] 
8060181 ἱπίργοοΌΥΒ6, δὰ ψογὸ οχοϊυάοαὰ ἔγοπὶ (86 ἰδυαρὶθ δηᾶ {δ6 
ΒΥΠΆΡΟΡΊΙΘΒ, ΟἹ Ρδ'ῃ οὗἁἨ βού ὀουροσϑὶ ρυμιβδιηθηί, ὙΥΒοθυοσ μδὰ 
ἸπσΌΣΤΘα {118 βοῃίθηοθ νγὰβ ἰοδα θὰ τ] ΣΉ ΡΓΘΟΔΙΟΠΒ, 88 ἈΡΡΘΆΓΒ ἔΓΟΠὶ 
Βουῖ. χχν]. ΠΟΤῈ {6 ΟΧΡγθββίοῃ σι δε 18 ἦδ, 18 80 οἴὔθῃ σϑρθαϊθα : 
ἩΠΘΠΟΘ ἴο σοῦ 86 δα [0 ὁτοογηπιμηΐοαΐο σόα Θαυϊναὶ ϑηΐ ἤθστηϑ Ὑ ἢ [16 
ψενγθ. Απά {μοσοΐοσο δῦ. ῬδᾺ] βαυβ, ὑπαὶ πὸ πιαπ, δρεαλέπο ὃν ἐΐδ 
ϑρίγιέ οΓΓ Οὐοά, οαἰϊείλ όδιια απαΐλεπια οὐ ασοιγϑεοα (1 ΟὐοΥ. ΧἸ]. 8.) 
(δὲ 16, ουὐγβοβ Ηΐμ δ 6 968 ἀϊά, γῇο ἀδηϊοα ᾿ἷπὰ ἰὸ Ὀ6 {π6 
Μεβεϊδῆ, δηᾶ Ἵχοοιητημηϊοαλίθα (6 ΟὨγιβάδπβ. [Ἃἢ {Π6 βοοομᾷ ἄορτθθ, 

. Βορίηδοι:β Ταχίοου ἰο ἰδ ατ. Τοδϑὶ. νοσ ᾿Αποσυνάγωγος. Φδαη, Ατομδοϊορμία ΒΙὈ- 
᾿ῖοα, ξ 358. Δοϊοστδηη, Ατοΐιο], Β|Ό]. ὃ 252. Ἐπογοϊοροάΐα ΜοίτοροΙ ᾶπα, γ0]. ΧΧΙ. 
Ῥ. 708. 
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ὙΠῸ ἀ 6] νογθα (Π6 δ χοοσημηηϊοαίθα ῬΑΥΟ οὐορ ἴο ϑδαίδῃ, ἀδνούηρ' 
δῖα ὈΥ 8 βοϊϑιμῃ ΟΌΓΒΟ: ο {π|8 ργδοῦίοθ δί. Ῥδὰϊ 18 βΒῃρροβϑᾶ ἴο 
δἰυάς (1 Οον. ν. ὅ.); δπᾶ 1ῃ {818 βθῆβα ἢ6 δβχρύθββθβ [18 ἄθβισ δύῃ 
ἴο Ὀ6 αεφοιιγδοα {07 ἠΐε ὑγοίλγοη (ΒοιΩ. 1χ. 8.), {παῦ 18, ἴο θ6 ϑχοομ- 
τηυηϊοδίοα, Ἰαάθη τι οὔὕγΕοδ, δ πα (ο ϑυῇοσ 411] 6 τη ἱβουῖθθ οοΠ- 
βοααδηῦ οἱ [86 ᾿πῆιοίίοη οὗὨ {118 ρυμιβῃταοηΐ, 1 10 οΘου]αὰ παν θθθη οἱ 
ΔΗΥ͂ ΒΟΙνΙΟΘ 0 [818 Ὀτγθίμσοι {π6 6νπ)1δ. Ι͂ἢὰ ΟΥΘΡ ἴο ᾿ργοϑθ {Π6 
τη 8 οὗ {86 Ῥϑορὶ]θ σὴ {86 στοδίδυ. ΠΟΥΤΌΥ, 1ᾧ 18 8814 {μα΄, θη (ἢ 6 
οἴδηοθ τγδδ ρυΠ8ῃοα ἴῃ [16 ΒΥπαρορΊ!6, 811 (86 σα πα ]68 τνοσα Ἰριιἰαα, 
8ηἃ ψ Ὦ6η {86 ῥγοοϊασηδίιομ γα Πμβηθα, ΠΟΥ ΟΣ ΘΧΟρ  ΒΠ 66, 88 
ἃ βίρῃ ἰδαῦ {16 ΘΧοοσηπιιπισαίθα ῬΟΥΒΟῚ νγὰ8 ἀοργινοα οὗ ἰδ6 Ἰρμὶ οἱ 
Ηρδάνθη: ἔαγίμοσ, πἰ8δ ροοᾶθ  γα οοπῆβοδίθα, ΠΪ8 8008 ὝΘΙΘ ποῖ 
δατηϊ θα ἴο΄ οἰτουταοσίδίοη ; δηᾶ 1 πο αϊδα πιπουῦ τορθηΐίδποθ ΟΥ 
ΔΟδοϊυϊίου, ΟΥ̓ {π6 ϑϑῃΐθποο οὗ {86 Ἰπᾶρβ ἃ βίοῃαει ναϑ ἴἰο δ οδδί 
οἰ Αὶ τ ΘΟ ΟΥ ὈΪΘΙ, ἴῃ ΟΥΔΘΣ ἴο βου ἰπαῦ μ6 ἀοβοσυθα ἴο θ6 
βίοηρα. 

11. Τῆο Τα αϊο8] τυϊίΐοσθ ἤᾶνο αἰ ρυ 8ῃ6α (Π6 ΟΑΡΙΤΑΙ, 
ῬΟΝΙΒΗΜΕΝΊΒ οὗ {86 “6178 1ηἴο ζ68567 ἀδαΐδϑ, δα Βυοἢ 88 ΤΘΓΟ ΠΊΟΥΟ 
φτίουομδ: Ὀυΐ {μ6ΓῸ 18 πὸ ψαστδηῦ ἴῃ {Π6 βου ρὑΠΓ68 [ῸΣ [8686 ἀϊδπο- 
]ΟΏΒ, ΠΟΙΓΠΟΥ ἅτ ἰΐθ86 ὙΤΙΟΙΒ ϑρΤΟΘα διηοηρ {ποιβαῖνοθ ναὶ 
ΡΑΓΕΟΌΪΑΥ ΡυμΒῃστηθηΐβ ἄγ ἴὺ Ὀ6 τοίοιτοα ἴο {πο86 ὑνχο μθϑά8. Α 
ΘΑΡ 4] οὐἶπηθ γγχ88 ἰοΥΤηΘα, σΘΠΟΓΙΆΙΥ, 8 δἷπ 9ΥΓ ἀδαΐλ (ΠΏ δαῖ. χχιϊ. 20.), 
ΟΥ 8 δἰη ὡωοογίδῃῳ 90 ἀφαίλ (δαί. χχι. 22.}; τ ΒΙΟᾺ ταοάθ οὗ δχρυθβδίοῃ 
18 δἀορίοα, ΟΥ ταίβοσ ἱτπηϊαίθα, Ὀγ {π6 δροβίϊθ Ψοδη, ψἢο ἀΙΒΠσ 8.68 
θούνγθθῃ ἃ δὲπ μπίο ἀδαίδ, δὰ ἃ δἷπ ΝΟΤ μπέο ἀδαίῆ. (1 Φολη ν. 16.) 
Οὐ παϊη818, οσ ἰΒοβ ψῆο ψοτα ἀδοιμθα που οὗὨ οϑρία] Ῥαπιβῃχηθηῦ, 
6 Γ6 081164 ξ0η8 ΟΥἩἉ πιόπ 90 ἀδαίἤ (1 ϑδιη. χχ. 81., χχυὶ, 16. ; 2 ὅδ. 
Χῖχ, 29. ΤῊΔΥρΊ ΠΑ] ΤΟ ἀοΥηρ); δῦ 838 π6 ὙΠῸ Πα Ἱπουττοα {Π6 
Ρυμιβῃσαθηΐ οὗ Βοουγρίηρ' τγὰ8 ἀδδιρπδίθα ἃ δοη ὁ} εἰτίρεε. (Ἰ)εαΐ. Χχν. 
2. Η60.)ὺ ὙΤῇοβο το βυβογοα ἃ οδρ αὶ Ρυπἰβητηθηΐ, ΤΘΓΘ 8814 (0 Ὀ6 
»μὲ ἐο ἀφαίδ ὅὼγΥ ἐξιεὶγ οισπ βίη. (Ἰ)οαῦ, χχῖν. 16.; 2 Κὶπρϑ χῖν. θ.) 
Α βὲπλ}]δν ῬὨΓΑΒΘΟΙΟΡῪ νγ88 δἀορίοα ὈΥ «65ὺ8 ΟἸτῖβέ, μθη ἢ βαϊὰ ἰο 
{π6 96), 76 δαὶ αἷο ἴπ γον οἴπβ. (οἴη. νὴ]. 2]. 24.) Ἐ]ονοα 
αἸῇἴἌδγομὺ βοσγίβ οὗ οδρὶίαὶ Ῥυ βῃγαθηΐθ ἃ:6 τηθηοποα ἴῃ (6 ϑιεαογοά 
ὙΥ τ ηρΆ ; νἱΖ. 

1. ΒΙΑΥΙΝΕ ὙΙΤΗ Τ185Ὲ ΚΞ ΨἽΟΕΌ 18 ΘΟΙΩΙΩΟΪΥ͂ ΘΟ ου Δ οΩ τ 1 ἀ6- 
οδρ᾿αύοι οὐ ὈΘμΘδαϊησ. ΤΉΏΘΥ Ὑγογο, ποσσονοσ, ὕτνο ἀἰϑ ποῦ ρα Π]8ἢ- 
τηθηΐθ. ὙΠ6 ἴανγα οὔ Μίοβϑβ γα ἰοίδ!]ν βι]θπὺ οοπμοογηΐηρ [86 Ἰαύζοῦ 
Ῥτδοῦϊοθ, δα 1Ὁ ἀρρϑᾶτβ ὑμαὺ {8ο86 ὙΠῸ πο γο δἰαῖη σι {86 ϑυνογὰ 
ὍΘ Γ6 ρΡαΐ ἴο ἀδαί ἴῃ ΔΠΥ ΜΑΥ ὙΙΘᾺ (ἢ6 Ἔχθου θη οΣ Ἰμπουσῃῦ Ργορου. 
566 1 Κίηρσβ 11. 26. 29. 381. 84. 46.5 Τῇ οτπιοὶ ἀπὰ βαρ πΑΥῪ Αρδρ' 
γγ88 ΠΘΎΤΏ Ιῃ ΡΐθοθΒ. (1 ὅδ). συ. 34.) Ἡϑνΐηρ ἴῃ ῬίθοΘΒ 18 ἃ Ῥυ πῃ βῃ- 
τηϑηὐ ῥγδοιβοα πὰ ΑὈγβθιμῖα ἢ ΤῈ ρα Ιϑῃπηθπῦ οὗ εβἰαγίηρ Ὑγιτλ 
(86 βνογὰ νγὰβ Ἰηῆιοίοα 1 ὑὍ0 ὁ8868: --- 1.) ΥΥ̓ΒΘΩ ἃ τηυγάογον γγ͵88 
ἴο 6 Ραυΐ ἰο ἀφο; δπᾶ (2.) ὕ πθη ἃ Ὑ30]6 ΟΣ οὐ {τἰῦ6 νγ88 Ὠοβί 6] ν 
αἰδοκοα [ῸΣ ΔΗΥ͂ ΘΟΙΏΠΠΟΙ ΟΥΠ16, ἐλεψ δπιοίο αἷΐ (Δἃ8 ἴἰ860 ΗΘΌΤΟΝ 

1 Οτοξυβ᾽8 Νοῖο, οὐ σδῖμοῦ Ὠἰδεογίδιίοη, ου Ταῖκο νἱ. 29. Τιρπιοοι 8 ὙΌΣ, νοὶἱ. 1. 
ῬΡ. 747---749. ϑεϊάεοη, 46 Φατο Ναί οὐ Οοπίμηι, Ὁ. ἷν. ς. 8. ΤΑ δ ΑΡρραγδῖιιϑ 
ΒΙιθ]ςα8, νοὶ. 1. ΡΡ. 2379---28:. 

3 Βχγυςοβ Ττανοἶθ, νοΐ. ἦν. Ρ. 81. 
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Ρδγαβο 18) ιοὐξ ἐλ6 εἄφε 9} ἐλε «ισογά. (Ὠοαῦ. χὶϊ!. 18--16.) Ἡδτο, 
ἀοΌ.16886, [πὸ βιογὰ νγὰϑ υβδεὰ ὈΥ ΘΥΘΣΥ ΟΠ6 ἃ8 6 ἴοππα ορροτ- 
ν 
ὙΠ τοδροοὺ ἰο {86 ο486 οὗ τυταοΣ, ἔτοαυθηῦ ταθηθοι ἰβ τηϑᾶθρ ἴῃ 

11ὸ ΟΙᾶ Τεβίαμιοηΐ οὗ [86 ΘΟΕῚ, οὐ δἰοοά-αὐθηφονῦ : γατίουιβ σϑρυδίϊοιβ 
ΟΥΘ τηϑ6 ὈΥ ΜοΒ68 ΘΟΒΟΘΙΉΩ {{18 ὈΘΥΒΟΏ. 

ἜΠ6 ἸῃΠαθλ απ οὗ {86 Εὐδδί, τὖ 18. γγ8}} Κπονπ, ΔΓ ποῦ, ψμδὺ ΤΠ6Ὺ 
ΔΠΟΙΘΠΟΥ 0Γ6, ΘΧΟΘΘΟΙ ΠΟΥ τουθηροία!. Τῇ, Ἰῃογοίογο, δὴ ἱπαιν! ἀπ] 
ββοι ἃ ππέογίυπαίον Ὠάρρομ ἴο ἰδ νἱοϊθηΐ πδηᾶθ Ὄροὴ δῃοί 6 Υ 
Ρογβοη δηᾶ Ε1}} μῖτα, {86 ποχύ οὔ Κίῃ 18 θουπά ἴο ἀνϑῆρα {86 ἀδαίῃ οὗ 
186 Ἰαϊίογ, δῃα [0 Ρραγϑαθ {Π6 ΤΩ ΘΥΟΥ τ Ὁποοδβιηρ νἱρὶ]λησα ἀπῈ}]} 
.6 ανθ οδυρύ δπα ΚΙΠ]6α ἴηι, οἰἴΠ6Υ ΟΥ̓ ἔογοΘ οὐ Ὀγ ἔταθπὰ, ΤὮθ 
δδῖὴθ σεαδβίοτα οχὶβίβ ἴῃ Αὐδθὶα δηὰ Ῥοϑγβια", δισοηρ ἰμ6 Ὦγιθοβ Οἢ 
Μουπῖ μϑῦδποι, δπα ἐποὶν Ὁ γβδπ ποὶροῦτΒ [Π6 ΜαΑγοπίΐθβ ; αἷ8οὸ 
διηοηρ; (6 Νοδβίοτδη ΟΠ ΥΙβ 88 1ῃ [86 τθοπηίδιηβ οἵ Κυτγαϊδίαῃ, (Π6 
ατοοκϑ οὐ Μαϊπα, δηα (πὸ Μοπίθδορτιηβ οὗ {86 Αἀγϊαῖς οοαϑβὶὲ ὃ, δθὰ 
᾿κονσῖβο διθοπο (ῃ6 ΟἸγοδδϑίδηβό, ρὰδ Ταγίαγβ', Νυδίδηβδ, δηᾶ 
ΑΒ γϑαϊηΐδῃβ 7, δηα Ὁ ΡΡΘαγΒ (0 ἰἰᾶνθ Ὀθθη δ] υἀθὶ ο Ὀγ ΕΘΌΘοοᾶ : 
Π6Π 8.16 ᾿οαγηθᾶ {παν Εδαὰ νγὰϑ {πγοδίοπίπρ ἠο Κι] ἷ8 Ὀσοίμοῦ 
8000, 8:16 ὁπάθανοαγρα ἰο βοπᾶ [86 Ἰαἰζον οἂξ οὗἉ [86 δου πίγΥ, βαυϊηρ,, 

ν᾽ ΜιοδΔοΙ8᾽ 8 Οὐτποπξασίο8, νο]. ἐϊϊ. ΡΡ. 418, 419. 
5 Α(7Ὧο [ηπίογοβε οὐ [ὴ6 σοϊησηοη βδίθιυ ἢ88, [ὉΥ δρθδ, 658 18Π6ἅ ἃ 17 διηοπρ ἴδοτα " 

(6 Ασαθίδηβ), “ βοὴ ἀδογοοθ (δὲ 1[πΠ6 Ὀϊοοὰ οὗὁὨἁ ΘΥΘΙῪ πηδη, ἯἶἣοΟ ἴ8 δ], τισδέ ὃ6 
δυθηροῖ ὉΥ ἔἰπδὲ οὗ δα τηυτάσσγοσ. ΤῊΐβ ὙθρΌδη66 ἰ8Β 6416 ἐαγ, ΟΥ τοι] ἰδιΐοι : δηὰ τὸ 
τισὶ οὗ ἀχδοϊίηρ ἱξ ἀονοῖνθβ ὁπ 116 Ὠθασζοδέ οὗ ἰκίη ἴο [ῃ6 ἀδοθαδοὰ, 80 πῖοϑ δἃζὸ ἴπὸ Αὐδρβ 
οὐ {Ππ6 γμοίϊης οὗ ποπουῦτ, [Πδὲ, 1 ΔΙΗΥ͂ ὁη6 πορ]θοὶβ ἴ0 866 κ [8 τοι] ίίοη, ἢ 18 ἀϊβρταοθᾶ 
ἴον ἐνγεσ. Ηο ἰδογοίοτο τνδίοεϑ ΘΥΟΓΥ͂ ΟΡΡοΥ ΠΏΣ Υ οὗ γονθηρο: ἱγ ἢ18 ΘΏΘΙΩΥ͂ ροτίβἢ 68 ἔγότη 
ΔΩΥ ΟἾδεΣ ἐδπδα, 5ὲ1}}} Π6 158 ποῖ βδαιἰδῆθϑα, δὰ δἷ8 γβηβζθδποο ἰβ ἀϊγοοῖθα δρδίηδι ἰἢ6 ποαγεβῖ 
τοϊδώου, πιοθ0 δηϊηοθίεἶο8 ἀγὸ ἐγαηδηλ εἰ, 88 δῇ ἱπηουϊίδσιοο, ἔγοτα ΤΑΙ ΠΟΥ ἰὸ οἰ] άγθη, 
8 Πα ΠΟΥ͂ΟΣ 66886 Ὀαὶ ὈῚ (86 οχιϊποῦοῃ οἵ οη6 οἵ ἐπθ ἔδυ, 68, τι Π]6 88 ΠΟΥ Δρτθα ἴο δδοσί ῆοθ 
18:0 οτἰχηΐηΑ], ΟΥ Ῥωγολαδε (δε διοοά ἴοτ ἃ εἰαϊ ἃ ῥτῖοϑθ, ἱπ ΤΩΟΏΘΥ οὐ ἷπ βοοκβ, Ὑ πους (8 
δβαλιείβοιίου [Π6γ6 8 πα ΠΟΥ ῬθδΟΘ, ΠΟΥ (ΓΌΟΘ, ΠΟΥ Δ] απο Ὀοιτγθθ ὑΠ 61; ΠΟΥ, Βοσηοιϊτηςοβ, 
ονοῖ Ὀοίτσοθη γΠ016 ἐσίθοδ. 7ῆεγε ἐδ δίοοα δείισθδη ι8, ΒΔῪ ΤἰΏΘΥ, ΟἿ. ΘΥΟΓΥ οοσδδίοη; δηὰ 
5 ΟΧΡτοδϑίοι ἰδ δῇ ἱπβυστηουηίβ 9 δαγτίοι. "ἡ (ὙΟΙΠΟΥ Β Ὑτανοἶβ ἴῃ Εργρί δπὰ ϑυυία, 
γοϊ, ἱ. Ρ. 867. 866 190 ΝΙθθυδτ, ΤΠοδοτριλου ἀ6 1᾿Αγαδίο, ΡὉ. 26---80. δηὰ Αγαγ Π]15- 
οονεσίοθ ἐπ ΝΙηθνος δηἃ Βαδογίοη, Ρ. 805.) [π ΤΌΣΚΟΥ δηπὰ ἴῃ Ῥογδβὶα τιυγοῦ ἰ5 Πονοῦ 
Ρτοδοσυ οὰ ὈΥ ἐΠ6 οβῆοοΓβ οὗ [16 σουθσηπιθηῦ. [ὑ ἰβ 6 Ὀ. δ 688 οὗ [Π6 ποχί σοϊαιϊίοηβ, δηά 
οἵ [πότ ΟὨΪΥ͂, ἴ0 τουθῆρο [86 Βα ρ ον οἵ (πεὶν Κἰπατηθη; δηὰ 1 ΠΟΥ τ ΠΥ σἤΟΟΒΘ, 88 (ΠΟΥ͂ 
ΘΠΟΓΑΙΥ ἀο, το οοπμῃροπηὰ ἰδ6 τηδίζον [ῸΓ ΠΠΟΠΘΥ͂, ΠΟΙ Πρ ΤΩΟΥῸ ἰ8 βαἰὰ δϑοαὶ ἱ᾿, --- Τὰν 
ΜΟΥ. Μοπίδραθ [,οἐἴογ8, 1ο(. 42. ΚΒὲὶγ Η. Κὶ. Ῥοτίεν 8 ΤΎαυ δ, νοὶ. 1ΐ. ὑΡ. 75, 76. 

8 Ὧν. Βοθίπδοι Β Βι δ᾽ οἰποοδ ὅδοσζα, Ρ. 3387. Νον ΥοΥκ, 1843. ὅγο. 
4 Απιοηρ ἴπ6 ΟἸγοιββίϑηβ, 811 (ἢ6 τοϊδιῖνοβ οὔ 180 τηῦγάθυοῦβ δῦθ σοηπδίἀοτοα 89 γυ γ. 

ΤῊΪ8 συδίοτρατγ ἱπίδταδιϊοη ἴο ἀνθηρο ἴπ6 Ὀἱοοά οὗὨἨ το] δἰ ΟΠ, σομογαῦθ8 τηοδὲ οὗ {86 ἔδυ 8, 
δηὰ οοολδίοιβ στοδὲ Ὀ]οοάβῃθα διηοῦρ 411 ἐπὸ ἐσίρθβ οὔ Οδιυσαβαβ; ἔΌΓ, πιη]688 Ῥαγάοῃ Ὁ 
Ρυτεϊιαδοάᾶ, οἵ οδίαἰποα ὈΥ ἱπῦοττηδιτίαρο Ὀούνεθα [ἢ {πηο σα ἡ] 68, [ἢ 6 Ῥσῖηςῖ Ρ]9 οὗἉ σϑυθῆζο 
6 ὑτοραρείοα ἰ0 4}} βποοοοάΐηρ χοπογδίίοηβ. [ΓΊΠο (Ὠἷγβῖ οἵ νθη 60 8 φαρῃοδαοὰ ὮΥ 8 

1.6 Ῥϑἱὰ ἴο 186 ΔΤ οὗὁἨ [86 ἀξοεαβεά, {818 ἰγἱθπία 8. οα]] ἃ ΤΆ[- ζαδα, οὐ (ΐ6 »γίοε Ὁ 
: Ὀπὲ ποῖον ρυΐποοϑ πος πδάθῃΒ (ΟΓ ΠΟὈΪ686) δΔοσορὶ οὗ βυοῖ ἃ σοπιρθηβαίίου, δϑ ἰδ 18 

81. 5:6 ὉΠ δὰ ᾿δνν δεηοηρ ἐποῖλ ἰὼ ἀειπαπαά δίοοά 70γ δίοοά.---- }1Δα, Ν ογαρεβ ἀδῃβ 168 
Οσαγεσεθίηοιδ Μέγίἀΐομδυχ 0 1 Ἐχηρίτο ἀθ Ἐπδβίθ, ἴοσὴθ ἱ. ρ. 441. Ῥατγίϑ, 1805. 

5 χ, Ἠοπάογβου, ἴῃ ἀοϑοσ δ᾽ὴρ [86 οροσζαθοη οὐἩ ἐπα ογίϑηίδὶ Ἰανν, οὗἨ “Ὀϊοοὰ ἔον Ὀἱοοὰ " 
διηορ; [Π6 Τηρτιδὴ ΓΤ ΑΓΙΑΣΒ, ΤΠ η 1 0Π8 [Π6 6886 οἵ “8 γοῦπης τηδη οἵ διη δῦ ]ο ἀϊπροδβίεΐοη, τ 8Ὸ 
88 ἼΌττὶ ἄονστι δἰπιοϑὲ (0 8. δΚοίείοη, ὮΥ [86 οοῃδίδηϊ ἀγοδὰ ἴῃ ψ ῖ ἢ ἢ ᾿ἰνοὰ, οὗ Ββανίης 
δυθιροα ΠΡΟΒ Εἷπὶ 8 τηπτᾶον ΘΟΙΤἱ 6 ἃ ὈΥ͂ ΠῚ8 ΓΔ ΠΟΥ Ὀοίοτο Ἦἣθ6 τνὰϑ Ὀοσῃ, Ηδ οδη σϑοκοη 
-Ῥ ΤΏΟΓΘ 18 δὴ 8 Ὠπηαάγοα ῬΕΓΒΟῚΒ ὙὮὯῸ ΘΟ οΓ ὈΠοηηβεῖνθθ θουῃᾶ ἰο ἴδε ΔΎΎΔΥ ΗΪ8 118, 
ν᾿ ἃ δυο ΠΣ ὈΪο ΟΡΡοσί ΠΣ Υ 8}|8}} ργοϑϑηῖ 1186}.--- ΒΙΡ]ο 41 Βοδο σοι 68 δὰ ΤΎδνο 9 
ἴῃ Ηπδδῖδ, ὑ. 485. 

Φ τῷ ύθϑς ΤτδνοἿβ ἰῃ Εργρί, Νυδία, ὅς. Ρ. 956. Βιυτ ΚΒ Ατα Ε ΤΎανοῖβ ἰη Ναδία, Ρ. 138. 
᾽ Βαϊ; ὕογαρο ἰο Αδγεδβίηΐι, ΡΡ. 845, 846. 
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Ἡνὴν δλοιιϊά 16 δεγε 9 ψοιι δοέξι, π᾿ οπε ἄαν 3 ((ἀϑῃ. χχυἹ!. 16.) 586 
οομα ποῦ 6 αἴγαϊαὰ οἵ {86 τῃαρ᾿δίγαίθ ἴῸΣ ρα ιβμῖηρ (86 ΤΑυΓαΘΓ, ΤῸΣ 
{Π6 ῥα στ γοἢΒ 6 γα Βα ]θοῖ [0 μῸ ΒΙΡΘΙΙΟΥ 'ῃ Ῥ Δ] ΘΒ(1}6 : )ῃα ἴβαϑο νγ88 
τ Οἢ ἴοο ρᾶγία] ἰο Εἰβαυ, ἴῸγ Ποὺ ο δηίοσίδιπ δηῪ Θχρθοίαδοη {πὲ 
δε που]ᾷ οοπάδπιη πἰμι ἰο ἀοδίμ ἴον 1, [Ὁ που]ά, {πογθίουθ, ΔΡΡΘΑΡ 
{π8ὺ 86 ἀγεδαρᾷ 1οβί μ6 βμου]ά [4}} Ὀγ (86 μαπὰ οὗ (86 διοοά-αὐδΉφεν, 
ΡΟΥΒαρ5 οἵ βοῃιθ [βῃῃμβθθ. ΤΒ6 οβῖοο, ἐμοσϑίογο, οὔ (86 (ἀοδὶ τγϑϑ 
1π 86 Ὀοΐογα {π6 πη οἵ Μῴοβϑβ, ἀπά 1 νγᾶϑ ὑγοῦδοὶυ Β]16ὰ Ὦγ [6 
πϑαγοϑύ οὗ δ]οοά ἰο {μ6 ραγῦ ΚΙΠ6α, 88. 186 ΠΕ οὗ τϑαδοιηϊηρ 8 
τηογίρασοα δο]α 18 ρσίγϑῃ ἴο ἔα. Το ρῥγαυθῃῦ ἰῆ6 ὉΠΏΘΟΘΒΒΑΓΎ ἰοδ8 
οὗ 118 {βσουρἢ 8 ΒΒΏΡΌΪΠΔΓΥ Βριγιῦ οὗἩἨ τϑνυθῆρθ, [Π6 Η ΘΌγονν ἸορΊβίαίοῦ 
ΤΩ8 46. ὙΔΙΙΟῸΒ Θηδοίηοηΐβ Θομοοστίηρ {86 ὈΪοοά-ΔΥΘηροῦ, [Ἃἢ ταοσῖ 
αρθ8 δῃηα σου 1168, οογίδπ ταρυΐοα βδοσθά ρἴβδοθθ ϑῃ]ογθά [86 ρτῖν- 
Ιεραδ οὗ θοϊῃρ' δϑυ]υτηβ: Μοβοβ, ἱβοσοΐογο, ἐδ κίηρ 10 [ῸΓ σταηίθα {μα 
{86 τι ΘΥοΥ ψου] α 866 ἰο {86 Αἰΐλγ, Θοτητηδπαθα πδὺ ἤθη {μ6 οὐ 6 
νγὰ8ϑ ἀοΠ ροσγαΐθ δηα :η θη 08], ἢ6 βῃουα Ὀ6 ἴογ ὄν ἔγοιῃ {πῸ6 
Θ᾽ 8, δπᾶ ρυΐ ἴἰο ἀοαίῃ. (Εὐχοά, χχὶ. 14.) Βαυΐ ἴῃ {86 ο886 οὗ υπίη-- 
τοηςομ8] συγ ., ἐπ 6 ΤΏ ΘΙ ΟΥ Ἠδ8 Θη]οϊποα ἴο ἢδθθ ἴο οπα οὗ {86 
ΒΙΧχ οἱ[168 οἵ τοῦιρο ψ ΒΙΟᾺ (γα Βανο ΑἰΓΟΘαῪ 866} ΘΓ6 Βρργορτηϊαίρα 
ἴῸΥ 18 τϑβίἄθῃοθ. Τα σοδβ ἴο {μ686 οἱ168, 1 τγϑϑ οδπδοίθα, ββοιυ]ϊά 
6 Καορῦ ἴῃ δι ἢ ἃ βίδία {μαῦ {πὸ υπέογίαπαία τπαϊν! 8] ταῖρεῦ ταθοῖ 
ΜΠ ὯῸ ᾿ροαϊτηθηῦ ἩΒδίθυοσ ἴῃ δῖ8 ψχαγ. (Π ουῦ,. χὶχ. 8.) 1 [6 
(ὐοδὶ] ονεογίοοκ [86 ἔυρτνα Ὀοίογα ἢ6 σοδομθα δὴ δϑυϊυτα, δηᾶ ρὰυΐ 
Εἴτα ἰο ἀδαίῃ, ἢθ νγὰϑ ποὺ Θοῃβι ογθα 88 ρ! ΠΥ οὗ Ὀ]οοά: μυΐ 1 [86 
ΤΏΔΠ-ΒΙ 6 δα ΥΟΔΟΠοα ἃ ρΪδοθ οὗ σοῖυρο, ἢθ γγ)1ὰ8 ἱτητη α!δίοΥ ῥτὸ- 
ἰεοἰθά, ἀπ δῇ ΠΑΌΪΓΥ γ͵1ὲβ ᾿ηϑε το τ Ποῖ οΣ μα Πδᾶ ἃ τρῶν ἴο βυο 
Ῥγούθοϊϊοῃ δῃηα δϑυίυμω, {μα 18, ὙΒοίμοΥ ἢ6 πα οδυβοα 18 πεὶσῆ- 
οι ἀδαίῃ μπαάοδισποαΐψ, οΥ 88 8 ἀοἰϊδογαΐε πιμτογον. ἴτι (μ6 Ἰαῦ Κ᾽ 
0486 6 γγὰ8 0 61014}}γ ἀο]νογοα ἰο {86 (ἀοξῖ, γὰο ταὶρΐ ραυΐ πἷπι ἴο 
αἀρδαίῃ ἴῃ τμαΐαυοσ ΔΥ ἢ6 ομοβα: δυΐ ἴῃ {π6 ΤΌΠΟΥ οα86 186 
ποι οῖάθ οομεϊηποα 1 [86 ΡΪδοα οὗ γϑῦισα ὑπὸ] [86 Βΐρἢ ῥγιθϑβ 
ἀρδίῃ, νὴ Ὠ6 ταῖρθῦ γοΐασῃ ὨΟμλ6 ἱπ ρογίθοὐ βοουσιίγ. [ΓΡῚ Βοσο νοῦ, 
{86 ἀο8] ἰουπᾶ ᾿υλτη νιτμουΐ {π6 ΟἿἿΥ οὐ θαγοπά 18 ϑιιθυσθ5, 6 τὶραῦ 
ΒΙδῪ δῖπὶ πιϊπουΐ Ὀδίηρσ συ τυ οὗ Ὀ]οοά. (ΝΡ. χχχν. 26, 27.) 
ΕᾺΣΙμοΣ ἰο συγ {86 116 οὗ τη, δπα ργουθηΐ (6 ρεγροίγϑθοη οΚΚ; 
ΤΌΘ Ρ, Νίοβαβ ροβιτγ ον ῥσομιθι θα 86 τοοοινιηρ οὗ ἃ Β}:ι οἵ ἸΏ 0} 6 
ἔγουῃ ἃ τη ΓάοΓῸΥ 1 {Π6 ΨΔΥ οὗ οοτηροπβαίϊου. (Νυμῦ. χχχν. 81.) 10 
Βῃου]α βθϑιὶ {πμ8 1 ΠΟ Ἀν ΘηροῚ οὗ Ὀ]οοα Δρρθϑαγϑά, οὐ 1 6 ψϑσα α118- 
ΤΟΥΥ ἴῃ {16 ρυγβαϊ οὗἩ [86 τηυγάργοσ, 1Ὁ Ὀοοδπηθ μδ6 ἀπ οὗ {86 
τηϑλρδίγαία ἰμηβο] ἢ ἰο ἱπῆϊοῖ {86 βοπίθηοο οὗ 16 ἰδ ; διὰ {8 τ 
Βα {μδὺ αν ἀδθομιθα {118 ἴο θ6 δὶβ ἀαΐγ ἴῃ [86 οα86 οὗ “080, δηᾶ 
{παῖ ΘοΪομλομ, ᾿ῃ Ουθαϊθμο ἴο [ἷ8 ἐλυ μου Β ἀγίηρ οηίγοαίΐυ, δοίμλ! ]Υ 
αἰβομαγρθα 16 ΟΥ̓͂ ρυϊάηρ ἰμαὺ τηυγάογορ ἴο ἀθαίδ, (1 ΕΊΏρΒ 11. ὅ, θ. 
28---ὃ4.}) ὙΠοΓΘ 18 ἃ Ὀθδυ 1] Δ] βίου ἴο (86 Ὀ]οΟα-ΑΥΘΩΡῸΣ ἱπ 
ΗΘ. νὶἱ. 17, 18. 

Ἡδοπὶπρ' ἴῃ ΡίθοοΒ ὑΣ [6 Βυγοσα ΤΩΔΥ 6 τοΐοσγοα ἰο {ἢ}18 ο]488 οὗ 
Ρυπίβῃτηθηΐθ. ὙΤμὰθ Αρὰρ γγχϑ8 δχϑουίθα, 88 ἃ οὐϊταϊπδὶ, ὈΥ [89 
Ρτορβοῦ ϑδϊημπὶ (1 ὅδ, χν. 838.); δηᾶ σϑοθηῦ ἰχϑυθὶ ]οσβ ἱπέοόστα ὧδ 

δ ΜΙοΝΔ6115 8 Οὐμητηθηΐξδσθδ, νοὶ]. ἰϊ. ΡΡ. 2921--225. 
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ἐδδὺ ΟΣ 1818 ἀγὸ [ἰὐουαΪ Βονγοα ἱῃ μίθοαΒ 'η Ῥ σε, δηα ἰῃ Αβδια 
Τυτῖίκο 

ΒΑΙΒ-ὈΤΘΔΚΟΥΒ, Ἰποοδί ΟΒ ῬΘΥΒΟΏΒ, τυ] ἢ 68, τ ]ΖΑγβ, δηα ΟΠ] σθὴ 80 
Εἰ Β6. ουγβοα {μ6 } Ῥαγθηΐθ οὐ γθρ 6116 δραϊηδύ {Π6τὰ. (μον. χχ. 2. 27., 
χχῖν. 14.: Τουΐ, χη, 10., χυὶϊ. ὅ., χχὶ. 21. δα χχὶϊ, 21. 24,) Τὸ 88 
1:6 τηοβῦ σθῃΘΤΑΙ ῥα ἸΒητηθηῦ ἀοπουπορᾶ ἴῃ {Π6 ἰδ ἀραϊμδῦ ποϊοσϊουβ 
ΟΥ̓ )415 ; πα {818 Κἰὶπα οὗ ρυπΙβητηθηΐ 189 ᾿ηὐοηἀ θα ΕΥ̓͂ [ἢ6 ᾿παἀ απο 
ἕοττα οὗ ρεέέξϊπο ο ἀεαΐδ. (Ἰ1μ6ν. χχ. 10. οομηραγϑα σι Φοδη νἹ}}. δ.) 
Μιοδ86115 ΒΌΡΡοΒοΘ {ὑπαὶ [86 οαἰρτιῦ γα Ὀουμπά, Ῥγθυ  ου δ] ἰὸ {86 
Θχθου οῃ οὗὨ ἢ18 βεῃίθῃμοθο. ΤΏ τι 68868 ἰἤγονν (6 ἢγδὺ βίομθθ, δπᾶ 
{δα τοδὶ οὗ {π6 Ῥϑορὶθ ἤθη ἔ]Πονγοα {861} δχϑιηρὶθ. [πβίβμοθϑ οὗ 

π8 Ὀοΐηρσ δβίοποα τὰ (86 ΟἹα ἸΤοβίατηθπὶλ ὁσοὺγ ἴῃ Αομδη (}088.. 
γΣ, 26.), Αάογα (1 Κιηρβ χὶϊ. 18.),. Νδθοίι (1 Κίηρβ χχὶ. 10,), διὰ 
ΖοοΒασῖδῃ. (2 ΟἸ σου. χχῖν. 21.} 

Τῃ 186 Νοὸν Ἰοδίδιμθηϊ τὸ τηθοὺ ἢ γοβῦροβ οὗ ἃ ρυμὶβῃπηθηῦ, 
ὙΓΠ1ΟὮ Πὰ5 γα ΠΥ Ὀ66η οομίουπαορα π1} ἸαρΙ ἀδίίοη : 1ὑ οτρὶ παρα 
ἴῃ [86 Ἰαὐίοῦ τπη68 οὗ {86 «ΘΒ οομητμοη οα ἢ, δηα τγὰ8 ἰοττλθα [6 
γεδεῖς δοαΐξπφ. Τὺ πᾶ8 οἴνδῃ ἰαία], δα νγῶϑ ᾿πῆϊοίθα ὈΥ [6 τὸ τὰ 
ἘΠοῖν ἢβίβ, ΟΥἩ βίδνϑβ, ΟΥὁ βίοῃϑ, ὙΠουΐ ΤΏΘΤΟΥ͂, ΟΥ 106 δβοεηπίθῃσα οὗ [86 
7αᾶροβ. ὙΒΟΟνΟΣ ὑγαπδβρυθεβοα δραϊπβὺ ἃ ὑργο 10 π οὗὨ [86 τΥῖ86 σωθῇ, 
ΟΥ οὗ [δ6 βοῦῖθοβ, τ 1 ἢ δα 18 ἰουπάδίϊοι ἴῃ {Π6 αν, νγὰ8 ἀοἰγογοᾶ 
ΟΥ̓́ΣΣ ἴο {86 ῬΘΟΡΪΘ ἴο Ὀ6 υδρᾶ ἴῃ {818 ἸΏ πο, δηα γγχὰ8 68116α α ξοπ οΚ. 
γεδε᾽ῆοπ.2 ΤῊ γεασοηὺ ἰαἰκίηρ ὰρ οὗἉ βίομθβα ὈῪ {πὲ «6778 αρδῖπβί ΟἿΣ 
ΘΑ ΟΣ, τα Ποηθα 1 ὑπο Νον ᾿Γοδίαμηθηῦ, ἀπ 4180 {8Π6 βίομπϊηρ οὗ 
ϑίθρμοη (Δοίβ νἱ]. 69.), Ἔσο ᾿μβίδῃοοβ οὗ {818 Κιπα, ἴο τ ὨΣΟΝ Βοτὴθ 
Βαγο γοίοσγεα {8π6 βίοπιπρ οὗ δὲ. Ῥδὰὺ] δἱ 1γβίγα, (οί σχὶν. 19,) Βαυΐ 
[818 ΔΡΡΘδΥΒ ἴο 6 ἃ τωϊβίακθο'ι Τ86 Ῥθορίο οὗ Τυγείσα τόσο (ἀὐϑῃ 168, 
τθουρὰ ΤΠ6Υ βίοπορα Ῥδὺ] αὖ {86 ᾿ἱπβραοη οὗἩ {86 «6018 ὙΠῸ Οδιὴθ 
ἔγοσα ᾿Απθοομ δπα Ἰοοπίαμῃ: δπα 1Ὁ ἈΡΡΘΑΓΒ ἔγουῃ γΑΓΙΟΌΒ ραββαρθδ οὗ 
ατοοκ δυίμουβ, μαὐ βίοηϊηρ νγα8 ἃ (ἀγθοίδη ρα ῃἸδῃσαθπί. ΤΠ ᾿ποοι- 
ΒίΔΠΟΥ Οὗ ἃ ρΡορυδοθ, θαβῚ]ν ρΡουβυδ θα ὈΥ ΔΗΥ͂ Ρ]διδΒ1 016 ἀοιηδρορίιοθ, 
Ὑ711 δυο ΠΟΥ δοοουηΐ ἴον {Π6 βυάάθη οὔδηρα ἴῃ ἴπ6 τοϊπάᾶ οὗ! 186 
ΠΤ βυγδη8 ὑονγαγὰβ {πΠ6 ΑΡροβι]6." 

ΑἸΘΒουρᾺ [86 ἰὰνν οὗἨ Μόοβϑβ ρυμιβῃθα πὸ ὁπ ὙΠ ᾿πίδτην, ἀυτῖηρ 
11ἴ86, γοῦ (ἤγθθ τραῦκϑ οὗἁ ᾿ΠΙΆΤΩΥ ἀγὸ ἀθπουπορα ἀρδϊηβί αἰαὶ σῇο 
ὙΟΓΘ ῬΌΠΙΒΗΘα ΟΔΡΙΪΆΠ]Υ ; ΥἹΖ. ---- (1.) ΖΔ εγπίπο [Π|6 οΥ̓τηϊη8] γῆο Πιδὰ 
ὈΘΘη βίοηθα, ἈρΎΘΟΘΌΙΥ ἰο (μ6 δποϊθηῦ οομβαθ πα ΠατῪ ἰατγ. (θη. 
ΧΧΧΥΙΙ, 24. : [,6γ. χχ. 14., χχί. 9.) --- :2.) Ταηπφίπρ, εἰ 6 Ὁ ὁπ ἃ ἴγ86 
ΟΣ Οἡ 8 ρὶρροὶ (ἴον (μ6 Ηδεῦτον σσογα βρη ῆθβ ὈοΐΒ); ὙΒ]Οἢ 188 
τϑοβοα τη Εσγρὶ (ἃ δῃ. χ]. 17---19.), δῃα 480 δη)]οϊποα Ὀγ Μοββϑβ. 

ἴΝατον. χχνυ. 4, ὅ. : Τοουΐ, χχὶ. 22.) Τῆς ἔνα Οδῃδδη 8} ΚΙΉΡΒ ΤΟΥ6 
Εταὶ β]δῖπ δῃᾶὰ ἰβθὰ μαηροά. (“9οβῃ. χ. 26.) Ῥϑβϑοῆβ ὅῖο ὍΜΕΓΘ 
Βαηρθα γγ6Γ6 ΘΟΠΒΙ ογθα 88 ἀσοειγβοά 90 Οοα, ἰμαὺ 8, ρα πΙΒμ6α Ὀγ ἴτ 
ΔΠα ΔΟΟΙΩΙΏΔ0Ϊ6 : οἡ ΜΈΣΟΝ δοσουπὺ ἐΠ6Υ ἜΣΘ [0 Ὀ6 ἴα Κοὴ ἄονσῃ δῃ.} 
Βυτγϊοα (86 β8ῃ16 ἄγ. (Πουΐ. χχὶ. 23.) Τ6 μδηρίηρ οὗὨἨ 54} Β Βοῃ, 

1 Ἡδστοοσβ ΟὈΒΟΥΥ Διί οΠΒ, γο]. 1ν. ρὑρ. 329, 280. Οπρίδϊη Τὐρην δ Τχαυοὶδ ἴῃ Ἐργρῦ, 
Ναυβδία, δ8ο., ». 194. 

Ξ ΜΊοιμαεΙρ Οὐοσωσαθηίασίεβ, νοὶ]. 1}, Ρ. 421. 8 Τὰ. ὑΡ. 422---429, 
4 Βίβοοο οἡ ἴδο Αοϊδ, νοὶ, ἱ, ρῥΡ. 815, 516. 

ϊ 

2. ἼΕΙΒΕΝ ΜΆΒ ἀΘΠΟΙΠΟΘΩῖ ἀραὶπδὲ 10ο]αἴοτΒ, μα ἰ ὸς Βα ῦ- 
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χοοογὰθα ἴῃ 2 ὅδιη. χχὶ. θ., γγὰβ ἄοπο πο ὮΥ (86 [βγδοϊύοβ, θὰ ὉΥ 
[πο Οἰδεοπὲξο8, πο το οὗ ΟἝμδΑ ΠΣ 8} οτρίη, δηα ῬγορΔΌ]}Υ τοίαϊμοα 
{μοὶ οἷά ἰατγθ Τμὸ Βδηρίηρ τηδηϊοποα ὈῪ Μοβοθ ἴὰ8 σὙ]Ο]Υ 
αἰ ἴδγθαῦ ἔγοια ογυοιῆχίοη, τ Β1Οἢ νὰ ἃ Βοιηδὴ ρῥυπιδηηθηΐ ; Οἡ 
Ἀοοουηῦ οὗὨ 118 Ἰρποιθῖην, πόύγονοσ, (6 «6 υγ8 ΘΒ ΡΒΘα ΘΟ ΠΕΥ οχίεπαάρα 
{86 ἀδοϊαταίίοι οἵ Μοβββ ἰο 1ΐ, ἀῃα δοοουηίοα {μ6 ογιοιβοα ῬΟυβο 88 
δοσυχβο, (9 08η χὶχ. 8] ---ϑ4.; Ἕ68]. 111. 18.) ---- (8.) Τῆ6 Πδαρὶπσ 
ϑέομπος οὐ ἰδ6 Ὀοάϊοθβ οὗ οὐἱῃιῖηα}8, πὸ πα ὈθΘα δἰτοϑαν βίοηϑαά ἰοὸ 
ἀοδίι, οὐ βἰαῖπ ὉῚ (86 βυσογά, ΟΣ ΡΟ {ὑπ 6} σϑιηδῖηβ, Ώθη οοηδυτηρά 
Ὀγ ἤγο.; ὅσοι ἃ ἤθᾺΡ γψ͵χαϑ δοσιμγυϊαύθα ονοῦ Αοθδῃ (“οβἈ.. νἱἱ. 26, 
20.), ἀπμᾶ αἷδο ονὸσ ΔὈβδίομι. (2 ὅδηι συ. 17.) Ὑὴθ Αὐδῦβ, ἰοῃ 
αἴνοσ [16 ἄπιθ οἵ ᾿δνὶα, δσργθββοα ὑποὶν ἀοίθβίδιοα οὗ ἀ6 
Θμθ6Β ἴῃ {π6 Βθ116 ΙΩΒΠΠΟΙ. 2 ΟἾΤΩΙΩΣ ΠΟᾺΡΘ ὙΟΥΘ Ταϊδοα ΟΥ̓ΟΥ 
ῬΟΥΒΟΙΒ ΤγἀοΓοά ἴῃ {86 Εἰ νγαΥΒ ἴῃ {π6 ἄμηθ οὗ (16 ῥγορμοί ΕἰΖϑ κι] 
(χχχῖχ. 1δ.); δ8 [86 0 δ͵8οὸ γῇ ἴο (18 ἄδυ, 1π Ῥαϊθδβίϊμθ, δῃᾷ οἵμοσς 
Ῥαγίβ οὔ {86 Εαϑί.ὃ 

,8. ΒΌΒΝΙΝα ΟΕΕΒΝΌΕΕΒ ΑἸΥΕ 18 ἃ Ῥυμὶβῃυηθηῦ στ 1 Μοδοθ 
οοτητηδηαοα ἰο Ὀ6 1ηΗ]ούρα οἱ ἰδ ἀδυρβίοιβ οὗ ργιϑβίβ, γᾷο βῃου]ὰ Ὀθ 
ΘΌΪΟΥ οὗὨ ἰοσπιοδοι ([μ6Υ. χχὶ. 9.), δΔῃα ΡΟ 8 τη 80 ββου]ὰ 
ΤΑΔΕ δοίδα [86 τηοίμοῦ ἀπά {86 ἀδυρμίον. (μον. χχ. 14.) ΤῊ Ϊ8 
Ῥυμιβῃιηθηΐ βθθ 18 [0 ἤδυθ Ὀ66Π ἴῃ 186 1ῃ [86 Εἰαδί, ἴτοτη ἃ ὙΘΓῪ ΘΑΥΪΥ 
Ῥογϊοα. ὙΒοι Φυλῇ τγαϑ Ἰηἰοστηϑα (μαὺ ἷ8 ἀδυρηίον-Ἰ ἡ -ἰανγ ΤΆΣΛΑΥ 
Ὑ88 ὈΓΟρσηδηΐ, Π6 ΘΟΠασΙ Πα ΠΟΥ ἴο 6 δυγηῦ. ((ἀθῃ. ΧχχΥ . 24.) 
ΜδΗΥ δρδ8 αἴουναγαβ γὸ πὰ {86 ΒΕΌΥ]οΟΠπίδΔη8 οὐ (ὑ] ἀϑοδὴβ Ὀυγηὶηρ; 
οογίδιῃ οἴθπάθυβ αἰϊνο (6.. χχῖχ, 22.; ἴδῃ. 111, 6.); δπᾶ {18 ποθ 
οΥὗἩ Ρυμιβῃηηθηῦ 8 ποὺ ὑποοιησοπ ἴῃ (6 Εἰδδὺ 8ὸ ἰδίβθὶ ν 8858 [86 
βουθῃύδθηϊ οοῃίαγΥ. ἢ 

ΤῊΘ Ὀγθοθάϊηρ 816 [86 ΟὨΪΥ͂ ΟΔρΙΐ4] Ρυπβητηθηΐβ ἀθπουπορᾶ ἱπ [ἢ 6 
Μορβαῖο Ἰἰδν : ἴπ βυδβϑαιθηΐ [1π|68 οἰοῦβ 6 σα Ἰηἰτοαπορα διλοηρ [16 
“6 ν78, 88 {ΠΟ ΙΓ 1 ΘΓΟΟΌΓΒΘ ἱπογθαβοα τ] Πογαῖρτι ΠΔ(ΟΠΒ, 

4, ΘΕΟΑΡΙΤΑΤΙΟΝ, ΟΥ Ὀοἰοδάϊηρ, ἐμβουρὰ ποὺ ἃ ταοάδ οὗ ρμαυμῃϊβῇῃ- 
τηϑηῦ 6 η] οἰ πο ὈῪ Μοβαβ, γγὰ8 οουίδὶ ]γ ἴῃ 86 Ὀαίοσο ᾿ἷ8 ἔπμθ. 1 
οχἰβίθα 1π Ερσγρί (ἄδεῃ. ΧΙ]. 19.), ἀπά 1 18 γγΧ6}} Κπονσῃ ἴο Βανὸ Ὀθθῃ 
1Ἰηῆϊοίοα ἀπᾶδν (δ 6 ῥγῖποοϑ οὗ (ἢ6 Ἡδτγοαΐδη ἔδυγ. ΤὨυδ Φόμη [86 
Βαρϊϑὺ νγα8 Ὀεμοδαθα (Μαΐι. χὶν. 8---12,) Ὀγ οὔὸ οὗ Ηογοὰβ [16- 
υλγαβ, ὙΠῸ τῦαλθ ἀδδβραίομβοα ἰο Ὧ]8 ῥσγίβοι ἴον ἐπαὺ ραγροβα. (Μασκ. 
ν]. 27.) 

ὅ. ῬΒΕΟΙΡΙΤΑΤΊΙΟΝ, ΟΥ̓ οαϑίϊηρ' ΠΟΘ] οηρ ἴγοσῃ ἃ ᾿νϊπάον,, ΟΣ ἔγζοιη 8 
ῬΥΘΟΙΡΙΟΘ, νγὰΒ ἃ Ρυῃἰβμιηθηΐ ΤΆΓΟΥ υϑθα ; ἱμουρὶ νὰ τηϑοῦ ψ 1 10 1π 
186 Βιβίοσυ οὗ {86 Κίηρδβ, δῃᾶ ἱπ βιιρβοαυδϑηῦ ἰἰπηθθ. ΤΒυ8, [86 ῥτοἕ!- 

᾿᾽ σεμόμο [δ5 αίνϑῃ δόπιὸ ἱπβίϑηοοϑ οὗἨὨ ({ 18 Ῥγδοίίοϑ ; 860 ἷβ Οὐσητηοηϊαγίοδ, νοὶ], ἐἰξ, 
Ῥ. 480. 

2 Ὧν. Τρθυοοιῦβ ΟΣ ΚΔ, νοἱ. ἱ, Ρῃ. 901, 902. 
8. Ὧχ, 5μδνβ ΤΎΑγ ΙΒ ἴῃ ΒαγΌδσΥ, νοὶ. 1, Ῥχϑῖ, Ρ. χυϊὶ, 8νο. οἀϊ(, 
4 Οβιαγάϊη, ἱπ ιἰ8 ὙΎανυ ]8 (γο]. νἱ. Ρ. 118. οὗἩἨἁ Τληρ ξ8᾽ οἀϊτοπ), δἴοσ βροδλκίησ οὗ (86 

τηοδὶ σοσάτλοῃ τηοᾶθ ΟὗὨ Ῥπη δ ΐηρ νὴ ἀθαῖι, ΒΥ, “ Βαϊ [6 ἰδ 80}}} ἃ. ραγίίουϊοσ γγὰγ οἵ 
Ῥυζηρ᾽ ἴο ἀεδίῃ βυοῖι 88 Βαυε ἰσαπβρτοδθοὰ ἰῃ οἷν! αϑαϊγε, εἰ μποσ ὈΥ Ἵδυβίηρ 8 ἀδασίῃ, οσ 
ὉΥ 8ε πρὶ δῦον ἴπῸ ἵαχ ΟΥ̓ 8 ἔα]866 τνοϊριῦ, ΟΣ ὙΠῸ πᾶνο σοταηπιιοἃ ἐποπιδοῖνοδ ἴῃ δὴ 
ΟΙΒΟΣ βηηοῦ. ΤῺ ΘΟ0Κ8 ἀγα μα Ὡροῦ ἃ δρὶϊ δηὰ τοδδβίδὰ οτὸσ ἃ βου ὅγθ (866 οεοικίεν, 
ΧΧΙΧ, 22.), ὈΔΈΘΣΒ ἃγῸ Τπσονσῃ ἱπίο 8 Βοὲῖ ουοθ, Ἰυτίηρ ἴπ6 ἀοασίῃ ἰῃ 1688, 1 ΒΔῚ δας ὶ 
ΟΥ̓ΘΏΒ μοι ο [86 τον] βαπδᾶγα ἴῃ ᾿βρδῆδῃ, ἴο ἰοιτὶν τῃ6 Ὀδίκεγα, διὰ ἀδῦοσ ἔμεπὶ δῸπι 
ἀηδίας δάἀνδηϊαρο ἴγζοπι 1:6 ψεηοζαὶ ἀἰδίσοβ8,".---- Βυγάοτ Β ΟΥίοπιαὶ Τὐϊογδίασε, τοὶ. ἱΐ, 
Ρ. 
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ρεαῖδ «6260 6] τγᾶϑ ργβοιριπἰθα ουαΐ οὗ ἃ ψίπᾶον (2 Κιῖηρβ ἰχ. 80. 33.), 
δηᾷ {86 βατὴθ τηοϑᾶδ οὗ ρυμ᾽βῃπηθηΐ 81}}} οὐίαϊηβ 1π Ῥογβια Αὐηαζίδῃ, 
κῃ οὗ Φυάκδῃ, θα θΑΣΟΌΒΙΥ ἔογοθα ἴδῃ ἰμουβαπα Ταἀυπηθοδη ὈΥΊΒΟΠΟΥΙΒ 
οὗ νᾶῦγ ἴο ᾿θὰρ ἴγοτῃ {86 ἰορ οὗ ἃ διρῇ τοοῖς. (2 Ὁ γοη, χχνυ. 12.) 
ΤΙς «6ν͵)8 αἰϊοιηρίοα ἴο ργϑοϊρι ἴα 688 ΟἸτῖδί ἔγοσα (ἢ 6 Ὁσοὸν οὗ ἃ 
τηοπηίδῖη. (106 ἴν. 29.) «(΄6π|686, ΒυΥΠαιηοα {Π6 «“υβ, ψγα8 ἰπγόνῃ 
ἴσοτω ἰδ6 διρμοβὺ ραγὶ οὗ (86 ἰδίηρ]6 ᾿πΐο (86 βυδ᾽δοθηῦ να ]|6γ. ΤῊΘ 
ΒΆΓῚ6 Τῃ0Ὅ6 ΟΥ̓ Ρυπἰβητηοπί, 1Ὁ 18 ΜῸ]1] Κηόνσι, οὈίδι πο διηοπρ (86 
Ἐοτηβηδ, ὙΠῸ τιβοα ἰο {ΠΓΟῪ οογίδιῃ τηλ]οἰδοοσβ ἔγοιῃ [86 Ταγροΐδῃ 
τ Κι Ὑ[δ βαπιο ργδοῦοα ΟὈίδΙ 8 δλοηρς [86 ΜΟΟΙΒ δὺ (ὐομδίδηϊίηο, 
ἃ ἴον ἴῃ ΒΑΓ ΑΥΥ ὃ 

θΘ. ὉΘΒΟΥΎΝΙΝΟ γγ͵δ8 ἃ Ῥυπιβῃτηθηῦ ἱπ 1860 διλοηρ (ῃ6 Θγγίδῃδβ, δῃᾶ 
ὙΓ88 Ὑὁ6}} Κυοντῃ (0 {8Π6 ) ονγ8 ἱπ {86 μη οὗἨ οὔγ ϑανίουσ, ἱβουρῆ τγ6 
ἢδΥα πὸ δυϊάθποορ {μὲ 1 γγ͵Χ8 ὑγδοίβοα ὈγΥ ἰβο. [10 γγὰβ 4180 10 80 
διλοηρ ἴΠ6 τροκβ δὰ Βοιθδθῃβθ 18 ΕροτοΣ Αὐρυδίαβ, γ᾽ 6 ΔΥῸ 
(014, ρΡυμπιβῃθα σοί ῬΘΒΟΠΒ, ὙΩ0 Πα Ὀθθη σΌΣΙΟΥ οὗὨ τϑρδοΥ ἴῃ 
1.6 Ῥχγουύϊποο (οὗ ϑυγὶδ οὐ οὗ 1ζγοῖδ), ὈΥ οδαβιηρ ἰμοπὶ ἴο ΡῈ {γόνα 
1πἴο 8 σοῦ, ὙΠ ἃ ΠΟΔΥΥ σοὶ ὺ δϑουΐ ὑπαὶγ ΘΟ Κ8.6 «οδορμβὅ αἷδὸ 
6118 υἱϑ {παὶ (6 (4116 818 του] τηρ, ἀγοτγῃθα (ἢ 6 ραγίβαηβ οὗ Ἡογοά 
η {86 5Βοὰ οὗ ἀθῃηποβαγοίθ. Τὸ {Π18 τηοᾶθ οὗ οαρὶίαὶ ρυπὶϑῃμχθηΐ 
76δὺ8 ΟἸγῖβί δ] θ8 πὶ Μαΐί, χυἹ!. 6.6 Τὰ 18 8.}}} ργδοιἰβαα ἴῃ 1πᾶϊὰ: 
ἃ ἰΆγρα βίοπϑ 18 6 σουμά [86 ΠΟΙ οὗὨ (86 οΥἸπιῖπα], ΤΟ 18 οαβὺ ἱπίο 
186 868 ΟΥ̓ ἰηΐο 466 Ρ ψαδίοσ.ἷ 

Ἴ. ΒΒΤΙΒΙΧΟ, ΟΥ ΡΟΝΡΌΙΝΟ ΙΝ Α ΜΟΠΤΑΕ, 18 ἃ ρυμὶβῃτηθηΐ 8{}}} 
ἴῃ 86 διμοηρ (86 Τυκθ. ΤΏ υἱοτμδ οὐ ὈΟΑῪ οὗ ἰΔΌΤΥΟΥΒ ἅγ6, ἴῃ 
ΤΌΣΟΥ, οχοιηρίοα ἴγοτη οοπῆβοδίίοιυ οὗ {Π6} ῬΥΟΡΟΣΥ, δηαὰ ἔγοσῃ 
Ῥεϊπρ Ρυΐ ἴο ἀοδίῃ, Ἔοχοδρί ὈΥ (886 ρϑβϑίϊθ δῃα τροσίδσ. τὴ6 οὗ {86 
Τυνκιβἢ 8, ὅἿηο δα ρμοσιηϊζίθα {86 δβοδρα οὗ 186 ῬΟ ΒΒ ῥυῖποθ 
(ὐοσοβκὶ 1 1618, σοσ ρουπᾶρα ἰο ἀδαίῃ ἴῃ στοαὺ τροσίαυβ οὐ ἱσοη. 
ΤΉ Βοχτια ρυπὶβημηθηΐ γγὰ8 Ὡοῦ ὉΠΚΉΟΤ 1ῃ {86 {ϊη6 οὗὁὨ οϊοιηοῃ, 
ὙΠῸ ΘΟΧΡΓΟΒΒΙΥ Δ] 68 ἴο 10 ἴῃ ῬτοΟΥ. Χχυῖ! 22. 

8. ΘΙΟΒΟΤΟΜΥ, ΟΥ ΟΟΥΤΙΝῸ ΑΒΌΝΡΕΒ, Μδ8 ἃ ὀϑρῖίδ] Ῥυπἰβῃυηοηί 
ἈΠΟΙΘΠΕΥ ἴῃ 86 ἴῃ {Π6 σου 168 ΘΟΠΠριουΒ ἰο πᾶφᾶ. ὍΠ6 σαθὈ]η- 
108] ττιΐοσϑ τοροσὺ {Ππαὺ [βδῖδῃ σγὰβ 88 ρυῦ ἴο ἀφαί Ὀγ {86 ρῥτοβίὶσαίο 
ΜΔΗΔΒΒΘΕ ; δηᾶ ἴο {818 ϑαϊπὶ ῬϑᾺ] 18 ϑυρροδοά ἰο 811066. ἮΝ. Χὶ. 
37.) ΝοΡυοδβάμοζζαν τ πγοαϊοποα 1 ἰο {πΠ6 ΟἸΔ]466 τηδρὶ, 1 1860 αἰά 
ποῦ τηἰοσργοῦ δ18 ἄγοϑῖὰ (ΠΏ Δῃ. 1}. ὅ.), δῃα 4180 ἴο {88 ὈΪαβρῆθιηθσβ οὗ 
186 συ ἀοά. (ΠΔπ. 11. 29.) ἩΗογοαοίιβ βαγβ, {μαὶ ϑδῦβοιο μδὰ ἃ 
ΥἹΒΙΟΙ, ἴῃ ὙΒ1ΟΝ 6 8 ΘΟ δ 66 ἴο οἱ ἐπ ἔιοο 411} (86 Εἰσγρίδῃ 
Ρτιοβίβ: δηᾷ {μαὺ ΧΌΟΥΧΕΒ οσάογοα πα οὗ {86 βοῃβ οὗ Ῥυ 148 ἰὸ Ὀ6 
ουΐ ἴπ ὑνγο, Δπα ὁπ6 δι4]} μ]δοθὰ οἱ θδοῖὶ β'4θ ο {6 νγᾶν, ἰδαῦ [18 
ΔΥΤΩΥ τηϊρηῦ ρ888 Ὀούνθθη (μοη.5 Τταΐδη 18 βα!ἃ ἰ0 Βανα :ηῇιοίρα 

1 Βῖν Ἐ. Κ΄. Ῥογίοσ᾽ Β Ττδυθὶδ ἰη Ῥοσβὶδ, γοΐ. 11, ΡΡ. 38--- 80. 
3 Τὰνγ, Ἠϊεῖ, ᾿ἷΌ. τἱ, ς. 10. 
9 Ῥη| Βοϊϊσίοη δηὰ ΜδηποΙ οἵ ἔπ6 Μαποχιθίδῃβ, ΡὉ. 811, 812. Τοπάοι οαϊί, 1810. 
4 δαοίοῃϊαθ, πῃ Αὐρπδῖο, ς. 67. δ Αηΐ. δυά. 110. χῖν. ὁ. 1δ. ὃ 10. 
9 τοῦπα ἴῃ ἰος. ᾿ ἘΟΡοΥ δ᾽ 8 ΠῚ] ΒΓ 018, ᾿. δ48. 
8 Ἐη01}1686᾽ε ΗΐδΟΙΥ οὗ τ80 Τατδ, νοΐ. 1ϊ. Ρ. 947. Ἰωοηάοῃ, 1687. 

. 9 Ἐλαρδ6}}} Απεηούδεέίοηοθ ἰὴ Νον. Τοδβὶ. ὁσχ Ἠοσζοάοίο, ἴομ. ἱ. ἢ. 8376. ΟΥΒΟΣ ἰηϑίδηοοβ 
ἔτοιῃ δηοϊδηϊ ὙΎ γα ἃγὸ σίνοῃ ὈΥ τ. ΒΕ ΌΥ, οα Μαῖΐι, χχίν. δὶ]. ; διὰ Καϊηδεῖὶ, Οομημηδηϊ, 
ἴῃ Ηΐδὶ, 1". Νον. Τοεδὶ, γὸ]. ἱ. Ρ. 638, 
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(818 ῥα ἰβῃηηθηῦ ἢ βοῖὴθ στ 6] ]ΠἸοὰβ 608. [ὑ 18 8.1} ργδοῦβοα ὈΥῪ 
[26 Μοουβ οὗ ὙΥ δβίοσῃη Βαγθαγυ, δῃηα 4180 ἴῃ Ῥογδίδ. 

9. ΒΕΑΤΙΝΟ ΤῸ ΏΒΑΤῊ (Τυμπανίσμος) γ͵188 ργϑοί 864 Ὀν Απθοοδυκ 
ἰονναιᾶβ {π6 96.718 (2 Μδοο. νυἱ. 19. 28. 30.) Δα 18 ταξουτϑα ἴο ὈῪ ϑαὶπέ 
Ῥαυὶ. (Η δ. χὶ. 856. ὅ61.) Τῖ8 νγὰ8 8 ρυμπιβμιηθπΐ ἴῃ 86 διωοπρ' (Π6 
Οτϑοῖκθ, απ τγα8 α80.8}}γ ᾿Ἰπῆϊοίθα ὍΡΟΙ βανθθ. ὙὉῇῃδ τϑαὶ οὐ βιρροδοά 
ΟΌ]ρεϊ 88 ἐλβίθπϑα ἰο ἃ βίδκϑ, δῃὰ βϑδύίθῃ (ο ἀθαίδι τι δύο, ΤῈ 
Βδῖη6 ΡῈ ΠΙΒῃγλθηῦ 18 8{1}} ἰῃ 86 ϑιμοηρ {μ6 ΤΌγΚκϑἝ, υηᾶθγ {86 ἀρρ6114- 
ἴοῃ οὗ [86 Ὀαδβίλμδαο: ψι (Π6ηλ, ΒΟΎΤΘνΟσ, 10 18 Β6] ἀοτὰ δε αὶ 

10. ΗΑΝΕΟΙΝα ἀ068 ποῦ ΔΡρΘδγ ἴο ᾶνθ Ὀθθὴ ἃ Ῥυῃίβῃτηθηῦ διαοηρ; 
[1 76ν)}18 δἴνον {μοῖγ βου ϑιλθης ἴῃ Ῥα]θβέπθ. «οβῆυα πὰπρ (δ6 Κίηρ 
οὗ Αἱ οῃ 8 {γϑα ἈΠῸ] ουϑηΐηρσ, (“Φο88. υὙἱϊ. 29.)})ὺ [ὰ Εσγρὺ ΠΟΥΟΥΟΓ 
ἰἴ 88 ἃ ΘΒίοΙΩΔΙΥ ΡΟ ΙΒημλθηῦ [ῸΓ ΙΩΔῊΥ ΟΔΡΙΔ] ΟΥπι685:; δηαᾶ {86 
ΟΥ̓ τ ΐΠ 818 ἡγοσ Καρί θουπᾶ ᾿ῃ ῥσίβοῃ }}} (Π 61} ἴαίβ νγ88 ἀθοϊ θᾶ ; Ὀοίῃηρ; 
οομῆποαᾶ ἀπᾶογ {Π6 1πηγηθαϊαίθ β ροσιπίομαθμοθ, δηα τη μ6 ΠΒου86 
οὗ {π6 οἰϊοῖ οὔ {λ6 ρο]1ς6.3 

11. ΕΧΡΟΒΙΝῈ ΤΟ ὙΙΣ ΒΕΑΒΥΒ ΔΡΡΘΑΙΒ ἰο μᾶνθ Ὀ66ῃ ἃ ρυπ]βἢ- 
τηθηῦ διμοηρ {π6 Μαεάεβ δπμᾶὰ Ῥϑγβίδῃβ. Τὺ νγὰβ ἱηῆιοίθα γε ὁ {μ6 
ΘΧΘΙΏΡΙΑΙΎῪ ΡΙΌΡμοὶ [.Δη16 1, τοὺ τγᾶ8β τα γϑου]Ου ΒΥ Ῥγοβοσνϑᾶ, δηά 
αἰθου γα β οα ἢ18 δοΟΌβουΒ, ὙΠῸ ΤΑΙΒΟΓΔΌΪΥ ροσιβιδα. (ΠΏ δ8ῃ. νἱ, 7. 12. 
16---24.) Ἑγομι μοι ἰδ Δρρϑᾶγβ ο πανθ ραββϑᾶ ἰοὸ {86 Βοιιϑῃβ. ὃ 
Τὴ {δεὶν ὑμοαίσοβϑ ἔθου μδα {πὑὸ βογίβ οὗ απιμδοηιοπέβ, θϑοὶὶ βυ ΠΟΙ ΘΠ] Υ 
θαγθαγουβ. ϑουῃ οί πη68 ἐΠΘΥ οαδῦ θη ὨδΘα ἰο {π6 ψ1ἃ Ὀοδδίβ, ἴο δ 
ἀονουγοᾶ ὈΥ͂ {ποτὰ : {818 Ῥυβῃμηθηῦ νγα8 ἱπηϊούθα οἢ βαυθδ δπᾶ νἹ]6 
ῬΘΥΒΟΙΒ. ΠΟ 68 ῬΘΥΒΟΩΒ ΜΟΙΘ δΒοηῦ ἱπίο {π6 {ποαΐγα, διτηθα, ἴο 
Ὦρδὲ πὶ τ] Ὀοδβίβ : 1 {Π6Υ οοπαιιογοᾶ, {μ6Υ μαὰ {μοὶν ᾿ἴνθ8 δμὰ 
ΠΡΟΣ : Ὀαΐ 1 ποὺ, {π6γ [611 ἃ ῬΓΘΥ (0 {Π6 Ὀοδβίβι Τὸ [118 Ἰδιίον 
8806 (ΘΟΠΟΘΙΏΪΏρ; ὙΓΒΙΟΝ ΒΟΙῚΘ ΌΣΟΙ ρα ΔΟΌ]ΑΓΒ ΔΓΘ ρΊγθῃ ἴῃ ἃ βὉ- 
Βοαπθηὺ Ρ806) βεαιηΐ δὰ] τοΐθυβ ἴῃ 2 ΤΊ. ᾿ν. 17. διὰ 1 Οοσ. χυ. 832. 

ἴῃ [86 δλ86 οὗ σδογίδϊῃ δχ γδοΓ  ΠΑΣΥ͂ ΟΥΙ 1818, Ὀαβιθβ ἱπῆϊοηρ; 
ὍΡΟΣ βοτὰ {π6 βοηίθῃοα ο Ὑυ πο ἰΠΘΥ͂ Ππαα Ὀθθὴ ΘΟμαἀοιηπο, 1ὑ νγ88 
ποὺ ὕππ818] ἰο ἀσθηλ 158. {μ6ὶγ Βουβθβ, δηα σχοάμυοο ὑμότὰ (0 8. σοιθσηοι 
ΡΪδοθ ἴον 811 δῃᾶὰ ἀσηρ. Αὐηοῃρ οἴμοσ (μίησβ, ΝΟΌΙΟΒΔαποΖΖζὰν ἀ6- 
Πουπορα {815 αἰδρτασο [0 ἴμ6 αἰνίηοσβ οὐ Ομδ] δα, 1 ἴον ἀϊα ποῖ 
ἄθοϊαγα 8ὶ8 ἄγοδῃλ [0 ῃἴτα (12 8ῃ. 11. ὅ.); δῃηᾶ δέζογνγαγαβ ἴο 411 δι οἢ 88 
βου] ποῖ τοσβδὶρ (86 αοα οὗὨ Κ΄ μδᾶάγβοι, Μϑβηθο, ἀπ Αρϑάμερο. 
(θη. 1.3. 29.) Αμα αγῖυβ ἐμβγθαίθηθα [Π6 βαῖλθ ρυ πβῃγαθπῦ ἴο {8080 
γγ80 Βῃου]α πιοϊθϑῦ {πὸ 68. (ΕΖγὰ υἱ. 11.) 1π {818 σὰν {86 Βομδηδ 
ἀεδβίγογθα {86 Βοιδα οὗ ὥὄρυγιιβ (ὐαββὶιβ, δίνουν [Ππ6 Ὺ δα ρῥγϑοὶρ᾽ διθα 
᾿ϊπὶ ἴτομι (86 Ταγροίδῃ τΌοῖ, ἴῸΓ Βανϊηρ (8485 Π6Υ͂ Βαϊ) αἰπηθᾶ αἱ 
ἔγσδῆηγ. ΕἸσίμον, {π6 ᾿ιθδάβ, βδηάβ, δὰ ἔθοῦ οὗ βίδίβ οὐ ΠΑ ]8, 
ὙΟΙΘ 80 ἔγθα ΠΥ οὐ ΟΥ̓, ἀπα χοᾶ ἊΡ ἴῃ {Π6 τηοϑὺ ρυ]16 Ρ] 4668, 88 
8. ὙΑΙΠΙΩρ (0 οἴμοσβ. ΤῊΪϊΒ ρυηἰΒηπηθπΐ οὈἰδὶηβ διηοηρ {π6 ΤΌΓΚΒΕ, 
Δηἃ νγὰβϑ ᾿πῆιοίθα οα {Π6 βοῃβ οὗ Εἰ μηοη ὑπ Πα ὑγθδο ΤΟΊ ΒΥ 
τουγἀογοᾶ ΒΒ ροβμϑίμ), ὈΥ σοτατηδπα οὗ Πᾶνα : τὸ δοχημμδηαοα {δὲ 

" Βδαννβ ΤΎΘνοΪ5, νοΐ. 1. Ρ. 4567. Μοσίου᾽ Β ϑοοοηὰ ΦούγηΘΥ, Ρ. 96. 
Ξ ὙΠΚΙΠΒΟΙ 5 Μδηπογβ, δος. οὗ [6 Αποίοπι Εσγριεΐδπε, νοὶ, ἰδ. Ρ. 4. 
8 ΤῺϊ8 Ὀδγθδσγοῖβ τηοὰθ οὗ μα ωαμὸ θμν 811}} οχίδίβ ἰπ Μοζοοοο. ὅ'.θοθ δὴ ἱμέοσγοδίζη 

τὰ ὐπὸν ἴτοα Ηδϑιβ Αοοουης οἵ Μοόσγοοοο δηὰἃ Εδσ, ἰῃ ΒαγάοσΒ Οτίθηϊαὶ 1λοσχαίοχο, τοὶ. δὶ, 
Ῥ. 307. 

4 Ὁίουγβ. Ηδϊοασηδϑθ. 110. υἱϊ!, δο. 78, 79. 
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ἔδ:ι6 Δβ88ββηβ᾽ Πδηδ δηᾶ ἔδοὺ βῃουϊὰ 6 ματρὶ ὉΡ ονοῦ {π8 ροοὶ οὗ 
ἨδΡτοι, Μϊοῖ 88 ΒΓΟΌΔΘΟΙΥ ἃ ρἷδοθ οὗ στοαί στοδβδοτί. Απαοπρ {80 
ποιοῦ ΟΠ άϑθδηβ, ουἱιϊηρ ΟΠ {Π6 Ὡοδ6 δῃηᾶ οϑγβ γγαϑ ἃ ΟΠ ΠΟΙ 
Ῥυπιβημηθηΐ οὗ δ υ]ογοσθ. ΤῸ (Π1ϊ8 (μ6 ρχγοριοΐ Ε)Ζα 16] δ] 68, 
(χχι. 2ὅ.) 

12, ΟΒΟΟΙΞΊΧΙΟΝ νγᾺ8 8 ρ πΙβῃπηοηΐ πῃ οι [πΠ6 δποϊθηῖθ ᾿ηΠϊοίοα 
ΟὨΪΥ οἢ [Π6 τηοϑὲ ποίου! οὐ 8 ΟΥΙτ 48 ἀπ τηλ] οἴ οίοταε. ΤῊΘ ΟΥΟΒΒ τῦ88 
"866 ΟΥ̓ ὕνγο Ὀδδη,8, οἰ 6 ΟΥΟϑβίῃσ δ΄ [6 [00 δ τρῃν δηρίθβ, ΟΣ ἴῃ 
186 τη166}]6 οὗὨ {πεῖν Ἰδηρσία {κα (Π6 Ἰοίίου Χ, Τῆογα γα5, Ὀοβἰ 468, 8 
Ρΐδθδα οἱ ἴΠ6 οϑῃίγο οὗ {86 ἰγβῆβνοσβα θθϑπι, ἰο ἢ ϊοἢ γγ)88 αἰϊδομοα (ἢ6 
δοσιι 58 100, ΟΥ δίαίοιηθηΐ οὗἉ {π6 οὐ ΡΥ 8 οσίπια ; Τοροίθον 1} ἃ οἶθοθ 
οὗ νοοά {μαὺ ῥγοϊοοίθα ἔγοπι {π6 τα 416, οὰ πο (Π6 ΡΟΥβομ βαὺ 88 
ὁπ ἃ ΚΙιπα οὗ 8864]6, δπὰ ὈγῚ στ βῖοῖ (16 ψΠ016 ὈΟΘῪ τγαϑ βυρρογίοα, 
ε΄ υδπ Ματγίγσ, ἰπ [18 ἀϊαϊοραθ τι ΤΎυρῆο {Π6 “76νν, ρίνοβ (}18 
ἀεβοσιρίίοη ; δῃά ἰΐ 18 σογίῃυ οὗ ποΐβ, ἐπδὲ ἢ6 ]νϑα ἴῃ (86 ἔοστηον ρατὶ 
οὗ (δ6 βεοοπᾶ οϑθηΐυγυ οὗ {6 ΟΠ γιϑίδπ γα, Ὀαίογο (πΠ6 ῥα πἰβῃμηθηΐ 
οὗ {δὲ ογοδβ νγ)ὰβ δ ο θμῃο, Τἢ6 ογοβϑ οὐ τὶ οὶ ΟΌν Ἰωοτὰ ϑβϑυβοτοᾶ 
Ἧ85 οὗ ἰπ6 ἔοττηδνς Κὶπά, Ὀθὶηρ μυ8 τοργοβοηΐθα οἱ 8}} δῃοϊθηΐ πηοπυ- 
ΤΟ Ὠΐ8, ΟΟΪη8, 8Ππ6 ΟΓΟΒΒ6Β. 

Οτυοϊ χίοῃ 18 ὁη6 οὗ {16 πιοβί ὁΓ6] δπά ἐπὶ ἐπυβο τς ἀοβίϊβ, τ 1 οἢ 
{Π6 τί οὗἉ ἱηραοηιουβὶν ἑοσταθηϊηρ δη4 ΟΧ συ Βῃϊηρ 116 ἐνὸν ἀον βοα, 
ΤῊΝ πδκοὰ ὈΟαγῪ οὐ {πι6 οΥἸ Πιῖπα] νγγ88 ϑίθηθα ἰο {π6 ἀρτῖρσἢῦ θϑλμ ὈΥ͂ 
ΠΔΙΠ]ΠΙηρ οΥ ὑγίπηρ' (μα ἔδοί ἰο 1, δηα οῃ {86 ἰΓδῆδνουβα θθδῖὰ ὈΥ͂ πδι]ηρ 
ΠΑ Βοπιθίϊμηθβ ὑὙϊηρ {86 ᾿ιϑη8 ἰο 16, ὙΏΟΒα ταθιιθσγβ, Ὀοὶπρ' {116 
σταυά 1πδίγιπιοηΐθ οἵ τλοίΐοῃ, τὸ ργονι θὰ τυ 10} ἃ στοδίου αυδηγ οὗ 
ΠΘΥν68, ΧΕΙ (ΘΒρθ οί γ {πο86 οὗ [ἢ6 μδηα5) ἀγα ῬθΟΌΠΑΥῪ 86 8106. 
ΑΒ ἴδ6 ποῦνεβ ἃγϑ {Π|6 1πδσαπιθηίβ οἵ 411} βαῃηβαίίοη οὐ [6 6]1πρ’, σοι πη 8 
1η {π6 ραγίβ ποῦ ὑμ6Ὺ δρουπά ταυδὺ 6 ῬΘου ἸΑΥΪΥ ρδὶη 1]; Θβρθοῖα 
ἤθη ᾿ηῇϊοίοα 18 ϑυοῃ τυᾶὰθ ᾿πϑίσυμαθηΐβ ἃ8 ἰαγρθ Ὡ4118, ἰΌσοῖθ]Υ 
ἀτσίνοῃ {πγουρ [86 χα βιο] Υ ἀ6]1οαΐο ὑθ μα η8, μδγνθϑ, δηα ὈΟΏΘ68 οἵ 
1πο86 ρασίβιυ Τα ΠΟΙΤῸΣ οὗ {Π18 ρᾳ πΙβπηθηὶ 111 Ἀρρϑαγ, ἤθη 1Ὁ 18 
σοπβιδγοὰ (παὶ {Π6 ῬΘσβοι τᾶ ρου θα [0 πῆρ ([Π6 πο ]α ποῖριΐ 
ΟΥ̓ μἷθ θΟΟῪ Ὀοϊηρ ὈΟΓΏΘ ἊΡ ΌΥ͂ [ἰδ ΠΑ] 6 ἃ δαπαβ δηὰ ἔδοϊ, δᾶ ὈὉγ 186 
Ῥτοϊθοϊπρ Ρΐθο6 1η {πΠ6 τη146]6 οὗ (δ6 ογοββ,) ὑπ] ἢα ῥϑυβῃδα {Ππρουρὶὶ 
ἈΘΌΒΥ 8ῃηα νη οὗ ἰοοά. ἼΒογα δῦ ᾿πβίδποθθ οὗ ογυοὶῆθα ρογβοπϑ 
᾿ἱνϊηρ ἴῃ {818 Θχαυϊδιίθ ἰοσίαγο βονοσαὶ ἀαγ8. ““ΤΠ6 τ 86 δΔη4 δάου- 
ΑὉ]6 Αὐΐδοῦ οὗ ουν Ὀαΐπρ᾽ μα ἔοστηϑά δηᾶ οοπδβυϊξυϊοα {π6 δοσῖο οὗ ουγ 
Βοά 68 1π βοῖ ἃ τηϑγο Ὁ] τηδῆπογ, {παῦ ποίμὶηρ νἱοϊθηῦ 18 Ἰαβίϊηρ, 
ΕΤΙΘΒΙγ ἀδαίῃ βοβ] θα {μ6 αγθ8 οὗ ἐποβα υυοίσῃθβ Ῥ'ΘΏΘΓΆΙΠΥ ἴῃ [ΠΓ66 
ἄλγα. Ἡσηροσ, {μιγοῦ, δά δουΐα ραὶῃ ἀϊδηχιββεα (μθτι ἔγοτα {μοὶν ἴπ- 

5 Ἡαστηοτ Β ΟΡθοσυδείοηϑ, νοΐ, ἱ. ΡΌ. 601, 502, ΤῊΪ6 Κἰηὰ οἵὨ Ῥῃππιβητηθηῦ γγ88 ἴῃ τ86 ἷἰπ 
ἴδιο εἰτης οὗ Μοβδιητηοᾶ, νῆο ᾿πἰγοάθοοθ ῬΠΑΓΔΟΝ 88 δεαγίην, 7 ἐοἱϊ σιιγεἶν οί 0" ψοι δαηαε 
απά ψου ὕξεῖ οκ (δὲ ορροεῖίε οἰάεα; {παὶ ἷ8, ἄγει τὸ τῖρς Βαηὰᾶ, δηὰ ἴμθῃ ἐπὸ ἰοῖς ἔοοῖ; 
πεχὲ [6 ἰεΐξ μδυά, δπὰ ἴμθη τΠ6 σίξῃς ἴοοῖ, Εογδη, οἰ. χχ. 74. δηὰ χχνΐ. 40. (8416 8 
τγδηβἰδείοη, ΡΡ. 359. 804. ἐϊο. οὐἱι.) 8.06 δἀάϊτομδὶ δχδίηρὶεθ οὗ βίο συ ]]διΐοηθ ἱπ 
Βατάετ᾽ κ Οτίεπεδὶ [ἠιογδίτιγο, τοὶ. ἰΐ, Ρᾧ. 186. Ὑ βου Β Ὑγδνοὶθ ἰῃ Εργρὶ δηὰ [86 ΗΟΙΪΥ 
Ιδηᾶ, ΡΡ. 8375---877. 

2. Ὧτ, Αἄδηιν Οἴδγκο ου Μαῖί. χχυΐ 85. ἘθὺῚ ἴΠ6 τοϊηδίηαοῦ οὗ [Πΐ6 δοσουηὶ οἵὨ [86 ογα- 
εἰδχίου 186 διδὸν 18 ἱπἀοδιρα ἰο τ. Γαγά πον Οὐ ἢ Υ οἵ ἴπ6 αὐοΒρεὶ Ηϊδίογν, ρϑιὶ ἱ, 
δοοκ ἰ, ς. 7. 88 ἰχ.---αΥί!., αηὰ Ὦν. Ἠδγνοοῦ᾿  Τηἰγοἀποίίοι ἰο [6 Νονν Τοδίδπιθηί, νοὶ. ἰἱ. 
ΡΡ. 386---35.58, 

ΥΟΙ,. 111. Ν 



118 Ῥωμηϊεληιεπί5. πιοηἐοηφα ἐμ ἔδιο ϑογίρέμγεα. 

0] 6γ8]6 βυβδυηρθ, ΤΠ τἱΐοβ οὔ βορυίιγα σσόγο ἀθηϊθα πο. ὙΠΟΙΓ 
ἀοδὰ Ὀοάϊθβ σα ρΘΏΘΓΑΙΥ Ἰοΐδ οα [86 ΟΥΌΒ868 οἡ ΜΒΙοῖ ΤΠΟΥ͂ ΘΓ 
ἢγβι βυβρθηαθα, δηα ὈΘοΆπιΘ ἃ ῬΓΘΥ 0 ΘΥΘΙῪ ΤἈΥΘΠΟῸΒ δαδδβὶ αϑα ο8τ- 
ΠΙνΟσοΟῸΒ διτα.} 

(1.) ““Ογυοϊβχίοι οδίδϊποα διηομῃρ βου γα δποϊθηῦ πδίϊοηβ, [86 
Ἐργυρδμηβ", Βογβῖδπ8, ασθοκβὅ, δὰ εἰμ ύβνοδα ΤῊ Οδν μερὶ πῖδηβ 
σΘΏΘΓΑΙΥ δα)υάροα ἰο [118 ἀοαῖμ {Π6ῖν απίογτίυπϑῖθ πα ππβυσοθββῆι 
ΘΟΙΑΠΊΒΠ6Υ8." ἐμοῖο ΔΓΘ ΤΩΘΔΗΥ͂ ὈΠΉΔΡΡΥ ἱπδίδῃοοϑ οὗ 186. ΤΉΘΥ 
ογυοδοά Βοι τ! οαγὅ, τ Ποιὰ ὁ πΒΌ1 ἢ 64118 ἐμ61ν Κίπρ, π᾿ πο {μον ἀειοοϊρα 
ηἷβ ᾿πίθηἀρα ἀδβίσῃ οὗ Ἰοϊηΐηρ Αρδίμοοϊθβ. ΤΏΘΥ ογθοίθα ἃ ΟΥῸ85 ἴπ 
186 τηϊᾶβὲ οὗὨ 16 ἔοσγιιμη, ου ψ ΠΙΟὮ ΓΠ6Υ ΒαΒροπαο6α Πϊπ, δηα ἔγτοπι τ ΒοΝ, 
ΜΙ ἃ στοαὺ δηα ἀποομαυογοα βρὶγιῦ, δι δύ 411 [18 βυδγηρθ, μ6 
ΒΥ ΟΣ ᾿ηνοὶρμοα ἀραϊπδὲ ἰμθπὶ, απ ἀρὈταϊ θα ἰδθπὶ σι 4}} (μ6 Ὀ]δοὶς 
ΔΗ δἰγοοϊοιβ ΟΥ̓ Π)68 ΠΟΥ δα Ἰαὐθὶγ ρΡογροίγαίθα. Βαΐ {Π|8 τηδῆῃοῦ 
οὗ δχϑουξίηρ; οὐ Ώ1η818. γον] πηοϑῦ διηοηρ ἴΠ6 Βοιδη8. [10 νγ88 
ΘΏΘΓΑΙΥ 8. ΒΟΓν1]6 ΡἰΒῃτηθηΐ, δπα οἰ] ΘΗ 1πΗῆ]ο θα ὁπ ν1]6, ψοσίΒ- 
ΠΣ δη ᾿ποουτὶρῖθ]6 βίανοβθ [Ι͂ῃ σϑίδγοποθ ἴο {π18, (86 Αροβίϊο, 46- 
βου ηρ' (Π6 Θοπαδβοθηδβῖοι οὐ «}6β08, ἀπ 8 Βυι θπλϊββίοῃ ἴο {1118 ταοβὲ 
ΟΡΡτοθυίοιι8 ἀθαίδ, γθργϑβθηίβ ᾿ἢἷπὶ 88 ἰδ ῖπρ' ὌΡΟΣ Ὠϊπη861} [86 ἔοστη οὗ 
8 βοσυδηΐ (ῬὮ]]. 11. 7, 8.), δῃᾷ βϑοοταίηρ οὈθαϊθηΐ ὅο ἀθαίδ, ουθὰ {μ6 
ἀοβδίῃ οὐἁὨ (δ6 ογοβϑ. 

(2.) “1 νγδϑ ὉΠΙΥΘΓΈΔΙΥ δῃα ἀοβογυθαϊυ γοραΐοα {86 τιοϑὺ βῃδσυηθῖαϊ 
δηα Ἱρποιηϊ ποι ἀθϑίν ἴο ἡ !οἢ ἃ ψυϑίοῃ οουἹᾶ Ὀ6 ἐἀχροβθᾶ, [1π δι ἢ 
ΔῊ ΟΧΙῦ ἬΓΟΓΘ ΘΟΙΏΡΥΙΒΟΑ ΟΥ̓ΘΓΥ ἰᾶθα δηαὰ οἰγουζαβίδποας οὗ οὐϊιπι, α16-- 
στα, δηα ρυ]ῖο βοδηά δ]. Ἡδθποθ ἴδ6 ΑΡοβῦ6 τραρη ῆἔθθ ἀπά ἀχίοὶδ 
186 στοοῦ ον οὗ οὔὖῦ Βϑάθϑθιηδςσ, ἐπ ἐλαΐ τοϊιῖϊδ τῦδ ᾿εγὲ ψεοΐ ξίΠΉΟΤΕ, 
ΟἈγὶβέ αἰδα ον ιι8, ΘῈ 07 ἐδλ6 7ον δε δοίογε ἢΐπι, σπάμγεα ἐΐε οτοες, 
ἀρερίϑίησ (δς ὁὄλαπιε (οι. ν. 8. ; ΗδΘΡ. χί!. 2.) ἀἰθταρδσγαϊηρ ΘΥΟΤῪ 
οἰγουτηβίδποθ οὐ ρυ] 16 ἱπά!ρ τ Υ δηα ᾿πίϑιυ τ ἹΠ ΒΙΟᾺ δυο ἃ ἀοδίῃ 
γγ 838 Ἰοδ 64, ““1ὑ νλϑ ἴγοτῃ ἰπ6 1Ιάθα {86 ὺῪ οοπποοΐθα τι δυο ἃ ἀραίῃ, 
{μαῦ {Π6 ατϑοκβ ἰγοαίθα [Π6 δροβί]θβ σι {μ6 ἰαϑὲ οοπίοιηρ᾽ δπά ὈἱΥ 
ἴον ῬΌΡΙΠΟΙΥ Θεαθαυ πο 'ῃ [16 Θλι86 οὗ 8 ῬΡούβοι ἢ δα θ6οη Ὀγουρδὲ 
ἴο {118 τοργοόβϑομι] δηα ἀἸϑῃ οπΟΌΓΔΌ]6 ἀθαί ΟΥ̓ 18 οὐσσῃ οουπίγγημβδη. 
ΤῊ ῥσγθδομῖπηρ οὗὨ {πΠ6 ΟΥΌῸΒ8 γγχ1ἃ8 (0 ὑβϑῖὰ ἔρο Ἰβθηθ88 (1 Οὐ. 1. 28.); 
186 Ρῥγοιαυραύϊοη οὗ ἃ βυβύθῃῃ οὗ το] ρίοι ἰμδὺ δα θθθη ἱδυρμῦ Ὁ ἃ 
ῬΘΥβο ὙΠΟ, ὈΥ͂ ἃ πδίϊομαδὶ δοῖ, δα ΡΟ βυβεγθα {86 Ρυπιβῃτηοπί 

᾿ ῬΡΑΒΟΘΒ ἴῃ ΟΓπ 6 οοῦνοθ,. Ηογαὶ. Ερἰδβι. 11}. ἱ. ορὶβὲ 16. γὸσ. 48. 
Ψα]ασ, πϑηΐο οἱ σδηΐραβ, οσυασὶδυδαιο το] τ8 
Αὰ ἔτι ῥσγορογδῖ, ρασίθιηαιθ οδάδυοσίβ δβοσί, Φανθηλὶ, βδι. 14. υὸὺσ. 77, 78. 

4 Ῥοη6 ΟΣΌΘΘΙΩ δοῖγο. Φαγνομηαδὶ, ϑὅδι. 6. γα σ. 2) 8. 
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πα ἀοαῖῃ οὗὨἨ (᾿6 πιοδὺ .861688 ἀηα ΔΡΑΠἀοΠρΘα βἷανο, γαβ8, ἰὴ {ποὶγ 
14688, 186 Ἰαδὺ 1πἰδίυδίοη ; ἀπα {π6 ᾿σγοδοπίὶπρ οὐἩ ΟΠ γδὶ οτγυοϊῆοά, 
ῬυθΠ βδτηρ τὰ ἐμ 6 του] ἃ το σΐοι ἡ πΟ86 συ πάοῦ Βα θα Οἢ. ἃ ΟΓΟΒ8, 
ΔΡροασοά [86 ᾿αϑί δοβυσαι νυ δηα πηβάηθθβ" Τὴ Ἡρδίῃοηβ ἰοοκοα 
ὍΡΟῚ {{6 αὐἰδοβτηοθπΐύ οὗ {π6 ὑτιταλνο ΟΝ γΙϑύδη8 (0 ἃ τ ] σομ ἡ ΏΟΒ6 
ΡΟ] ϑἴοσ πδα οουιθ ἴο βιοἢ δὴ δη, 838 δὴ ὑπαουδίρα ῥγοοῦ οὗ {μοὶγ 
αἰΐξεῖῦ σαϊῃ, {πᾶ ΠΟΥ ποτα ἀθείσογϊηρ {Π6ῚΥ Ἰπύδγθδῦ, οοσηξοτί, δηα μὰ 
Ῥίποϑα, Ὀγ δαορῇπρ βυοἢ 8 δϑυαίθια ἐουπαθα οἢ βιιοἢ 8 ἀἰΒῃοποῦγΑ Ϊ6 
οἰγσουχηδίδηοα. ΠΝ ΒΆΓῚ6 ἱπΏ ΓΘ ΠΌ ΒΟ 14] ἈΠ ἱρποσηϊηυ ᾿ιδὰ ογιιοὶ- 
Βχῖοι ἴῃ {86 οϑἰτδίϊοη οὗ 86 6ν8. ΤΟΥ ἱπαάθοα δῃηποχρά στηοσΘ 
σοταρ ϊοδίθα υθίο β μ 688 ἰ0 1ἴ, ἔῸΥ [ΠΥ δδἰθοιηθα [ἢ6 ταϊβογοδηΐ τ ΠΟ 
88 80) υαροα ἰο διιοῖ δῃ δῃα ποὺ οἱ ἰὼ θ6 δρϑαπάομοά οὗἉ τηϑη, Βα 
ἔογβδκοῃ οὗ ἀοά. Ηδ ἰδαῦ 18 Παπρθα, βαυϑ {π6 Δ, 18 ἀοουγβοα οὔ (οἄ. 
(θδϑυῖ. χσχὶ. 23.) Ηδρμροο δέ. δαὶ, τοργϑϑοηϊηρ ἰο {Π6 (ἀΔ] ἴδηι (86 
ΕἸΤΟΣ οὗὨ «6808, γῇ το] θα βϑα τ8 ὕσουῃ {πα΄ οὔτ ἴο νοῦ ἰδ6 Δ οὗ 

οϑοδ ἀενοίθα 08, ὈΥ Ὀεϊηρ' τὴΔ46 ἃ ΟΌΥΒΘ [ὉΓ 8, ὈΥ͂ ΒΕ ΓΙ ληρ ἴο Ὀ6 
ἰχοδίθα [ῸΣ ΟἿΪΣ ΒΆΚ68 38 8 ΘΧΘΟΓΑΌΪΟ τηδ᾽οίδοίοῦ, ὑο ΒΟΥ {86 ΒΟΥΓΟΓΡ 
οὗ δυο ἃ ἀδαίῃ 458 (γιϑί υοϊ πηςαυ δπαυγοα, δα 8, 72 ἐξ τογτξίεη ἐπ 
ἐδ ἴαιο, (πγϑρα ἐ8 εὐεγῳ οηδ ἐλαΐ μαπσείς οπ α τες] ((ἀα]αῦ. 11}. 18.) 
Απά ἔγοτῃ {818 Ἔα ργεβθ ἀθοϊδσδίοη οὗ 76 ἰαν οὗ Μόοββθβ Θοποθσζηϊηρ, 
ῬΟΙΒΌΏΒ ἐμ Ἔχθοι6α, γΧ͵7ὶΑΎ θ ΙΔΥ δοοοηΐ ἴῸΣ {πα δυδγϑίο (86 «68 
ἀϊβοονογοα ἀρβϑιηδὺ ΟΒγιδυ δ γ, ἀπα ρογοθῖνα {86 ΥΘΆΘ0η οὗ ψδαῖ δ. 
Ῥδὴ] δεβϑοσίβ, ἱμαὺ {86 1. Ῥγεδομῖηρ οἵὁἉ ΟΠ γιεῖ οσυοι θα τγ88 ἴο {π6 “6ν8 
8 Βπ ὈΠηρ-Ό].οΚ. (1 ον. 1. 28.) μα οἰγουμηϑίδμοο οὗ [Π6 ογοδδ 
οδαβοα ἐδοῖ [0 βίυτ]6 αὖ 1ἴΠ6 νϑγῪ σαία οὗ ΟΠ τ βυϊδ γ.ὅ 

(3.) “Τπο βουϑγαὶ οἰτουμιβίβῃοοϑ γο]αίθα ΟΥ̓ [86 0 Θυδηρ 6] 188 88 
ΔΟΟΌΤΩΡΘΗΥΙΩΡ (Π 6 ογυοἰἄχιοη οὗ «6818 66 ΘΟΠ ΟΥτΔὉ]6 ἴο [86 Ἐομηδη 
ουδίοτα ἰπ βομ ΘΧΘΟΆΙΟΠΒ; δη4, γα ΘΠ οοσουγτίηρ ἴῃ δηοϊοηῦ 
Δα Ποσβ, 40 ποῖ ΠΥ τοβοϑού Ὀθδυῦν δηᾶ Ἰυβῖγθ ΡΟ {Ππ6 886 ῬδβΒΑρ8Β, 
δυΐ ΒΑΡΡΙΠΥ οοττορογαΐθ δηα οοηθττα {Ππ6 παυσδῦννο οὗ [Π6 βδογοᾶ ρθῃ- 
τη6},7 [6 Μ1} ΧὨ ὈΘΙΌΓΘ ΟἿΥ Το άθτβ ἃ ἀθίβι] οὗὨ [Π6886 ἃ8 ὑπ 0 
ΑΓῸ ΒρΡΘΟΙΠ δα ὈΥ͂ (86 Θνδηρθ δ, 

1“ Ἑτοτι [ἢ]18 οἰτοπτηδίδῃοθ,᾽" ΒΔγ8 Ψπϑὲΐπ Ματίγτ, “ 186 Ηδδίβοηθ ἀγα ἤἸ}]Υ οοηνϊπορὰ οὗ 
ΟἿΤ τηδμ688 [ῸΣ οἰ νης ἴδ βεοοηὰ ρ͵δοθ δον [Π6 ἱτηπγχαῖΔ}}}6 δηὰ εἴογηδὶ αοἄ, ἀπ ΕΔΙΒΟΥ 
οὗ «11, ἴο ἃ Ῥούβοῃ ἯΒΟ τγῶβ οἵτιοὶ 64] Φυδιίπ Μαγῖγτ, ΑΡοὶ. 3. Ρρῃ. 60, 61. εἀϊι. Ῥαγίβ, 
1626. Εἰ αὶ Πουγΐηοπι ΒΏΠΙΤΩΟ ΒΌΡΡ] οἷο ῥὑσγὸ ἔδείΐηοτγο ρυῃίΐζαχῃ, δὲ ογαοὶβ ᾿ἴσηδ ἔογ θα 
ΘΕΤΟΣΙΟὨΪΩ8 ἐμ α]αίογ, σοηρταθηι δ, ρογὰ 018 δοο] σαι ῖβαθ ὑγδαϊξ αἰλατία: αὐ ἰὰ οοἰδδῖ φυρά 
τποσοζαγ, ΜΙηποῖυβ ΕΔ ἶχ, Ρ. 57. οἄάϊι, Πϑανὶβ. Οαπίδ. 1712. Νατῃ ᾳυοὰ τε] ρἰοηὶ ποδίγρ 
δποπυΐποῖ ποχίυγη οὐ ΟΣΈΟΘΙΣ 6}18 Θιάβοσὶ 118, Ἰοηρα ἀθ νἱοϊηῖθ υογι Δ 018 οστηῖϊ8. Μίη, Ἐσίὶχ. 
Ρ. 147. 

2 ΤὮδς {818 νχὰβ [πΠ6 ϑοπεηθηὶ οὗἨἁ [π6 ΗδδιβΘῺΒ σοποογπὶηρ ἴδ6 ΟὨ τ βιδηδ, δὲ. Ῥδὰ] 1η- 
ἔοττηβ 5, δηὰ πὰ ὀχβοσχίβ ἴῃ ῬὮΣ ΡΡίδηβ ποῖ ἴο Ὀς αἰϑοουταροα ὈΥ ὦ. ῬΔ1Ρ.1. 238. Νοι 
ἐπε! ἀδιδα ἴῃ δου ίηρ ΌΥ γοῦγ δυθσβασίθβ; [Ὁ ᾿πουρ ἢ ὉΠΟῪ ἸΟΟΚ ΡΟῺ γΟΌΣ δἰδοδιηθης 
ἰο 186 ἀοβρεὶ δ8 δὴ απἀουριοά ρμγοοῦ οὗ γοῦν αἰ Σ σταΐι, γοῖ ἴο γοῦ ἰξ 18 ἃ ἀδεβοηδίσαι οι 
οὗ γοῦχ βα]υδίΐθη --- ἃ βαϊυδίίοη πο Βα οὐ ἴον (5 δυο. 

3 ΤΎγυΒο [80 Φ6Ὺ ΘΥ̓ΟΤΥ πΟΤΟ δϑδοίβ [0 ἴχϑϑς ἔς ΟἸγϑι δὴ τοὶ σίσῃ τὴ οοπέομορῖ, ΟὨ 
δοοοδτς οὗἩ {ΠῸ οτυοίβχίου οὗἉ 16 δυῖποσ. Ηο τίαἀΐϊοα!οθ 18 ῥγοίδβϑοσθ 70: θη οσιρ Δ] 
ἐεὶν ΒΟΡΟΒ ἰπ ἃ τδη ὙΠῸ ΜῺΒ ογυιοὶθοα! Ἰίαϊος. οπὶ ΤΥΎΡἤΟπΘ, Ρ. 388. ΤΠθ Ῥεγβοι 
δότω γοῦ 6861} γοῦν Νοεβίδῃ, δα γ5 6, ἰπουστοα [86 Ἰαϑί ἀἴθρσταοο δηὰ ἱσῃοσηΐηΥ, ἴοσ Βα [0] 
πηάοσ (86 ρτοδίοδε συγδο ἰπ ἴ.6 αν οὗ αοἀ; ἢθ νᾶ8 οτποϊδεὰ  Ρ. 90θ. Αραίῃ, 6 πηῦϑὲ 
μιεδίξβές, βαᾶγϑ ΤΊΎΥΡΒΟ, τ ἢ τορχαγὰ ἰ0 ΟἿΣ δ ον 8 Ῥογδοῦ, ΠΟ ΜῺ848 80 ἸρΠΟΙ σΏΒΙΥ 
ετιοϊδεά, θοῦ 6 Μοερέδῃ; ἴον ἰΐ 8 πτϊάδη ἰὼ ἰδ ἰἂν, Οτιγθε 18 ΘΥΟΙΥ͂ 06 Ὑὅο ἷδ 
διδωοροὰ οὐ 84 οσοδβ, ΦΔαδίίη , διδίορς. οατη Τγγρθσῃο, Ρ. 271. οὐδ, Φοῦ. 1οπάοηῃ, 
ΤΩΝ β68 880 ραϑοβ 272. 288, 878. 892. 8.86 αἰοὸ ωβοῦ Ηἰσὶ, Ἐκοὶ, ὑρ. 171. 744. 

ν 2 



180 Ῥμηϊθδηιοηΐα πιοπέϊοποα ἐπ ἐδιο ϑοτίρέμγεν. 

ΕνογΥ τηδυῖς οὗ ᾿ΩΥ {παῖ τη8]}106 οου]ὰ βαρσροαὺ τγάβ δοσυταυ]αϊοα 
ΟἹ {π6 Βοδὰ οὗ οὖν Βδάθοιμθοσ. 116 6 ψγ͵ϑ ἴθ {86 δὶρῇ ῥυῖθδί δ 
ἤουβο ἐλον αϊά 8ρϊξ ἴηι ἠδ αοο απὰ διιβεἰοα ᾿ξϊηι, απὰ οἰΐογε δηιοίθ ἀξπὶ 
εοἱέδ ἐλε ραΐπι5 00 ἐλεῖγ λαπάϑ, βαγίπρ, ῬΡορλοθν ππίο μι, ἐδοι Οὐ γίδέ, 
τοῖο ἐδ λ6 ἐλαΐ βπιοίε ἐΐεε ἢ Οἷα ν ΧΧΥΙ. 67, θ68.; Μεγ χῖν. 6ὅ. 
Ῥῃδίο, μΒοδυίηρ ὑπδὺ οὐν Ἰωογὰ νγ)͵88 οὗ (1411166, βαπί τὰ ἴο Ἡ χοᾶ : δὴ 
Ῥοίογε 6 8 ἀϊβιλιϑβθα ὈΥ ἢϊπι, ᾿εγοά, το ἠδ πιθη ΟΥΓ τοαν, 85εἰ ᾿ϊπι 
αἐποιισῆέ; απά πιοολεά ᾿ἕηι, απα αγταψεαά ἐπι ἵπι α σογσεοις τοῦδ. (ἸαἸκ 
χΧχὶ. 11.) Ηδο ν8 ᾿ῃβυ θα δα τηοοϊκβα ὈΥ {Π6 βο] ἀΐθσβ, μοι ῬΙ]δῦθ 
ογἀογοα μἷπὶ (ο Β6 βοουγχοα {π6 ἢγβί ὕπη6; {πᾶὺ ὈΥ {π8ὺ 6586 ρυῃ- 
Ἰδτηθηύ δ6 πὐϊρἢὐῦ Βα ΒΥ (86 «678 πα βᾶυβ [18 116, 88 18 γοϊαίβα ὈγῪ 
δι. Φοῆη. Αἴτοσ Ῥι]δῖο μδᾶ οομάοιπρα ἢ ἴο 6 ογυοϊβοά, 186 ΚΘ 
ἱῃαΙρΉ 168 ΤΟ ΣῸ Γαρθαίθα Ὀγ [86 580] ΊΘ ΓΒ, 88 ὙΓ6 ΔΙῸ δββιγοα ὈΥ ὑπὸ 
Θυδηρο] !δἰ8. (Μαίί, χχυῖ!. 27 ----81. ; Ματκ χν. 16--- 20.) “πά 
δἰγρρεή ἀἴηι, απά ριιὲ οπ ᾿ἶπι α δοαγίοξ τοῦφΦ. «πὰ τοΐφη ἐλεν λαά ρίαξίεα 
α ογοισῃ ΟῚ ἐλογηϑὶ, ἐδεν ρμὲ τξ οὐ ἠδ ᾿δαά, αγεῖ α γερά ἐπ δὲ γίσλέ 
λαπά: απᾶ ἐΐοψ δοιοεα ἰΐ6 ἄποο δείογ ἀϊηι, απ πιοοσλοά λῖπι, βαψέπρ, 
Ἡαϊϊ} ἀϊπρ οΓΓ ἐδλο ͵ειυδ. Απά ἐδιον ερὲξ ροὴ ἤϊηι, απά ἰοοΐ ἐΐδ γερά, 
απα 5ηιοΐο ἠΐπι οὐ ἐδο λοαά. 

ΤΏ 686 ἃ16 [οκϑηβ οὗ οοπίθιηρί δηα τἱάϊουϊο ΠΟ Το γα ἰπ 56 δὲ 
{παῦ 6. 10, διροηρ ἴπ6 οΟἴμαῚ ἱπαϊ!ρηϊ1ο8 οἴἑγθα ἰὸ ϑοήδπυβ 186 
πνουτὶία οὗ ΤΊ οτῖαΒ (ἴῃ 086 ταῖρη ΟἿΣ ΘΑΥΪΟΌΣ ψ͵188 οὐ 6 4), 88 
ΠΟΥ ὝΟΥ͵Θ σΑΥΥΥ Ωρ πὶ σου {π6 βοηδῦθ- πο86 [0 ὈΥΊΒΟΏ, ἸΟΌΪΑΥΪΥ 
ΤΩ ΘΠ Ι0Ὲ8 {ἢ18, -- “ ΤΉΔΙ {ΠΟΥ͂ δίτυοϊκ τὰ ομ (86 ᾿ι684," Βαὶΐ (Π6Γὰ 18 
0η6 ᾿πβίβποο οὗ τἹάίουϊθ ΒΟ ΠΑΡΡΟΠμΘα 80 βοοὴ δἵοσ {18 Ὥτσηθ, δπά 
ἢδΔ8 80 στοῦ ἃ γββϑιῃθ]αηοα [0 ὑμπαῦ ὕο τ ΒΙΟΝ ΟἿ ΘΑΥΙΟῸΣ γγ88 Ἔχροθϑῆ, 
{μαι 1 ἀδβθσνϑδίο 06 βἰδίθα δ ἰθοησίβ, ὕαϊρυΐα, [86 βυοοθϑθοσ οἵ 
ΤΙΡογῖυδ, Βα, ἴῃ [ῃ6 νϑυῪ Βαρὶπηϊηρ οὗἁὨ Πὶ8 τοῖρτι, σίνοῃ Αστῖρρα ἐδ 6 
ἐδί ΓΑ ἢ ΟΥ̓ 18 ὯΠΟΪ6 ῬΕΜΙρ, Νοίηρ ἀρουῦ {86 Τουγτ ραγύ οὗ μἴ8 σταπᾶ- 
ἴδμεν ΗἩογοάβ ἀοπιϊηΐοηβ, στ ἴπ6 τἰχμῦ οὗὁἨἁ Ἀπϑαγηρ ἃ ἀϊδάθπα ΟΥ 
οὐόση. ῬΒθη Π6 νγ88 βούηρ ουαὐ ἔσο Εοτμδ ἴο τ8 ΚΟ ἃ νἱδὶΐ ἰο [18 
ΘΟΡ]6, {Π6 ΘΠ ΟΙΌΓ Δα ν]βθα Ὠϊπὶ ἴο ρῸ ὈΥ͂ ΑἸΟΧΑΠά,α 88 {μ6 θοδβὲ τγᾶγ. 
ἤθη 6 οδτηθ {ΠῚ ΠΟΥ π6 Καρῦ ὨΙγαΒ6 1 σ ΤΥ ρῥεϊγαία: δα {π6 Α]6χ- 

ὉΠ ΓΔ η 8 Ὠδνιησ σοὺ Ἰλ.6 ]Πρθῆσα οὗ Ὠ18 Δ τῖνϑ] ἔπ γ6, δπᾶ οὔἢ6 ἀ68ὶ 
ΟΥ̓ Ηἷ8 )οῦγπου, σγογα 8116 ἢ Θῆνυ, δ ῬὮΣ]Ο βαυβ, δ {πὸ {πουρϑ 
οὗ ἃ 967 πανὶπρ {π6 {1116 οὗἩἨἁ Κίηρ. ὙΤΠΘΥ Πα γϑοουσβα ἴοὺ νψδγιουβ 
ΘΧΡΟΘαΙΘηΐβ, 1 ΟΥΘΙ ἴο τηδηϊοδὺ ὑπ6 1} ἸΠαΙΡΠΔΌΟΏ : οπ6 ψ͵8 {86 [0]- 
Ἰοψίῃρ :-- ΤΏΘτα νγ88," βαγβ8 ῬὮ1]|Ο 5, ““οὴθ (ὐὑδγαῦδβ, 8 βοτί οὗ ἀ18- 
ἰγϑοίθα [6 ]]}ονν, ὑμαὺ μι 411 βθαβοῃβ οὗ [86 γϑὰγ σψϑηΐ πακρᾶ δρουΐ (Π6 

᾿ Ψαγίουβ Ορ᾽ ἢ οΏΒ μανο δοοη Οἰδεγοα οοποογηΐηρ [86 Βροοΐθ8 οὗ ἴβόγη, ἰηϊοηἀοὰ ὈΥ ἐΐ9 
βϑοζοὰ τσίθοσβ. Βαυιβο] ἢ τοίθ δὴ οἰδθοσζαῖο ἀἰβϑογίδιίοῃ 126 ϑρίπεα ΟὈγοπα, πὰ 1,γ ἀϊυ 
888 οΟἸ]οοίοα ἐδ6 ΟΡ᾿ΐοΠΒ οὗὨ δον ΓΑΙ ἩΓΙΓΟΙΒ ἢ δὶ8 ΕἸΟΤΌΣ ϑρασϑὶο δὰ Ηϊδβιοσίασῃ Ῥαδββίοπὶδ 
Ψοδα ΟἸχίβι, (Δ ηδϊθοῖ, ΡρΡ. 18---17.) ΤὨΘ ᾿π οἰ χοπῦ ἔγανθ ον Η δββοϊ υἶβὲ βαυβ, [μὲ 1ἢ9 
κπαδα οὐ παῦλα οἵ 0 ΑΥ̓ΔΌΪΔΗΒ “ ἰδ ἰῃ 411 ργοῦβὈΣ ΠΥ τ86 ἴτ60 τψϊοἢ αβογάδά [86 ογονσῃ οὗ 
ἸΠΟΣΏΒ ῥτξ οὐ ἴΠ6 μοδὰ οὗἨὨ Ογὶβι : ἰδ ζ5τΟΥΒ ὙΘΥῪ ΘΟΙΙΠΊΟΙΪΥ ἴῃ [86 Εδεί. ζΤλὲ τσαὰ 

ΤΈΓΡΟΝ ὁ ὙΟΣ Τὶ δὼ ϑέτν ΒΜΑΙΙ, ΑΝ ΒΗΛΕΡ ΒΡΙΝΕΒ, τολίοὺ αγὰ αὐαρίοά 
ἐο σία ραϊη. Θ ΟΥΟΤΙ σαὶρ μὶ ΘΆΒΙΪΥ Ὀ6 τηδᾶθ οὗ [8686 ϑοῆ,, τουηά, δηὰ ῥ]ἰαπὲ μεκροίκα: 
διὰ πῆι ἴ ΣΥ ΟΡ ίοἢ ΒΟΘΣῺΒ ἴο ὈΘ0 ἰ᾽0 ρτοδῦοδέ ὑγοοῦ 18, [Πδὲ 116 Ἰϑᾶνθβ ΥΟΣΥ τυ ἢ τ6- 
οι ὉΪἷθ ἴπο086 οὗ ἰνγ, 88 16} δῖὸ οἵ ἃ ΨΘΙῪ ἀδορ ζτόθῃ, ῬΘΥΒΔρ8 [80 Θποπιΐθδ οὗ ΘΟ τὶδὲ 
του ὰ μανὸ ἃ ῥΪδηΐ βοπιο δὲ ΣΟϑο Ὁ ΐης ὑπαὶ ἢ τ οἢ ΘΙ ΡΟΓΟΥΒ δ ἃ ζΘΏΘΣΔΙα ΤῸ 
προὰ [0 ὈῸ ογονημθα, ἐπδὲ ἴμογὸ ταϊσξ ὍΘ ΟΔΙΌΣΩΠΥ ουθη ἴῃ [π0 πη δηπ)θη:." ἨἩδδδοὶς 
αἱε0᾽ 8 ἴογαζοθ δηὰ ΤΎΥδΥ 8 ἰη ἐπ6 1ογδηΐ, ΡΡ. 388, 289. 

5. ἴῃ ΕἾδος. ρ. 970. 



. ΟΟΥΓ Ογιοϊ)ιεκαϊοΉ. 181 

αεἴτοοίβ. Ηδ νγδϑ βοιηθναὶ Ὀοίνγθθη ἃ ΘΔ η δηα ἃ ἴ00], 1ῃ9 
ΘΟΙΏΤΔΟῊ ͵6δὺ οὗ ὈΟΥΒ δῃὰ οἵβογ 1416 ρθορὶβ. ΤΏ πτθίοι [μ6ὺ Ὀγουρβὶ 
Ἰηἴο {π6 (μοϑίγθ, δπα ρ]αοοα πἰπλ Ομ ἃ ἰοῦ βοδί, ἐμαῦ μ6 τηῖρηῦ θ6 
ΘΟΠΒΡΙΟΠΟῺΒ ἴο 8]] ; {θη {ΠΥ Ῥαΐ ἃ (κϊηρ' τη846 οὗἁἨἁ ράρ6ὺ οπ ἢ18 μεδὰ 
ἴῸΣ ἃ Ἤσόύσῃ, {Π6 γοϑέ οὐ 818 ὈΟαῪ ἰμ6Υ οονογϑα Ὑ1ἢ ἃ. τηδὺ ἰηβίθδα οὗ 
ἃ τοῦσ, δη4 ἔογ ἃ βοαρίγβ ομα ραυῦ ᾿ηἴο μὶβ παπᾶ 4 [1016 ρβοα οὗ ἃ γϑϑᾶ 
Ὁ ἢ6 μια 7αδὺ Δ Κη ΠΡ ἴτοπὶ {μ6 στουπᾶ, ἩΗδνιὴρ ἰδ ρσίνθη 
᾿ῖτὰ ἃ τα ϊμλο σου] ἀγθθδ, ΒΟΥ ΘᾺ] γοῦπρ [61.078 παῖ ΡΟΪ68 οὐ {Π 6] 
ΒΒ ου ἀ6γ8 ὀϑίλθ δηα βίοοα οἡ ϑδοῖ 8:46 οὗ ᾿ἰπὶ 85 δἷ8β συδγᾶβ. ΤΉθα 
ἴμογὸ ὀδῆλθ ΡΘΟρΙα ἰοναγα Πΐπὰ, Βοπλθ ἴο ΡᾷῪ {μοϑὶγ Ποιηδρα ἴο ἢΐπι, 
ΟἸΒΟΙΒ ἴο0 εὶς ᾿υϑίιὁ6 οὗ ᾿ἶτη, πα δοῖὰβ [0 ΚΩΗΟΥ͂ Π1Β ψ1}} δα ρ] δ γΘ 
σομσογηΐηρ ΔΗ͂ΆΙΓΒ οὗ βίαϊθ ; δηὰ 1π (Π6 ὁσονγα σοτθ Ιου δηὰ οοπίιβοά 
Δοοϊδιηδοηβ οὐ Μαγιβ, Ματῦὶβ; ἐμαὺ Ὀαίησ, 88 ΤΠΘῪ 880, [86 Κ'υσῖδο 
πογὰ ἔον 1ωογά, {ΠΟΥ ΌΥ ̓ πὐϊπηαῦϊπρ' νυ οτὰ {Π6Υ ἰηὐαηαοα ἰο τ] ἀϊοαϊα ὉῪ 
411 [818 τηοοῖς βΒῆου : Αρτίρρα Ὀδίηρ' ἃ ϑυγίδῃ, δπα Κίηρ' οὗ ἃ ἰαγρϑ 
σΟΙΒΙΤΥ ἴῃ γσίῖδ. ' 
Θὰ ΡιΪαία μβαδά ργοπουηοθα {Π6 βαῃΐθησδ οὗ οοῃἀοιγηδίοῃ Οἢ ΟἿΣ 

1ωμογτά, δηά μυθ] οἷν δα]υαροα Ὠἶτα ἴο Ὀ6 ογιοῆοᾶ, μα ρανα ογάογα ἰμαΐ 
Πα βου! 6 βοουγρεᾶ, Ζ7΄θη ιϊαίε ἑοοΐλ ὡόδιιΣ ἀπά δεοιιγσεοά ἢιΐηι. 
Απά τολεπ ἢδ λαά δοοιγροα «6διι5, ΒᾺγ}8 Δη μον οὗὨ [ῃ6 δυδηρο ϑίβ, ὧδ ᾿ 
ἀεἰϊυεγεα ἀϊΐπι ἐο ὧδ ογμοϊοά, Αὐαοηρ ἴμ6 Ἐοιηδηδ, ϑοοιγρίηρ νγ88 
ΔΙ ΑΥΒ 1ηΠΙοίοα ᾿Γου] οι ΒΥ ἴο ογυοἤχίοη, ΜΆΠΥ Θχϑιηρ]68 τηϊραῦ Ὀ6 
Ρτοααοθα οἵὨ {818 ουβίοη). Το {π6 [0] ονὶπρ᾽ Β 166. Τωνυ, βρϑακὶηρ 
οὗ 86 ἔλία οὗ [ῃοββ8 βίανθ ψῆο ᾿δα οοπδαογαίθα δηα ἴλζοη ἋΡ δυτηϑ 
ϑραϊηδῦ {π6 βίαΐθ, βαυ8, ἰῃαΐ τηδὴν οὗ {μϑπὶ ΤΟΥ͂Θ 8]81}, Δ ῃΥ ἴδθη 
ῬΓΙΒοοΥΒ, 8πα οἰ 6 ΓΒ, δέος {π6 ὺ δὰ Ὀθθὴ ἩΒΙρΡΡρΘα οΥ βοουγρεά ἷ, γγθτα 
ΒΌΒΡΟΠαΘα οα. ογοββθ8. ῬΆὮ)]ο, τοϊαίϊηρ [6 γα θ] 168 Μοῦ ΕἸΔοουΒ 
6 Βοιηδη ρῥγοΐθοί Ἄχογοϊβοα ἀροὴ {ἢ 6 «ον γ8 οὗ ΑἸοχδμαγίβ, βαγβ, (μα 
δέϊον {ΠῸῪ γ6Γ6 ταϑηρ] θα δηᾶ ἴογῃ 1 ΒΟΟΌΓΡΘΒ 23 ἴῃ {π6 {ποαίγϑβ, {Π6 
ΓΘ βίο ηθα ἴ0 ΟΥΌΒ868. «Ὀϑθρι18 4180 ᾿ῃέοστηβ τ, ὑπΠπδΐ δὖ [86 βῖερθ 
οὗἉ «δτγαβδίθιι στοαῦ ΠΌμθογΒ οἵ ἴμ8 {6718 ψγογα ογιοὶῆοά, δένοσ ἐπ Ὺ 
μιδα θ6θῃ ργθυιουβὶν Μ ΠρρΕά, ἀπ μδα β 6 γθα ΘΥΟΥΥ σσϑπίοῃ τ 6] {γ.ὃ 

“«Αἴἶον (86 ὺ μδᾶ Ἰηβιοῖοα {818 οὐδίοπιαγυ ἢδρο]]δέΐοπ, (Π6 Θνδηρθ- 
115 1Ἰηΐουτηϑ τι8 {πδὺ {Π6Ὺ ΟὈ]Ιροα οἷν Τωογὰ ὕο ΟΔΥΤῪ τὸ {86 ρΡ]ασα οὗ 
Θχϑουοη {86 ΟΥΟΒΒ, ΟΥ, δὲ ἰϑαβί, {πΠ6 ἰγδῆβυθῦβα θθϑι οὗ 10, οῃῃ Ὑ Β]οἢ 
ἴ6 ν8 ἴο Ὧ6 βυβροπᾶθα, 1μδοογαϊοα, ἐπογοίοσο, τὶ [86 δέγῖρθβ δηά 
Ὀγυϊθθ8 ἢ6 ῃδα γϑοοινϑα, ἔδιπῦ τ {Π|6 1οβ8 οὗ Ὀ]οοα, 18 βριγ8 6χ- 
μαυδίοι ΟΥ̓ 16 ογ6] ἰδ} 8 δηα υἷονβ ἰμαὲ ὑγογα ρίνθῃ Ὠΐϊτα θη 
{Π6 ἱπνοβίθα μῖπὶ ΥἱὮ σΟ 68 ΟΥ̓ τροοὶς τουδὶ γ, δηα ορργθβϑοά ψῖὰ 
186 ἱπουιαρθοπῦ σοῖρῃῦ οὗὨ ΠῚΒ ΟΥΌΒΒ: ἴῃ [μ686 Οἰγουτηβίϑῃμοθβ ΟἿΓ 
ΒΑΥΙΟῸΣ γγ͵ἃ8 πτροα δἰοπρ [86 χοδᾶ, Υο ἀουδὺ ποΐ Ὀυῦ ἰῃ (π18 ραβϑβαρθ 
ἰο Οαἰ νασυ ΘΥΘΥΥ ἱπά!ρη ν 88 οἴογοα μΏ. ΤῊ18 τῦδδ ἀδιια].. Οὐ 
1,οτὰ, λασιιοα δηα βρθηΐ τσ] (86 ἰγοδίπχθηῦ μ6 Βδα χϑοοὶγθά, οου]ά 

8 ΜΜΌΪΕ οοοίδὶ, ταῦ εἶ οδρίΐ, 6}1} νογθοσγδιὶ στο ῖθα8 αϑἰχὶ, Τὰνϊϊΐ, 11. χαχῖῖΐ, 86. 
3 ῬΉΏΠΟ ἴπ ΕΊδοο, Ρ. 629. οἀΐτ, ΜΑΏΡΟΥ. ὅ8Ῥ.66 8|80 ραρεβ 527, δ28. οὗ (πο βδιιο ϑάϊιίομ. 

Της Βοιηδηὴ ουὐδίοσῃ νδ8 ἴ0 βοοιγρο Ὀοίοσο 8}} ὀχϑουϊίοπα. Τὰ τηδρίϑίγαῖοδ Ὀγηρίης 
ἰδοτὰ οὐ ἰηΐο ἴδ6 ἔοχυτῃ, δον ἴΠ6Υ δα βοουγροὰ ἴΠ6πὶ δοοογάϊηρ ἴο συδίοπι, [ΠΟΥ Βίσιοὶς 
οὗ ἐμοῖς μβοδάδ. Ῥο]υὉἱ! Ηΐδς. 110. 1. Ρ. 10. οπμ. 1. οἀϊς, ατοηονί!. 1670. 

8 Φοδερῇυθ ἀ6 Β6|1|ο Φυὰ. 110. ν. ο, 2. Ρ. 358. Ηδνογοδιρ. Β6}}. δ υἀαὶο. 110. 1ϊ. σαν. 14. 
8.9. Ὁ. 182. Ηδνοζο. 

: γμ. ΨΔυδεὶ 1ἱρεὶϊ ἀ6 Οταςο, 110. 11, σδρ. 6:.-Ὁ. 1180. Ὑορα] 8. 
ν 3 
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ποῦ ΒΌρΡοτῦ 18 οὔοθθ. Τὴ βο] 1678, ἐποσϑίογθ, γῆ δεθπαθά Πΐην, 
σοι Ρ6 1164 ομ6 ὅϊμαομ,  Ουσθῆθδη, Μ1Π0 νγ88 δοιηϊπρ ἔτοσα (ἢ6 οουηΐ 
[0 6γυβαί θη, δηα Βαρροηθα ἔμθη ο Ὀ6 ῥαβϑίησ ὈΥ {δ6πι, ὕο ΟΑΥΤῪ αἱ 
ἴογ ἤπη. ὙΤΠα οἰγουχηδίδπορ ἤσθγα το ἀομοα οὗ ουὐρ Ἰμοτὰ Ὀθασῖπρ [8 
ΟΥΌΒΒ γΧ88 ἈζΤΘΟΔΌ]6 ἰοὸ {μ6 Εοιμδῃ ουδίομῃ. ΄αυθβ δῃᾷᾶ τηδ] βοίουβ, 
0 ΤΟΥ σΟΒαοσμπο ἴο {818 ἀοαί, σογο οοταρ6116α ο ΟΑΥΤΥ {86 ψ ΠΟ]6 
ΟΥ̓ ρα οὗ {μ6 ἔαία] αἰδθοῦ ὁπ μι ἢ πον ογὸ ἀοϑμρα ἴο 416. ὙΤΠΐ8 
οομδι υ θα ἃ Ὀχιποῖραὶ ραγύ οὗ [ἢ Βῆδιηθ δπα ἱρηοιηίην οὗ βαοῦ ἃ ἀθαίῃ. 
ΟΥ̓ΟΒΒΌΘΑΓΟΥ ψγ1δϑ ἃ ἰθιτὴ οὗ ἐμ ]αβϑὺ σϑρσόδοῦ διλοπρ [ῃ6 Ιπομλδηξ, 
ΤὮΘ Ταΐβοσδθ]6 σσοίος, οονοσοᾶ σι Ὀ]οοῦ, ἴσοτα (Π6 βοουσροβ ἰμδὺ μδά 
Ὀδθη ἱμῆιοῖθα Ὡροι Βἷπι, 8δη4 ρστοδηῖπρ ὑπᾶοσ {π6 ποὶρῦ οὐὗἁ Β18 ΟΥΟΒΒ, 
τγᾶϑ, 811 δἰοηρ [86 τοδᾶ ἴο {8π6 ρῥΐδοθ οὗ δχοουΐϊΐδοπ, ἰοδάθα νι ΘΥΘΟΓῪ 

. ψναπίοη ΟΥ̓ Ιγ. 850 δσίζθιηβ γογο {Π0 ΤΟΙΒΟΓῪ δηα δα ἴουῖπρδ οἵ {6 
ΠΑΡ]688 οὐϊσωΐηδ]β ΨΏῸ 616 ΘΟΠπαοιληοα ἴο [818 ρυπιβῃτηθηΐ, ὑμαὶ Ρ]ὰ- 
ΤΆΤΟΝ ΤΔ 68 86 οὗ 1 848 δὴ 1] υδίχαϊιοι οὗ {16 ταϊβουυ οὗ βῖπ, {πδὲ 
ΘΟΥ̓́ΘΥΥ Κιπά οὗὨἩ ψ]Ο ΚΘ Π 688 Ρργοάθοθβ 18 ον ραγίϊου αν ἰογιηθπῦ; ͵υδὲ 
88 ΘΥ̓ΘΙῪ τηϑ]οἴδοίογ, ΝΘ 6 8 Ὀσουρμὺ ἔοσίῃ ἰο Ἄχθουοι, ΟΑΥΤΊΘΒ 
ἢ8 ΟὟ ΟΥΟΒ5.Ϊ [{6 γᾺ88 ΡυβΠοα, ἀτούΣ ἄονη, βμωυ]αίοα σι 
δοδ15, δηά τ Ρρ6]]64 ἔογ ΑΓΒ ΟΥ̓ ΘΥΘΟΥΥ͂ δοί οὗὁὨ ἸΠΒΟΙΪΘμο6 δῃηα ΣὩΒΌΙΤΩΘΗΙΤΥ 
{πᾶΐ οουἹὰ Ὀ6 ᾿πῆϊοίοα.2 Ὑθογο 15 στοαὶ σθϑϑοη (0 {μῖηὶς (Βα οὐσ 
Ὀ]οββοα Βϑάβοιηθυ ἴῃ ἢ}Β ὙΑΥ ἴὸ (δ᾽ ΨΑΥῪ ΘΣΡΟΥΙΘΠΟΘα ΘΥΘΥΥ ἀῦυδα οὗ 
1818 παΐασθ, δβρθοῖα !γ ὙΒΘη ἢ ῥγοοθθαρθα δἰ] αἰοηρ, [τὸ 
Ἰδησυογ, Ἰδβϑιτάθ, δπα ἔαϊαίπθββ, δηὰ (ἢ 86 βο] αἴθ υβ δῃᾶ στ Ό0]6 ἑουιπά 
15 βίγοηρ ᾿ΠοΆρΡΔ0 16 οὗ διιβίαϊπίπρ' ἃπα ἀγδρρίηρ 18. ΟΥΟΒΒ δὴγ ἰδτ- 
{μ6γ. Οτ {Π18 Οοοαβῖοι γγΧ6 ἱτπηαρὶπο {μα οὐ Ἰωοτά βυβδγοα ν ΣῪ οσαοὶ 
{τοδϊπθηΐ ἴσοι ὑμο86 τῇ αἰὐοηἀοα ἴα. Μιρδΐ ποῦ {π6 βοουτρίησ 
[Πα τγδβ8 ἱπῆιοίθα, [ἢ6 ὈΪονγ8 μα μαᾶ τϑοοϊγθα ἔτγοια (86 βο] 19. τ ἤθη 
ἴῃ ἀοσ! βίο {Π6Υ Ρδὶα εἶτα Ὠοχαᾶρα, απ (6 ἀθυδα μα ϑβϑυϊεγθα οἱ 8 
ὝΑΥ ἰο Οὐλίνασυ, στθδῦΥ οομ τ θαΐα ἴο δοοοϊοσαΐθ 818 ἀθαίῃ, δῃᾷ οοοδ- 
βίοῃ (μα Βρθϑᾶυ αϊββοϊαὔϊοῃ δὖὺ νοὶ οὔθ οὗἁ {π6 δνυδηρο]ϑί 6118. τι8 
Ῥῃ]δίδ ταν θα ἢ 

“«Ὑ͵Ώ}6ὴ {6 τηαϊοίδοίος πα οαγτὶθα ἢ18 οσοββ ἴο {86 ρ͵δοθ οἵ ὀχθοὺ- 
οη, 8 μοῖα σγαὰβ ἀὰρ ἴῃ [Π6 φαγί, πὰ ψΒΙΟἢ 10 τὰ ἰο Ρ6 ἔχοι; (89 
ΟΥΓΩΪΉ4] τγ88 δισρροά, ἃ βίπρεΐγιπρ' ρούώοῃ νγχὰβ σίνϑῃ ᾿ἶπὰ, (ἢ 6 ΟΓΟΒ8 
τγ88 ἰδ] ὁπ [6 στουπά, {86 ψτϑίοῃ αϊδίθπα θα ἀροη 1ΐ, ἃπα ἔθ 80]- 
αἸογθ, ὑνγχὸ ΟἹ Θϑοὶ βἰάθ, δὖ {16 βαπὶθ {ἰη8 ΈΣΘ δηιρίογαα ἴῃ ἀγϊνιησ 
ἔουγ ἰϑῦρα πα}}]8 {σου ρἢ ἢ18 μδηα8 δηα ἴδο. Αἴον ἔπον ᾿ιδα ἀθΟΡΙΥ 
ἤχοα δῃὰ σἱνοίθα ἴμθ86 π811}8 ἱπ {86 ποοΐ, ἰΠ6Υ οἰθσαϊοα ἰδ οὔοββ 
1} {86 ἀροπὶδίηρ ψτϑύο ὌΡΟΩ Ὁ; δπα ἴπ ογάοσ ἴο Ηχ 10 {16 ΤΟΥ 
ΒΥΓΑΪΥ δηᾶ βοουγεϊν ἴῃ (86 ϑαγίμ, {Ππ6γ Ἰδὲ 10 ν]ἱο θη! [411] Ἰηΐο {8 
ΟΑΥΪΟῪ [Π6Υ πδα ἀρ ἴο τϑοοῖνο 1. 1118 γϑβοιμθηῦ ρῥχθοϊριϊδίίοι οὗ 
8.6 ΟΓΟΒΒ ταιιδῦ οῖνο [86 ῬΘσβοὴ ἰμαύ γγὰ8 παὶ]θα ἴο 1ζ 8 τηοϑὺ ἀγθδα[] 
ΘΟ Ϊβῖγ 6 1.1 δη4 ἀρτίαία Β18 ὙΠ0]6 ἔγατηβ ἰῃὰ ἃ αἶἰγὸ δῃηᾶ τχοβὲ 6χ- 

1 ῬΙαίΔσΟΣ ἀο ἰαγτὰδ Ἀεὶ νυἱηάϊοιδ, Ρ. 982. εἀϊὶ, ατ. ϑγο. δίορηη,. ᾿τλοηγεὶϊ Ἡδιίοασς. 110. 
Υἱἑ, ἰοσα, ἱ. Ρ. 4566.Ἡ Οχοῃ. 1704. 

Ο οἀτηϊδοίυτῃ ΟΥἸ στη, ατιοᾶ οτοο οτος: 
118 ἴο Τογαθυπῇ Ῥαι θυϊαίατη ΡῸΣ Υἱδ8 
Βητ,α] 8, 8 ἢπο σουθη δῦ ΒΘΏΘΧ. 

ῬΙδυῖα8 Μοβίθὶ, Δεῖ, ἱ, 86. 1. νοῦ, 58. οὐϊξ, γασ. 1684. 

Σ Νες ἀπθίθππι οβὲ αυΐπ ἱπιραϊοτίηιϊ, ἀο᾽οοογίπι, γοχοσίπί, ΡῸΣ βεθυϊίδηι δαὶ μοῦ Ἰαδαμι, 
ΓΑρβῖυβ ἄς Οταςο, ἴοτῃ. Υἱ. Ρ. 1180. ὙοΕΑ] 18. 
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αὐ οἰ ΔΕ ρ᾽ ΤΘΠΏΘΓΤ. ἜΠ686 Βαυ ΓΑ ρασγ ου τ {86 Εοιδηβ ορβογυο 
η {86 ογυσιῆχιοι οὗ οὐγ Ἰωογὰ, ὕύροῃ [ἷ8 αὐεῖναὶ αὖ Ὁ νΑσῪ ἢθ νδδ 
βίσρροα : 8 βίαροίγιπρ ἀγαυρμῦ γα οἴδγοα ᾿ἶπὶ, τ μοι μ6 στοβιβοὰ ἕο 
ἀτῖπκ, ὙΤμῖο, δι. ΜΑΙ ΒΥ 8, νγχὰβ ἃ θοπηροβι ἴοη οὗἨ τῶγττὰ δὰ τνΐῃθ. 
ΤΠ ἀοδῖση οὗ {π|8 ροζοῃ ψ8, ὈΥ 1ΐ8 που υϊδίϊηρ δηὰ ἱπίοχίοαίησ 
αυδ γ, ἴο ὈΪαπὲ (Π6 Θαρθ οὗ ρμαΐῃ, δῃὰ βίψῃ {μ6 αὐϊοκηθβα οὗ βϑῃ- 
51 8111γ.} Ουζγ Ἰμοτά τοϊθοίβα {818 τηϑαϊοδίθα σὰρ, οδγοα μἷπὶ ρϑυθαρϑ 
Ὀγ {86 Κιπάποϑα οἵ βοῆγθ οἵ [18 ἔγι θπά8, 10 θεῖῃρ ᾿ὶβ ἢχϑα γϑβοϊυἰοπ 
ἴο τηϑϑὺ ἀθδίῃ ἱὼ 41} 118 ΠΟΥΤΟΙΒ; ποὺ ἰὸ δ] ναί δῃηα βυβρϑῃᾷ [ἰδ 
Ῥϑὶῃδβ ὈΥ ΔΗΥ͂ Β0 ἢ. ργορασβίοη, Ὀυΐ ἰο Βυιδταῖδ ἴο (μ6 ἀφαίῃ, θυθὴ {} 18 
ἀοδίῃ οἵ ογυοιϊᾶχιοι, τὰ ἢ 411 118 δἰἐοπᾶδῃηςξ οἰγουτηθίδηοοβ." Ης δεᾶ 
[86 1ΟΥ {δμαῦ νγᾶ8 βοὺ Ὀοίογβ ἢΐπὶ, ᾿π ργοουσιηρ, [86 βαϊγδομ οὗ τηθῃ, ζῃ 
1 δηα ἱπυπηθαϊδία νον. Ηθ νϑηϊεα ποί, ἐμεγθίοσθ, ὁπ {μ18 στγαϑδΐ 
ΟΟΟΒΘΙΟΙ, ΔΩΥ͂ ἐπἸηρ ο ρτούποθ δὴ ἀππδίυγαὶ δία ρου, δηὰ σον ο}}}}- 
ΥἹΟῚ 8πα βἰπροίβοίοη ΟΥΟΣ [18 βθπ868.2 Ηδ οἰθοχ Ὁ} δηα γο]υπίδγ!Υ 
ἄγϑηῖς (Π6 οὰὺρ ὙΠ 41} 116 ὈΙΟΣΥ ἱπρτοαϊθηΐβ, τ οἢ Η18. ΒΘΑνΘΗΪΥ 
ἘΔΙΒοΣ μδα ρΡυΐ ᾿πίο Ὠ18 Ββαπᾶβ. Οὐ Το. ΨῈ8 ἰαδίθηθρα ἴο ἢ]8 ΟΓΌΒΒ, 
88 ὙΔ8 ἀδια], ΟΥ̓ ΟῸΓ 801 416 γ᾽, ἔνχο οἡ Θδοὶ 5146, δοοογαάϊησ ἰοὸ {86 
τοβρθοῦνο ᾿ἰτ}8 {Π6ΥῪ ΒΘνΟΓΆΪῪ παι]οά, ὙΥ8116 ἔμ6Ὺ πιοτὸ οπιρ ογοὰ 
1π Ῥἱογοίηρ᾽ ἷ8 πὰ Π68 δά ἴδοῖ, 10 18 ρτΌ 8016 ὑπαᾶὲ μα οβοτοα ἰο [168- 
γ ἢ {πδ΄ πιοϑῦ οοταραϑϑιοηδίθ δηὰ Αροηρ ῬΥΔΥΘΥ [ῸΓ Ἦ8 χη ΠΥ ΘΓΟΓΒ, 
1 ὙΈΊΟΙ π6 μ]οδαθα {86 ΟἿΪΥ οἰγουμηβίδποθ [δύ σου] ρΟΒΒΙΌΪΥ 6χ- 
ἰδηθδίθ ὑμ6 1 σι: δαΐλεον, ξογσίυο ἐΐκεπι, Κὸ᾽ ἐλεν ἄποιο ποὲ τιολαὲ ἐΐεν 
εο] 1ὺ Δρρϑᾶγβ ἔγοτα (16 δνδηροϊ δ ἐμαὶ οὐὐ Τμοτὰ 858 ογυοιβοά 
νὴ βουὺ [πο οἰγ. «“4Ἵπὦῶ ἦλθ δεαγίπρ ᾿ΐδ ογο88 τοοπέ βογέλ ἰο α ρίαοσο σαϊἰοά 
ἐδ ρίαοσε 907 α δἰιϊϊ, ιολίοἢ ἐν οαἰϊοὰ ἵπ ἐδε Ἡδεῦγειο Οοἰσοίδα. (Φοἢπ 
χῖσχ. 17.) ον ἐλδ ρίασο ιοΐέγο ὡζεδιι8 τοαβ ογμοϊπεαά τοα8 πὶσὴ ἰο ἐλε 
οἷΐψ. (τοῦ. 20.) Αμα {86 Αροβίὶθ ἴο 86 Ηδῦτονβ 88 ᾿Ὡ κου, δο 
τηθη!]οηοα {18 οτουπιηθίδηοα : ἔξ λεγε γε «εδι5 αἶϑο --- δι )εγεα τοϊέλοιιέ 
ἐδε φαέο. (ΗΘ. χιῃ. 12.) ΤῊ 18 ΘΟΠΟΥτΆΔ0]6 ο ἐδ6 «ον γ188 αν, 
διά ἰο ΘΧϑιρ]68 πλοηΠο6α ἴῃ [86 ΟἹα Τοδίαιαθί, (Νυμῦ. χν. 836.) 
“πὰ ἐλε 1ωγά εαϊά προ Λίοεξοα, Τῆι πιαπ ςλαϊὶ δεγοῖν ὅδ ρμέ ἐο ἀδαέῇ : 
αἰΐ ἐδε σοπστεσαξονπ δῃλαϊ δίοπε ᾿ΐπι ιοἱξᾳ είοπσθ5 εοἰέλοιέ ἐλ σαη». 
(1 Κίηρβ χχὶ. 138.) ΖΤλθη ἐδεν σαγγίοα “πηι [ΝΑΌΟΙΝ] δογελ ομὲ 9} ἐὰς 
εἰΐψ, απα εἰοπεά ᾿ξηι ιοϊέῇ δέοπες ἐλαέ ἦε αἰεά, 8 γα ἀοηθ δὖ .“62- 
Τ6 6], ἴὼ {86 ἰοστιτοσῖοβ οὗ (16 ἰὴ οὗἨ ἧ[5γ86], ποὶ ΓᾺΣ ἴγομι ἴα. 
Αμπά 1 1818 ουδβίοσῃ νγὰ8 ργδοῖβοα {Π6Γ6, Ὑ76 ΤΥ 6 οογίδϊπ (86 «678 
αἸά ποΐ οἴιοοδα ἐμαῦὺ οὐ μλὶ 415 βου ἃ θ6 οχϑουίοα τι «6ΥΌΒΑ] Θὰ, 
οἵ (86 βδαποόῦτγ οὗ σθιοῖ ΠΟΥ͂ Ὠ8α 8ὸ μἰσὶ 88 ΟΡΙ πιο, δηὰ 8 1Ο ἢ {ΠΟῪ 

1 5686 ταπὶ εἰπιοὰϊε οοδουϊοδέ ἰσεθα8, τ γτεδιεβ ΘΟΏΓΑ Ὀγαϑυτηρίίομθ πηπηϊία8. ΑΡυ]οΐ! 
ἩΜΜοίδσοοερῆ. 110. νἱ ἢ, Αρπαίη: Οὐδειτηδίυβ τὰ Ῥγοσατωρίοηθ π0}}}8 γτουροσί θι8, Δ. ὩΘ 
ἐρεῖ χαϊάοτα βασσιραοὶ ἐστὶ, 1.10. χ, ΑΡρυ]εοὶϊ! Μει. ὕδᾳπο δοάϊο, βαγβ 88. ϑογοταο, δπυάθὶ 
οὔποθ ἱποτοάῃ ἢ ̓Ποποΐηϊεδν ΤΟΘΏΣΓΘΟΙΟὨΪ8 δοϑίο οἱ ἔἴοϊϊο μοίδηϊ σοδυϊω, οἱ ἀδηϊ οἱ νυἱηιπὶ 

υὐ ἄππηι οοπδορίδηϊ, οἱ πη816 δοστιτλ ΟΠ νυἱάθαμπξ, Ηϊεσοιγτοῦδ δὰ Μαδιὶ, χχυῖ:, 
3 8500 ὃγ. ΒΟ ΒΟΩ Β [ἀἴ6 οὗ ΟἸτἶδὲ, ἢ δ08. 
8 Μοηοῖ ΠΟΒ ἀποσῦδ ποῦ Ῥδζυσο ουὐδηρο βία, ααὶ φυδίθοῦ παυπεογαὶ τα "68 στο ροηῦοδ, 

οἰ οεὶ αχία αιδίτος βρετοθτδ, Βροπα, Ουοὰ οἶδαγαπι οἰΐδπι 6δὲ 6Χχ ἱπηΐςρα Ρασιοπο, 489 
τοῦ πεἰθαδ ἰδοϊοσῶδ ἐσαὶ. Οὐσποῖ ΟἸτγΕΪ ἀς Οἰδνὶβ Ποχμίη]οΐβ, Ρ. 856. οαΐε. Δπῦ- 

πεῖρα, 1670. ΤΠ ἴουσ δοϊΐετα νίο ραγίθα 818 ψαττηθηίβ, πὰ σϑεὶ 1οἵβ ἔοσ ἢΐ8 νϑδίιγε, 
ψοτα ἴδ ἔουῦ Ὑ80 ταϊδοὰ μἰμπλ ἐοὸ ἐδ. 6 οΥΌδθ, οδοῖ οὗ ἔπθπὶ χίης 8 ᾿ἰ, πὰ ψ}0, ᾿ξ Β66Π18, 
ἴον εἰὴδ ϑβεττίοθ δὰ ἃ στίψῃς ἰὸ (6 οτζποὶβοὰ ῬΟγβομ 5 οἰοῖμε8. 101. Μδοϊκηΐριῖ, Ρ. 604 
βεςοῃᾷ οἀἰϊίοη, 410. 
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184 Τιωιϊδ)ιπιθηΐβ πιορξϊοπεί ἐπ ἐδ ϑογίμέωτεϑ. 

ἼΘΙ ΥΟΥΥ ΖΟΑΪουβ ἴο ργϑβοῦνα ἴτϑο ἔγοπι 411 θυ  ΠΙΟἢ14] Σπ ΡΟΥΥ͂, 
που ρἢ {πον ἀοΗ]οά 1 ψιἢ {86 ρτγδοῦοο οὐ [86 ταοδὺ ΠΟΥΥΙ ἱπηπλογα}}- 
(1.68. Δ 18 ροββι θα, ἱπάθοά, [παὺ ΠΥ ταϊρ, ἴῃ {π6ῚῚ ϑυάάοπ ἃπα ὑπ- 
σοψογηθα γτὰρα (0 σῇ οῖ {ΠΟΥ ποτα δα ]θοὺ ἰπ {π6 Θσίγεῃθ αὖ {18 
{1π1|6}, ΡΟ 8ηγ δῇγοηί οἴἶετοα (0 {πεῖν ἰαννβ Οὐ ουβίοιηβ, ρᾳῦ ῬΘΓΒΟΙΒ 
ψ8ὸ (ἢπ8 ργονόκοα {μθῖὰ ἰο ἀοδίῃ, ρου {Π6 βροῦ, ἴῃ {Π6 οἴ(Υ, οΥ ἘΠ6 
ἰθῖρ]6, οΥ ὙΠ γονοῦ ἴΠ6Υ ἰοαπά ἔμοπ ; θυῦ ΏΘΠΘΥΨΟΣ (ΠΟΥ ΘΓ ΘΑ] πὶ 
δηουρῆ ἰο δά [Π6 ἔογηι ΟΥὗἁἨ ἃ Ἰοσα] ργόοθββ, γ76 ΤΊΔῪ Ὀ6 ἀϑβυγοα (δαῦ 
{860 αἰάᾷ ποΐ ἀρργονβ οὐὗἨ δὴ δχϑουΐίου τ μῖτι ὑπ6 οἱγ. Απά διποηρ 
{π6 Ἐοιαδη8 {{18 συβίοτα 788 ΨΘΥΓῪ ΘΟΙΏΤΩΟΗΝ ἷ, δὖ 1οαδὲ 1 [Π6 ῬΓΟΥΊΠΟΕΒ. 
ΤῊΣ τοῦθογβ οὗ Ερρβδϑαβ, στ ποπὶ 3 Ροίσομϊυβ Αὐ ΣΟΥ ΤΑΘΗΠΙΟΏΒ, ὙΓΘΓΘ 
οὐρα ὈΥ͂ ογᾶδν οὗ {π6 ρόνοσηοσ οὗ {μ6 ργονίποο σημουῦ {16 οἰἰγ. 
ΤῊΪΒ τδϑ [6 οαδίομι, ΚΟ υγῖδβα, ἢ 51011Υ, 88 ΔΡῬΘδ18 ἔσο ΟἸοθσο. ὃ 

“ς Τί νγγαϑ οιιδίοιηυυ [ῸΥ {6 ΒΟΙΏΔΠ8, Οα ΔῺΥ ΟΣ ΓΔΟΓΙΠΑΓῪ ΘΧΘΟυ- 
(το, ἴο Ραὺ ονοῦ (π6 Βοδά οὗ {Π6 πηδοἴδοιου δῃ ἱμϑουιρύοη ἀθμοίϊηρ' 
186 ογῖπλα Ὁ ποῖ μ6 βυβεγοά, ὅδνογαὶ δχϑῆιρ]θβ οἵ {Π18 ὀθσυγ ἴῃ 
[86 Βοχγηδῃ ιἰδίοτγ. ὁ. Ι 88 αἷ8δο ἀβυδὶ] αὖ [818 {1π|6, αὖ «ΘΓ 54 6 Π], 
ἴο ροβὺῦ ὉΡ δᾶνογ ἰβοιηθηῖβ, ψῃ]Οἢ τ γ ἀρδισποα ἰο Ὀ6 τοδα ὈΥ ]} 
οἰαββθβ οὐ Ῥϑύϑοῃβ, ἴῃ ΒΘΥΘΤΆ] ἰδησαασοθ. ΤΙϊαΒ, πὶ ἃ ταθϑϑαρο ΜΕΘ 
ἢ βεηΐ ἰο [Π6 9678 σι θθη {Π6 ΟΥ̓ 88 οἡ 186 ροϊηὺ οἵ [ΠΠ1᾿πρ' Ἰῃΐο [18 
μδηᾶ8, απὰ ὈΥ σοὶ μα δημἀοανουγοα ἴο ρουβυδᾶθ {θὰ ὅο ΒΌΓΓΘΉΘΟΓ, 
Βαγβ: Ια γοὰ ποῦ δγϑοῦ ρ1]1878, εοὐδλ ἱπβογίρίίοπδ οα ἐΐθηι ἴπ ἐδε 
ΟΒΕΕΚ απ ἔπ οἷν (ἴμ6 1.411Ν} ἰαπσιιασε, “1,6 0 ὁπη6 ραϑ88 Ὀδθγοπά 
{[π686 Ὀουηα8 ὃ ““Τῃ σΟΠΙΟΥΤΩΙΥ͂ ἰο {18 βαρ, δ πβοῦιρὑϊο ὉΥ͂ 
ῬιΠαὐο᾽Β ΟΥγου γ8 ἄχοα δῦουα {π6 Ὠρδα οὗ 6 βι8, νυυι θη τη ΗΘΌΓΤΟΥ, 
ατθοῖ, αμα μα, βροοϊγιησ νμδῦ 10 γγχὰ8 ὑμαῦ πδὰ Ὀσουρσηῦ ἷπὶ ἴο 
18 πᾶ, ΤῊΐΒ υυϊηρ γὰβ ὈΥ {Π6 ΒοτηΔη8Β 0816 Ἁ ἐἐζκμδ, ἃ ἐἰξϊε5, ἀπά 
1 18 π6 ὙΘΥῪ Θσρχεββίοῃ πδ 6 τιι86 οὗἩἨἁ ὈΥ͂ [86 Θνδηρο] δύ οἤη: Τ᾿ αΐδ 
ιὐγοίο α ΤΙΤΙ(Ὲ (ἔγραψε ΤΙΎΤΛΔΟΝ), απὰ ρεξ ἐξ οπ ἐλ6 ογο88. (Τ᾿ οὔπι χῖχ. 
ΩΝ Αἴον 1Π6 ογοβϑ8 νγἃ8 δγθοίβα, ἃ ρασὺυ οὗ βοϊ ἀ1θγβ νγα8 δῃροϊηίθα 
ἴο Κοορ συδγὰ 5, δια ἰο αἰΐοπα αὖ 86 ρῖδοθ οὗ οχϑοιυῦομ {1}} {Π6 
ΟΥἸΠΉ1η8] Ὀγθδι μα ἢ8 ἰαϑὲ ; (8 4180 ψγ γοδα ἐπδαὺ ἃ θοαγ οἵ Βοιηδῃ 
ΒΟ] 16 γΒ, τ ἃ ὀΘα ιγοι, 6 γο ἀαρυ θα ἰο συδτά οὔ [μοτὰ δπα {86 
ἵντο τηδ] οἴδλοίουβ ἐμαί σόα ὀγυοιῆοα τὶ πὰ. (Μαΐί, χχνὶ. 64.) 

“«ὙΉ16 (ΠΟῪ σογο {8 δἰϊοπαϊηρ ἴμοτα, 10 18 βαϊά, οὔὐῦ ϑβαυϊ ουῦ 
σΟΙΡ] Αἰ 64 οὗ {πἰγθ, ΤὨΙΒ 18 ἃ παίυγαὶ οἰγουμηβίαποο. Τ86 Ὅχαὰὶ- 

1 ΟΧτοάο οϑῸ ἰδβῦος δχθρῖο εἰδὶ 6886 δα ηππὶ δοια τὰ οχῖσα ροσίϑηι, ἀἰβρθϑδὶβ συ δηΐθ.8 
Ῥδίϊδυλυπι σατὰ πα θθἷ8. ῬΡ]δυῖιβ ἴῃ ΜΊ]. ΟἹον. δοῖ, 11, δοθῆ, 4. 

2 Φυῦπὶ ἱπύθσίπι ἐπ ρογαῖοῦ Ῥγουϊποῖθο Ἰδίσοι 88 ̓πδεὶξ οσαοϊ 8 δαβρί, δοεσππάπηι, 18 πὶ 
Θϑιάθιη ολδιΐδηι, ἴῃ 41:8 ΓΘΟΘΏΒ σϑάανοῦ τηδίγοηδ ἀοῆοθαῖ. ϑϑαΐῖγυ. ο. 7]. 

5 πὰ δπΐπι αἰϊποῦ, σαπὶ Μδιηογθ πὶ τροχὸ δίαπο ἱπαιϊζαϊο 880 ογάοολ Αχίβδοης ρΡοκὶ 
ψοροι πῃ νἷα Ῥοτηροῖδ; ἴ6 ᾿πΌ ΓΘ ἴῃ οὰ Ῥαγίε ἤρογο, 4186 δὰ ἔγοίτιπι δροοϊαγοὶ ἢ [ἢ Ὕοττ. 
Ἶ0. γ᾿ ς. 66, ἢ. 169. 

4“ Ὁίοι. Οεπϑείυ, 110. 1ν. Ρ. 732. οὐ, Εοίιμασγ, 1750. ὅ.86. αἷδο ιαθίουΐπδ ἴῃ ΟαἸχυϊα, 
5. 8382. Ἐπυιβοδίυβ, Ηΐδε. ΕοΪ, ᾿ἰΌ. τ. Ρ. 206. Οἰαπίδρ. 1720. 

δ Φοβερβδιι, ἀς ΒΒ], δυἀ, 110. νἱ. α. 2. ὃ 4. 
8 δ ᾿πβίϑῃσοϑβ ἴῃ ϑιιοιοηΐαδ, ἰῃ Οαϊίσαΐα, ὁ. 84.; δηὰ ἰη ᾿οπιξξίαη, α. 10. 
Ἴ “Τὸ [8 πεῖ το Ρτορτίοιυ ἐπδὶ Μαιύμονγ 68115 [Π18 αἰτία, ἀσοσαϑαίϊον : ἴον ἰὑ τὸῶὄϑ ἔα ἴ86, 

(Πδὶ ὁνον ΟἸγὶδὲ ργοϊθη θὰ ἴο ὃδ6 Κίηρ οὗἩὨ ἴὸ Φ6νγ8, ἴῃ [6 θ6ηθ6 ἔα ἱπδοτίριίοη πο] ἃ ἴὍτίἢ: 
ἢ ὙΟ8 δοουβοὰ οἵ {Π|8, "ΐ ΤΠΘΤΘ τγδβ ΠΟ ὑτοοῦ οὗ [Π6 δοουβδιοη; ὨΟΉΘΥΟΥ, ἰὸ ττ88 δ χοά 
[0 ἴ86 ογοδββ. ὌὮγ. Α. ΟἸασκο οὴ Μαιῖί. χχνὶϊ. 37. 

8. ἍΠΠ65 ΟΥΠΟΘΒ δεβοσνα δαί, πὸ 4πἰ8 ΠΟΓρΡΟΓΑ δὰ δορηεγαπὶ ἀοίγδῃογοῖ, Ῥοίγοηΐθ8 ΑΥΌΪΓΕΥ, 
ΔΔΡ. 11]. Ρ. 518. εἀϊι. Βυγπιδη. Ττα]οος ὰ ΒΒοη. 1709. Μά. ποῖ. δὰ 00. 



ΟΡ Οτιοϊβεῖο. 18ὅ 

δ᾽ἴοἶ γ βοηβ1 ὉΪ6 δα ἑθ ποὺ οσίγοι 168 οὗ {Π6 Ὀοαγ Ὀοϊηρ ἔδὺβ ρογίο- 
ταῖδα, [86 Ῥϑύβοῃ ἰδηρ Ἰδῃϊπσ' ἀηα [απὸ ἢ 1088 οὐ Ὀ]οοά, δῃᾷ Ἰηρογ- 
ἱπρ' ὉΠΔΟΥ βυοἢ δουΐα δηα δχογιοιαἰϊηρ ἰοτγίιΓ6,--- [686 οϑιβ68 τητιβὲ 
ἈΘΟΘΒΘΑΙΙΥ ῥγοάμοθ 8 νεμβοπηθηῦ δπα Ὄχοθϑδῖνγθ ἰπϊγεί. Ομ οὔ (Π6 
δυδτάβ, μοδυιηρ [Π18 τοαυδβί, μβαβϑί θα δηα ἴθ Κ ἃ Βροῆρθ, διὰ ἢ]]6α 1. 
ἴτοπι ἃ γ6886] (παὺ βίοοα ὉΥ, δῃαὰ νϑ [Ὁ}} οὐὗἨἩ νἱπορᾶγῦ. ΤΉ πὑδ08] 
ἀγίηὶς οὗ [ῃ6 Βλοτηδῃ 80] 16 τ νγγα8 ὙἹΠΟΡᾺΓΡ 8η4 νγαΐογ.' ΤῊΘ Κπον]θᾶρθ 
ΟΥ̓ 1816 ουδίοτῃ 1]υϑἰγαῦθβ {818 ραϑβᾶρα οὗ βδογθαὰ Ἀἰβίοσῃ, 88 1ῦ [88 
ϑοιηθίϊηοϑ Ὀ6θη ᾿παυΐϊγοα, ἴῸγ δῦ ρΌΓΡΟΒΟ νγγ88 {818 ν 6886] οὐ υἱ ρᾺΣ ἢ 
Οομπβιάδυϊησ, μού ν γ, {Π6 ΔΘ ΒΟ δηα οὐ 6] ὑγοαϊτηθηῦ τ ΒΊΟΝ «6 δι18 
ΟἸγιδῦ Βαά δἰγθϑαυ ταοοϊνοα ἔτουι {Π6 βο] ἴθ υβ, 1Ὁ 18 ΟΥ̓͂ ΠΟ ΤΙη68}8 ἰπ|- 
ΡΓΟΌΒ6]6 [μα΄ οπο οὗὨ {θὰ σάνε τὰ (ἢ 6 νἹΠΘΡᾺΓ ΕἾΝ [π6 ἀοδῖσῃ οὗ 
Δυρστη Πρ ΠὶΒ ἈΠΡρΑΓΑ]] οἰ οα βυεσιηρθ. ΑἸΟΥ τϑοθιυϊηρ [818, 6818 
ογιοα ψ ἢ ἃ Ἰουά νοΐοο, δπα υἱἱογοὰ τὶ 41} (π6 γε ποῆγθησα δα οοι]ά 
Ἔχογί, ὑμαΐ οοπιργεμθηθῖνθ ψογὰ οα μοι ἃ γοϊυτηθ τηϊσηῦ δ6 τυ (θη, 
ΙΠ  ηολοί  τ6 Ἰτηρογίδηϊ ποτ οὗὨ Βυϊάδῃ τγϑαἀθιηρίοη 18 ἢ π]8ῃ64 ; 
αἰΐου ψ Βιοἢ Π6 γϑοηθα ἢ18 Β6δα προ δἷβ ὈοΒβομλ, δηὰ ἀἰβιιιββοα ἢΪ8 
ἐρι τ. (Δοδη χιχ. 80., Μαίι. χχυ. δ0.) 
Το Ἰαβϑῦ εἰγοιταβίδησο ἴο 06 τηϑηὐϊοηθα τοϊδίνα ἰο {πῸ6 ογυο!ῆχίοη 

οὗἨ οὔγ ϑανιουγ, 18 [86 ροίοπ οὗὨ [86 6νγν ἰο ῬΙ]αΐθ, {παὶ [Π6 ἀθδῖῃ 
ΟΥ̓ ἸΒ6 βυ δου τσ Ὀ6 δοοοἰογαίθα, τ ἢ ἃ ν᾽ ον ὕο [86 Ἰηξογπιοηΐ οὗ 
688. Α1} τπ6 ἴΟυγ ἀνδηρο  δίβ αν ρΑγ ΘΙ] ΑΥ]Ὺ τη οηθα {18 οἷτ- 
ουτηδίδποθ. ὠτοδερὴ 0} Αγτὶπιαίλεοα ισοπέ ἐο Ῥ)ϊαέε, απαὶ δεσφεα ἐΐο δον, 
0} ὕεδιδ; ἐλέη ἰαΐς σοπιριαπαφα ἐΐδο δοάν ἰο δε ἀεἰϊυεγοα,. Απα τολδη 
“οεερὴ λαὰ ἑαΐεπ ἐδ δοάψ, λ6 ἰαϊὰ ἐξ ἐπ ᾿ΐβδ οἱοπ πειὸ ἑοηιῦ. (Μαῖί. 
ΧΧΥΊ, 68 --60.; Μαιῖκ χν. 45, 4θ.: 1Κ6 χΧΧΙΪ. δ0---ὅ8. : Φοβη χὶχ. 
88---40.)}) Απά 10 τᾶ γῪ 6 ἔδὶΥ]γ οοποϊυαοά, {παὺ {π6 τυ] 8 Οὗ [86 «6 ν»)7ὺ8 
ἀϊὰ πού ἀϊδαρργονα οὗ 1Ὁ; βῖποθ ΠΟῪ ὙΘΓΘ 80] ] οἴου {παὺ {πὸ ὈΟΘ 68 
πρηῦ 6 ἰκοὴ ἀονη, δῃα πού ᾿δηρ οἢ {Π6 οὔοθδ (86 ποχί ἀδυ. 
(ΦοΒη χῖχ. 81.) 776 ὥδιυς, {λόγο ογε, βαγ8 δ. Φολη, δεσαιδο ἐξ ιοαξ 
ἐδ ρ»γοραταΐξίοπ, ἐλαὲ ἐλο δοάϊες δλομία ποὲ γοριαΐϊῃ οπ ἐΐξ ογοδβ οἡ ἐδ 
δϑαῤδῥαέϊ-ἀαν ( γ᾽ ἐλαί ϑαδδαίδ-αν τοα9 απ ἀΐϊσλ ἀἄαν), δεεοιφλί Ῥίϊαΐο 
ἐλαὲ ἐλεεῖν ἴεσβα πιϊσἠὲ ὃς ὅγολεη, απά ἐλαΐ ἐλεν πιϊσλὲ ὃ6 ἑαζεπ αἰοαν. 

Βυτγίαὶ ννᾶϑ ποῦ δἰνγδυβ Δ] ονν δα ὈῪ {μ6 ἘλομλδπΒ 1π (ἢ686 οβ868, ΕῸΣ 
το ἢπα {πα βοιηοίϊτηθ8 ἃ Βο[ 16. γγ88 Δρροϊηίθα ἰο συᾶτγά {Ππ6 Ὀοα]68 οὗ 
πηι οἰ οΐογβ, {παὺ (ΠΟῪ τισί ποῖ Ὀ6 ἔθη δΎΔΥ δηά θυτιοα.3 Ηον- 
Θονογ 1ἴ ΒοΘΙη8Β {πα 10 τγχαβ ποί οἴζϑῃ σοιβοα, ἅη]688 [6 ΟΥΙΩ1Π415 ΤΟΥΘ 
ΥΘΓΥ τηθϑῃ δηά ἰηΐδιαουθ. (ΟἼΘΘΓῸ γθοκο!Β 10 ὁπ6 οὗ [86 ΠοΥΓΙ ΟΥΠΊ6Β 
οἵ νογγοθ᾿β δαταϊηϊβίγαϊ οι ἴῃ ον, {πᾶῦ ἢ6 σου] ἰκθ ΤΟ ΘΥ οἔ 
Ραγεῃπίβ ἔοσ (6 Ὀυγῖαὶ οὗὨἩ {πο ὶγ ΟΠ] άγθη ποσὰ 6 δα ρμυΐ ἰο ἀοδ.}.ὃ 
Βοίῇ ϑυρίοπιυβ" δπὰ Ταοϊζαβ ὃ τοργοδοηΐ 10 88 οὔδ οὗ [86 Ὁποοιηηλοῃ 
οὐ 6 [168 οὗ ΤΊ ογῖαβ, ἰπ [86 Ἰαὐ αν ραγὺ οὗ 18 ταῖσι, ὑπαὶ 6 ζΘΏΘΓΔΙΙΥ͂ 

' ΤΊ» Βοιϊῃδῃ δοϊ ἀΐοσβ, δβαγβ Ὦτ. ΗΌχἤδπ, ἀγϑὴκ ρόδο (νἷ5. γαῖοῦ δηὰ υἱπορασ) [ὉΥ 
1ῃεῖὶγ σοππῶοη ἀτίηκ, δηὰ ουπὰ ἰδ ὙΟΥ ΠΟΘΙΏΥ πὰ υδοία]. Ὧτ. Ηυχηδπ ΒΒ Μοιδοά ἴοΥ 
Ρτεβεσνυίης [6 Ηρα οἴ ϑϑαπιθη. ἰπ 18 Εδβϑδ οὐ Εθγοσα, Ὁ. 268. δὰ εὐϊτίοη. ὅθε αἷδβοὸ 
1διὰγ 5 Αρρδγαίιβ ΒιὈ]ίοτβ, νοὶ. ἱϊ. Ρ. 278., δηἃ Μδοκηίρας ἴῃ Ἰος. 

2. 88 ἴδ6 Ρδθεδρο οἰϊοὰ ἴγοπι Ῥοϊτοηΐυδ Αὐθίιοῦ, ἴῃ ποῖο ", Ρ. 184. 
8 Ἡδρίυη! οὔτ δὰ βυρρὶϊοίυτα, ἀϊΐ ρδισὶϊ : ᾳυοά ᾿ἰδῖθ ἱπυθηΐαδ οβὲ, αὶ 6 ΘΟΙΏΡ] χὰ Ῥθγθη- 

ἴππὶ αὑτορίοσ Π]1ο8 δὰ πόσδπὶ ἀποοχοῖ, οἱ ῬΑΥΘπί68 Ὀγοίϊπτῃ ὑΤῸ δαρυ γα ροϑθεθσγοῖ. [π ὟΣ, 
118. 1. ς. 8. 

4 Νετηο ρυηϊϊογυτῃ η00 οἱ πῃ Οομηοη 88 δα )θοῖαβ πηοοσπε ἰγδείαβ. ΥὙι:. ΤΊΌΟΣ. α. 6]. 
ὁ }»ὲ ααία ἀδιηπδεὶ, ρα] δι18 ὈοπΐΒβ, δερυϊατα ῥγοπ οδηςασ. Απη. 110. 6. 6. 39. 



186 ῬΡρμηϊεπηιοπϑ πιο οηποα ἴῃ ἐλε δεγίρέμτγεϑ. 

ἀδηϊοα ὈυσΣιαὶ ἰο ἔπο86 ΗΟ σόα ρυΐ ἰο ἀδαίδ ὈΥ͂ ̓ ΐβ ογάἄοσβ αὖ Ἑβοτησ. 
ὈΠρίαπ, πὶ [8 ἐγοαῖΐβα οὐ {86 ἀυτγ οὗ ἃ ῥγο- οηβ}, βαυ8, ““ἼΠῸ 
Ῥοάϊς8 οὗ μοβα ψῆο σύ δομαριηποᾶ ἰὸ ἀδαΐῃ δῖὸ ποῦ ἰο μὸ ἀφθηϊρά 
ἰο ὑβοὶν τϑ᾽α!οηβ: Ὁ δὰ Αυρπδβίυβ ττιῦθϑ, ἴῃ {86 θη ὈΟΟΙ οἵ 
ἢ18 οσχη 116, ““πδαὺ Βα δά θδθῃ ποηΐ ἴο οὔβοσυϑ {818 οὐδίομι ἷ ; 7 ἰπαὲ 
18, ἰο ρσταπῦ {Π6 Βοάϊο8 ἴο τοϊδίϊοπβ. Ῥαυ]ὺβ βαυβ, “" (παύ [6 ἈοάΙ68 οὗ 
ἴπο86 ψὙἘῸ μᾶνθ θθθῃ ρυπὶβμοα [πὶ ἀθαι} ἀτὸ ἴἰο Ἀ6 σίνϑῃ ἴο Δ 
{παὺ ἀδβῖγα ἔθ ἰῃ ογαθὺ ἴο Ὀ014].᾽ 

10 18 ουἱάδθμῃί, ἐμογοίοτο, ἔγομι {π686 ἔνγο δυο, ἰδ ἴδ σο- 
ὙΟΓΠΟΥΒ ΟὗἨ ρῥγονίποθβ μδα ἃ σὶρῃῤ ἰὸ ργαπί θυγίαὶ ἰο {16 ὈοάΪ68 οὗ 
ἴμποβο ψμὸ μαά Ὀθθῃ δχϑουϊοα ὈΥ̓͂ {Π6 17 ΟΥΔΘΓ : ΠΔΥ, ΠΟΥ Βδ6οπὶ ἴο 
Ἰαἰϊταδίο ὑπαῦ 1 ουρῦ ποῖ πβλ}]γ ἰο θὸ ἀθηϊθα πμθῃ τοαιοβίθβα Ὁ 
ΔΗΥ. 
δὲ 16 ἀρρθάγβ, ἰμαὺ Ὀυσιαὶ 88 ογα ΠΑ Δ] οσσθα ἴο ῬΘΥΒΟῺΒ 

Μ}0Ὸ0 ψ6γ6 ρΡυΐ ἴο ἀραίῃ ἴῃ πάρα; δηα 16 δβυθβοαυρπηΐ οοπάποΐ οὗ 
Ῥιηδίο βῆονγβ {πᾶῦ 10 τᾶ βοίἀοτῃ ἀθηὶθα Ὀγ (π6 Βοιηδῃ ρΌΨΘΓΠΟΥΒ ἴῃ 
ἰμαῦ οουηίγγ. ΤΏΘΓΘ 18, ΠἸΟΥΘΟΥ ΘΙ, 8 ΟΧΡΓΘΒ8 ΘΟΙΏΔΠΑ ἴῃ ἴΠ6 ἰδ 
(οὗ ψ βοὴ νγο Κηον μαὺ {π6 Ἰαύίον “6 }8 γΈγα το] ριου θ᾽ Υ ΟὈβογνδηί), 
{ῃπαὖὺ (6 ῬοάΙ68 οὗἨἁ {ποβὲ ῆο ογθ δαηροα βου] ποῦ Ὀ6 βιβεσγοα ἰὼ 
τοιρδῖῃ 8}1 πἰσῦ ἀροὶ {π6 ἰγθο. (θϑιί, χχὶ. 28.}8 ““ Οἱ {Π|8 δοοοιιηῦ 
1. γγ88, {παὐ, ἴον [86 ογυοιῆχϊομ, 4 πα θοΣ οὗ ἰοδαϊπρ' τηθη διμοπρ {Π6 
ον ναϊίθα οὐ Ῥ]]δαΐθ ἴῃ ἃ Ὀοάγ, ἴο ἄδβισα ἰπαῦὺ 6 σου] μαϑίθῃ (6 
ἀἰραι οὗ {μ6 πιαϊοίδοίοτβ μαηρὶηρ οἡ {πο ὶῦ ογόββθα. (Φό δὴ χὶχ. 831.) 
ῬιηΠαῦδ, ὑπουοίοσθ, ἀθθραίομοα δὶβ ογάογβ (ο {86 80] 16 τ ου ἀαΐγ, ψῆοῸ 
Ὀγόῖκο {86 Ἰορβ οὗ {π6 ὑνγο αὐἰγανηδὶβ πὸ τ γ6 οσυο δρᾶ δἱομρ ψ ἢ 
ΟὨγιβῦ; θυὺ σψβοη ἰμ6γ οί ἰὼ “6808, βπαϊηρ 6 μαὰ δἰγθδαυ 
Ὀγοαμαα 18 ἰαδί, [86 ὺ ἐβουρᾷς [818 νΊ]θποα δηα τοῦ} ]8 πΠΠΘΟΘΆΒΑΣΥ, 
Ραυύ οπα οὗ (86 580]41618 ρῥιογοθα 18 β:46 νὰ 8. Βρθδᾶσ, 8086 ροϊηῦ 8}0- 
ΡΘᾶγ8 ἴο αν ραῃοίγαϊθα πο {86 ῥδγισαχα πὶ, ΟΥ ΠΟΘΙ ΌΥΔΠ6 Β0ΓὙ- 
τουπαϊηρ {πΠ6 Ὠθαγῦ ; [ὉΣ δύ. ΦΌμη, ΠΟ βαγ8 δ νγᾶβ 8 Ἔγϑ- 1 Π 688 
οἵ 1818, ἀθοίαγο (δὲ {Πόγο ἰββιιθᾶ ἔσοια 6 σουπά Α τηϊχίυσο οὗ Ὀ]οοα 
Δα ψαΐοσ, Τη1θ πουπά, μα δ ποὺ θη αδδά, τηυϑῦ ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΥ͂ 
θδνὸ Ὀθθη ἰδίαι. ΤΠ οἰγουτηβίδμοθ δύ. Φοῦπ βαῦγ, δα δ88 ΒΟ  ΘΏΪΥ 
Τοοοχαρα δᾶ αἰξοβίβα," 9 

1 Οογροῦδ δοσιπλ ααἱ σδρίὶία ἀαπιπαηϊοῦ σορηδεῖδ ἱρβογατα ποβϑηδα ΠΟᾺ βυηὶ: οἱ ἰὰ 56 
Οὔβογυᾶ5886 οἶδα Ὁ. Απρ. 11}. χ. ἄς νὶιᾶ διιᾶ, βου. Ηοάΐδ δυΐοθση οοσιιπι, ἰῃ αἴ108 πηϊ- 
Π]ΔανογΓ, ΘΟΥΡΟΓΆ ΠΟ ΔΙῸ Βορο απίαγ, αιιδτὰ δὶ διοτῖῦ Ῥοτταπι οἵ ῬΟΥΤ  βδιιπ; οἷ 
ταυσϑὰι ταις ΠΟΙᾺ ΡΟΣ ἑ ΟΕ ἸΓΓ, ΠηΧῚΠΙ6 ΤΠ 65: 8[|8 οδυδβᾶ ἀδπιηδίογατῃ. 1. 1. Εἕ, ἀθ οδάδυογ. 

ἷξ, 
2 (ογροσὰ δηϊπηδάνυοσβοσιπι αἱ θα 5] 106: Ρείθ πεῖ τι δα ΒΟΡΌΪ γδπ ἀδηάδ δαπῖ. 1. 11]. οοὰ. 
5. 8666 Δη ἱπβίϑῃσο, πο θη ΠΥ τηθπιϊοηθα ΟΥ̓ Φοδορηπδ. 1)6 Β6]], Φαὰ. 110. ἱν. ο. δ. ὃ 2. 
4 Απκὰ ἦε ἰλαί φαιο ἰέ δαγα γορογά, απὰ λὶδ γοοοτγά ἐδ ἰγμθ; απὰ ἦε ἀποισείὰ (δαὲ ἦδ εαἰιὰ γιέ, 

ἐδαὶ γε πεσλί δεϊδενε. Φοδη χίχ, 85. 
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ΟΗΑΡ. ΤΥ. 

ΟΝ ἘῊΞ Χ“ΕΎΒΗ ΑΝῸ ΒΟΜΑΝ ΜΟΌῈΒΚΒ ΟΝ ΟΟΜΡΌΤΙΝΟ ΤΙΧΓΕ ΜΕΝΤΙΟΝῈΘ ΙΝ 

ΤΗΡ ΒΟΕΙΡΤΌΒΕΒ. 

ΙΤ 18 ψῸ]] Κηόνῃ {πδΐ, ᾿π {86 ρϑῦυβαὶ οὗ δηϑθηῦ δυίῃουβ, 6 8.6 
Π140]6 ὑο [41] ᾿ἰῃῦο τη Υ ΒΟΥΪΟῚΒ τηϊβία 68, 1 τα σομβίαοσ ἐπδὲγ ταοάο8 οὗ 
ΘΟΙΡΟ Ωρ ἔπη6 (0 Ὀ6 ΡΓΘΟΐβοὶυ (86 βδίηδ 88 ΟὔΓΒ: δηᾷ βθῆσα 1ὑ θ6- 
ΘΟΠΊ6Β ὩΘΟΘΕΒΑΙΎ {πα γγα Οὔβογνο {πεῖν αἰ ογοπύ ποίαϊοηβ οἵ ἄπηθ, ἀπά 
ΘΑΓΘΟ ΠΥ δα)υδὲ (Πϑτ (0 οὐ οση. ΤῊ18 ΤΟΙΏΔΥΪς 18 ρΑΓ ΟΌΪΑΥΙΥ Δρρ]}1- 
680]6 ἰο {π6 βεαογϑα τυϊίοσβ, τ οπὶ βοορίϊοϑ δηα 1η816]8 βανα ομαγροὰ 
ὙἘΠ ναγίουβ ΘΟ γϑ οἴ οΏΒ ἀπ ᾿ηοοηβιβίθποιοθ, τοῦ [4}1 ἰὼ {ῃ6 
ΘΤΟΙΠΑ͂ 88 Β00η 848 ἰμ6 αἰ ἤδγοπῦ οομιρυίαίίοπβ οὐἁἨ {π|6 διὰ οοπβιἀθτϑά 
ἃπα δἀαρίοα ἴο οἷν οἶνῃ βίαῃατα, Τηα Κηοπ]θᾶσα οὗὨἉ [δ6 ΒΕνθσαὶ 
αἰ νἸβΊοη8 οὗ ὥπηθ τιθη οη θα ἴῃ {Π6 ϑογιρίαΓαοβ γ711}} Θ᾽ πο αὔθ {π6 τηθδη- 
Ἰηρ' οὗ ἃ τυ τα οὗ ραββαροϑ ὙΠῸ ταραγᾷ ἴο ΒΘΆ8ΒΟ0Π8, Οἰγουταβίϑῃ668, 
8Πα ΘΟΓΘΠΊΟΠΊ6Β. 

Ι. Το Ἡρφῦτγοτνβ οοτηραυίοα {πεῖς Ὁ ΛῪΒ ἔγοιῃ αὐθηϊπρ ἴο δου θηϊῃρ, 
ΔΟΟΟΓΉΣΠρ ὅο ὑἢ6 Θοτητηδηα οὗ Μοβαβ. (1μον. χχὶ. 32.) [Ὁ 186 τοιμασκ- 
4016 Ὁπ8ὺ {π6 ἀνθηϊῃρ' οὐ παΐαγαὶ πἰσῃῦ ργθοθθβ {Π6 τλογηΐηρ᾽ ΟΥὁ παύιγαὶ 
ἄδγὺ ἴῃ {π6 δοοοιηΐ οὗ (86 ογοδδοη (τη. 1. ὅ, ὅζ6.)}: ψἤθησο 186 ρτοὸ- 
ῥοῦ Πδηῖ6] θα ρίουβ [πΠ6 ὀοηρουπά δγμι συοπὶπρ-πιογπῖπο (ΤΠ δῃ. νἹ}}. 
14. τρδυρίηαὶ τϑδαϊηρ) ἴο ἀδποίο ἃ οἷν] ἀαΥ ἴῃ 18 σοἰοταίοα οἤγτοπο- 
Ἰορῖσα! ργορἤθου οὗ {86 2800 ἀδγΥβ;:; δῃᾶ 1π6 βασι ρογίϊοῃ οὗ {πλ6 18 
ἰοσοαἃ ἴῃ τροῖ νυχθήμερον. 
ΤῊ Βοπλδηβ πδα ὑπο αἰ δγομὺ δοτηρυίδίϊοπβ οὗὨ {Π6ῚῚ ἄαγα, δπᾶ ὕνο 

ἀδηοταϊ δύο η8 [ὉΓ π6 πηι. Ἴἢ6 οη6 ΤΠ6Υ 8116 {π6 οὖυίΐ, [ῃΠ6 οὔδπον {Π|Ὸ 
παίμτγαΐ ἋἈΥ : [ἢ6 οἷν} ΟΔΥ νγὰβ ἔτουῃ τι ἀηϊσιΐ ἴο τ ἀπιρ ῦ ; δηθὰ {ΠῸ 
παᾶύιγαὶ ἀΑΥ εὰ8 ἔτοπι {Ππ6 τἰβίπρ' ἴο {86 βούζπρ' βιιπ.2 ΤῊΘ δίαιτα] ἀΑΥ 
οὗ {π᾿ 96 17}8 ναγιϑα ἴῃ Ἰθηρίῃ δοοογάϊηρ ἰὼ (ἢ16 ΒοΔ80Ὼ8 ΟΥ̓ [86 γὙϑαγ : [Π6 
Ἰοηροϑὺ ἀΔΥ ἴῃ (86 ΗΟΙΥ 1,μδμα ({πΠ6 2181 οὐ 224 οἵ «}6} 18. ΟΠΪΥ 
ἰουτίδοη ΠοῦυγΒ Δηα ἴδῃ τη]πιιῦαϑ Οὐ ΟΡ {πη6 ; [Πδὺ 18 0 Β4Υ͂, ἔγτοιῃ δ}- 
ΤΊ86 [0 δια πδοῦ, τ] πουῦ ἸΠο] ἀπο {Π6 ὑν Πρ, τ ΙΟὮ 18 οἵ ἔουτ ΠΟΙΓΒ᾽ 
ἀυγαίίοπ, ὑνγο ἴῃ [Π6 τηογηΐησ' ἀπ ὕνο ἴῃ μ6 ουθηΐησ. ΤΠ6 βῃογίθβέ 
ἀΔΥ ([π6 2180 οὐ 22πη4 οὗ Τϑοθιῦ61) 18 πῖπο ΠουγΒ δμα ΠΥ ταϊπαΐαβ : 
1η6 ΠΡ} [Ὦγτεο μουγβ. 5 ΤῊΪϊθ ρογίίοῃ οὐ {1π|0 γϑ αὖ ἢγϑί ἀϊνι θα 
Ἰηῖο ῥομ ρατίβ (Ν ἤθμι. 1χ. 8.); ψϑιοῦ, ὑπουρἢ ΡΤ ΙΒΕ ἴῃ ἰδ 80- 
σον πρ ἰο {86 βϑαβοηβ, σου] πονογίμθθϑθα Ὀ6 ΘΑΒΙΪΥ αἸβοοσηθα ἔοι 
[πὸ Ῥοβι ζοῃ ΟΣ ἃρροάζδαῃοα οὐ {Π6 βὰὺπ ἴῃ (86 Βογίζουῃ. Αὐογταγβ 186 

} Τδοεΐπιδ, βροδξίηρ οὗ [᾽θ δηοϊθηὶς ΟἝΙΤΏΔΏΒ, (868 ποξίοο ἐμδὲ ἐμοῖν δοοουπης οὔ εἰπια 
ἀἰδεσο ἔγοτα ἰθδὲ οἵ [86 Βοιηδη8; δηὰ (Πδὲ ἱπδίοδὰ οὗ ἀδυβ [6 τϑοκοηθὰ ἐπ πυτθοῦ οὗἁ 
πἰφσίιθ, 6 Μογ. ἀἰοττα, ὁ. 81, 8.0 δἷδο ἀϊὰ {π6 δῃοίθης 6,88}8 ((ἰβοδασ ἀθ Β6]1. (14]}. 110. 
Υῇ. ο. 17.}; δηὰ γνοδίϊγοϑ οὗ [Π16 δηοίθης ὑγβοῖοθ δβὲ}}} σοσηδίη ἴῃ ΟἿΣ οὐσῃ σοῦ 7ὺ. Ἧ76 δ8Υ͂ 
ἰαδὲ ϑιυεπάαν δεππισοιί, οὐ ἐλὶ6 αν 7ογίπίσδί. ΤῊΘ ῥσγδοιῖοο οὗ Ἴοοσηρυϊπρ ἔπι ΟΥ̓ ἰδ, 
ἱπρίοδα οΥ̓ Δ γ8, οὈἕδ1η8 διηοὴρ ἴΠ6 Μαβῆοοϑ, δῇ ἰη]δηὰ πδίζοῃ, ἀννο!] ηρ ἰπ (86 ἱΠύοΥ ΟΣ οὗ 
ϑουῖ Αὐοα, Ὑγανθὶβ ὉῚ τῃ6 Ηδνυ. Φοιη Οδιηρὺοὶ!, νο]. 1. Ρ. 182. (Ἰπάοῃ, 1822. 8γνο.) 

3 ῬΊηγ, Ηἰδι, Ναξ. 110. 1}. ο. 77.; Οδαϑουῖηαβ ὧἀθ Ὠ16 Ναιδὶὶ, ο. 38.; Μδοσζοθίῃβ, ϑαίυσηδὶ. 
10. ]. ὦ, 8. 8.66 δ'8δὸ Ὧν. Ὑ ασὰ  Ὀ᾿θθοσἝβιοηΒ ΟἹ ΒΟΎΘΓΔΙ ῬΑΒΒΑΡΘΒ οὗ βατὶρίιτο, Ὁ. 126.; 
διὰ Ὧγ. Μδοκηρ  ΗΒΣΙΏΟΏΥ, τοὶ, 1. Ῥυγοϊῖγα. Οὔδ. ν. Αἀδπιβ Βοπμδπ Απιαυΐίιοδ, 

. 8305. 
“ ἘΔΡΌΪ β΄ ομνγασ ΖΒ Πεβοσρεῖνο ΟΡ τΑΡΗΥ οὗ Ῥαϊοβίῃο, ἢ. 2388. 
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πϑίυταὶ Δ πγα8 ἀἰν 464 1πΐο ἐνγεῖνα μουγβ, ΒΊΟΝ Τ6ΓΟ τηθαδυγοα ἔγοιτι 
ἀϊ418 οοπϑιγυοίοα ἕο ἐμαῦ ριιγροβο Απιοηρ {Π 688 Θοπίγνϑηο 68 ἴῸγ 1}: 
τηθηβαυγοιηθπύ οὗ {ἶπιο6, {86 βΒυη-418] οὗἨἮ ΔΑΒᾺΖ 18 ραγ ου ]ΑΥ]Υ τη οηΘά 
ἴῃ 2 Κίηρϑ χχ. 11.} “Φ48ὴ {πη Κ8 10 ργόθα0]6 {(μδὲ ΑΠ82Ζ βσβί ἱπίτο- 
ἀποσά 10 ἔγοια Βαθυ]οη. 3 

11. ΤῊ δαγἱοεξ ταθπίϊου οὗ ἩΟΘΕΒ ἴῃ {Π6 δεογοα ΥΥ̓ τ ρδ οοουζα 
ἴη {06 ῥγόρβθου οὗ Πδμῃῖοὶ (1}. 6. 1δ., ν. δὅ.): δηά 848 ἴπ6 Οδι ἀβθβῃβ, 
δοοουϊπρ ἰο ΗἩ ογοδοίυβ 3, οσο [86 ἱηνθηίοῦβ οὗ [Π18 αἰν δίοῃ οἵ ὕσηθ, 
10 1ἰβ Ῥγοῦδ 16 (πα {π6 96.718 ἀογιγοά {μοὶς πουγθ ΠῸπι {πο π]. [0 ἴδ 
ον! ἀθηΐ ἰμαῦ {μ6 ἀϊνίδίοῃ οὗὁἩ Βουγ8 γα ἀπίεπόνῃ ἴῃ {μ6 πιο οὗὅὨ Μίοβαβ 
(δορασ θη. χν. 12., ΧυἹἹἹ], 1., χὶχ. 1. 1δ. 23.)}; ΠΟΥ 18 ΔΩΥ͂ ΠΟΙΟΘ 
ἴακοη οὗἩ (βοτὰ ὈΥ͂ (86 τηοϑῦ δποϊθηύ οἵ (86 ῥτοΐδῃδ ρορίβ, 0 Τη ἢ Γ0Π8 
ΟἾΪΥ ἰδ6 πιογπίηφ ΟἹ συδρΐηρ οΥ πιϊάτααψ. ὙΠ Ν ἩότΟΣ σοστθβροπαϑα 
[86 ποίδθοῃβ οὗὨ [π6 τεΐθυσθα ἴο ὈΥ {86 τουδὶ βαϊταϊδῦ, 80 τηθηίομβ 
Το 88 [86 τπαθβ οἵ ργάγϑσ. (δὶ. ᾿ν. 17.) Τῇ 6.8 οοπιρυίοά 
{ποῖγ πουγϑ οὗὨ {π6 ΟἾνἢ ἀΑΥ ἔγομι βὶχ ἴῃ δ6 τηοτηϊηρ {1}} βὶχ ἴῃ 188 
δνθηΐῃρ: ὑπ {πεῖν ͵ 7δέ ὨΟῸΓ ΟΟΥΤΟΒΡΟΠΘα πὰ ΟἿΓ δευεπ ΟἾΪΟΟΚ ; 
[οἷν ϑοοοηα ἴο οὐχ εἰσἠξ; 18 6}ν ἐλίγα ἴἰο ουν πὲπο, ο. Το Κπον]θᾶρα 
οὗ (818 οἰγουτηδίαπος {{11}} 1Ππιϑέταῦθ Βον γα] ραϑβᾶσοβ οὗ δογιρίυγα, ρᾶγ- 
Ἐου]αυγ Μαιῦ. χχ., ΘΓ {π6 {π|γἅ, βιχίμ, πἰηίῃ, δηα θ᾽ νηί πουγὰ 
(νοῦ. 8. ὅ, 6. 9.) τοβρθοῦυθιυ ἀθηοίθ πἷπθ ο᾽οἷοοῖς ἴῃ [6 πιογηϊηρ, 
ἔνοῖνο αὖ ποομ, ἴδγοο δηά ἔνο ἱπ (ἢ 6 Δἰθγποοῃ ; 866 4180 Δοίβ 1). 1δ., 
1.1. Χ. 9. 806, Τδδ βγβὲ ἴἤγθο βου (ἔγοιη 81χ ἴο πη 6) γγογθ {Π6ῚὉ 
᾿ῃοΓΐηρ: ἀυχίηρ {86 ἐλίγά Ἀοσγ, ἔγοτα οἰρμῦ ἴο πῖπθ, {πρὶν του πίηρ; 
ΒΔΟΓῆο6. γ8 ῬγΘΡρασοα, οἴἴἌγοα ὉΡ, δπά δια οἡ ἐμ6 δἰΐαν Ῥγθοιβϑὶυ δὖ 
πΙη6 ΟὈΪΟΟΚ ; {18 ᾿πίογναὶ ΓΠ6Ὺ ἰογηχοά {Π0 ργεραταΐζίοπ (παρασκευή). 
Π οβορα8' Θομἤτπηβ ὑπ παυγαΐνο οὗ {86 δυδῃρθ  βι8.5 4.8 (μ6 18. 18 
γνγοηΐ ουἱ οὗ Εργρί δ΄ {π6 νϑγηδὶ οδαυΐϊποχ, [π6 τἸηογηϊπρ ψαίομ ου]ὰ 
ΔΏΒΜΟΥΙ ἴο ΟἿΓ ἴοιιν ΟὈΪΟοἱΙς 1η {86 τηογπϊηρ, 

Βοίοτθ ὑπὸ Οδρυινιν ἐπ πἰρηΐ τγαὰβ αἰνι 6 ᾿ηΐο {πγθο ραγίϑθ ΟΥ 
ὙΥΑΤΟΗΕΒ. (Ὀ 84]. [χ!]. 6., χο. 4.) ΤῊ ,,7γ8ὲ οὐ θαριηπίηρ οὗ γδίομοϑ 
15 τηϑῃςοηθα ἴῃ [μαπη. 1}. 19. ; {86 πιξααϊϊο-τοαέοῖι ἴὰ «πα. νἱ]. 19.; δηά 
{[Ἰ6 πιογπὶπρ-ιοαίον, οΥ τσαϊοἢ ὁ ἀαψ-ὑγοαΐ, ἴὰ Ἰχοα, χὶν. 24. Τὶ 18 ῥγο- 
Ἀ4016 {μαὺ {π686 τννδίοιϑϑ νδγιθα 1ῃ Ἰθηρίῃ δοοογάϊηρ' ἴο {86 ΒοΆ8οη8 οὗ 
16 γὙδαῦ : ΘΟΠΒΘΑΌΘΩΟΥ {ποβα, σγὰο Πα ἃ Ἰοηρ δα 1πο]δπιθῃΐ ποῦ 
ψγαΐοῃ ἰοὸ δῃοουηΐογ, σου] ἀγάθηἝγ ἀοδβῖσο [6 ΔΡΡτγοδοῦ οὗ πποσηϊης 
Πρ ὺ ἴο ἐογηχϊπαῦθ {μοὶς σψαίομ. 18 οἰγοιπηϑίαποο σου Ὀοδα ΠΥ 
"Πυδίγαῖίο {86 ἔδγνουσ οὗ {Π6 Ῥβα] μϑὺ 8 ἀονοίίου (5α]. ὀχχχ. 6.) 88 

1 ἘδῊ τυρίοα Βανδ σδυδβαὰ τηοτὸ αἰδοιιββίοη διχοηρ ὈΪὈ]1ς4] οοτηπιοπίδιοσβ ἴμδη [86 δ0ῃ- 
ἀϊαὶ οὐ Αἴδζ. Αβ ἴῃ οτἰρίπαὶ πογὰ εἰρη ϊῆοθ, ῬΥΟΡΟΥΪΥ, βύθρϑ, ΟΥ̓ δβίδίγα, ΤΏΘΩΥ ΒΑΥΘ 
πηδρίποα ταὶ ἰδ νγαδ ἃ Κἰηὰ οὗἉ ἀβοθης ἴο [πο ζεῖθ οὗἉ [Π|6 ῥα Ϊδοθ, τη κοὰ δὲ Ῥγοροσ ἀϊβίδηηοϑϑ 
τ ἥσυγοθ βονίηρ (μ6 αἰνϊβίοη οὗ [86 ἀΔΥ, τδῦποῦ τΠ8η ἃ ΓΟΘτΙΪΑΣ Ρΐθοο ΟΥ̓ ἀϊΔ] -τοΥκ. 
Οἱ {18 βυδ)οος ἴμ6 τοδάθυ Μ1]1 ἤηὰ ΒοΙηθ ὙΘΣΥ͂ ἱῃροηΐουδ δηὰ Ῥγοῦδο]θ 11] υδέγαιοὨδ, 
᾿οροῖθοῦ ψ ἱἢ ἃ ἀΐδρτδῖῃ, ἰη τ. 4. ΟἸασκο 8 ΟΠ ΠΙΔΙῪ οἡ 3 Κίηρβ χχ. 

3 Ζ8Ππη, Ατοῖθο]. Ηθῦγ. ὃ 10]. 
8 11ῦ, 1, 6, 109. 
4 ὼς, ἣ δείλης, ἣ μέσον ἥμαρ. Ἡδοτι. ἢ. 110. χχὶ, γ. 111]. 
δ υπηρ ἴδ βίορο οὗὨἨ Φογυβδίθμη, [6 ον δὴ ἰδίου τοϊδῦθβ ἴπδὲ ἐπΠ6 ρυθαεῖδ γΟγΘ ποῖ 

ἱπιίοστυρίοά ἐπ ἐδ ἀἰβοῆαγρο οὐ τποὶν βδογοὰ ἕπποιίοπβ, δαὶ σοπιϊπαθὰ ἔσο ἃ ἀΔΥ, ἐπ τῃ9 
ΠΟΤΕ; δηὰ δὲ (86 πἰητῃ ΒΟῸΣ (ΟΥ δὲ ἴὮγ60 ΟἿΙοοῖ ἐπ (λ0 ΔΠΟΥΠΟΟΙ), ἴο ΟΥ̓Γ ὕν δδογίβοιῖδ 
8. τὴ ΔΙ. 8. 

4 Ὧγ. Α. ΟἸεασίο οὰ Ἐχοά. χὶν. 11. 
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Ὑ6}1 29 ϑεῦνα [0 δχρίαϊῃ οἰμοσ ραββθαρεβ οὗ {π6 ΟἹα Τοβίδιημθπί. ΤἬΏΘΒο 
ἐΐτγεε Ταἰο 68 ΔΓΘ 4180 τη ]οῃ θα ὈΥ ναγου 8 ργοΐδπθ ὙγγΊ ΓΟ 8. 
Βυσηρ 1Π6 ἰἄπηθ οὗ οὐγ ϑανίουσ, ἔπ6 πἰραῦ γ88 αἰνι θα Ἰπίο ἔουῦ 

ψαίομοθ, ἃ ἴουσίῃ πγαίοι Βανιησ θα ἰπίτοαιυςσοα δηλοηρ (Π6 «678 
ἔτοτα {π6 Βογιδηβ, πὸ ἀογιγοα κὑ ἔσομαι {86 ασθοκβ. Τῇ βοοομά δηᾶ 
ἰϊταὰ ταΐοβοβ 8γ6 τη !]οηθα 1 [,υ}κ6 χὶ!. 38. {6 ἰουγίἢ πὰ Με. 
χῖν. 25. ; δηᾶ [86 ἴΟῸΓ 816 81} ἀἰβοα]ν τηθηἰϊοηθα ἴῃ ΜδυΚ ΧΙ]. 8ὅ., 
Ἡαέοϊ, ἐμογφίοτε, ΚΟΥ ψὲ ἄποιο ποέ ιοδεη ἐδ πιαδίον 97} ἐδ ἤοιι86 οσοπιοίδ ; 
αἱ ΕΥ͂ΈΕΝ, (ὀψὲ, οὐ {86 Ἰαΐθ γαύοῃ,}) οὐ σὲ ΜΙΌΝΙΘΗΤΥ (μεσονυκτίου), Οὗ 
αὐ ἐδε ΟΟΟΚ-ΌΕΟΤΊΙΝΟ (ἀλεκτοροφωνίας) 5, οΥ π ἐλὲ ΜΟΈΆΧΙΝΕΟ (πρωΐ, 
186 ΘΑΥΪγ πίοι). Ηρτγο, {ἱπὸ ,3,γδὲ ψαῖςἢ γ88 αὖ θυθῆ, δῃὰ οοπίϊηυθά 
ἴγοτα βὶχ [11] ἢ1π6 ; (86 Σεσοπα οοτημηθηοθά αὖ πἾη6 δηά ϑηαοϑα αἱ ἔτνοῖνο, 
ΟΥ τρϊἀηϊσῃῦ; {86 ἐλέγά σπαΐοῖ, οα] θα ὈΥ 186 Βοχηδπδ σαϊοϊπζιηι, 
Ἰαβίθα ἴγτοια ὕποῖνο ἴο ἰδγθο; δπᾶ {πμ6 τπιογπίπο τοαίἰεἢ οΟἸοΒοά αἱ βὶχ. 
Α ἀουθῖθ οοοκ-ιοσοσιηρ, ᾿πάθοα, 18 πούϊοοα ὈΥ δὲ. Μϑδκ (σὶν. 80.), 
ὙΠΘ6ΓΘ ἰδ6 ΟἴΠΟΥ ΘΥϑηρΘ 188 τηθη 0 ΟἾΪΥ οὁπ6. (Μαῖ. χχνὶ. 84.; 
ΤΚο χχὶϊ. 84.; Φοδη χι. 88.) Βυΐ {π18 Τὺ Ἀδ6 ΘΆΒΙΪΥ ΣΘΟΟΠΟΙ]ο6(, 
ΤΙὮδ “ον δι ἀοοίογβ αν ἀθα {6 σοοκ-ογονίηρ ἱπΐο {Π6 γί, βθοοπά, 
δηᾶ {μἰγᾶ ; ([π6 Ποαίμοι πδίϊομβ ἴῃ ρϑπογαὶ οὐβογνθᾶ ΟἾΪΥ ἔιοο. Α8 
106 σοοκ οτον {πῸ6 δεοσοπα τηθ αἴνοσ Ῥοίοσ Β {πϊγα ἄθῃϊαὶ, 1ὖ τγβ {}18 
ΒΟΟΟΙα ΟΥ ῥτϊποῖραὶ οοοϊκ-οσονίπρ (ἴοσΣ 86 “6078 Βθϑῖη ἢ ΤΩΘΔΗΥ͂ Γ6- 
Βροοῖδ ἴο βασα δοοοιηϊηοααίοα {πϑιηβαῖνοθ ἰο [Π6 Βογάδῃ οοτηρυίδίιου οὗ 
{1π16) ἴο ἡ ΒΙΟἢ [06 Θνδηρα]δίβ Μαίίμον, ΓΚ, ἀπα Φοδη τοίου. ΟΥ, 
ΡΟΥΒΆΡ8, {56 βϑοοπα οοοσϊςκ-ογονίηρ οὗ [Π6 658 ταϊσμὺ οοἰποῖάθ υὰτἢ 
16 βοοομα οἵ πα Ἐλοτηδηβ." 

ΤΌ ΩΑῪ Ὀ6 ΡΓΙΌΡΟΥ ἴο τοιμαγκ {παὶ [μ86 ττογὰ λοι ἰ8 γα ΠΕ] βοᾶ 
σι] στοαῦ Ἰδα 46 ἴπ (86 Θογιρίαγοβ, Δ Πα Βοιῃθεαθ8 1 0}165 {Π6 βραςσά 
οὗ {Ἰπ|6 οοουρ!ιοα ὃν 8 γ016 πψαίοῃ. (Μαιί. χχν. 18., χχυὶ. 40.; Μανκ 
χὶν. 37.; [1κὸ χΧχΙ!. ὅϑ.; αν. 111. 8.) Ῥουμαρϑ {86 {μϊταὰ λοι τηθῃ- 
οποά 'ῃ ΑοἰΒ χχὶϊ!, 28. τγᾶβ ἃ τα] ΠΑΓῪ τοαΐοἢ οὗ [86 πὶσμι.δ 

ΤΠ6 96») τϑοκοηθα ὕνχζο Θνυθηϊηρδ: [{Π6 ἔΟτΤΩΟΥ Ὀαρδη δ {π6 πἰητῃ 
ΒΟῸΣ οὗ [π6 παίυγαὶ ἀαΥ, οΥὁ ἴῆγοο οἴοοῖκ ἴὴ {πὸ Δἰοσοοι ; δηᾶ {16 
Ἰαϊϊον αὖ 186 οἸογοηί ἄουγσ. Τὺ [86 ρῬϑβοθαὶ ἰδ νγἃ8 γεαυϊγοά ἰὼ 
θὲ ββοσ δορά δεοέιοοεπ ἐ6 ευεπΐπφε (ΕἸΧοα, ΧΙ, 6. ; 1μον. ΧχΙΙ. 4.}); ΝΠ οΝ,, 
Φοβδθρῆτβ [618 πι8, {Π6 “678 1η δὶ8 {π|6 (14, ἔγούὰ 1μ6 πὶπίῃ Βοὺγ ὑπῈ}]} 
(6 οἰανοπί. ἨΗόποο [86 αν, τοαυϊγίηρ {π6 ράβοθαὶ ἰδ ἴο Ὀ6 

 ΤΏυδ 186 1341} Ῥβαΐπὶ χῖνοβ δὴ ἰηβίδηοε οὗ {μ6 ἰθρ]6 τδίοῃ : [86 ψνῇοἿο ῥβδ]τὰ 18 
ΠΟΙ ΐπΣ ΤΏΟΤΟ [ἤδη 106 ΔΙ ΟΓΏδί6 ΟΥὙ οὗὁὨ ἵνο αἰ βΈγοης αἀἰνίβίουβ οὔ ἴπθ νυαίοι. Ὑπὸ βγεῖ 
ὙΔΙΟΝ δἀγοδδβοβ [ἢ6 δοοοπὰ (Υ. 1, 2.), Τοιιϊη αἰ προ [Π6πὶ οὗὁἨ τποὶγ ἀπ; δηὰ 16 βεοοπᾶ 8π- 
ΒΎΘΣΙΕ (Υ. 8.) ὮὈΥ 8 ΒΟ]οτὴη ὈΪοδείησ. Το δά γεβδ πὰ (6 ΘΉΒΥΓΟΣ βϑοῖη Ὀοΐὴ ἴο Ὀ6 ἃ δοῖ 
ἴοττα, Ἡ ΒΊΟΝ 680} ἰῃ ἀν᾽ ἀπ] ῥτοο]αἰπιθὰ ΟΣ βῃπρ' δἱοιᾶ, δ βιδιειὰ ἰπύθυυδὶβ, ἴῸ ποι ΕΥ̓ [80 
πτηο οἵ [86 πἰρὶιι. Βίβῃορ Τόν} 8 βαϊϑῇ, νο]. 11. Ὁ. 857. 

2 βεὲ Ηοτηοσ, Πἰδά, }10. χ. νυ. 252, 258. [ἰνγ, 110. Υἱΐ. ο. 85.; δηἃ Χϑθόρδομ, ΑὨΔΌ. 110, 
ἦν. Ρ. 250. (εὐϊε, Ἠπιοπίπβου ) 

8 Τη Τηάϊδ ᾿ξ 18 ὙΘΣΥ͂ ΘΟΤΏΙΏΟΙ [ὉΓ Π6 ΡΘΟΡ]Ο ἰο τοραϊδία ἐποὶγ ἐἶπηθ ἴῃ [86 πὶρῆς ὉΥ [90 
σχοίη οἵ ἴ86 οὐκ. ΤΏΘΥ διίίδοῦ ἃ δἰμῃ νϑίιθ ἤὸ τποϑο Οἰγάβ, τὲς ὍΤΟΥ ψἱἢ [Π6 
Ετεδίοδι 1 γ; δηἃ βοπιο οἵ ἴπς πὶ ΚΘΟΡ 186 {πὴη6 ὙΠ δϑίοη βηΐηρ Ὀγθοϊδίοθ. ΒΟ ΘΓΙΒ᾽ Β 
Ογϑηΐδὶ ΠΙπρβίσδοηδ, ἢ. δ72. 

4 Τὐρδείοοί, Ηογν. Η6Ὁ. οὐ ΨΦοδῃ χἱϊἹ. 38. (ὙΌΤΚΒ, το]. 1ϊ. Ρ. 697.) Οτοιυ8β δπὰ ὙΠ ΌΥ 
ου Μαῖϊϊ. χχανὶ 84. Ὧγ. Ηδ]68᾽ 5 Απδγεὶδ οὗ ΟὨΣΟΠΟΙΟΦΎΥ, γο]. ἱ. Ρ. 112, ΒΥ ΒΊΟΝ τυνῖνογ8 
Ὑδείΐουβ ρῬαβδαζοδ οὗ οἰδδεῖςδὶ δας ΠοΒ τὸ οἰϊθὰ, 8.66 αἷδο Ὦσ. Του πβοη Β Τὰ τα υαν οἵ (9 
Νον Τοβιδιηθηΐῖ, νοΐ. ἱ. ῬΡ. 480---482. 

8 ΘὨΐ8 Δηποχοᾶ ἤἣο Οδπιοί᾿Β Ὀἱ ΠΑ σΎ, Νο. οοἾ Χὶΐΐ, Ρ. 164. 
“ Ὡς Ψυα, 110. νἱ, 5. 9.98. 
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ΒΟΥ ΒοΘαῖ “δ ουϑῃ, δὖ [86 σοϊηῃρ ἄοτῃ οὗὨἁ {π6 βΒιπ," (Ποαΐ, χνὶ. 6.) 
ΘΧριοϑθθα Ὀοίδ ονθηΐηρθ. [ζ 18 ἰΧΌ]Υ ΧΘΙΊΔΓΚΔΌ]6, {μδὲ, “ ΟἸ γῖβί ΟἿΓ 
Ρδββουθῖ," 186 δηθίγρο οὗ (16 Ῥάβομδὶ Ἰατα, ““ Ἔχρὶγοὰ αἱ {π6 πῖπίῃ 
Πουὺγ, δπα γγδβ ἰβίίθῃ αὐ το {16 οΥἴΟβΒ αὖ (6 δἱθυθῃίῃ ΒΟΌΣ, ΟΥ 
Βιαηδβοῖ.ὔ"} 

1Π. ὅδδνοῃ πὶρῃΐβθ δῃὰ ἄδγβ οοπβ παρα 4 ὙΥΕΕΚ ; βὶχ οὗ 186866 
ὝΘΙΘ ΔΡΡγοργιαίθα ὅο ἰδαθουῦ δηὰ {π6 ΟΥΪΠΆΣῪ ῬΌΓΡΟΒΟΒ οὗ 116, δά 
{86 δουοπίδ ΔΑΥ οὐ ϑαδαΐἶι νγ88 Δρροϊηίθα δγῪ οα ἰο ὈῈ οὐβογσυθὰ 88 
8 ἋΔΥ οἵ τοδὺ, δοσαιι89 ἐλαΐ οἡ ἐξ ἦδ παά τοερίεα ἤγοπι αἷϊ λἀΐδ τοογὰ τολίοκ 
Οοὐἀ Παά οτγοαίΐοά ἀπά πιαάε. (ἀπ. ᾿ϊ. 8.) ΤῊϊ8 αἰ ν βίοι οὗ {ϊπ6 νγγῶϑ 
ὉΠ νΘΓΒΆ ΠΥ ορβοσγθα ὈΥ [Π6 ἀοβοοπάδηίθ οὗ Νοδὴ ; δῃηᾶ ϑοῖὴθ δι ποηΐ 
οΥἸ 1985 ματα οοπθοίιγοα πᾶΐ ὃ νγὰβ ἰοβὺ ἀπτῖπρ 1Π6 Ὀοπάαρο οὗὨ [6 
Ἰβγβθ 68 ἰη Εργρί, θαΐ νγὰβ τουϊνοα δηᾶὰ δηβδοίοα Ὀγ Μοβεβθ ἀρτθθϑῦΥ 
ἴο [16 ἀϊνὶπα οομηημαμα. ΤῊ1Β ΘΟὨ]ΘΟοΙΏΓα ἀθυῖνοθ βοῖηθ νγοῖρηῦ ἔτΌτ 
{16 ψογτὰ ϑαδδαὲ οὐ ϑαδδαία, ἀρηούϊπρ 4 66 Κ διμοπρ {π6 ΘΥΓΊΔηΒ, 
Ασδρίδμβ, Ομσιδύδη Ῥδυβίδηβ, δπὰ ΕἸΓΠΙΟΡΙΔΏ8, 88 ἰπ 86 [Ὁ] οσίην 
διηοϊοηῦ ϑυγίδο Οὐδ ΘΒ Ἀγ, Θχργθβθοα ἴὰ Ηθρτονν οπαγδούίοσβ 3: 

ἘΠΩΣΠ - Οοπε οὔ δε ϑαδῥαίῆδ, οΥ Ἡεελ - ϑαπάδγ. 
ἘΠ. -- 7 9} ἐδε ϑαδδαϊῇ - - Μοπάαγ. 
ΠΣ - ΤΤΆγοο ΟΥ ἐλὲ ϑαῦδα - - ἘἸυεθᾶδγ. 
ΩΣ. - ΖΖΟΩΥ οἱ ἐλ ϑαδδαὶλὨ 6 -. --.ὙΥ̓́Θἀμοβάδυ. 
ἘΠ ΌΠ - Εἴυο 00 ἐδλὸ ϑαδῥαϊῃ - .- Τθυσθάδν. 
ΠΣ. - ΟἊΕΕὐὸ 9} ἐδο ϑαδδαίῃ - - τιάλυ. 
ἘΠ - 7716 ϑαῤδαῖῇῃ “π΄ - ϑαείμαςτ. 

ΤΙ Βἰσἢ δὴ οὗὨ [818 ΟΑΙΘΠΘΑΙ 18 δυϊπορα Ὀγ {86 ἀδ6 οὗ 16 
ΘΑΓμ4] πυπθοσβ, οπθ, ἔιοο, ἐΐγέο, ὅζα. Ἰηβίοδα οἵ ἰὴ6 οταϊηα]8, "γε, 
δβοοοπα, ἐἰιῖγα, ὅτο. [0] ον ρ [6 ΗοΌγον Ἰαϊομλ; 848 ἴῃ [μ6 δοοουῃΐ οὗ 
[86 οΥοδο, ΒΟΙΘ τὸ γα ἴῃ ὑπ οὐἹρῖηδὶ “ σπό (14γΥ --- ἔιοο ἈΥ --- 
ἐδιγοθ ἀΑγ.᾽" ὅο.; ψ θΘγα π6 δερίθπδριης τοίδιηβ [Ὁ 1π 186 ἤγβί, σα] Πρ 
ϊ, ἡμερα μια. Τὰ 1Β τοιρδυϊζα 6 ὑμαὺ 411 {86 δνδηροὶιδίβ {0]]ὸνγ 186 
ϑυσῖδο σδοπᾶδγ, θοίμ ἴῃ {86 νοτὰ σάββατα, πδοὰ ἴον ““α τρεελ,᾽" διά 
4180 ἴῃ χοίδιϊπρ 86 σαγάϊμα] δ ΡΟΣ μέα σαββάτων, ““ οπο 9} ἐδιε 
ισοοΐ,᾽" ἴο ἜΣΧΡΙΘ688 [Π6 ἀδΔγ οὗἉ (6 τοδβυσγθοῦοη. (Μαζί. χχνὶ. 1. ; Μασὶς 
ΧΥΪ]. 2.; [1 χχῖν. 1. ; Φομη χχ' 1.) Αἰδοσψαγαάθ Μαγκ δαορίϑ {86 
808] ρίγαβ6, πρώτη σαββάτου, “ ἐΐε βγεδίέ ΟΥ ἐδ τροφοὶ "ἢ (ΜαΚ χυὶ. 9.), 
ΜΠογῈ ἢ6 1868 {π6 Βίπρυϊαν σάββατον ἴοτ α τυϑεᾷ ; δῃιᾷ 8ο ἀο68 1ψΚ6, 
88 Νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, “1 ἴαλδὶ ὕνχῖοα ἴῃ ἐδ τσεολ." (0Κ8 
ΧΥΙΝ. 12.) 

ΤῊδ ΘΥΤΙΔΟ Πᾶπι6 (Ὁ ΕὙΪΟΔΥ, ΟΥ {Π6 δι χίῃ ἀαΥ οὗἁὨ [π6 σγϑοῖζ, 18 4150 
δἀορίοα Ὀγ ΜΑΙ, το ΓΘ μά618 1ὺ προσάββατον, ““ξαὐδαΐέλ-ουε," (χν. 42.) 
ΘΟΥΤβροπαϊηρ ἰο παρασκευή, ““ ρχεραταΐϊοπ- αν." (Μαίί. χχνϊ, 62. ; 
Μαῖκ χυ. 42.; Τὰυκα χα, δ4. ; Φολη χὶχ. 381.) Απά “οδβορμυϑ 8180 
οὐπέοσιῃϑ ἰο {18 ἀβαρθ, δχοορὺ (δ ἢ6 υδε8 σάββατα ἴῃ [Π6 Β᾽πρΊ ΑΓ 
Β6Ώ86, ἴον (86 βαδῥαίς-ἄαν, ἴῃ ᾿Ϊ8 δοοοπηΐ οὗ ἃ ἄθογθ οὗ Απυραδίυβ, 

Δ Ὧν. Ηδ]ο8 8 ΑἸ] γϑὶβ οὐ ΟἸὨΓΤΟΠΟΙΟΩΥ, γοἹ. ἱ. Ρ. 114, [πη ἔς ὕπνο [Ὁ] ουίηρ ραρζεδβ, μῸ 
11πϑίταΐθϑ ΒΟΥΘΣΤΆΙ ἈΡΡΆΓΘΠΕΥ οὨγοΠοΙ οζίοδὶ οοπιγδ αἰ οη8 Ὀεΐνγθθῃ [Π6 ΘΥΒΉ ΧΟ Ἶ818. τὰ εἰ 
6484] ΠΟΥ δὰ ἰοαγπίηρσ. ᾿ς 

3 ΤῊ οδίθμαδγ ἰβ ἰβκθη ἴγτουν ΒΡ. Μαγδβῃ᾿ Τγδμβ᾽διΐοη οὐ Μ|ίςἢδ6115᾽8 Τηἰτοδαςείοη ἴο 
6 Νονν Τορίδσιθηΐ, γοἱ. ἰ, Ὁ. 186. 
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δχϑιηρίπρ ἴῃ Φ6ν)8 οὗ Αβῖα δῃηὰ Οὐγθηθ ἔγοιη βου ΪΣ δογυΐοθβ, ἐν 
σάββασι, ἢ τῇ πρὸ ταύτης παρασκενή, ἀπὸ τῆς ὥρας ἐννατης. ““Οπ {ῃ6 
δϑαῦδαξλ- Δ. οΥ ὁπ ἐἦθ ργεραγαΐϊοη- ἀΔΥ Ὀσίοτο 10, ἔγσοτα {Π6 πέπέϊ λοιν.᾽"} 
Τηο Εσδὺ ἰμπγθο ουδηρ 1818 8180 ι.86 86 ρ]υγΆ] σάββατα, ἰο ἀδποίο {6 
δα ρα μ-ἀαγ. (ας. χὶϊ, ὅ---1]. ; ΜαΙ 1. 21. δά 11. 28. ; Τα τν. 16., 
ἅς.) ΥΒΘτθδ8 Φομη, ἴο δνοὶϊα δια θὶρο, ἀρρσορσγιδύθβ [μ6 βἰ ρα 
σάββατον ἴο {{|ὸ δαδΥῥαϊζλ- Αγ, δηὰ δὸ Ρίαγαὶ σάββατα ἰο ἐΐε τοροὶ 
(9 ὁδη νυ. 9---16., νἱϊ. 22, ὅζο., χχ. 1.) 
ΤΉ δεοοπα βαδδαίδι αἴἶέν {᾿ι6 γε (Τκικο νἱ. 1.) δευτεροπρώτον, οΥ 

γαϊϊου {Π6 δεσοπ ρτίπιο ξαδδαίς, Θοποογηΐηρ Ἡ]Οἢ δοτητηθηίαίοτβ παγΘ 
ὍδΘη 80 σ,ΘΔΪΥ ἀἰνι 64, ΔΡΡΘδτΒ ἴο πᾶν ὕθϑῃ {86 ἢγϑί βδῦρδίι δῖε 
[86 Βοοομά ἀδΥ οὗ υπ]θανθηθα Ὀγοδα οὐ οὔ {86 ραββουϑῦ γθ. ΒΒ βι6β 
6 ΟΪκΒ οὗ ἀδγ8, [πὸ “6778 ῃδα τοφεΐδ 0} ξευόη ψοαγε ({{Ὧ6 Βουθηί οὗ ψ Ιοἢ 
ὍἨΔ8 (2110 {μ6 εαδῥαξίοαὶϊ ψοαγ): δὰ Ὑθ κα οἵ βϑύθῃ {1π|68 Βθύθῃ 
γΘΆΓΒ, ΟΥ ΟὗἉ [ὈΓΓΥ-Πη6 γθαγδ, σῇ ]οἢ 6Γ6 το Κοῃθα ἤτοι ὁη6 1166 
{0 διμοίμου. δ ἈΠΟ. οὐ 7μδέϊδθ Ὑ 6 ΔΥ γ88 οο] Θταίθα τ δἰ πρΌ ΑΓ 
[εβάσιυΥ δπα βοϊοπηην ἢ 

ΙΥ. ΤῈ Ηροῦτονβ μαὰ ἐμοῖς. ΜΟΝΤΗΒ, ποῖ, Κ (ῃοβα οὗ 4]} 
ΟἴΠΟΓ δῃοίθηΐ παίϊοΠ 8, Ὑγ6Γ6 [ΠᾺΡ ΟἾΘ68, Ὀδιηρ' πηδαδαγοα ὈΥ {86 τανο- 
Ἰυΐομϑ οὗ {86 τλοοπ, δῃηα ϑομῃβιβίηρ αἰϊθυμδίοὶυ οὐὨ ὑνοπν -ἶπθ απ 
(Βἰγγ ἄαγβ. ὙΥΏ116 186 «6 07ὺϑ Θομ πυϑα ἴῃ 186 Ἰδπα οὗ (δπδαη, {π6 
οοτσηθηοοιηθηῦ οὐ {ΠΘῚΣ τηοη8 Δηα ὙΘΑΙΒ γϑ ποῦ βϑί ]θἃ ΟΥ̓ 8}Ὺ 
ΑΒίΤΟ ΟΠ 1οΑὶ σΪ6 5 ΟΥ Οδ]ουϊαίίοπβ, θὰ  ὈΥ {Π0 ρλαδὲβ ΟΥ δοΐιδὶ Ἀρρθδγ- 
866 οὗ (86 τῆοοπ. Α'Κὶβ Β00} 88 {μι Ὺ βδνν {86 τηόοῃ, {Π6Υ Ὀδαρδη {6 
τοηΐδ, ῬΟΥΒΟΩΒ ὙΟ͵6 ἱμογαίοσα δρροϊπίβα ἰοὸ ννδίοῃ οὐ {π6 (008 οὗ 
τηοτιηἰανβ (ῸΣ [6 βγεῖ ἀρρϑάσδποο οὗ [86 τηοοῃ δῇοσ [86 δῆδηρο: 88 
ΒΟΟΣ 85 (ΠΟῪ ΒΑ 10, {Π6 ν 1ηογτηθα {86 ϑαπῃθατίη, δηα ρου ἷ16 ποίϊοο 
ΓΔΒ σίγα, ἤγεί, ΒΥ ἐπ6 βουπάϊηρ οὗὨ ἰγιπιρθοίβ, (0 πῃ] ο ἢ {Π6Γ6 8 δῃ 
Δ] υδίοη ἴῃ Ῥβδὶ]. ᾿Ιχχχὶ. 8.; δῃηὰ δου ναγαβ Πρ ὐηρ' θΘΔΟΟῺΒ ἐΠγουρ- 
ουδ {π6 ἰδπᾶ ; ἰβουρῃ (88 ἴπ6 πιϊβῆηϊοαὶ τα] η8. 0611 8) δζοσ {Π 67 
Βα ἔγθαυθηῦ Ὀδομ ἀθοοινθα Ὀγ ἰμ6 βϑδιηδιδηβ ΒΟ Κιπα ]οα {Ἀ]86 
ἤτεβ, {Π6Ὺ πιδοὰ 0 δῃποίιμοθ (π6 Ἀρρϑδζϑῃοθ ὈΥ Βθῃαϊηρ' ΤΩ ΘΕΒΘΏΡΘΓΒ. 
Α58, Βονουοσ, ΠΟῪ Πιδα πῸ τηοηδηβ ἰοηροῦ ὑμδῃ ΙΓ ἄανβ, 1 86 Ὺ 
ἃϊά ποΐ β66 [89 πο τωοοῃ [86 πἰραὺ ἰο]]οννπηρ ἐμ6 {ἰγο ἢ ἄαγν, ΠΟΥ 
οοποϊυᾶοά {πὲ [86 Δρρϑδύϑηοθ νν88 οὐβίγιοίθα ὈΥ ἰδ οἱοιάβ: δηά, 
αἱ πουῦ παίοίηρ ΔΠΥ Ἰοηροῦ, πιδᾶβ {πὸ παχύ ἀδὺ {π6 ἢτβι ἀδὺ οἵ {Π8 
[0] ονῖπρ τοί. Βαΐ, ου [86 ἀἸδρογβίοῃ οἵ {1|6 «“΄ δὺῦβ ἐπγουρθοαῦί 4}} 
ὨΔΌΟΠΒ, Ἰαδτης ὯΟῸ Ορροσίυπι68 οἵ Ὀοΐησ- Ἰηξοχτηθα οὗἁ [Π6 Δρρθδγδῃδα 
οὗ [η6 ΠΟῪ ΤΩΟΟΏΒ, {ΠΟΥ͂ 6Γ͵Θ ΟὈ]ΙρΘα (0 δαγα ΓΘΟΟῦΓΒΘ ἴο ΔβίΓο τοδὶ 
ΘΔ] συ] δἰῖοπβ δπα ογοΐθβ, ἐπ οΥοσ το ἢχ {Π6 ὈορΊππίηρ' οὗὨ {Π6ῚΓ τπομτἢ8 
ἈΠ γοαγθ. Αἱ ἢγθί, {Π6Ὺ ΘΙ ρ]ογοα 8 ογοὶθ οὗ οἱρῃγ- ὍΥ ὙΘ6 ΑΓΒ: 
δαὶ {μ18 Ὀοηρ ἀϊδοονογϑᾶ ἴο μῈ ἀοἰδοῦνο, {Π6Υ Βαά γχβοοῦγεθ ἴο {π6 Μ6- 
(οπίο οΟΥ616 οἵ πἰμούθθῃ ὙΘΆΓΒ; ΜΓ ΠΙΟὮ τν88 6 δ Ὁ] 1Β 16 Ὀγ {π6 δι ΠΥ ἐν 
οὗ ταὶ Η1116], ρῥυΐηοα οὗ ἴῃ6 ϑδῃῃοάσγιι, δδουῦ [86 γεᾶῦ 860 οὗ [6 
Ομ τβΐδη ϑῖαὰ. ΤὨῖδ [Π6Ὺ 5.1} 186, δηα βαὺ δμδὺ 1ὖ 18 ἴο Ὀ6 ΟὈβογνϑα 
80} 186 οοπηρ' οὗἩ {π6 Μοβδϑίδῃ. [}π 186 οοτῃ οὗ {818 ογοῖθ ὑπο γθ 
86 ὑνοῖνγθ ΘΟΠΩΟΠ Υ6818, οΟηδίβίληρ οὗὁἨ ὑγαῖνθ τρομίμβ, δπὰ βϑυθῃ 
ἸΠ ΘΓ ΔΙΪΆΓΥ γ6818, ΘΟμβΙϑύϊηρ οὗ ἐμισύθθῃ τιοηίβ. ὃ 

᾿ Απίία. Ὁ. χτὶΐ, 6. 6. ὃ 2. 3 Ὧν. Ηδ]οβ᾿β Απαὶγβὶβ οὐ ΟἸΓΟΠΟΙΟρΡΥ, γοΐ. 1. Ρ. 130. 
8 Ὧν. Α. ΟἸασκο, δὲ 1.6 δϑηὰ οὐ ᾿ἷβ δοϊωτηθηατυ ΟἹ ῬΘΌΓΟΓΟΠΟΣΩΥ͂, μᾺ8 σΊνθη δὶχ οἶδρο- 
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Οὐῖρί παν, ἐμ 678 Βδα ηο ραγζου αν πϑηλθ8 ἴον {ποῦ τηοπίδϑ, Ὀὰΐ 
641164 {ποτὰ {86 ,γϑέ, ξεοοπά, ὅο. Ὑμὰβ ὑπ Π.οἰυρσο θαρδῃ ἴῃ {π6 
δοοοηα ταοηίμ, δηα ὀϑιθ ἴο 118 Βοῖρῃΐ ἴῃ ἴΠ6 δευεπές ταοπίδ, δὲ {π6 
6πά οὗ 160 ἄαγβ (ῃ. νυἱϊ. 11----24., νἱ}, 4.); δῃᾶ ἀθογοαβϑαᾶ ὑπῚ}} {Π6 
ἑεπίδ ταί, ψ θη (π6 ἰορ8 οὗ [86 τηοπηΐδϊηβ 6 γθ βθθη. (0113. δ.) 
Αἰὐουτγαγᾶβ ἐΠ6Ὺ δοαυϊγοά ἀϊδάποι πδημηθ8; (08 Μοβοβ παιπηοᾶ {πὸ 

.),:γϑὲ ταοῃί οὗ {π6 γοὰν “δὲ (Εἰχοά. χὶ!, 2., χἰῖ]. 4.); βιρπλγιηρ σγέεπ, 
ἔτοιῃ {16 φύϑϑῃ δαγβ οὗ ὁοσῃ αὖ {μαΐ βθᾶβοῃ; ἴοὸσ 1ἢὁ θαρσδῃ δρουῦ (86 
ψογηδὶ δαυϊποχ, Τμὸ Βοοομά τροηίβ τγ88 Ὡϑιηθα Ζ77, ϑἰρτ Σ Ἰπρ 1η 
Ομ δ άθα σίοτῳ οὐ δρίοπάοιμν; ἴθ ψβῖὶοἢ (Π6 ἰουπάαίοπ οἵ δοϊοπλοη 
ἰθηρ]6 νγ8 ἰδ, (1 Κίηρβ νἱ. 1.) ὙΤὴΘ βουθῃηί ταομίδ νγὰ8 βίγ) θα 
Εἰλαπῖπι, π ἸΘΝ 18 ᾿π ογργοίθα λαγυεδέβ ὈΥ ἰμ6 ϑ'υσιδο γοσϑίουῃ. (1 Κὶηρβ 
ν1}. 2.) ΤὮΘ οἰρ ἢ τοητὰ Βμῖ; ἔτοτα ἐἦε ζαϊϊ οὗ (88 ἰοαΐ, (1 Κῖηρβ 

- νὶ, 38.}ἡ Ὺ᾿ Βαϊ οοποογπίηρ (86 οτρίη οὗ 1π686 δρρεβὶ]δζώοῃβ οὐ 08 ἃΓδ 
ὈΥ ΠΟ πιθ8ῃ8 ἃστοοᾶ: οἢ {Π6 1} τοΐυγη ἔτοτα (Π6 ΒΑΡΎ ]ΟΠΙΒἢ ΘΑΡΌΤΙΥ, 
{Π6Υ 1πἰτοάυοοα {Π6 πᾶπη68 ψ ΟΝ (ΠΟΥ δα ουπα διαοησ {π6 (ιΑ]- 
ἀφαηβ δπα Ῥογβίδῃβ. Τθυ8, (06 Ηγϑὺ τηοητ ἢ τγ88 4͵80 οδ οά Δύβαπ, 
βισηϊγίηρ Αίσλε; Ὀδοδυβο ἰὰ ταῦ ποπίῃ {86 βγβοθβ τότ (Ὠγιιδὶ 
ουἱ οὗ Εργρί (Εχοά. χὶ!. 89.)}; (86 {διγὰ ταομίμ, ϑέσαπ, βισηι γὴν 
α ὅγαηιδίς (Ἐδίι, 1]. 7.; ΝοΏΘΙ,. 11, 1.); δηα [ῃ6 βίχίῃ τοί Εἰαΐ, 
ΒΙ στ γηρ πιοιγηΐπσ, ῬΤΟΌΔΌΪΥ Ὀθοδιιβα 10 τγᾶβ [86 ἔϊπιθ οὗ ρσθρδγδίϊοπ 
ἴον [06 ρτγοαΐ ἀδὺ οἱ δίοποιηθηΐ, οα {86 ἰδπίδ ἀδΥ οὗἉ (π6 βαυθῃί 
το. (Ν ἢ. νἱ. 16.) Τ6 πη ῃ τλοη ἢ νγ88 οδ]]οα Οὐ έϑίσα, βισηιγίην 
οἠεϊοα ; πἌΘα (Π6 οΟ0]ἃ τυϑδίμου βοίβ ἴῃ, δῃα ἤγδϑ αγὸ Ἰρι6α. (Ζεοῇ, 
Ὑἱ, 1. ; 6. χχχνὶ. 22.) Τμο ἔθη! τηοπὶ γα8 οα] θα 7οδείλ, βἰρπὶ- 
ἔγιῃρ πιΐγῳ. (Εἰβέ, 11. 16.) ὙΠ6 οἱθνθηί, ϑδλεδοέ, βιρπιγιηρ ἃ δία δ 
ΟΣ 8 δοορέγο. (Ζ6ΟἈ. 1. 7.) Απα (86 ὑπ ἢ “αν, βρη γιπρ ἃ πιασπῖ- 
.)᾽οοπὲ πιαπέϊο, ργο Αγ ἔγοτη 86 ῥγοΐαβιοῃ οὗ βου ῖβ δὰ ρ]δηΐβ τ] 
γῇ Πἰο 0π6 θαυ ΤΠ6 Ὀαρίηθ ἰο Ὀ6 οἰοίμοά ἴῃ ψϑγτὴ οἰπιδῦθβ. (Εἶτα 
γἱ]. ἐῶ 1... 1.) Ἷ ἴθ βαϊἃ ἰοὸ 6 ἃ ϑυσγίδο ἴοσια. (2 Μίδο. 
Χυι. 86. 

Υ. Το 6.8 μαα ἴουν βογίβ οὔ ὙΕΑΒΒ, ---τ πο ὉΓ ῥ]δηΐθ, ΘποίΠο Υ 
ἴου Ὀδαβίβ, 8 {|γὰ [ῸΓ βδογθᾶ ργροβοϑ, δῃᾷ {86 ἔουγί ἢ 188 οἷν], δηᾶ 
ΘΟΙΏΊΟΙ ἴο 81 (86 ἸπμΑὈΙΑπί8 οἱ Ῥα] βίη. , 

1, Το ψοαν 9} Ῥίωπέβ ντα8 τοοκοηθα ἴσοτη ἰἢ6 τροητἢ ΘΟΥΓΟΒρΡΟ Ἰηρ 
ὙΠ οὐγ ἴσων: Ὀδοαιβα {ποὺ μαεϊὰ {{π6-ἴτυϊ οὗὨ {π6 ἴσϑθ8 σψ Βιοὶ 
υάααά εὐ ἐμαί ἐἰπη6. 

2. Τμο βθοοῃᾷ Ὑϑὰῦ γ)χὰδϑ ἰδμαΐ οἵ Μδεαδίδ; [ὉΓ σμοπ ὑπο Ὺ {ποα {Π 6} 
Ἰλαρ8, 186 οὐτηοῦ ἄγονα 411 [ἢ6 Ποοῖκ ὑπάογ ἃ το, δηᾶ {Π6Υ τηδυϊκοά 
{86 ὑσηΐδ, ψ Βϊοῖ τγὰ8 σίνοῃ ἰὸ {86 [,ονιΐθ8. ΤΏΉΘΥ οου]ά, ΒΟΘΥΟΓ, 
ΟὨΪΥ ἴακα ἴμοβθ συ μῖο 61} ἰπ {16 γϑϑὺῦ, δῃηᾷ ἐλπὶς γϑᾶγ θαρδῃ δὖ {6 
το πί Ἐ]], οὐ (86 Ὀαρὶπηΐηρ οὗ οὐῦ Αυρσυδί. 

Βυΐ {86 ὕνγγο γϑδῦβ ΨΒΙΟΝ γα (ἢ6 τηοδὺ Κποῦσῃ δγὸ [86 Οἷσέἑ δηὰ 
Ἐροϊεδιαςέϊοαί ἵεατγς. 

8. ΤΟ Οἷοϊ όαγ Θοτωϊαθποθα οὐ {86 ἢ δομί οὗ ουν ϑαρύθθοσ, 

γαϊοΥ σοηδίχαοίεα 1Δ0168 ἜΟΧΡΙΔὨΔίΟΙΥ οἵ [δὸ δονείβῃ οαἰοπᾶασ. Μτ. ΑἸΪοπ μ88 αἷϑο ρίνεη 
ΒῖΧ (80168:; νυ ἰο, [που ἢ 1688 ἐχιθηβίνο ἰμδη 0116 ργοοθάϊηρ, δζὸ νι }} σδ]σα]διοα ἴο δῇοτὰ 8 
ΟἾθαγ ἰάεδ οὗ {}6 σου δίγιοιίίοη δὰ ναγίδίΐοηβ οἵ (ἢ 618} οαἰοηάδγ. ὅθ Μοάδσι δ υἀδέδτη, 
ῬΡ. 369-..27 τι . 

᾿ Ῥγ. Ηδίοδ᾽β Αῃδγεὶβ οἵ ΟΠΓΟΠΟΪΟΩ͂Υ, το]. ἱ, Ρ. 127. 
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θοοδυθο 1 τγῶβ 8ῃ οἷα ἰγδαϊου ἰμαῦ {Π6 στοῦ] τγἃ8 ογοαίβα αἱ ὑπο 
ἄπι6. ΕἼομι {119 γϑᾶῦ [86 «6 γ}728 οοιηρυ οα ἐποῖν ἢ 0}1668, ἀαίοα 4}} 
οοηίγαοίθ, δπα ποίρα (ἢ6 δἰτίμ οὗ οὨ]άγθη, δμα ἴ[ἢ6 σοῖσι οὗ ΚΙΏρΒ. 
Τ 18 βαϊα αἱβδο ἰδαΐ {818 τηου τ Ὑγἃ8 δρροϊηίθα [ὉΣ τρδκιηρ ῬΑ; Ὁ6- 
68.186, π6 στοδύ μοαίβ Ὀθίῃρ ρβββϑαᾶ, {Ποῦ ΤΏ6η οηΐ ἰπίο {π6 Β6]4. 
Ιη 2 ὅδῃι. χὶ. 1. τὸ τοϑδά {πδὺ αυϊά ξοπὲ ϑοαῦ απαὶ ἀὲξ Ξξογυαπίς ιοἱἑλ 
λέηι, απὰ αἷΐ ]εγαοῖ, ἐο «οδίγον ἐδε «Ἰπιιοπῖζοδβ, αὐ ἐδ τοίμγη οΓΓ ἐλε 
ἘαΥ (ΤΑΔΊ Π8] το οτῖηρ), αὐ ἐδε ἐΐπιε τολδη ἀἴποϑ σοὸ Τογίλ ἰο δαΐέε, 

ἵμεε Ἢ 1η {86 υααΝ ο ϑορύθιαθοσυ. 786 πη θ Ἔχ ΠΣ 18 
186. τιομίδ8 οἵ [16 46 σ δ οἷν} γοαγ, σι (8.6 ΘΟΥΤΟΒΡΟΠαΙηρ᾽ τη τ 9 
οὗ οὺν δοσιρυίΔΟ  --- 

1. Τίνι - οΟΥΤΟΒΡΟΙ ὧδ τὰ Ρασὶ οὗ - Βορίοσεῦ δηὰ Οοίοδοσ. 
3. Μαιοδοϑυδη - - - - - Οεὔοβθοσ δηὰ Νονθιθον. 
8. Ομίδιευ οὐ Είαϊου - - - - - Νονθθος δῃὰ Τ)ΘΟοτ ΘΓ, 
4. Τοῦ κ “- - - - - - Τϑοθπδοῦ δηᾶ Φαηυδιγ. 
ὅ. βοδδς - - - - - - Φ΄αΠΠΔΥΥ δηὰ ἘΘΌΓΣΌΔΙΥ. 
6. Αἀᾶγ - - - - - - ἘΘΌΓΣΌΔΣΥ δηὰ Μαΐοῃ. 
7. Νίδβδῃ οὐ ΑὉΌ - - - - - Μαχοδ δὰ Αρη[. 
8. γεν οὐ ΖΙἤ - - - - “ ΑΡΙ͂ΙΪ δηὰ Μαγ. 
9. δίνδῃ - - - . - - ΜὰΔγ δηὰ ὅυη6. 

10. ΤΠ - - - - - - “10π0 δηὰ συ}. 
11. ΑΡ - - - - - - Φδὺν δηὰ Αὐυρπβί.' 
12. Ε11] - - - - . - Αὐρυθῖ δηὰ ββερύοτη δον, 

βόσθ οὔ (86 Ῥτοοθάϊηξ, παῖηθ8 Α’Ὸ 8011} ἰῃ 180 ἐπ Ῥοχβίδ. 

4, ΤΠ Ἐροϊεείαείοαϊ ΟΣ ϑαογεά εατ Ὀαρδὴ ἴῃ Μαγοῖ, οὐ οἡ ἰδ6 
ἢγεὶ ἀδὺ οὗ {Π6 τπιοπίδ Νίβαη, Ὀθοδῦβο δ ἰμαὺ πὴ ὑπο ἀκραγέοα 
ουἱ οὗ Ἐσγρί. Ετοπι {μαὺ ταοηῖῃ {ποὺ οοπιριέοα ὑποῖν ἔδαδίβ, δπὰ 
186 Ῥγορἢοίβ 4180 ΟΟΟΑΒΙΟΏΔΙῪ ἀαίθα (ΠΘῚΓ ΟΥ̓ΔΟ]6Β δα Υἱβίομβ. Τῆι 
Ζεοοδμασίδῃ (υ]}. 1.) βαγ8, {παὺ ἐδο τοογὰ Ὁ} ἐδ ]οτὰ σαχιὸ ἀπο ἤΐπι ἴῃ 
ἐδε ἤοιγίλ ἀλγ ὁ ἐλ6 πίπέδ πιοπέϊ, δυθὰ τὰ Οἠίδίοι ; ὙΕΙΟΝ ΘΉΒΥΘΥΒ 
ἰο οὺὐὖῦ Νουα, ΒΟμοΘ 1 18 ουιάθηΐ ἐπαὺ Βα δαορέθα {86 60616- 
ΒΔ 5(108] γϑαγ, το ΟΟΙηπιοποοα ἴῃ Μαγοῖ. Τμ τροητ ΝΊΒβδη ἴδ 
μοίρα ἴῃ {86 ΟΙἹα Ταοβίαπιοαῦ ἕο [86 ουεγποισίπφε 97) ϑογάαη (8. 11]. 
16.; 1 ΟἼχου. 12. 1δ.); ψΒΙΟἢ ΟΓΘ ΘΟζοη δ ἰμαὺ βϑάβοη, [}6 
ΤῖνοΣ θαϊηρ ΒΎΟ]]6ὴ ὈΥ {Π6 πιο θα βηονγε (Παΐ ρουγοα ἴῃ ἰογγθηΐβ ἔτοῖα 
Μουπὲ 1ραθοη. 18 [Ὁ] ονγίηρ, (Δ 0]6 Ῥγδβοηΐβ (86 τηομίδϑ οὗ ἐδ6 
“ΦΘΥ 18} ΘΟΟΙ ΘΒ ΔΒ .1081 γὙΘΆΓ, ΟΟΙΩΡΑΓΘΩ 1 ΟἿΣ ΤΩΟὨΙΒ : ---- 

1. πρὸ ἜΡΕΣ βαν Ε72: ) ΔΠΒΥΤΟΣΒ (0 ῥᾶτὶ οἵ ΜΑΙΟΙ δηὰ ΑΡΗ. 
3. γον οὐ ΖΙ - - - - - Αρη[ ἀπά Μαγ. 
8. ϑινδὴ (δι. υἱΐϊ. 9.) - - - - ΜᾶΔῪ δῃηὰ πο. 
4. ΤΠδπιῦΣ - - - - - νης δὰ Ψ0)}Υ. 
δ. ΑΡ - - - - - - Υ δηὰ Αὐυριιοί. 
6. ΕΠ] (Να δ. νἱ, 1δ.) - - - - - Αυρυδὶ δηὰ Βορίοιῃδον. 
η; ἀπὸ ἢ - - - - - - Ἀφ ηδυνὶ τ Οεἰοθοῦ. 
8. ΟΘΥ8ῃ - - - - - Οεἴολογ δῃηὰ Νουθιθοσῦ. 
9. Είδίου οὐ Ομ ΐβ]οα (ΖΘΟδ. νἱΐ. 1.; ΝΘΒ, ἱ, 1.) - - Νονοῦοῦ δηα Ὀδοθτ  6Σ. 

πο ον, τ ΦΞ τυρ ν 5 7.) - - - - - Φδηυδῖγ δπὰ δ : 
12. Αἄαᾶν (Εζε. νἱ. 15.; Εδιδ, 111,7) “ - - ἙΔΡΓΌΔΙΥ δηὰ ΜαΑτο.; 

1 ΤΏ ρῥγοοθάϊηρς υἱοῦ οὗ ἴμ6 βδοσοὰ δηὰ ον! γϑϑῖβ οὔ ἰῃὴ6 678 18 1πΠδὲ σζΘΠΟΓΑΙΥ 
δὰἀορίοὰ ὈΥ 16 τηοδὲ οσηΐϊηθης ἩΥΪΟΥΒ ΟἹ ον Βἢ δη 168, αἴοσ (6 οΟρί πο οὗ [9 
Φονίδιι τα μηδ, Ὑδοὸ αϑἔἴττη ἐπδὲ Μασ ῖ δηἀ ϑορύθμ ΕΓ ὝΤΟΓΟ [806 ἰπὲι14] του 8 οὐὨἨ [680 
ἵπο γερσα, ἰῃδίοδὰ οὐ Αρτὶ] δὰ Οεοίοροσ. Τῆδὲ {Π|8 τγῶδ [ἢ 9 ο886 δ ἃ ἰδία ρογϊοὰ 18 δά- 
τοῖο ὉΥῚ Φαδη δηὰ ΑἼκοστηδηη, αἴ 7. Ὁ. Μίομδοῖβ, Βαὶ αὖον 86 ἀοδισαοιίίοη οὗ 
Φεταδδίοτη ὈΥ ἴπ6 Εοτηδηϑ, ὙΠῸ οοτιτηθηοθὰ ΤΠοὶσ υϑῶσ ὙΠ [6 τροη!ἢ οὗ Μαγοῖ, ἱξ 8Ρ- 

ΥΟΙ,. 11. Ω 

τ 
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ΓΟ 96 188. τοίη Ὀοϊηρ τορυ]αύθα ὈΥ {86 ῥμαβ68 ΟΥ ἈΡρΘΆΓΆΠΟΘΘ 
οὗ {Π6 πχοο, {ποῦ Ὑθδγϑ ΘΓΘ ΟΟΠΒΘΑΌΘΗΥ ἸῸΠᾺΡ ὙΘΆΥΒ, ΟΟΠΒΙβηρ 
ΟΥ̓ ἔποῖνθ Ἰυπδίϊομβ, ΟΥὁ 8364 ἀδγ8 δπὰ 8 μουγσϑ; δι 88 {π6 “6 0Ὑ}13}} 
ἔοβιλνα β όσα μ6] ἃ ποὺ ΟὨΪΥ οἱ οογίδιη ἤχϑα ἄδγβ οὗ [86 τιοπίδ, θυΐ 
4180 αὖ δουΐδὶῃ βΒθᾶϑοῃδ οὗ (6 Ὑ68Γ, ΘΟΠΒΘΑΊΘΏΠΥ στοαὺ ΘΟ ΒΊΟΙΣ 
σουϊά, ᾿π ργοσθϑβ οὗ ὕμηθ, αὐῖϑο ὈΥ (18 τηϑίμοά οὗὁἁ οδὶουϊαίϊπρ : [86 
ϑρτγίπ ταοπίῃ βοιηθμηθβ [Ἀ]Π1ιὴ 1ῃ ὍΠ6 τ144]6 οὗὨ εσέπέεγ, τὖῦ ὈΘοδηΘ 
ΠΟΟΘΕΑΒΑΙῪ [0 δοσοιωτηοαίο (π6 ᾿ἰΠΑΡ ἴο 8018 ὙΘΆΓΒ, 1ῃ ΟΥΘΥ {πὲ 
[Π6}Ὶ τροῃίβ, Δηα σΟΠΒΘΑ ΘΗΟΥ {πον ἔοβίιναὶβ, ταὶ σῃῦ δἰ γαγδ [4]] αἱ 
[6 β88η16 ϑθᾶβϑοῆ. ΕῸΣ (δ]8β ρΡΌΓΡΟΒΟ, (6 “6718 δα δά 4 Ὑ;Π0]6 ταομίμ 
ἴο 1πΠ6 γϑαῦ, 88 οἴη 88 10 γγ7ἃ8 ὨΘΟΘΒΒΑΡῪ ; ὙΠ1Οἢ ΟΟΘΌΓΣΤΘΑ ΘΟΙΩΤΊΟΒΪΥ͂ 
ΟΠ06 ἴῃ ἴδγθθ γ6 88, 8Π4 βοιῃθίϊμηθβ Οὔ06 ἴῃ ὕνγο γϑᾶτθ.0 ΤῊΙΒ Ἰηΐογ- 

τ ἢ τγὰ8 δα ἀρα αὐ ἰη6 μα οὗἁἩ {π6 ϑοοθβιίδβίϊοαὶι Ὑθ αν δου 
(π6 ταομίμ Αἀδν, δηα ψγα8 ἰπογοίογο οδ]] θα Ὗ 6- Αὐδὺ, οὗ εἶἰο βοοοῃᾷ 
ΛΔάεγ: θυΐ πὸ νοβέρεθ οὗ βυοι ἱπίοσοδϊδάομ ἃγὸ ἰο Ὀ6 ἰουμπα ἴῃ {Π6 
δου! ρίΓΟΒ. 

ΑΒ ἀρυϊουϊαγο οοπδευ ρα [Π6 ῥγϊποῖραὶ οιαρὶουτηθηΐ οὗ {86 “68, 
ΠΟΥ α]8δο αἰνϊαοα {ποῦ παξωγαὶ ὙΘΆΓ ᾿μΐο ΒΘΆΒΟῚΒ τὶ ΣΟίθγθηοθ ἴο 
ΤΠ6ῚΓ ΤΌΣΑ] οΥΚ. ΤΏοδο, γὸ ᾿δνο 866}, ὝΘΥΘ ΒΪΧ 1π ΠΌΠΟΌΘΥ, ΘΔοἢ 
οὗ ἔνγο τῃοηίμβ᾽ ἀυτγαίίοη, ᾿ποϊ παϊπρ' οη6. 8016 τηοπ ἢ δη4 [86 παϊνα8 
Οὗ ὕνο οἰμοῖβι 866. δὰ δοῦουηύ οὗ {8θηὶ ἰπ Ρὑρ. 84---3Ξ.8. οὗ {18 
γοϊυτη6. 

Τὸ {18 παίυγαὶ ἀν βίοι οὗ 6 γϑᾶσ {8676 8Γ6 βδϑυϑγαὶ 8]] βῖοπβ ἴῃ 
[6 βεαοτοᾶ Ὑτϊπρπ: δ ἴῃ {6Γ. Χχχυΐ. 22., ψ ογο Κίηρ «6 οἰκί πα 
18 Β81ἃ ἰο 6 διὑπρ' ἴῃ {πΠ6 τιηΐογ- ουβθ 1 {16 πἰητἢ βδογθα τηοπίὶ 
ΟἸὨΙδ᾽ θυ, {π6 Ἰαίίον μ41} οὐὗἨ συ μιοὶ 1611] Ἰὼ 186 ὙΗΘΣ ΟΥ̓ ΤΑΙΪΏΥ͂ ΒΟΘΒΟΙ ; 
80, ἰῃ ΕὔΖτα Χ. 18. ἴὉ 18 βε1 {πμαὺ {π6 οοῃστοραίιοη οὗὨἨ {6 ρθορὶθ 
ψ ΒΟ δα θθοη οοπγοηθα οα {πΠ6 ὑπθηθοίμ ἀΑΥ οὗἁὨ [86 βαῃηθ τροπῇ, 
Ψ6Ι6 ποῖ 8016 ἰο βίδπαά ουύῳ πῃ [88 Ορθῃ δἱσ, θθοδυβα 1 γγχὰβ “ἃ ἘΓῺ 
οὗ ταῦοῖ ταῖη. ΤῈ Κπουν]οᾶρθ οὗὨ (818 τηοᾶβθ οὗ ἀϊνιἀϊηρ [Π6 γϑδγ 
1]υδίγαΐθθ Φόομῃ χ. 22, 28., δῃὰ δοοουπίβ [ὉΓ ον [οσαΒ αἰ κῖηρ ἴῃ 
{π6 ρογέϊοο οὗἩ {π6 ἰδίαρὶα αὖ {86 ἔδαβὺ οὗ ἀθαϊοδίίου, ψ βοὴ πγ88 ο6- 
Ἰοργαίθα ὑονγαγάβ [6 ο]οβα οὗ {π6 βδῖῃηθ τιοῃίῃ. 

Ἑυγίδμογ, {μ6 “960ν8 ἀϊν 64 {Π6ῚΓ ΒΟ]ΑΥ γᾶ ἱπίο ἔουγ ραγίϑ, 081164 
Ὀγ δοιὰ ΖΤελιρλαί ((μαὺ ἴ8, τευοϊμξίοπα 9 ἐΐπιθ), ΟΥἨ αυδγίογβ, σ᾿ ΆΟΒ 
{86 ἀἰβάπριυβηῃθα Ὀγ ἐμ6 παπιθβ οὗ (86 τροηίθβ πιὰ ποῖ ΠΟῪ 
ΘΟΙΩΙΩΘη(Θα : ἰδα5, {Π6 νουμδὶ ΘΑΌΪΠΟΣ 18 ἰοσηθὰ Ζελερλαὶ Λῆίδαη; 
186 δυϊατηπαὶ θαυΐϊποχ, Ζελμρλαέ Τί δγὶ; [86 ΠΕΊΘΟΥ βοϊβέιοα, Τελωρλαί 
Τεδοίς ; πᾷ [86 βυϊητηοσ βοϊβῆοθ, Τελιρλμαὲ Τλαπιηιιζ. ἔοι οὐ το 8 
ἤν οοπῃ)θοίαγοα {πᾶ οὐν μοτὰ τϑίθσβ ἴο {μ6 ᾿πίογνθαὶηρ βρϑοα οὗ 
ἴουΣ τλοηΐῃ8, τοχ [ἢ 6 σοποίυβιοη οὗ δΒ6664-6 ο {16 σοτηπχοποοσπιθηΐ 
οὔ [Ὲ6 Βαγνοβί, ἴῃ ὁ οἢ ᾿ν. 8ὅ. 

ῬΟΔΙΒ {πᾶ [80 ὅονγθ δἀορίοα [πΠ6 Ῥγϑοιΐοθ οὐ ἱποὶγ σοπαυογοῦθ.Ό [Ι͂ἢ σοητπιδίϊοῦ οἵ 
1818 τοιλαυκ ἱδ ΤΩΔΥ͂ ὈῸ6 Οὐϑογυοά, (πὶ [Π6 ΤΑ  ἰπὶ 4] ορίἠΐοι 8 ορροβοὰ ποὶ ΟἹ]γ ΝΥ͂ 
οβορθῦβ, Ὀὰξ αἶβδοὸ ὉΥ͂ [Π6 ζεπίαβ οὔ [Π6 ϑγτίας δῃὰ Αγδθὶς Ἰδαηριιαροβ, ἀπὰ ΒΥ τὸ ἕδος {πὶ 
186 σογοπηοηΐθβ ργθβογ θο ἴ0 6 οὐδέγυθὰ οὐ ἴπθ ἴσο στοδῦ ἔθδεῖναὶ ἀδγϑ ἀο ποῖ δστοθ 
τ (6 τηοητὴβ οὗὐἨ Μασοῖ δηὰ βορίθῃι θοῦ. ΕῸΣ ἃ [αγῖΠΟΣ ἱηνοδιϊμχαίίοη οὐὨἨ {8 σατίου 
αιοδιίοη, ὙΠΟ ἢ οδηποῖ Ὀ6 ἀϊδουββοα τὐἱτΐῃ (16 1 πλ}18 οΟὗἩἨ ἃ ποία, [6 τοϑου 15 τοίοσγοὰ ἴὺ 
Μ|οἢΔ0} 158 Οὐτητηθηϊδιίο ἀθ Μοπδίθυβ ΗθὈγεθοσιιω, ἴῃ 1Π6 ΟὈτητηοηϊδοηοβ Πορῖτ δοοίο- 
(α(18 οἰ προηδβὶ ΡῸΓ δΠΠΟΒ 1768-68, ΡΡ. 10. εἰ 867... ΟΥ ἴἢο ΜΓ. ΒΟΥ ΟΣ 8 ΓΔ η 5] τ10}) οἵ τλ18 
ἀἱδαπίβἰεοη ἴῃ δὲ “ βεϊοοὶ 1 βοοῦγΒο8 ἢ οἢ [16 ΗΘΌΓΘΥ ταμίη, ὅτο. ΡΡ. 1--- 832. 
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ἘΠο ΓΟ] ον ηρ ΟΑΤΙΈΝΘΑΙΒ Μ11] ργαβοηΐ το [Π6 Τοδᾶϑσ ἃ ΥἹ Ὺ οὗ (86 
δηγο ΦΕΊΤΙΒῊ ΥΕΑΕΞ. [Τὺ 18 ΔΟγαροα ἔχοι ΕἈΙΒΟΣ Τμϑιὴν Β 4ρραγαξιις 
Βιδίίσιςὶ, αι τἢ δἀαιοι8 ἔγουα ἰμ6 Οὐδ  ομάδὺ ρεϊπύθα ὈΥ (ὐαἰτηθί αὖ [86 
οῃα οὗὨ εἷ8 ΠΟ ΟΠΑΥΥ οὗ 186 ΒΙ10]6. Ιπ 10 ἀγὸ 1ηβογίρα 186 ἔδβίλνα 
δηὰᾶ δϑδίβ οοϊοργαίθα Ὀγ {π6 «6008: που αϊηρ ποῖ ΟὨΪΥ {ποδα δηδοίθα 
Ὀγ 186 αν οὗ Μοββϑβ, δπὰ σοῦ ἀγὸ ἀθβογι θα ἴῃ ἃ βυ ρβϑαιιθπί ραγύ 
οὗἁἩ {π185. πόῦϊ, θυΐ Πκονν8α ἴΠο86 τ ὨΙΟΝ ο6γ ποῦ Θβίδ ὉΠ 1864 ππ|}} 
αὔτον 116 ἀσβίσυσθοι οὗἉ [6 ἐθιιρ]6, δμα (πο8ο τὶ ἢ ἀγο οὐϑοσνοά ὃν 
[π6 6718 ἰο 1816 ργϑβοηΐ ὄμηθ, 6 ᾿ΘβΒῸῈΒ 81ὁ 8180 ἱπηίτοάυσοα ΒΟ Β 
16 τ γ ϑοουβίοιηθα ἰο τοϑδα ἴῃ {6 ΒΥμαρόραθβ. ΤΠοΒ6 ἄδγυβ, οἱ 
ΜΈΙΟΒ ΠῸ ἔοβεναὶ οὐ ἔλϑὺ γὰβ οδϑ  θυταίθα, ἃγὸ ἀθβιρῃθα]γ οσαϊ θα, 

1. ΤΙΒΕΙ, ΒΟΒΜΕΕΒΙΥ ΘΑ ρ ΕΤΉΗΑΝΙΜ, 

Τλε ντεϑτ πιοη δ 0 ἐδό οἷοί! γεαν, ἐδ ΒΕΨΈΝΤΗ πιοπίδ ὁ ἐδλδ εοοϊοδιαϑίἑοαΐ 
ὐβ "ὲ ἐέ "πὲ ἐλίγν ἀἄαν8, πα οογτοβροηπάβ ιοἱἑδ ραγέ 9 ον ϑερέθηιδετ' 
α οίοῦεν. 

1. Ἐοθοῖ Ηδϑοιδηβ, π6 Ὀορίηηΐηρ οὗ [86 εἰν! γοᾶσ. ΤὮθ θαι οὗἁἉ ἐγσυτωροίβ σοσηχηβηθα 
ἴη 1νϊείσυβ. (2 υ. χχῖϊ. 24, 95.; ΝΌΤΩΡ. χίχ. 1.; 76. χἹ!, 1.) 

8. ΤὮς ἔχει οἵ ἀδἀα]δῖῆ; Ὀϑοδιϑο Οδαδ δ, [6 βοὴ οὗὐὁἨ ΑΒίΐκαπι, δηᾶ 811 {π6 δον [Πδ 
ὝΟΙΟ ὙΠῸ Ὠΐτη, ᾿ΤΟΓΟ δ] δὲ ΜΊζρδι, (2 Είηρβ χχυ. 26.) ΤῊ 18 ἴ86 ἔδϑι ἐμαὶ Ζοοβδγίλῃ 
58119 ἐμο ἔαδὲ οὗ [0 δαυθῃΐ ταοηῖη, (Ζεοδ. νὴ. 19.) 

ὅ.αἃ Ἀ5: ὙΤΘΠΓ [5γρ6]1068 ῬγογῸ ΚΙ Ποὰ : ΒΑΡΌΪ ΑΚΙΡα, (6 βοῃ οὗ Φόβϑρὶ, νγδβ Ἰοαἀθὰ 
Ὁπὑὦὰῖϊ ἰσοηδ, δηὰ ἀϊθὰ ἰῃ ῥτίβοη. 

7. Αἕ ἔπϑὲ δρροϊηϊοὰ ὁπ δοοουπὶ οὗ [80 ροϊάεδη οδἱἤ, (χοᾶ, χχχὶϊ. 6, 7, 8.) 
δ ην Ἰεβθοβ ΤῸ; {π|8 ἀδὺ ποτ ἤἕομπι ᾿ϑαΐϊ, χχυί, 1. 10 Ὠοαΐ, χχίχ, δῃὰ [0 Ἱχ ἢ σμδρίοῦ 

10. ΤῊ ἴδε οἵ ὀχρίδοη. (1(ν. χχὶϊὶ. 27.) 
14. Ὑ8ὸ Ἰ6850}8 ἔογ [18 ἀδὺ στο οι Ποπὶ, χχίχ, 10. ἰο σαϊ. χχχῖ. 1. τθοη [86 Υγϑῦ 

᾿δὰ τοοδὲ βοῦθαιδδ; δηὰ ὙΠΘῺ ἔσυγοδί, [16 ὈΟῸΚ ταϑ βηϊβηιθα οὐ τη8 ἀ8Υ. Απὰ ἔζοπι 
ἴδε. ᾿χὶ, 1. ἴο 188. 1χ}}]},. 10. 

15. ΤΊ ἴδαδὶ οὗ ἱδρογηδοΐθθ (νυ. χχὶϊ, 84, 86.) [Ιὺ Ἰαβύθα ϑούθῃ ἄδγβ, ἜἽχοϊαβῖνο οἵ 
[πὸ οεἴδγο οΥ εἰσι ἢ ἄγ. 
Ἐ οὐ ρίσθοι ἘΔΌθα, [10 δουθηϊῃ ἀδὺ οὔ 110 ἴδδδι οὗ ἱβθθιτιδοϊοβ; οὐ ἴ16 ἔδαδί οἵ 

68. . 

ὙΏο ᾿οΘ9008 [ὉΣ [δ]8 ἀδΔῪ ΤΟΥ οι αἴθῃ. ;. 1. ἐο ἀοη. ντἱ, 9. δηᾶ ἴχῸπὶ 198. ΧΙ. δ. ἰσ 
168. ΧΙ, 11. 

42, ΤΈΟΘ οείδγνο οὗὨ (δ ἴοαδὲ οὗἁἉ ἐΔθοΓΏ Δ 6165. (1 . χχῖϊ. 86.) 
43. Τῆς δοϊ διαὶ οὗἨ [Π0 [Δ ὉῪ ἴῃ ΤΩΘΙΠΊΟΙΥ ΟὗὨ (Β6 οονθηδπέ, δηᾶ οὗἩ ἴδο ἀοδίἢ οὐ Μοβοβ. 

Ου ἰπΐο ἀΔΥ ϑοϊοιποπ  Β ἀοαἀϊοαίίοη νν88 δηϊβῃοᾶ, (1 Κίηρβ Υἱῖϊ, 65.) 
28. ΤΠ6 Ἰο58008 ψοσο ἔοτα (θη. τΥἱ, 9. ἴο 'οῃ. χίϊ, 1. δηὰ ἴτότῃ 188. ΠῚ ἢΥ. 1. ἰο 188. ἶν. ὅ. 
80. Οπ (δΐο ἀδγ 186 Ἰ6ΒΦΟΠΒ ΓΟΙῸ ἤγοσῃ θη, χὶϊ. 1. ἰο ὅδοη. χΥἱϊ!, 1. δηὰ ἔγοτα 188. χὶ. 27. 

10 δα. χὶ!, 17. (ΤῊΪ9 ἀΔῪ 5 186 ἔκϑὲ μοϊα ἴῃ δοπιιποπιογδίίοῃ οὗ ἴῃ τηυγον οὗἨ Οἰοἀ Δ δα, 
πθοῖὰ ΝουπΟΒΔΟΠΟΣΣΑΥ τηδὰθ ρβουοῦθοῦ οὗ Φυάδθα, δίζογ ὁ δὰ ἀοδίτογοᾶ “ογύβδοσω, 
δοοοξεάϊηρ ἴὸ Ὁσ. Ῥγάδδυχ,) 3 

2. ΜΑΒΟΗΕΙΗ͂Ψ ΑΝ, 

Τὴθσ ΒΕΟΟΧΡ πιοπίδ 0} ἐλ6 οἷσί! γοατ, ἐδ 6 ἘΙΘΉΤΗ πιομέΐ 9 ἐλε οοοϊεδιαδέϊοαὶ 
ψεαν; ἰξ λας οπῖψ ἐιοοπέψοπῖηο ἄαψϑ, απα οοττοϑροπαβ ιοϑἱίδ ρατέ 9} ΟἿ 
Οοίοδον απὰ Νουοηιδον. 

1. Τῆς πον οομ, (Ὁ δὶπιοὲ οὔβαγνοθ, ἴῃ [80 767 18}} ΘΑ] οπ ΑΓ, δὲ [86 ὁπ οὗὨ δὶ5 Π]6- 
ἤοπδιγ οἵ ἴπ6 ΒΙΡ]6, ἰδὲ [86 6178 δἰ γα Β τηδὰθ ΕΥὐῦῦ ὨΘῪ ΣΩΟΟῺΒ ῸΓ ΘΥΘΙΥ͂ ΤΔΟΠΙΒ; πὸ ἤγδὶ 

Ὁ ΤΑΤΑΥΒ ΑΡραγαίιβ Β' Ὁ] 1στβ, τοὶ. ἷ. ρρ. 156, εἰ δὲ. 
2 Ῥγίάοδεχ Β Οοηποοιίίοη, Ρασὶ ἱ, ὈΟΟΚ 1. ὉΠΟΣ ἴΠ 6 ΥϑΑΣ 688, 

ο 32 



196 7λε ϑειοϊεῦ Οαϊσηᾶαν. 

οὔ ὙΠ ο ἢ τα [80 αδὲ ἀΔΥ οὗ [6 ργεοοάϊηρ τποηίι; δηὰᾶ (π6 ΕΓαὲ ἀΑΥ οὗὁ [Π6 πηοπ ἢ γτα3 [16 
δουοηὰ ποὺ τῃοοη οἵ [δὲ τλοηῖ.) 

8. ΤΊ ἸΘΒΒΟῊ8 (ὉΥ 1Π|8 ἀΔγΥ νόσο ἤγοιῃ ὅση. χυὶϊ!. 1. ἰο ἴδῃ. χχὶϊ!. 1. δηὰ δΌσΩ 2 διῇ. 
ἷν. 1. ἴο 2 ὅδπηι. ἱτ. 38. 

6. Α [ἀ5ῖ, Δρροϊηϊθὰ οἡ δοοουπί οὗ Ζϑαοἰκ ἢ 8 παυὶηρ πί8 Ογο 8 Ῥαΐ οἵκ ὮΥ (Π6 δσοπιτηδηὰἃ 
ο, ΝΟΌΠΟΠΔάΠΟΣΖΣΑΣ, δίδου 6 δὰ βοθῃ ἢἷβ ο] άγϑη δἰαίη Ὀαίοσα ἢἷβ ἴδοθ. (2 Κίηρβ χχνυ. 7.; 

ΘΓ, ᾿ὲϊ. 10.) 
δι ως Ἰο8θ0}8 ἴον {18 ἀδγ ἔγοπι ὅδῃ. χχὶϊὶ, 1. ἰο ὕδη. χχυ. 19. δπὰ ἔτοπι 1 ὅδῃ. 1. 1. 

ῖο .ἷ. 82. 
15. Τα Ἰοβθοη ἴοσ (8 δ Υ τότ οσι αθῃ. ΧΧΥ. 19. (0 Θσ6η. χανΐϊ!. 10. δηὰ ἄοτα Μαϊ. 

ἢ. 1. τὸ ΜΙ. 1, 8. 
19. Εαδὲ ἴο οχρίδαϊο ὑῃ8 οὐ πη68 σοσηχηἰ θα οἡ δοοουπί οὗ ἴπ6 ἔδαβὲ οὗ ἐβΌ ΘΓ 80]68, 
28. ΑἍὄ ἴλδι ἴῃ ΙΠΘΙΩΟΣΎ ΟΥὗὨ ἴδ6 δβίοποϑδ οἵ [86 Αἰτᾶσ πο [86 ἀΘὨΠ]68 ῥσχοίαποα, 1 Μδα 

ἦν. 46. 
ΤΠῸ ἸΟΒΒΟΏΒ ΤῸΥ (πΐ8 ἄΔΥ ΕΟ ΔῸΤα Οθη. χχνὶΐ, 10. ἰο ὅθῃ, χχχίϊ. 8, δηά ἤοτὰ Ηοϑ. 

χὶ. 7. ἴο Ηοϑβ. χὶν. 8. 
2δ. Α ἴδλεϊ ἱῃ ΤΩὩΘΙΩΟΥΥ͂ Οὗ ϑοῖὴθ ρῥἶδοοδ ὙΒῖο ἢ ἐμ6 ΟἸ Πδολη5 βοϊσοὰ, δηἃ τ ϊο ἢ τ τὸ σὸ- 

σογογοά ΌΥ 1.60 1ΒγΡΑΟ] 68 ΘΙ [16 ΠΔΡΌΥΙΠΥ. 

Τη (ΐθ τηοπῖ {86 “96 τ)]2Ὺὸ ργαγοᾶ ἔον [᾿6 τδΐη, στοῦ ΓΠΘΥ 6411 Ψ20Γ6, οΥ 186 
αὐυϊαπλη8] τη, ψὨϊοῆ ͵δ8 ΟΥῪ ΒΟΘΒΟΠΒΌΪΘ ῸΓ {μοὶγ βορὰ. ἋΟδποῦσαγα 
ργοϊθηβ {πα΄ ΓΠ6Υ ἀϊὰ ποὺ 881 ἴὸγ {818 ταὶη {1}1} [ὴ6 ποχὲ τηοτῃ. Ῥδγβαρϑ, 
ἔμ γο πηὶσῦ Ὀ6 πο βιδίϑα (6 [ῸΓΣ δδκίηρ ἴὸσ ἰῇ ; (παῦ ταῖρῃς ἀοροπᾶ ὕροῖ 
ἐἰοὶν πδηὶ οὗ ἰϊ. ΓΒ “98 ΒΔγῪ 10 γγα8 ἴῃ Οοἴοῦογ ; δηὰ 10 88 οδ᾽]ϑὰ ἱῃ 
θησΓΑὶ {π6 δυΐυπληδὶ σαΐῃ, τ 10 ΒΟΔΒΟῺ ἰδϑίθα [Ὦγ6Θ πῃ Ώ (8. 

8. ΟΗΙΒΙΕΌ, οκα ΟΑΒΙΕΥ. 

Τὴε ΤΉ ΒῸ τποηέδ οΥΓ ἐδ οἱυϊΐ ψοαν, ἐδὲ Νιντη γ»ποπέῤ οΥΓ ἐδε οοοϊεείαϑέϊοαΐ 
ψεαν; ἐξ λαε ἐλίτίν ἄανϑ, ἀπά οογτεβροηάς ιοἰῇ, ρατέ οὐ ον ᾿Νουεπιόεν ἀπά 
Τεοεπιδοτ. 

1. ΤῈ ΠΟΥ͂ ΤΏΟΟΏ, 
2, ῬΙΔΥΘΙΒ [ῸΓ Τα ἢ, 
8. 4 ἔδαϑδὶ ἰῃ τηθιΟΥΥ οὗ ἴΠ0 ἰάοἶ8, ΒΊΟΝ 86 ΑΒΙΠΟ ΞΡ. ΔΠ8 (προ ουὧϊ οὗ 6 ἐθηρ6. 
6. ΤῊΘ Ι6580Π8 ἴον (818 ἀδὺ ψογο ἔγοπι ὅοη. χχχῖϊ. 8. ἴὸ 6 οἢ. χχχυϊ, 1. δηἀ (ἢ τ 809 

ὍοΟΚ οἵ Οὐδάϊδἢ, ΟΣ ἔτοτῃ Ηοβ. χὶΐ. 13. [0 106 οῃᾷ οὗἨ ἴπ6 Ὀοοΐ,. 
Ἴ.Α ἔκϑῖ, ἰπβιατοὰ Ὀοοδῦδο Κίηρ ΦοΠοϊαἰκίτη Ὀαγηοᾶ [6 ῬΓΟΡΒΘΟΥ οὗὨ Φογοτι δ, τὶ ἢ 

Βδυθοὴ δὰ πυὰεϊτίθη,. (Φες. χχχυΐ. 28.) ΤῊ ΪΒ ἔαδὺ Ὦσ. Ῥγὶἀθδὺχ ρἰδοθδ ου ἰπ6 291}} οὗἁἉ [818 
τιοπτἢ.} Βαϊ ΟδἸπιοῖ Ρ]8ο68 ἷξ οη [δ6 δβἰχί οὐὗἁἨ 1}}}8 τη οὨ ἢ, δηἃ τηδῖκο5 (06 βονθηϊῃ οὗἁὨ {16 
τιοπἢ ἃ ἔοδεῖναὶ, ἱἢ ΤΩΘΙΔΟΥΥ οὗ [86 ἀρο οὗ Ηοτγοὰ [μ6 Οτοδῖ, [Π6 δϑοὴ οὗ Αηῶρδίοσ. 8..8- 
ἵχοσ ὑ|}} πανο ἰὲ ἐπα ἰδ νγᾶβ ᾿πδιϊ πϊθὰ οἡ δοοουηΐ οὗ ΖΘοάο ΚΔ Β Βαντηρ ἰδ ὁγ68 μαΐ ουϊ, 

Ηἶθ οἰ] το δὰ ὈδΟῊ δ]δὶη ἴῃ [118 βι "ἢ, 
10. ΤῊ Ἰ6650}8 ἔοῦ 1818 ἀδΥ ᾿οσο ΠΌσὰ ὑδῃ, χχχυῖϊ, 1. ἰο ὅθη. χ]ΐ, 1. δῃηὰ ἔγοσαῃα Ασηοβ 

ἰϊ, 6. ἴο ΑΙἸλοβ 11], 9. 
17. ΤΠ ἸοΒθΟΏ8 ἴοσ (818 ἀδὺ ποῦὸ ἤἄοσὰῃ (6ῃ. χ]ὶὶ. 1. ἰο αδῃ, χὶΐν. 18. δηά ἔγτοτῃ 1 ὅδσῃ, 

ἐν, 15. ἴο ἐμ6 δπὰ οὗ [πὸ ομδρῦοσ. 
25. ΤΠ ἀοάϊοδίίοη οἵ ἴδ ἰοτρ]6. ΤῊ ΐδ8 ἰδαδὶ ἰδδιοὰ οἷρσμς ἄγε. 
ΤΉΘ ἸΟΒΒΟΏΒ [Ὁ ἐπ8β ἀΔΥ σΟΥΘ ἤῸστα ΟΘΏ. χ]ῖν. 18. ἰο θη. χ]ν . 27. δηὰ ἤοτα ἘΣΕΚ, 

χχχυϊ, 1δ. ἴο ἴῃς επὰ οἵ [6 οἰδρίοσ. 

4, ΤΗΕΒΕΤῊΗ, οκ ΤΕΒΕΤΗ. 

7Τὴδ ἘΟΌΕΤΗ τποπίδ οΓ ἐδε οἷυϊϊ ψεαν, ἐλθ ΤΈΝΤΗ νιοηέλ 0 ἐδλε Θοοϊεεϊαςέϊοαϊ 
ψεαῦ; τὲ λἀα8 διιέ ἐιοοηίψ-πὶπε ἄανε, απα οογτεβρομπας εὐὐίλ ρατέ 9. ΟἿ 
εοροηιδον απὰ ϑαπματψ. 

1. Τῆι πον το Οῃ. 
8, ΤἼῆΘ Ἰοββοηβ ἴοσ ἰῃ18 ἀδὺ ὑγογὸ ἤγοτῃ θη. χὶν. 97. ἴο [η6 Θηὰ οὗ 1860 Ὀοοῖκ, δηὰ 86 

Ὦγϑιὶ τ ἰσίθοι σοῦϑο8 οὔ ἴῃ6 βοσοηὰ ομαρίοσ οὗ ἴΠ6 ἢγει ὈΟΟΚ οὗ ϑαπηθοὶ. 
8. Α ὄἔδδβὶ ου δοοουως οὗ [6 ἰτδηβἰδείου οὗ πὸ Βί016 ἱπίο ασοοκ, ῬΆῖϊο, ἴῃ μὲ [18 οἵ 

1 σομῃροοιίοῃ, μαζὶ ἷ. ὈΟΟΚ ἱ. ποῦ 1.6 γος 685 
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ΔΙοθοδ, δαγβ, τμδὲ [86 ὅν οὗἨ ΑἸοχαπάσγία οοϊθοσαίοα ἃ ἔδαδὲ ὁῃ [818 ἀαΥ, ἰἢ ΤΩ ΘΙΊΟΙΥ οὗἉἨ ἴδ 
72 Ιπιοσργοίοσβ. Βαΐ {Π6 Φ69}8 δὲ ὑργοϑϑηὶ δοϊηϊπιδῖο (πδ΄ σσβῖο. 

9. Α ὕὔἤμδί, [0 ΤΟβ60} οὗ ὙΠΟ Ὦ 8 ποῖ τηΘῃοηθα ὈΥ 116 ΒΔΌΌΙΏΒ. 
10. Α ἔδββιὶ οἢ δοοουσῃϊ οὗ ἰδμὸ βίοψο Μθὶσ (πὸ Κίηρ οὗ Βαρυοὴ Ἰαϊὰ ἰο “οττιβαίοσι. 

2 Κίηρϑ χχν. 
11. ΤὮ6 ᾿οβθοῺ δ ὝΟΙΟ [Π6 Βγδὶ ἄγ ομαρίοσβ οὔ Εἰχοάτπβ, δῃη ἃ τ 1 [όσα ἔγοπι 188. χχυῇὶ, 6. 

1ο ἴδ. ΧΧΥΪ!. 14. ΟΥ̓ οἶδα ΠΣ ῸΠπι 61. ἱ. 1. ἴο 760. 1,. 4. 
17. ΤῊ ᾿Ἰοβθοηβ ἴου {{||8 ἀΔΥ στο Πομὰ Εἰχοά, Υἱ. 1, ἰο Εἰχοᾶ, χ, 1. δῃὰ ἔγοῃα Ἐχζοῖὶ. 

ΧΧΥΪΙΙ, 25. ἴὸ ΕΖοΚ. Χχσ, ]. 
25. ΤΉ ᾿ΟΒΒΟῺΒ ἰὼ 118 δ 670 ἤτοι Εἰχοά. χ, 1. ἰο Εἰχοὰ. χὶϊ!, 17. δηὰ ἔγοῃ 261. 

χὶνὶ. 18. ἴο [86 οηὰ οὗ ἰλ6 οὨδρίογ. 
28. Α ὄἔδδὲ ἰπ ἸποΙΟΥ7) οὗ ἘΔΌΡΙ Κ᾽ ΘΟ. μαυΐηρς ἀγίνοη [᾽6 βαδάθποθοβ ουἱ οὗ ὑπ9 β'δῃ- 

ποάτίη, ὙΒΟΤΘ ἘΠΟΥ δὰ 186 ὈΡΡΘΟΙ μδηὰ ἴῃ [86 πι)0 οὗὁἨ ΔΙΟΧδηάοσ ϑδπηθαδ; δηὰ ἢἷ5 Βαυΐηρ 
ἐπίσοἀπορά ἴμ6 ῬΒασίδθθδ ἐπ {ΠΟῚΓ ΤΌΟΏ.. 

ὅ. ΒΕΒΑΤ, ΒΗΕΥΕΊ, οκ ΒΗΕΒΑΤ. 

Τῇε Ἐτέτε πιοηέδ ὁ ἐδε οἱυὶὶ ψοαν, ἐδα ΕΙΙΕΥΈΝΤΗ πιοπέ 0 ἐλ6 εοοϊοεὶαείϊοαῖ 
ψεαν; ἐξέ λα ἐῤίγέν ἄανε, ἀπα οογγεδροηαάς ιοἱίλ ρατέ Γ᾽ ον ϑαπματν απά 
ἢεδγματν. 

1. Το πὸ τοοπ. Ι͂η ἐπ τοῦτ [9 969 5)718 Ὀοζδη ἴο τϑοκοη [06 γοδῖθ οὗ [ἢ ἰγθ68 
ἩΠΠΙΟΝ [ΠΟΥ ῥἰδηϊοᾶ, Ὦοδο ἔγαϊ τγὰβ ποῦ ἴ0 ὃ0 Θαΐθῃ {1} διῖοσ ΠΟῪ δὰ Ὀθθὴ τ]δηϊοα 
μαρλορ᾿ ἀλτυα Οαϊπιοῖ ὅχοβ ἰδ6 Ὀοκχίηπίης οὗὨ [π18 γεοαῦ οὗ (γϑαβ ἴο ἴθ 1δὅ:ι ΑδΥ οἵ [δΪ8 
ΤΑΟΏΒ. 

2. ΑΑἔ χο]οϊοεΐπρ [ῸΣ (Π6 ἀοδιῆ οὗ ΑἸοχδηᾶοσ Φδηηεοῦβ. 
᾿ Νον 18 τοϑάὰ ἔζοη) Ἐχοῦ, χίϊἹ, 17. ἰοὸ χοᾶ, χυἱἱ. 1. δπᾶὰ ἴγτοῃῃ δυάς. ἱν. 4. ἴἰο 
πᾶς. νἱ, 1. 

Α ἴλδὶ ἴῃ ΤΩΘΠΊΟΥΥ οὗἉ [π6 ἀοδίι οὗ [ἢ6 Θ᾽ ἀ6 γ8 Ἧ8Ο διιοοδοάθα 7 ϑῆσα. (Φαάρ. ἱΐ. 10.) 
δε Α [κβῦ, θεσδῦδο οἱ {118 ἀδὺ ἀἰοὰ [6 108ὲ τηθ) ὍἘΠῸ ἰ᾿ἰνϑὰ ἱπ [89 ἀδΥ8 οὗ Φοβδπδ. 

(δυάν. 11. 10.) 
10. ΤῊθ Ιϑβϑοπβ τοῦς ἤτοπι Εἰχοά. χυϊἱΐ. 1. ἰο Εἰχοά, χχὶ. 1. δηὰ (μ6 1016 δἰχθς οὔαρίοῦ 

ΟΥ̓ 1βαΐδῃ. 
17. Ὑδο 6560 η8 ἴον {18 ἀδῪ 670 ἔτοὰ Εἰχοά, χχὶ, 1. ἰο Ἑχοά. χχνυ. 1. δηὰ Ψε1:. χχχῖν. 

ἔχοτα υ. 8. ἴο ἴΠ6 πὰ οΥ̓ ἐπα Ἑσἤδρίογ. 
93, Α ἔπεϊ ἱπ ΤΩΘΙΏΟΣΥ ΟὗὨ ἔπ6 ἱπευστοοίίοη οὗ [τ οΟἵδοῦ (υἱδοβ δραίηδί ἔπδὶ οὗ Βοιλατηΐη, 

οὔ δοοουῦῃῖ οὗ ἴΠ6 ἄθδι οὗ ἴπ6 Του 68 τιθ. (Δυάᾷ. ΧΧ.) 
26. ΝΟΥ ἰδ τοδὰ, ἔτοζα Εἰχοὰ. χχν. 1. ἰοὸ Εχοά, χχυὶϊϊ, 20. δῃὰ ἔζοιλ 1 ὅβδῃ, υ. 13. ἰὸ 

1. ὅ8ῃι. Υἱ, 14. 
29. ΝΟΥ͂ 18 τοϑᾶ, ἔγοπι Εἰχοά, χχυῖ, 20. ἰο Εἰχοὰ. χχχ. 11. διὰ Εζοζκ. χἹ πὶ, ἔγοσα ἐπ 101} 

γοσβα ἴο [86 οσπὰ οὗ [16 ἙσΒΔΡΙΟΓ. 

6. ΑΠΑΒ. 

Τῆὴε ΒΙχτη "ποπέλ Ὁ ἐδε εἱοὶϊ γοαν, ἐδθ ὙΤΕΙΕΤΗ πιοηίδ ὁ ἐλε ἐοοϊεδὶσβέοαϊ 
ψόαν; ἐξέ λαα οπῖν {ιυοπέψ-η πε ἄανδ, ἀπά σογγεθροηάς εἰ ραγέ 9 ὩΣ 
Ἐοδνματν απὰ Ματοΐ. ! 

1. Τῆο ποὺ τοοη. Οοποῦσασὰ ρίδοθ [6 ἥγδι ἔγα!ϊ ἐδ ΟἹ. [18 ἀΔΥ. 
8. ΤΉΟ ἸοΒβοη8 ἴῸΓ ἐπὶβ ἀΔΥ σατο ἔσοτῃ Εχοᾶ, χχχ. 11. ἰο Ἐχοά. χχχυ. 1. δηὰ ἤοιι 

1 ββδιῃ. Χυἱ!, 1. 10.1 ὅδπ). χυὶ!, 89. 
7.ΑΧβΑ δϑῖ οἱ δοοουηῖΐ οὗ [86 ἀσδιἢ οἵἩ Μοβοβ, πο ᾿αυυχῖνοῦ οὔδμὸ δον. (Ὁ ευϊ, χχχίν. 5, 6.) 
9. Α ἴδϑὶ, Τα βοῦοοΐβ οἵ βοἢῃδιαπιδὶ δη ἃ Η111οἱ θοσϑδῃ ἴο Ὀ6 ἀἰν 6 ἃ ου {815 ἀδγ. 
12. ΠΟ ἸοΒΒ0η8 δ΄Ὸ ἴζοῃῃ Εχοὰ. χχχύ. 1. ἴο Εἰχοί, χχχυξὶ, 2]. δῃηὰ ἔγοτη 1 ὅδπι. χυΐϊΐ. 

18. [0 1 ὅδιι. χνὶϊ, 26. (ΤΠ18 ἀδγ 18 4180 ἃ ἴξαβί 'ῃ τηθιθοσυ οὗ ἴμ6 ἀθϑῖ οἵ ΗοἸ] θη 
διὰ Ῥίραβ, ἔνγο ὑτοβεϊ γίοβ δηὰ Ὀγοίμουβ, τνμο οἴοθο σϑῖθον (ο ἀΐθ (Βδη υἱοϊαῖο ἴπ6 Ἰδνν.) 

18. Α ὄ(δβιϊναὶ οἡ δοοοιηὶ οἵ [6 ἀδδίῃ οὗ Νίοβποσ, (2 Μδοῦσ. χν, 87.) θῃθῦγασζα ρ]δοθδ 
το ἴαϑε οὗ Ἐβιμοῦ (Εδιδ. ἰν. 16.) οἡ 188 ἀΔΥ,. 

14. Ῥαυσίπη ἴἢ6 ἢγεῖ, οὐ [πὸ 11{|6ὸ Εδαδὲ οὗ 1,οἱ 8. 
15. Ῥαγίπι [Π6 Βοοοπὰ, ΟΥ 116 Οτοδὶ Ἐδαδὶ οὔ 1.οἵ8. (δι. ἰχ. 18.) Δ δοοουῃηὶ οὗἉ (᾿Ἰ686 

[οαῖῖνα δ 18 σίνϑη ἰῃ ἃ δυδοαπδηΐ ρματγί οὗὨ (18 νο]πτηθ. 
ΤῊΣ ἀοάϊςαιίοη οὗἨ ἴδιο Τοταρὶα οὗὁἨ ΖοΙΌΡΔΡΕ] (ΕΖτγα υἱ. 16.) νγγᾶβ τηδάο ἴῃ [85 τη η!, θα ἢ 

ἔα ἀδΥ 18 ποῖ Κπονη. 

1 Βοϊάσι,, 1, ο. 18, 40 ϑιγηρά, ὁΧ ὙΕΙ͂Σ Τλδλ. ΟαἰπιοίΒ ΟΔ] η ἃ, 
ο 
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18. Νονν ἷς γοδὰ ἔγοιη Εχοὰ. χχσχυ δ, 2]. ἰο ἴπ 6 οπὰ οὔ (πο ΒΟΟΚ, δηὰ δου 1 ἤδια, Υἱΐ, 50. 
ἴο 1 βδϊα. υἱϊῖ. 21. 

20. Α ἔαδβὺ ἴῃ. ΤΩΘΙΠΟΣΥ ΟὗὨ [Π0 Ταΐῃ οὐίαϊποᾶ οὗ αοά, ὈΥ οποὸ ΟπΐΔ8 Ηδιυτηδροὶ, ἰῃ ἃ εἶπ) 
οὗ ρτοδὶ ἀθδσῖῃ. ᾿ 

25. ΤῊ ἸΘΒΒΟῚΒ ὙΟΤΟ ἴΠ6 ἔγνο χβὲ οπδρίοσβ οὗ 1ουἹσαβ, δηὰ ἔγοσῃ 188. χἹλ τ, 21. ἴο [88. 
Χ]ῖν. 24. ᾿ 

28. Α ἴδαβί. Ἴὴὸ Οτϑοίδη οάϊοὶ, τς ἢ ἔοτραὰ ἰῃ6 768 [06 86 οὗἩὨ οἰτουπιοίδῖον, 
ΥΟΟΔ]]δὰ. 

ΤῊΘ ἱπίοχ ΔΙ ΑΣῪ τηοηἣ Ὑγὰ8 ᾿πϑοσιϑὰ Ὦθσο, ΠΘΏ ἐἶ 6 ὙΘΑΥ γ88 ἴο οοῃεὶδβὲ οὗ {πἰτίοθῃ πᾶν 
ΤΩΟΠΪΙΒ ; δηὰ [86 τοὶ δὸ δ ἀϑὰ γγὰϑ οδ]οὰ ὸο- Αἄδσ, [μδὲ ἰδ, [80 ϑοοοῃ!ὰ Αἀδτ. 

7. ΑΒΙΒ, οκ ΝΙΘΑΝ. 

71ὲ ΒΕΨΈΝΤΗ πιοηπίδ ὁ ἐλο οἱυϊϊ ψοαν, ἔλθ ἘΙΕΒΤ νιοηἕλ 0. ἐδε ἐοοϊοειαδέοαῖ 
ψγεαν; ἐέ κε ἐλὶγέν ἄαψο, απα οογτοδροηαδ «οὐ ραγὲ 9} ον Μαγοῖ απά “»γῇ 

ει ΠΟῪ ἸΏ0Οη. Α ἴἈ8δὲ οἡ δοοουμπὲ οὗ ἴϊπ6 ἀσοοίὶ οὗ ἴπο ΟὨΠ] το οὗ δου, (1ουΐξ 
χ. ]. 

8. ΤΏ Ἰοββοηβ Ογα ἤοτα [20Υ. Υἱ. 1. ἴο Τωου. ἶχ. 1. δπὰ ἔγοσα 761. υἱΐ. 21. ἴὸ 6 ζ. τἱϊ, 4. 
10. Α ἴλϑι οἢ δοοουῃΐ οὔ [6 ἀδδὶ οὗ Μιτίδιι, (ΝΌΡ. χχ. 1.) Οἱ {μ}8 ἀΔΥ ΘΥΟΓΥ͂ ΟΩ6 

Ῥτουΐὰᾷοα ἢἰπι86} τ} ἃ ἰδ δραϊηδὶ (6 Του ΓΘ θη ἢ. 
12. ΤῊΘ Ἰοββοῃβ ΟγΟ ἤοϊῃ 1ωοΥ. ἰχ. 3. ἴο ἴων. χὶϊ. 1. δῃὰ ἔγοῃῃ 2 ὅ8πι. υἱ. 1. ἰο 3 ὅδ). 

νἱὶ. 17. ᾿ 
14. Το ἴδαβί οὗ υπ]θανοηθα Ὀγοδᾶ. 
16. ΤῆῈ μαδδουοσ, ΤῊΘ 96 1.)8 ΠΟῪ Ὀύγῃ 4]] ([Π6 Ἰοανοηθα Ὀγοδᾷ (ΠΟΥ Πᾶνα ἴῃ ὑΠοὶγ Βοιιδαβ. 
16. ΤὴΘ τιοῦτοῦ ΔΙΟΥ ἴΠ6 ἔδαδι οὔ [6 ρδββουοσ, Οη [ἢϊβ δοοοηὰ ἀμΥ͂ [80 δε νγ8 οἴοτοὰ 

ὮΡ ἴο αοἀ ἐπ Οπιοσ, [διδὲ 18, [80 βιιοδῖῦ οὗ [0 πον ὈΔΙΪΟΥ αγνυοδβῖ, τ οῖ γ88 σαὶ δη ἃ οδΥ- 
τὶοα ἰηῦο [86 τοῖαρῖθ Σὰ τ} ΟΟΥοοογ. ΤῈ ΠΗΥ ἀδγθ οἵ Ῥοῃηίθοοδί Μ ΓΘ στοοκοηθᾶ 
Ἄγοια 1.18. ἀΔγ. 

19. Το Ἰ68801}8 ὙΟΤῸ ΠΌΤΩ Του. χὶϊ, 1. ἴο 190υ. χίγ. 1. δῃηὰ ἴτοτὰ 2 ὅδιῃ. ἰν. 42. (9 2 ὅδπ). 
γ. 90. : 
᾿ΠΦ], ΤῊ ᾿αδὲ ΔΥ οὗὨ ἴδ ἔδδδι οὗ υηϊοθανοηθᾶ Ὀγοδᾶ, 

26. Δ ἴδδι ἔοσ ἴθ ἀθδίὴῃ οἵ Φοβῆυα, (Φοβῇ. χχὶν. 29.) 
27. ΤΠ ἸΟΘΘΟΏΒ Ὑ6ΓῸ ἔγοσα [.6Υ. χίν. 1. ἰ0ο 1.ου. χνὶ. 1. δῃηιὰ 3 βδζω, υἱΐ, 8. ἰο τῆ ὁῃμὰ οὗ 

106 σΠΔΡΙΟΙ, 
29. ἀδηοθταγὰ οὔδαγνεβ, (Πδὲ ἔπ Φονγθ ἰῃ (818 τηοπς ὑγαγοὰ ἴον ἴΠ0 βρυίηρ ταΐπ, οὐ (Π|6 

Ἰδοῦ γαίῃ, Ὡς ἢ 8 ΒΟΑΘΟΠΔΌ]6 [ῸΓ (μοὶν Βαγνοθί, ( δθαϊ. χὶ, 14.; Ζϑοὶ. χ, 1.) ὙΤῊΪ8 ἐδ 
{δὲ ταΐη νοι 16 ΗΘΌΓΟΝΒ 0411 ΜΑΙ Κοδῖι, ἰμδὲ ἰ8, 0 τὰΐη ἩΔΙΟΒ ᾿σόρασοθ ἔοσ ἔθ Βαγνεδί, 
ανὰ πηΔ Κο8 [ἢ6 σταίη ΒΎΧ6]]. 

8. 5“. ΔΗ, οκ ΖΙ1Ε. 
Τὴξς ἙΤΑΉΤΗ σιοηπέλ ὁ ἐδο οἷυϊ! ψοαν, ἐδδ ΒΕΟΟΝῸ »εοπέλ 9 ἐλ φοοϊοδίαδέοαΐ 
ψοαν; τὲ ἠαδ οπῖν ἐιοοηἐψεπῖηο ἄανϑ, απα σογτεβροπάς τοϊΐ ραγὲ 9 οἷν 
“«ρτγὶ απὰ αν. 

1. ΤἼΘ ΠΟῪ ΙΩΟΟΏ. 
8. ΤῊ Ἰ0880}8 ΓΟ ΤΌΤ ΤΟΥ, χΥΐ, 1. 0 Τρν. χὶχ, 1. δηὰ 17 γοσβο8 οὔ Εδβοῖς, χχὶϊ. 
10. Α [δὲ ΤῸὸ7γ ἴΠπὸ ἀθδιῃ οἵ ΕἸ:, δηὰ 116 ἱακίηρ οὗἨ [6 ἂσξκ. (1 ὅδ). ἱν. 18.) 
11. Τῆο Ἰ6Β80}8 ὝΘΙῸ ἔγοτῃ [.ου. σίχ. 1. ἴ0 1,ου. χχ. 1. δηὰ ΠὍπι ΑΠ]ΟΒ ἰχ, 7. ἰο ἰ86 οπά; 

ΟΥ 686 ἔγοπι Εζοκ. χχ. 2. ἴο ΕΖοῖ,, χχὶ, 21]. 
14. Το βοοοηᾶ ρβάββουοσ (Νυζηῦ. ἰχ. 10,11.) ἰπ ἔδγυουνῦ οὐ [8086 Ὑ8ὸ οου]ὰ ποῖ, οἵ 

ψ6 76 ποῖ δυβογοά ἴο σΟ]ΘὈταΐθ [86 ραβϑουοῦ ἴπ6 1680 ΤΩ ΏΤἢ. 
19. Τἢ ἸΟβ8οὴβ ὝΘΙΘ ἔγοϊῃ ἴων. χχὶ. 1. ἰο ἴον. χχυ. 1. διὰ ἔτοτλ Εζοκ, 'ν. 15. ἕο [δ 

ἐηἀ οὗ 110 ἙσΠδρΙογ. 
28. ΑἜὕ ἴδαβί. ϑ΄Ποὴ ἴΑΚο8 αΖα, δοοοσζάϊηρ ἴο β'οδιζοσ. 
20. ΤῊΘ ᾿Ἰοβϑοῦϑ ὝΟΓΟ ἔτοπι [ΟΥ̓β. χχν, 1. ἴο ἴῶυ. χχυΐ. 8. δῃὰ ἤἴοσῃ 96 Ὑ. χσχχὶϊ, 6. ἰο 

Ζ6γ. χχχίϊ 28. 
28. ᾿ ἴδδί ἴοσ (80 ἀθδίἢ οὗ β'απιποὶ, ὙΠῸ γγὰβ ἰαηθηϊοα ΕΥ̓ 411 τ86 ρϑόρὶο. (1 ὅϑῃι τ 

Χχν 1. ἷ 



{ῆο δειοὶθ. Οαἴοπάαῦ, 199 

9. ΒΙΝΑΝ, οκ ΒΙΥΑΝ. 

Τλε ΝΚΙΝΤΗ "ποπέλ οὗ ἐδλε οἱοῖΐ γεαν, ἐδλδ ΤᾺΤΕΡ πιοπίλ ΟΥ᾽ ἐδ δοοϊεδίαείοαϊ 
ψεαν; ἱέ λας ἰλίγίψν ἄανδ, απ οσογτεβροηάς εὐἱἐὦ ρατὲ 9.7 οἱὐγ αν απά 
“ωπε. 

1. ΤἼΘ ΠΟῪ ΣΏΟΟΙ. 
8. Το 1ο5θοηὴ8 ογο ἤτοι [οΥ. Χχυὶΐ. 8. ἴο [86 οπὰ οὗἩ {π6 ὈΟΟΚ, δηὰ ἔγομι 7617. χυὶ. 19. 

[0 ὅτ. χυϊϊ. 15. 
6. Τῆο [δαβὶ οὗ Ῥοηίιθοοϑί, ἩΒΙοἢ 18 8150 .8]19ἃ [86 ἴδδδὶ οὐὗὁἩ τοῖα, Ὀθοδαβο ἰἐ [611 [πὲ 

ΒΟΥ ἢ ὝΘΟΚΒ δέον [86 ἸΔΟΥΤΟῪ δου [80 ἴδαδὶ οὗ [6 ρδδβουοσ. 
10. ΝΌΓΩΡΟΙΒ 18 θορΌ δηὰ τοϑᾶ ἴο οἷ. ἶν. ν. 2]. δἀπὰ ἤοϊῃ Ποθθδ ἰΐ. 10. ἰο Ηοϑβοϑϑδ ἰϊ. 21. 
13. Α ἔεδδβι ἰπ ΣβοΊΟΥῪ οὗὨ ἴδ Υἱοίοσίοβ οὗ [6 Μδοοδῦθοδ οὐδσ ἴδ Βδιμβασγίνθθ, 1 Μίδου. 

Υ. 52. ᾿ 
17. Α ἔδαδι ἴοσ ἰδο ἑαβκίηρ οὔ Οβϑασοα ΕΥ̓͂ [{0 ΑΒΙΩΟΠ 6808, 
19. ΤΏο Ιοδβουβ ΤΌΣΟ ΠῸμ Ναπιῦ. ἱν. 2], ἴο ΝΌΤΩΡ, υἱῖ!, 1. δὰ ἥομι Φαὰς. ἱΐ, 2. το 16 

οπὰ οὗ 186 σΠΡΙΕΓΣ, 
28,.Α ἴδει, δρουδα ΨΦοσοθοδτι ἔουρϑᾶ [86 ἔρθῃ {τἰῦ68, Μ ΙΟΩ οὐογοᾶ ΐμ), ἴο σΑΥΤΥ ὑρ 

τΠεἷν δτϑὶ ἔγι8 ἴῸ Φογαβαϊοα. (1 Είηρβ χὶϊ, 27.) 
95. ΑἍὄὕἔαδί, οἡ δοοουηΐ οὗἩἨ ἔδο Σηστοῦ οὗ (πὰ ἘΔΌὈΐπΒ, Θἰηλοη [ἢθ6 δοῃ οὐὗὁἩἨ ΟΘδπιδ 16], [8]1- 

ΣΩΔΟΙΪ [δα δοῃ οὗἩ Εἰΐδηα, πὰ Δηδηΐδδ [Π6 βασδη, ἔπδὲ 18, (Π6 εἰρἢ-γίοβο Β νἱσαγ. 
46. ΤῊΘ 1055008 ὙγογῸ ὥοσω ΝΌΙΩΡ. Υἱ1, ἴο Νυχῦ. χὶϊ!, 1. δη ἃ ἔγοτα ΖΘΟΪ. 1ϊ, 10. ἴο Ζεςῆ. 

ἦν. 8. 
47. Α ἴαδὲ, Ὀοοδῦδο Βαθδὶ Ηδηΐηδ, 06 θοη οὗ Ταγάϊοη, γαδ Ὀυσης, δὰ τ} 1ἰπ ἐδ6 

ῬοΟΧ οὗ 186 ἰανν. 

10. ΤΗΑΜΜΥΖ, οκ ΤΑΜΜΥΖ. 

Τε ΤΈΝΤΗ »ποπίδ 0 ἐλ οἷοί γοαν, ἐδα ΒουΒτΗ νιοηίλ ὁ ἐλα φοοϊοείαδέϊοιϊ 
ψοαν; ἐξ ἦας οπῖγ ἐιοομίγ-ηπἶα ἀἄανδ, απὰ σογγοδροηαβ τοὐΐ ρατγέ 0,77 οἱ 
μῆς απὰ ὑμῖν. 

1. 186 ΠΟῪ ΠΟΘΙ, 
8, ὙΠῸ ᾿οβθοη8 Ὑ6ΓῸ ΠΌΤ ΝΌΣΩΝ, ΧΙ, 1. ἰοὸ ΝΌΠΡ. χνὶ. 1. δηὰ ἴδὸ 9ηᾶ οΒΔΡΙοΡ οὗ 

Φοδμιδ. 
10. Τῆο Ἰοβ98οὴβ ψογο δοα ΝΌΣΩΝ. χνὶΐ. 1. ἰοὸ ΝΠ. χίχ, 1. δῃὰ δότω 1 ὅδῃι χὶ. 14. ἴὸ 

1 ὅϑχη. χὶϊ. 33. 
14, Α ἔδαδὲ ἴοσ ἔπ δθο] οη οὗ ἃ Ῥοσγιϊοῖοαβ ὈοΟΚ οὗ 16 βαΔἀ οεο8 δραίηδε [86 οτᾺ] ἰὰνν 

διὰ ἐγεά!ίοι. 
17. Τῆο [Ἀϑὲ οὔ τπὸ ἐοῦσι τοηί, Ὀθοδι86 [δ6 8168 οὗἨὨ ΤΠ 6 αν τότ ὈσΌΚ αι, [ἢ 6 Π6Γ- 

Ροῖυ81 βϑουῆσθ οοδβαά, Ερἰβίθιαοῃ Ὀαυγηθα [86 ἰδνν, πὰ δεῖ ὋΡ δὴ 1ᾳ0] πῃ (Π0 ᾿οΠρ]96.} 
(ἔχοά. χχχῆϊ. 19.) . 

19. ΤΏο Ἰϑββοῦβ 0 Ὸπὶ ΝΌΠΙΡ. χίχ, 1. ἰο ΝΈΩΝ. χχὶϊ, 2, δηὰ ἰῃο 111} οδμαρίοσ οὗ 
ΔΦυάροβ ἰο ἴπ6 841} Υ6Γ860. 
πὰ ΤΏΟ ᾿ἰοβθοδ γΟΤΟ ἔοι ΝΉΙΩΌ. χχὶΐ, 2. ἰο ΝΌΠΙΌ. Χχυ. 10. ἀηἃ ἥοὰ Μὶς. ν. 7. ἰο 

ὶο. τἱ. ὅδ. 
29. Τῇ ἸΘΒΒΟΤΒ ὝΟΣΕ ἔγοσα ΝΌΣΩΒ. χχυ. 10. ἰο ΝΌΠΙΡ. χχχ. 3. δηὰ ἔγοταὰ 1 ὅδπι. χυὶὶἱ, 48, 

ἴο ἰδ ὁπὰ οὗὨ [86 ομερίοσ. 

11. ΑΒ. 

Τὴε γτενέντη "ποηέΐ ΟΓ ἐλε οἱοϊΐ ψεαν, ἐλε ΕἸΕΤΗ νιοηίλ ὁ ἐδε ἐοοϊοδιαδέϊοαϊ 
ψοαν; ἱξ λας ἐλίγίψ ἄανδ, απὰ οογτεβροπας ιοἱτἦ ρατέ 95, οἱτ' σεῖν απὰ 
“ἀσιωέ. 

1, ΤῊΘ ΠΟῪ τπιοορ, Α ἴαδϑὲ οῃ δοςουηῦ οὗὨ ἴπ6 ἄθαδιἢ οὗ Ααγου {μ0 Πἰρη- τοδὶ, (ΝΌΠΙΡ, 
ΧΧΧΙΙ 838.) 

8. ΤΉ 1688018 Ὅογο ἔγοπι ΝΌσαΡ. χχχ, 2. ἰο ΝαϊΡ. χχχὶϊ. 1. δῃὰ οτὰ Φ6. ἱ, 1. 0 
δεν. 1. 4. 

1 βοο Ῥυϊδοδαχ Β (οη., Ῥ. ἷ. Ὁ. 1. υηάον [86 γοαν ὅ88. 
ο 4 



900 ΤΊ “ειοϊεἦ, Οαϊοπάανγ, 

9. ΤΉ ἔπεὶ οὗ 6 Β6.ΔῈ τηοπίδ, Ὀοοδῦβ6 (86 ἰδιηρῖο Ῥδ8 ὅγε Ὀυσηΐ ὈΥ [6 ΟΠ δ ἀθοδ, 
δηὰ εδοσυγασὰθ ὮὉὟ ἴῃ ἘΟΠΔΏ8, ΟἹ 118 ἀΔΥ ; δῃὰ Ὀοοδῦδο ἀοά ΟἹ ἐδ18 ἀΔὺ ἀδοϊδγοᾶ 
ἐῃ 86 πιο οὗ Μοθοβ ἰπδὲ ἤοηθ οὗἉ ἰδοδθ Ἧδο οδῖὴθ οὔἱϊ οὗ Ἐσγρί δμου]ὰ δηΐοσ ἰηἴο ἐδ0 
Ἰαπὰ οὗὨἉ Ρτοϊἶδοὸ. (ΝΣ. χὶν. 29. 81.) τ ; 

19. Το Ὀοοῖς οἵ ΝΌΣΩΡΟΙΘ ἰδ ΠΟῪ δηϊδμοᾶ; δηὰ Το {06Γ1. 11, 4. ἴ0 ΦοΓ, 1, 29, ἰδ αἶϑο 
τοδά, 

18. Α ὄ ἴδε, Ὀοσδιϑο ἴῃ [86 ἐἰπιθ οὗ ΑδδςΣ [πὸ ουεηΐηρ ἰδ σγεηΐ οαΐ, Αδηοῦσαγὰ 68115 
τὴϊα Ιατὴρ ἴμ0 ὟΝ οδίοστπι 1. ΔΙΏΡ. ᾿ 

90. ΤΕ ΡΙΟΒΟΙΩΥ ͵ἱδ Βοβαῃ, απ τοδὰ ἤτοι ἱ. 1. ἴο 11}, 28. δῃὰ 86 ὅτβ σμαρίοσ οὗ 1δαίδῃ 
ἴο ΥΟΥ86 28. 

41]. ϑβοϊάοῃ δβϑοσίϑ ἔμπας (18 δ [6 ΔΥῪ (πδὶ 41} 1:6 ποοὰ τοῦ νγῶδ ναδίθα ἰπ (10 
ἐοτρὶο τδβ ὕὑσοῦσθι ἰπῖο ἰδ; θυὶ οἴμετθ (δηκ [μδὲ (18 ὑγὰ8 ἀοῃθ ἴῃ [86 Παχὶ τηοηδ. 

94. Α ὄ[εϑδὶ ἴον 186 Μδοοβῦθοθ ᾿δνίηρ δ βμθὰ ἐπδὶ ἰδὺν οὐ ἴμ0 β'ϑδδάποθοβ ἩΒΘΓΟΡΥ͂ 
ϑοπο δηὰ ἀδιρὨίογδ ἱῃῃογι θα ΑἸ1Κ6. 

28. Το Ἰοββο8 Ὑ6Ὸ ἄπ Ὠοαϊ. ἰἰ, 38, ὑο αὶ, Υἱὶ. 12. διὰ 18. χ]. [0 υϑσϑὸ 27. 

12. ΕΠ 01. 

7ο ὙΤΕΙΕΤΗ ἡποηέλ 0 ἐλεὲ οεἱοὶϊ γεαν, ἐδδ ΒΙΧΤΗ πιοηίλ οΥ ἐλε δοοϊεεαϑέϊοαϊ 
ψεαν; τὲ λα διιὲ ἐισοοπέψ-πἶπὸ ἄανψ8, απα οσογτεθροπάς «οὐδ΄ ρματέ 9 οἴτ' 
Διυσιεδέ απὰ ϑερέοηιδον. 

1. ΤΠ ΠΟ ἸροΟῇ, 
8, ΤΏΘ ᾿οδθοὴ8Β ῬῸΤῸ ἔγοτι Πραῖ, Υἱῖ. 12, ἰο Ὠουΐ, χὶ, 23θ. ἀπ ἴγτοτῃ [ε6. χ χ. 14, ἰὸ 

186. Ἰὶ. 4. 
7. ΤΊο ἀοαϊςδιίοη οὗ [16 ν͵8118 οὗ εγβδίοσῃ Ὁγ Ν ΒΟ Δ}. 
12. Ὑπὸ ᾿ἰοδϑοῦβ ψ τ ἔτοα Ὠραϊ, χὶ, 37. ἰο Ῥοαϊ. ΧΥΪ, 18. δηὰ ἔγοσῃ 168. 1ἶγ. 11. ἴο 

188. ἵν. 4. 
17. ὔἴδλδι, Ὀϑοδῖβο οὗ ἴ[π0 ἀοδίὰ οὗ [πὸ δρὶοϑ 8ο Ὀσουρῶϊβ πΡ (δ 61} τοροσγὶ οἵ [86 Ἰδπὰ 

οἵ ρῥγοπιῖβεα. (ΝΌΣΩΝ. χὶν. 86, 87.) 
90. ΤῊΘ ἸΟΒΒοὴ8 ᾿οτο ποσὰ Ὠθαϊΐ, χΥΐ, 18. ἰο Ώσαϊξ, χχὶ, 10. δι ἃ ἤρου 188. 11. 12, ἰο 168, 

11. 18. - 
21. Το ἐδϑεϊναὶ οἵ ποοὰ οβδογίηρ (:υἱορλονγία.) 
22. ΑὄὔἴἈβῖ ἴῃ ΤΩΘΠΊΟΥΥ οὗ ἴΠ6 ρα Βτηθηϊ οἵἩ [6 τίοκοα δηὰ ἱποοσ Ὁ]6 Ι6γα611068. 
28. ΤΠο Ἰ688οὴ5Β ΘΓ ἔγοῦλ Πααϊ, χχὶ. 10. (0 Ὁϑυϊ, χχνὶ. 1. δῃηὰ 138. Ἰ᾿ΐγ. ἴο νϑῦβϑ 1]. 
29. ΤῊΪΒ ἰδ 6 ἰΔδὲ ἀδῪ οὗ [86 τηοηῖδ, ου Ἡὶοἢ 106 968 τοοκοηθᾶὰ ὑρ ἴΠ6 Ὀοαδβίδ τπδὲ 

μὰ Ῥθοὴ Ὀογῃ, {6 ὑθητὴ8 οὗὐ ποὮ ὈοΪοηρσοὰ ἴο ἀοά. ὙΠΟΥ οἰοϑο 185 ἀΔΥ οἡ τ ΒΙοΣ ἴο 
ἄο ἐξ, Ὀδεδυβο 86 γι ἀδΥ οὗ [86 τροηΐἢ ΤΊΒΥΙ νγὰ8 8 ἔδδιῖναὶ, δηὰ ᾿μοσγοίοσο ΠΟΥ οου]ὰ ποῖ 
εἰ} 6 ἥοςκ οἡ (δδὲ ἀΔγ. 

ὙΙ. Τη δοθοη Ὑιΐ ΟΥΠΟΓ πδίζοηϑ, {π6 «61.718 γσϑοκομϑᾶ δὴν ρατὲ 
οὔ ρογὶοά οὗ τηϑ ἔν (86 1016, 88 ἴῃ Εχοά. χνὶ]. 856. Αἡ αἰϊθηοῃ 
ἴο {818 οἰγουτηδίϑῃσο ν7}}} ΟΡ] αἰ ΒΘΥΘΓΆΪ Δρραγθηΐ σοη γβ! οἰοἢ 8. ἴῃ 
1μ6 ϑιεοτοᾶ Ὑυϊηρβ: ἰδ, ἃ ραγὺ οὗ [π6 ἀδγ 18 πιδοὰ ἴοσ ἴῃ 6 ὑμο0]6, 
δα ρατί οὗ [Π6 ΥὙϑϑσ [ὉΓ 8ὴ ΘΠ ΓΘ ὙΘΆΓ. 

Τη θη, χυἱϊ. 12. οἰγουχηοϊβίοη 18 6 π]οϊ 6 ἰο Ὀ6 ροσίοσιηοα ΜΠ6Ὲ 8 
Ομ] ἃ 18 οἰσλέὲ ἄανς οἷά, Ὀαπὺ ἴῃ [,6ν. χΙ!. 8. οῃ {Π6 εἰσλίδι ἄαψ. Αὐοοοχά- 
Ἰηγ, ψΠθὴ «6818 ΟΠ γῖϑῦ 18 βαϊα ἴο ἤδνθ Ὀθθῃ οἰγου πη ἱβϑα τολοπ εἰσλέ 
ἀανϑ τρεγο αοοοπιρ[ἰϑῃεα (16 11. 21.) ἀπά «μη [86 Βαρι(ϊδύ οπ ἐδ εἰσλέλ 
ἄαν (1161. 69.), 116 Ἰαδῦ, ἈΙΟᾺ γᾶ8 [Π6 οοπβίδην ὑβᾶρθ, δχρί δὶ 
116 ἔοστηθῦ ρϑβϑᾶρθ.0. ΑἈθθῃθΖγα, 80 διαϊηθηῦ «618 σΟΙαμη Ὠ ϑίοῦ 
(οη μον}. ΧΙ. 83.), Β8γ8, [δῦ 1 δὴ Ἰηΐδηΐ γθγο θοσπ ἴῃ 1πΠ6 ἐαϑέ ΒΟῸΣ οὗ 
{86 ἄαγ, βιοῖ ΒΟῸΣ τγᾶ8 οουηύθα [ῸΓ Οὴ6 τολοῖε ἄγ. ΤῊ18 ορβογναίίοηῃ 
ΟΥ̓ΌΟΔΙΪΥ τΘοοη61168 (η6 δοοουηῦ οὗὨ ΟΣ Τμογἀ ΒΒ ΓΟΒΌγτθοίοη ἰὴ Μαϊϊ, 
ΧΧΥΙ͂!. 68, δὰ Μανῖς γ]}}. 3]., ““ ἐῦγεε ἀἄαγε αὔίεν," σπτῖὶ ἐπα οὐἁἨ [18 τὸ - 
ΒΌΓΣΓΘΟΙΟΠ ““ ον ἐδε ἐλίγα ἀαν,᾽ δοοογαϊηρ ἴἰο Μαϊξ. χνυ]. 31]., 1ζ0Κα ΙΧ. 
22., δηα δοοουδιηρ ἰο [δοῦ ; ἔογ, 88 οἷν 1ῳογ γ͵ἃ8 ογιοϊῆοα οὐ αουΐ 



Ραγίς 9 ἐδιο “Γΐπιο ἑαλόη 70» ἐλ Ἡλοῖο. 20] 

ἘΤΙάΔΥ, δροαὺ {86 βιχίμ ΠοῸΣ, οὐ ποοῃ, [86 τοιμδί που οὐ ἐπαὶ ἄδγ ἰο 
Βιυπδαῦ, Βοοοσαϊηρ ο 1Πὴ6 «6 188} σοιηρυ ϑί0η, τγ88 ΤΟΟΪΚΟΠΘα 88. ΟΠ6 
ἄλγ. ϑαίαγαδυ, 10 18. ὉΠΊΨΘΓΒΑΙΥ δατηϊ 6, ἔογτηθά {86 δεσογια ἄδν ; 
8Π4 88 {86 {Πϊγὰ ἀΑΥ βόβαπ οΩ ὑπ ουπαν δῦ βιιηδοί, 8Πη4 ΟἿἿ ϑῬδνυϊοισ 
ΤΌΒΘ ΔΌΟΌ ΒΌΠΓΣΙΒ6 οα (ἢ6 [Ὁ]]Ονπρ τογπΐηρ, {πα΄ ρμᾶτὶ οὗ ἃ ἀ4Υ ἴεν 
}υΒΌν τοοκομθα ἔον {λ6 ἰπϊγὰ ἀΔΥ : 8ὸ {δαὶ 186 ἱπύίθυγαὶ νγὰβ “" ἐλγεθ 
ἄαγε ἀπά ἐΐγεε πίσλία,᾽ οὐ ἴμγθθ οδ θα ἄαυβ ουττοπὺ, ποὺ Ἔχοθθαϊπρ' 
42 ΠουγΒ, 8παᾷ, δΟ ΒΘ α ΘΗ Υ, ποῦ ὕνσγο δπογτο ἄαγβ ΤῊΪ8 Ορβογυδίΐοῃ 
αἶδο 1Πυδίταΐοβ 2 (ὐἤγοη. ΣΧ. ὅ. 12.; δῃᾷ (6 βδηθ τηράς οὗ οοΡυπν 
ἄπη6 ομίδ᾽ 8 1ῃ {86 Εἰαβῦ ἰο (818 ἄδγ. ““ 10 18 ἃ Θοζζζηοι τη046 ΟΥ̓́ ΟΧΡΓοθ- 
βίου δπιοηρ (6 [τηρἄθγη} ΟὙΘΘκβ ἰο 880, “βυοῃ 8 ἐδπίηρ' Βαρροποά 
ἔδγες ἄαψε αγο, θη (ΠΟῪ τλθδὴ (Πα ἃ ΟΔΥ ΟὨ]Ὺ ᾿πίοσυοποᾶ. ΤΉΟΥ 
Ἰῃουαθ (86 ἔνο οχίγθιηθ ἀἄδυβ8, 88 16 [Π6Ὺ μδὰ Ῥδϑὴ δοχηρίοίθο, --- 8 
τη0α6 οὗὨ ΒροΘΟἢ ποθὴ 1] γαΐθϑ {μπ6 ττοσὰβ οὗ οὐγ Ἰωοτὰ ἴῃ Μαίί. χἱϊ. 
40.: Τὴε δοη οὗ απ ελαϊϊἱ δε ἐΐγοε ἄαγε απα ἐδγοθ πίσλίβ ἴπ ἐδε πεαγί 
Ὁ} ἐΐιε εανίλ.᾽"5 

Τὰ {Π|κ6 πηβῃπ 6 Γ, ἴῃ βοὴ ρᾶγίβ οὗ {π6 Εἰαϑί, (Π6 γϑαὰῦγ δῃάϊπρ' οῃ ἃ 
σογίδϊη ἀδΥ, ΔΠΥ͂ ρογίζοῃ οὗ [Π6 ΤΌΤΟρΟΙΪΠρ' γὙ6 8} 18 18 |κθὴ ἔου 8 Ὑ80]6 
ΘΔ; 80 (δδῖ, ΒυρΡροβιηρ' ἃ οὔ] ἰο Ὀ6 Ὀοτπ ἴῃ {μ6 ἰαβὲ ψγϑὸκ οὗ οὔγῦ 

Τοοθοταβον; δ νου θ6 τϑοϊκοπθά ὁπ γϑὰγ οἱά ου ἰμ8 ἢγβὲ ἄδυ οἱ 
δαυαγυ, Ὀθοϑθβ6 Ὀοσῃ ἴῃ {π6 014 γοαγ. [1 818 τηοᾶδ οὗ οσοπιρυΐαίίοι 
ομίαϊποα διμοπρ Π6 ΗΘ Ργοβ, (86 ῥυϊποῖρ]α οὐ 10 θα 8} δοσουπίβ ἴῸΣ 
1886 δι ΟΒΓΟΒΙΒΙηΒ Οὗ Β]Π0}6 ὙΘΆΓΒ, ΟΥ ρατίβ οὐ γϑδῦβ ἰδ Κθὴ ἔῸΣ τ Π0]6 
ΟΠ68, ΜΏΙΘΙ ΟΟΟΌΣ 1ῃ Βδογδα τυσῖῦ: [Ὁ οὈνϊαῦοβ (86 αἸ ΒΟ} 165 τ ἰσἢ 
ΘΟΠΟΘΤΉ ἴΠ6 ΠΑ} γΘᾶγ8 οὗ ΒΕΘΓᾺΪ ὈγΙΠ668 οὗ Φυ6ἋἍὯἢ} Δπα [Βγβ6], ἴῃ τ ΒΙΟΙ 
186 Ἰαύίον μ4}} οὗὨ [μ6 ἀθοβαβρὰ Κίηρβ δϑὺ γϑᾶγ 88 μι ὐπογίο θθθη βὺρ- 
Ῥοβϑα ἴἰο δ6 δααρᾷ ἴο {π6 ἔοστηϑνγ μι] οὐ Π18 βιοοθββου  ἢγϑί γϑαγ. 

“ Υ͵Θ δτὸ (ο]ὰ," (1 δηλ. χἹ]. 1. τηᾶγρ'. Το δ ]ηρ',) “΄ ἃ. Β00. οὗ ὁῃ6 
ὙΘΆΓ νγὰ8 5841] ἴπ Π18 ΚΙ ρΡΌΟΙΩ : 8πα ὕν0 γ6ΆΓΒ Β6 Γαιρη θα οὐοῦ [8γ86],᾿ 
1μδὺ 18, ΒΑΥ 6 γγᾶϑ Ογον Π6α ἴῃ πη6: Π6 γ͵7χὰϑ ΘΟΠΒΘΑΌΘΗΥ ὁ0π6 ψΦΑΤ' 
οἷά οπ {86 ἢγβὺ οὗ δηυδγυ [0] οσηρ, ἐπουρὴ 6 Πα ΟἿΪΥ τοϊρηϑα βἰχ 
ΤΩΟΠ ΓΒ, ---- δε 8ὸπ οὗ 8. γϑᾶγ, Βαυΐ, αἴΐου {18 80 [0] οὶπρ' ἢγϑὺ οὗ 
ΔΗ ΌΑΤΥ [6 νγα8 1ῃ. {86 ΒΕΟΟΠΑ γ6 8 οὗὨ 18 σϑῖρῃ ; ὑβουρῇ, δοσοχαϊηρ ἰο 
ΟἿΣ οοπιρυΐαίίοῃ, ἔδπ6 ἄγ γᾶς οὗ Β18 ταῖρι ϑηίθα βουὴθ τόμ δ οὗὨ 

1 Ὧγ. Ηλϊοβ, ἰο ὑπο 6 Δ΄ΓΘ ΡΒΓΠΥ ἱηδοδίοα [ὉΓ τ1π6 δῦονο σοσηδσῖς, 48 οἰξοα βούθγαὶ 
Ῥαδδαζοδ ἔγοϊη Ῥγοίβῃο δυίθοσα, ῆῸ πᾶν υιϑοᾶ ἃ δβ᾽ 118 Ὁ ῬὨΓΑδΘΟΪοσΥ. (ΑΠαΙγβὶβ οἵ 
ΟἸΠΓΣΟΒΟΪΟΦΎΥ, νοὶ. 1. ὑΡ. 121, 1232.) παν 1] πδἰταῖοπδ ἔγοπὶ ΧΘΌΡΙΠοαὶ ὙΤΙΌΟΣΒ ΔΥῸ οΟ]- 
Ἰεοϊοὰ Ὀγ Βρ. Βενετίάρο (οπ ἴμ6 89 Ατιοῖθθ, θὰ Ατὶ, ΓΥ͂, Ὑ οσβ, νοὶ, 'χ. Ρ. 159. ποίϑ ἢ), 
Ἐγ γτ. Ιἡρδείοος (Ηον. ΗςὉ. ἴῃ Μαιῦ. χὶϊ, 40.), δη ἃ ὉΥ Βεϊδηὰ (Απεᾳ. ΗΘ. 110. ἶν. ο. 1. 

3 Ναιγδαῖνο οὐ 186 δοοιίδϑιι Μ,ίββίου ἴο [86 6 8, ΡΡ. 841, 842. ΞΘΞΠΟΓΏΥ Ῥοίοσο (ἢ 
ῬΑ: πε γορὶς Μγ. Ηοινναγὰ δγγιγοὰ δὲ (ὐοπεῖδη πορ]θ, ἴΠ6 στδηὰ σμϑπ θα ]δίη οὐ 1ΠῸ ΟἸΥ 
(γβοβα ρῥσχουΐμος ἰδ νγὰ8 ἴ0 ΒΙΡΡΙΥ ἴΠ6 ἱπΗ ΔΌΣ 8 Π18 ΜΡ] ἢ Ὀγοδα) παὰ Ὀδοη Ὀοδοδάρθα ἱπ ἃ 
ΒΌΓΩΤΩΔΙΥ ΜΑΆΥ, ἴῃ ἴ6 ῬαὈ]ς δἰγοοῖ, ἔοΥ Βαυϊηρ ἔαγηβηοα, ΟοΥἨ ρογπι θα ἰο Ὀ6 ἔπτη βῃοα, 
Ἰοανοβ βῃοτίὶ οὐ νοἰχῆξ ; δπὰ ἢὶβ ὈοὰΥ͂ ψὰ8 δχροϑοὰ ἴῸγ ἃ ἀδύῦ δηὰ ἃ ἢ], στ τΌσοθ 
Ἰχῃὲ Ἰοανοβ θοϑίἀθ ἴἴ, ἴο ἄθποίθ ἢ18 οσίπιθ. “Ώθη ΜγΥ. Ἡοναγὰ ννὰ8 ἰο]ὰ [δὲ 188 ὈΟΔΥ 
δὰ Ἰαἴπ τόσο τῸΓ ἔἴτοα ἄλγβ, [6 ΟΧΡγοδβοᾶ ᾿ἰβ ΒΌΓΡΥΪΒ6 18δὲ 10 δὰ ποῖ Ὀτοᾶ ἃ Ἄοου- 
ἱδρίοηῃ. Ηο Ἰοαγηῦ, πΠουνουοῦ, {μδ΄ ἱπ Ροΐηὺ οὗ ἔβοῦ ἴξ Πδὰ ποῖ Ὀθθὴ ]Ἰεῖνδ 80 Ἰοηρ, 88 {Π6} 
ὙΟΙΟ ποΐ οδηϊῖσα ἀδνδ: (ΟΥ̓, ἰδ θείης 180 ονρηΐηρ Ποη ἴῃς ΠεδΩ͂ τνὰβ δίγιιοκ οἹῖξ ἰδ τὸ- 
τηδϊηοὰ 16 ΨΒοΪθ οὗ 1π6 βοοοπᾷ, δηἃ ννβ8 σοπιονοὰ ΟΑΥΥ ἱπ [Π6 δβυσοοροάϊηρ τπογηΐηρ, 
ὙΠ ]ΟὮ νν88 δοσουμτοα τῃ6 {πγὰ : τἰϊὰ8᾿" (485 Μυ. Η.᾿Β ὈΪΟΡΤΆΡΠΟΥ ὙΘΤῪ ῬὈΓΟΡΕΙΙ͂Υ τοπιδυῖ 5), 
“ἴδ 6 πιδηποῖ οὗ σοιῃριίδιίοι πη ἀ86 δ 1Π6 (ἴτη6 οὗ οΟἵιγ δανίουγ᾽β οπιο χίοη δηὰ Ὀμυτγίαὶ, 
81}}} σαι νείδια ἀπιοης ἰἢς οαϑίογπ πδιοη5." (Βγονη δ 1ἱΐο οὐὗὁἩἨ Φομη ΗἨοπναγά, ἔβα. Ρῃ. 437 

438. ὅ8νο 6411.) 
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Ὀαὶπρ σοτηρ]οίδα : ἴῃ (818, 18. δϑοοοπεῖ γϑᾶγ, 6 οὁὔοβθ {δγθο ἰβουβαηά 
ΤΑΙ Ἰατγ, ὅτο. σπιᾶτάϑ. 
“ΤΏ ρῆγαβο ἀπό διετοῦθ, υδοᾶ ἴο ἀδποίθ {πΠ6 δρὲ οἵ {86 1πέδληϊα 

Βἰδυρίογοα αὐ ΒΘ μο (Μαϊι. 1.. 16.), “ ΠΌμα ὕνο γϑαγβ οἱ δηᾶ 
ὉΠῸΟΓ,᾽ 18 ἃ ἀπ που γ (μαὺ μΒᾶ8 θθθη ἀθορὶν [6]ῦ ὈΥ {86 Ιδαγῃηθᾶ, ὅϑοιὴθ 
1πἴαηςδ ἔισο τοοολϑ8 Ο]4, ΒΟΙῚ6 ἔισο πιοπέλ8, οἰΘΥΒ ἔισο ψϑαῦ8, Θα Ὁ }}Υ βἰδιῃ 
ϑΌΓΟΙΥ [Πο86 ῬΟΓῚ 80 ἰοπρ' θεΐοτο οου]ὰ πού ροββιθ]ν μ6 Ἰποϊυᾶάοα 1π 1Π6 
ΟΥ̓ΘΥ, ΠΟΒ6 ΡΌΤΡΟΒΘ νγὰβ ἴο ἀΘϑίτγου 8. οἢ 1], σου δ] οση 1] ἃ 
“ει τλοπίϊιβ. ΤῊΪ8 16 τοσυ]αίθα δ ομθα Ὀγ ἰμ6 1468 {μδὲ ὑπ 6 Ὺ σγοτα αἱ 
οὗ ὨΘΔΥΥ οαυα] ἀρ, Ὀοῖηρ τθοθη ν Ὀοττὶ ; ΒοΙηθ πού Ἰοηρ δεΐοτο [ἴῃ 
οἷοβθ οἵ {Π6 οἱά γϑᾶγ, οἴμιεσβ ἃ 1Σ{{|86 {πα ϑέπο 6 θοριππίηρ οὗ (86 
ΠΘΥ Υ68Ὑ. Νοῦν, [Π086 Ὀοτπ δείογε ἰμα οἷοβα οὗ [86 ο]α γεαγ, ἐμβουρῇ 
ΟἾΪΥ ἃ 6 Υ του 8 ΟΥ ψθ6Ϊζθ, σου] Ὀ6 τοοκομθα ἢοΐ ΤΑΘΓΘΙΥ 956 ψεα" 
οἸα, Ὀαΐ αἷβο ἴῃ ὑποῖν βοοοῃα Ὑϑδῦ, 88 {Π6 ὌΧ γθββῖοι ἐπ ρ}168; δᾶ 
{8οβα Ῥοσπ δέποο ὑμ6 Ὀαριηπίηρ οὗὁἨ {86 γϑδῦ, σου] θ6 νγ86}} ἀοβογιθοὰ 
Ὀγ {86 ρῆγαββε “ ἀπά πηπάθν,᾽ μαῦ 18, ὉΠάΘΓ 056 γϑὰγ ο]α; ---- ΒΟΙΏΘ, ἔσο 
γεῦτ᾽ οἷά, Βοιρὴ ποῦ Ὀοτῃ ἃ οοτηρίοίθ ὑψ]νθιποηίῃ (ρουθαρ8, 1 ἔδοί, 
ΔΙΘΙΥ 51Χ τη 8); ΟἾΏΘΤΒ, 02 167 ΟὨ6 ὙΘΑΥ Ο]4, γοῦ ὈΟΤΠ ἴῃΓΘΘ, ἔοαΓ, 

ΟΥ ἔνθ τχομίῃβ, ἀπά, {ῃπουοίοσα, ἃ {γ}ῆἔἄ6 γουηρον {παῃ {μο86 ὈΘΙΌΓΘ 
ἀοβοσι θα : δοοοσαϊηρσ (ο {Π6 {ἰπ|6 τ ΙΟὰ Ἡδγοά ἢδα αἰ] ΡΟ ΒΕ Υ ̓ παυγοα 
οὗ [16 Μ186 τχθῃ, ΙΝ ἐλεῖγ δεσοοπα ψοαῦ' απάὰ ὈΝΘΕᾺ.᾽ἢ"} 

ΝΙ1. Βεβιά68 {π6 οοτηριίαίοη οὗὨ γϑᾶγβ, {ἰπ6 ΗἩ δῦτονβ γβὲ δῃᾶ {86 
“ονγ8 δῇἴογνγαν β γα δοουβίοιαθα ἴο τϑοίζοη {πον {1πλ6 ἔγΌτΩ ΒΟΙῺΘ 
ΒΕΜΑΒΚΑΒΙΒ ΖΑΒ ΟΥ ΘροοΒ48. ΤἬμ8, 1. ΕἼοτα (Ἴ6η. νἱῖ. 11. ἀπ νἱ}, 
13., 10 ἀρρϑαῦβ ὑμαὺ {Π6 0 τϑοκομπρα ἔγομῃ {Π6 ᾿ἴνθβ οὗ [6 ραϊγαγο 8 ΟΥ 
οὐδον 115 ΣΟ ΡΟΥΒΟΙΒ: 2. ΕΎΟΙα ἐποὶν ἀδραγίατα ουὐ οὗ Εσγρί, δηὰ 
186 Ηγβύ ᾿πβιϊζ οη οὗ {ποῖν ΡΟ] ([χοά. χιχ. 1., χ]. 17.; Ναθ.Σ, 1., 
1Χ, 1.) ΧΧΧΙΙ, 838. ; 1 ΕΚΊΠΡΒ γἱ]. 1.): 8. Αἰἴουσαγαβ, ἔγοτα {Π6 Πα ϊησ οὗ 
186 ἴοῃρο (1 Κὶπρβ ἴχ. 10. ; 2 ΟἌἜτοη. ν]}}. 1.}, 8πα ἔγοια {86 τοῖρτιβ οὗ 
{π6 Κίηρβ οἵ πα δῃ Δα βγδ6]: 4. Τθη ἔγοιῃ {Π|6 οοτητηθηοοιηθηΐ οὗ 
{π6 Βεαθυ]οπίδη οαρθνιγ (ΕΖΟΚ. 1, 1., ΧΧΧΙ, 21., Χ], 1.); ἀπά, ρουθαρβ, 
4180 ἔγοτω {Π61Ὁ ταΐϊαση ἴγοπλ οαρ νιν, δηα 86 ἀδαϊολίίοη οὗ {86 βεοοπά 
ἴθ 0] 6. [ἢ Ῥσοοθβ8 οὗ {1πλ6 ἐπὸν Δ ορίοα, ὅ. ΤΊια τα οὗ [6 ϑ'6]οὺ- 
οἱ, νυ Βιοἢ ἴῃ 186 ὈΟΟΪ8 οὗὁἩ Μδοοδθ668 18 ο8]16α ὑπ6 Ζῦτα οὔμὸ ασϑοῖκα, 
Δα {(Ππ6 ΑἸΘχδπαναη ἄτα: τ θαρδη ἔγοια {16 γον ἤθη 6 θυσιβ 
ΝΙΊοΔΠΟΣ αἰ δι πο (Π6 βονογοιρη ρονγοσ, ἐπαΐ 18, αθουΐ 812 γϑᾶγβ Ὀθίογα 
186 ὈιΓΓᾺ οὗ “6808 ΟἸγΙβί. ὑπ ϑογα {Π6 678 οομ πυρά ἰο ΘΠ ρΪΟΥ 
ἴογ Ὀρναγὰβ οὗὁἨ {διγίθοη υπαγοα γϑαγβ.3 6, ΤΊΏΘΥ τογο ΡΟΣ δοὸ- 

λ΄ ΟΑἸπηοίβ Ὀ]ο  ΟΠΔΥΥ, 4ἴο. οαΐ!. γο]. 1. ΒΡ] ΘΑ ΤῪ Αἀἀοπᾶδ, 
3 ὙΠΟΥΘ δ΄6 ἴῃ ἔδοῦ ὕνχο ἀαἴ68 δβείρῃβα ἴὸ πὸ δὰ οὗ [Π6 βεϊοιςϊάα ἰῃ ἔπ τινὸ ὈΟΟΚ9 

οἵ Μδσοαθθοθ. ΔΒ ϑο]οιιοὰβ ἀϊὰ ποὶ οὈϊαίη Ῥοσιηδηθηῦ ροδββοδββίοη οὐ [π6 οἷ οὗἨ Βαγ]οα 
(ππίοῖ δὰ Ὀδθη σοί Κοη ἔγοσῃ Εἶτα ὈΥ͂ Ποτο Γ 8, Βαγμδηηοὰ Ῥο]Ἰογοοῖοβ, οΥ 186 ὙΠ ΌΙΒΠΟΣ 
οὗἁ οἶΠ168) τ} [Π6 βρΐπρ οὗἨ [26 γθδγ 811 Ὀοίογο ΟἸγίδῦ, (6 Βαθγ]οπίαηβ ἤχθα [Π6 σοτ» 
τηοποοπιθηῖ οὗἨ {{|8 γα ἴῃ [ἢ6 Ἰδοῦ γϑασ. “Τὸ "γδϑέ Ὀοοῖς οὐ Μδοοδλῦθοβ οοιηραϊοδ 
116 γοΑγΒ ἔγοῃμχ ΑΡΧΙΊ], Β. 6. 811, 88 Μίςδο β 888 βῃῆονη ἰπ ἷβ ποΐίθ οἡ 1 Μϑος. χ, 21].:; 
ψ 116 τη6 δεοοπά ὈΟΟΙΚ ἀδίοβ ἔγοπι ΟςοθοΥ, Β. σ. 312.; ΘΟ ΒΘΑ4ΠΘΠΕΪΥ, [ΠΟΤᾺ 18 οἴδη ἴδο αἰ 
ἴδγθποθ οὗ ἃ Ὑθᾶγ ἰπ [6 σΠΤΟΠΟΙΟΡῪ οὗὨ 1686 ὈὴΟΟΚΘ. (Οοιηραγο 2 Μάδοο. χί. 21. ψ τὰ 
1. Μδος. γἱ. 10., Δηά 2 Μάασοα. χΙϊ!. 1. γι 1 Μδος. νἱ. 20.) ΤΠ 8 τὰ σοπεϊπποὰ ἴῃ χορο- 
ΤᾺ] 86 ΔΙΊΟΠ; [Π6 ΟΥἱΘη1815, τ ἢ 6 οχοορίίΐοι οὗ ἐπ Μομδιπηοάμηβ, γῆ οταρίογοὰ ἰξ 
ΤοροΙοΓ νεῖθἢ ὉΠοῖν οὐνη ἐογὰ ἔγοπλ ἴμ6 διρηῦ οὗἨἁΥΜοΠαπιπιαὰ, Β. ο. 622. ὙΠῸ ον78 δὰ Ὧ0 
οἴδμοῦ ΘρΟΟῖ πη}}} Α, Ὁ. 1040; γνΒδῃ, δοίης χροὶ θὰ ἔγοπι Αϑἰα ὉΥ 186 ΘΑ] ρῃ5, πὰ βοϑί- 
ἰογθὰ δϑουΐ ἱπ ϑραϊη, Επραπᾶ, Οοτγπλην, Ῥοϊδηᾶ, πᾶ Ο ΠΟΥ ᾿νοξθοσῃ ΘΟΌΠΙΓΙΟβ, {ΠΟῪ 
Ὀθζδη ἴ0 ἀδῖθ ἔγοτ [116 σγοβέίοη, [Ποῖ]. 51} νι ποὰν οὐτίγοΥ ἀγορρίηρ τῇς ϑεσα οἵ [πὸ 



ΟἈ ἐλε Τγιδιίε ανὰ ας πιοπέϊοηδα ἴῃ ἐΐθ ϑογίρέμγο8. 908 

διδύοιη θα] 0 ΓΘ ΚΟ ἘΠΘΙΓ ὙΘ8Δ7Β ἔγοτα {6 γϑδὺβ 6 η {πεῖν ῬΥΪΠΟΘΒ 
θασδη ἰο γεῖρη. Τλι8, ἢ 1 ΚΊηρΒ χυ. 1., 188. ΧΧΧΥΪ. 1., δῃά “6Γ.1. 2, 8., 
Ἅ6 αν ἔγϑοθϑ οὗ {Π6 1]. ΔΠΟΙΘΗΓΠΥ Θομηρυςπηρ δοοοσάϊῃσ ἴο {π6 γϑδγϑ 
οὗ πον ΚιηρΒ; δῃά 1ὴ ἰδίθυ. ὑἴπλθ8 (1 Μδοο. χἱὶὶ. 42., χιν. 27.) δοοοσά- 
ἱῃρ ἴο {Π6 γεξδῖβ οὗ {1|0 Αϑιηομέβδῃ ρτίμοθβ, Οὗ {818 τιοάβ οὗ οοηρυ- 
Ἰϑοη γγ͵16 ἤδνθ ψϑϑίροϑβ ἴῃ Μαζί. 11. 1., 1ω01Κ6]1, ὅ. δηά 111, 1. 1ΤιΔΒΕ]γ, 
ΟΥ̓́ΟΣ δῖποθ (μ6 οοταμριδίοη οὗ {μ6 Ταϊυά, (6 6718 ᾶνα σϑοκοποῖ 
1Π6ῚΓ γΘ ΑΓΒ ἔγοσῃ (16 ογοδίϊομ οὗ (μ6 νυ υῦἹα.] 

ΟΗΑΡ. Υ. 

ΟΝ ΤῊΗΞ ΤΈΙΒΌΤΕ ΑΝῸ ΤΑΧΕῈΒ ΜΕῈΝΤΙΟΝΕΌ ΙΝ ΤῊΞ ΒΟΕΙΡΊΤΌΒΕΒ. ἢ 

ἈΒ πὸ ρονοσῃῃθηῦ δ δ υὐδὴ μϑόνα ψιπουΐ στοδὺ οἰᾶγρο, 1 18 Ὀυΐ 
7υδὲ {μδῦ ΘΥΘΥΥ͂ ΟΠ6 ΨἘῈΟ ΘΗ͵ΟΥΒ δῚΒ Βῃλσθ οὗ ργοίθοϊίοῃ ἔσοχῃ 10, βου] 
σοηυιθυίο ὑοννδγαβ 18 Τ᾿ ΔΙ θη ο6 δηα Βρρογί. 

Ι, Οκ [86 Βτβῦ ἀοραγίυσο οὗ ἐδθ 1βγϑθ  ἴθβ οὶ Εἰσγρύ, Ὀθοσα δΔῊΥ 
του Δ ]0η. γγἃ8 τηϑθ, {86 Ῥ600]6 οοπίγιθυῦοα, ΘΟ ΔΠΥ͂ ΟΧ ΓΒΟΓΙΠΑΓΥ͂ 
ΟὐΟΑΒΙΟη, δοοοχαϊηρ ἴο {π61} ΔΌΙ1Υ, 88 ἴῃ {Π6 ο486 οὗ {Π6 νο]υπίδτΥ 
ἀοπδίϊοηβ ῸὉΓ π6 ἰδθθγηδοῖο. (Εχοά, χχν. 2., χχχνυ. δ.) Αἰονς {86 
ἰδΌοση 8016 γγὰ8 δγθοίθα, 8 -ραυτηθπύῦ οὗ μα] ἃ. ββδίαὶ γγὰβ τηδάθ ὈΥῪ 
ΘΥ̓́ΘΣΥ τηλῖο οὗἉ ὑυθηΐυ γὙ6818 οἱ ἀρ ἀπᾶ ὑρναγαβ (Εχοα, χχχ. 18, 14.) 
ὙὮ6η {86 ΘΘΏΒΌΒ, ΟΥ̓ 8ηὶ ΟΥ ἐι6 οὐϊίάγεπ 9 ]εταοῖ, νγ88 ἰϑ]ζθτ : δῃα οἢ 
186 τούασι οὗἨ {6 9 6νγ8 ἔτοσα ἐμ Βαρυ]οπῖίδῃ ΘΔΡΌΥΙΥ, 80 δηπυΔ] 
Ῥαυτωθηῦ οὗ {π6 ἐλϊίγά ρατέ οὗ 8. Β6 Καὶ νγὰβ πιδάθ, ἔοσ {π6 τηδ᾽ ὔθηϑηοθ 
οὗ [86 ΓΘ Ρ]6- ΤΟ ΒΡ δηα βοσνΐοο. (ΝΘ. σ. 82.) δ ββοαμπομίν, [Π6 
οηδοίεηοηῦ οὗ Μοβοδ νγὰβ ἀδοιηϑα (ο Ὀ6 οὗ ρογρϑίυλὶ οὐ] ραίοη ὃ, δα 
1η {μ6 ὥπι6 οὗἨ οὔὖῦ δανίουσ ὕνχο ἀγδο πγδ6, ΟΥἩ 841} ἃ ἰεεῖ πᾶν Ραϊὰ 
ΌΥ ΘΥΟΙΎ “967, ὙΠοίμΟΥ πδίδνο ΟΣ σϑιϊηρ 'ἰῃ ογοῖρη ΟΟυπίΓΙ68 : 
θεθ] 468 ὙὨ1οἶ, ΘΥΘΙΥ͂ 0Π6, ὙἘΠΟῸ ταϑ 80 αϊβροβϑᾶ, τηϑθ νψοϊπῃίασΥ 
οἴδυϊηρθ, δοοοσάϊηρ ἰο δῖβ 4011. (ΜατΚ χὶὶ. 41---44.). Ἡδποο ναβὲ 
αυδηθ68 οὗἩἨ ροϊά Ὑ ΥΘ ΔΠΒΌΔΙΥ Ὀτουραὺ ἰο “Ψογαδβδίθιῃ ᾿ηΐο (86 

Βεϊευςεϊᾶςο. ὙΤΈΟ οτίθη 418 ἀθποιηϊπαῖο (ἷ8 Θροςἢ [86 ἀγα οἵ ἐδε ἀιοο-λογηποά ; ον ὙΠ ἢ ἰδ ἷ9 
θΠΕΓΑΙΥ διρροβοὰ (ΠΟΥ τηθϑη ΑἸοχαηᾶοσ ἔμ ταῦ. Βαξ μογῆδρΒ 186 ἤδμο μδὰ τω 
ΤΟΙΌΈΣΕΠΟΘ ἴ0 ϑοϊδῦσυδ; ὉΓ Οἡ ΒΟΠῚΘ ΟΟἷῺΒ δ0 158 τοργοδοηϊοα νη Ὁ} ἴνγο ΠΟΙΏΒ, 8366 ἰςἢ, 
ΑπμΔ168 ϑϑγτίθ, ΤᾺ. 11. Βοίοας, ΝΊο. 1. οἱ Τδῦ. 1.1. 29. (ΦΑμη 8 ἩϊΪβίοσυ οὗ (86 Ηοῦτενν 
Οὐπιπι ΘΔ] 1, νοΐ. 1. ΡΡ. 249, 250.) : 

" Βοεϊαπά, Απιίᾳ Ηοῦτ, ρρ. 3083---2156. δ. υ χἱἱ Οοτηροπάϊαπι Ασοβεοϊορίοε ἨθΌγδίςρο, 
118. 1. 6. 11. ΡΌ. 94---107. ΤΑΙ 8 Δρραδγβϑαίυβ Βι]συδ, θοοΪΚ ὁ, ἢ. ὅ. νοΐ. 1, Ρῃ. 188---1δ4. 
ΟαἸπηοῖ 5 ὨΙΟΠΟΠΑΓΥ, δυο ϊθβ ΠΥ, ὟΝ οοἷς, Μοπίι, θαγ. Φδῆη οἱ Δοκογιωδηη, Ασοϊμοϊορία 
ΒΙὈΙςα, 88 101---108. Φοηπίη σ᾽ σον 88} ΑἸ αα ῖο8, Ὀοοῖς |1|. οἢ. 1. 8566 4180 Ὑὔβο που Β 
ΑπεϊᾳιΔῖ65 ΗΘ ΌΓεδοΙτ μη, ρδτί 11, Ρ. δ. εἰ δεᾳ. ῬΙΙΠΣ ηϊγοά, ἴῃ Νον. Τοδῖ. ρρ. 566---67ὅ.; 
Ῥατοδῦ, Απιίΐαι 88 ἩςὈταϊσα, ΡΡ. 810---318. 

5 ΤῊΣ τηδίοσίδ]ϑ οὗ [μϊ8 ομαρίθυ, γι βογο οἴμοσ δαι βου τς5 δγῸ ποῖ οἰϊθ, ἀγὸ ἀογίνεὰ ἔτοπὶ 
β δι 5 Αὐοπροοϊορία Ἠδρταῖςδ, 6. 18. ἀθ γοοι ρα! θυ οἵ ἐγθυῖ8, δηὰ Ῥαγοδαβ Απυαυ δα 
Ἡοῦτγαϊοβ, ρασί 111, βϑοῖ, ἰὶ, ς, δ. 46 ἐτῖυ 18 οἱ γϑοιῖ] 08. 

8. 7Ζοθορμαβ, 46 Β6]]. σά. 110. νἱῖ, ς. 6, 8 6. ῬΒΙοηΐ8 δυάεοὶ Οροζα, ἰοπὶ. 12, Ρ. 224. 
4Α βίπρυϊαγ 1ανν 188 ἰη ἴογοθ ἰη 1Ππ6 (πιο ΟὗἨἁ 6δΒι18 ΟἸ γιοῦ, ὑγο δ᾽ εἰηρ ὁπ6 τηϊτ (λεπτον) 

ἔγοτη θεΐτ ἐδδὲ ἰηΐο [Π6 ἰγοαδυτυγ. ὙΠῸ ΡοὸΣ ἸΔΟΥ͂, ἱμεγοίοσγο, 80 ἴϊ Ματκ χὶϊ, 42, 19 
καϊὰ ἰο ἴαῦο οσαδὲ ἴῃ ἔσο χη τθ8, σᾶυα [ἢ 6 5Π|81168ὲ δύσῃ Ροττη θα ὈΥ [Π6 ἰασ, δοϊιοοῖχοπ, 
Ἡοῖτ Ηεδγαίςςο, νοὶ]. 1, ῥ. 2580. Τονηδοπ 5 Ηδγηοι οὗ ἴἸῸ Νεν Τοβίδεροηῃῖ, νῸ]. ἰ, 
Ρ. 114. 
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Τοιρ]6', τ ΒογΘ ἰμοτθ ψγ)ἣβ δὴ δραγίπηθηΐς οΔ]]16 ἃ (6 Ἴ7τεαξιγν 
Γαζοφυλακίον), Βροοία! ]γ ΔρΡγοργιδίθα ἴο 118 τοοορύίΐοῃη. Αἴἶδσ ἐδε 
δβίσυσίοι οὗὨ “ο6γιβαίθηι, Υ οβραβίδη, ὈΥ͂ 8 οαϊοί, δοτατηβηαοα ἰπδὲ 

186 41} ΒΗ 6 κοὶ βῃου]ὰ ἴῃ ξαΐασο Ὀ6 Ὀγουρμῦ ὈΥ 186 «678, ὙΒΟΓΘΥΟΥ 
{Π6Υ “γογ6, Ἰηΐο {86 ολρΙΐο]. 52 Ιη δαάιοη ἰο {Π|0 ργθοθαϊηρ ραυιθηΐθ 
ἴοῦ {16 βυρρογί οὗ ΤΠΘΙΥ βδουθα ΟΥΒΏΙΡ, Ἧ ΙΩΔῪ ποίϊοα {Π6 ἔγεῦ 
ἔγυϊίβ δπά ἰθηίδδ, οὗ τ ΒΟ δὴ δοοουηῦ 18 ἰου πα ἴῃ Ῥατί 111, Οδρ. 
ΤΥ. ἑηῆρα. 

11. βδνογαὶ οἵ [86 (ὐδηδαη  9ῃ {1068 ποτα {γἹυΐαυΥ ἰοὸ {86 Τ16γ86]- 
1.65 αυθῃ ἔτοσὰ 6 {ἰπι6 οὗἩἨἁ «“Φοβῇυδ («“ οβἢ. χυἹ. 10., χν! 13.; 7. 
1, 28. 38.), ψ]ιοποα {ΠΟΥ οουἹὰ ποῦ Ὀυΐ ἀογῖνο δομβί 6 Γ8 }]6 νγϑδὶ 
ΤῊ Μοβθιίοβ δπὰ ϑυσῖδηβ τ γο ἰὐἱδυΐαγυ ἴοὸ ᾿εανια (2 ὅδε). υἹἱῖϊ, 
2. θ.): 8ἠπ4 οϊοιιοῃ αὖ {86 Ὀορίπηϊησ οὗ 1118 τοῖσῃι οοια ρα] ]οα ἐπ 6 
Αἰροχϊίοβ, ΗἩμπεοβ, ῬογὶΖζίίοβ, Ηἰνιΐθθ, δηα «δ Ὀυβιῖθθ, τὴ0 ὝΘΓΘ 
οἴ ἴπ [86 σουπίσυ, ἴο ΡΥ ἴα {τὶ θαΐθ, ἃπα ὑο ρεγίοστα {Π|0 ἀσυἄρο συ 
οὗ {86 ρ]16 που κθ ψ ΒΙΟΝ 1.6 Βαα υπάογίαοη, 8πα ἴγοιῃ ὑψοῖ [Π6 
οὨΠάγοῃ οὗ ἴ8γ86] σσοσο δχϑιηρίθα, (1 Κίηρβ τχ. 21, 22. 838.; 2 (Ἤτοη. 
γ}1, 9.) Βυΐ ἰονγαγάϑ [Π6 ϑῃά οὗ 18 γοῖρῃ Β6 ᾿πιροβοα 4 ἰσραΐα οἡ 
1Βοῖὰ αἷβδο (1 Κίπρ ν. 18, 14., ἴχ. 1ὅ., χὶ. 27.), Ὑ 1Οἢ. δ] δηδίρα {οἷν 
Τὶ δ, δηα βονϑα {6 βοοᾶβ οὗ {ῃδί αἰϊἰβοοηύθηΐ, νοῦ αἴογναγαβ 
Τὶροῃϑα ἰῃηΐο ὀρθῇ σϑνοϊῦ ὈΥ {Ππ6 τοθο]οη οὗ ΦΨογοθοδηχ (86 8οη οὗ 
Νεραί. 

ΠΙ. Αἤοσναγάβ, βουγονοῦ, [86 ]Εγδο 68, θοΐπρ βυραποα ὈΥ οἴ οΥ 
ΠΔΌΟΠΒ, ΟΥΘ {δμοιλβοῖγαβ οι ρ6]]6 ἃ ἴο Ἀγ ἰτθαία ἴο {Πμ6}Ὁ σοη- 
αὕοτοῦβ. ΤμυΒ ῬΒΔγΔΟἢ- ΝΘ οθο, Κιηρ οὗ Εργρίύ, πηροβοϑα ἃ ἐγ θυΐα οὗ 
ΟἿΘ Βυπαγοα ἰδ] ηίβ οὗ Β͵] 6 δηᾶ ἃ ἰα]θπὲ οἵ ρο]ά. (2 Κιησβ χχὶν, 88. 
86.) Αἴἶδοῦ {861 τϑίυσῃ ἔσο σαρανν, {Π6 “96 γ)͵7ὰ ραϊα ἰσὶθαϊα ἴο 
{π6 Ῥογβίδηβ, ὑπο μοθ6 ρσογογητηοηῦ [ΠΟΥ σψοτὸ (ὕΖγα ἵν. 18.}); 
186 η ἰο {86 ατροῖσβ, ἔγομη ὑυ οὶ, μούνανοῦ, ΠΟῪ Χο γ6 δχοπογαίθα, 
ὍΘ ὉΠ6ΘΡ {π6 Μδοοαῦθοβ ἴμ6 Ὺ πδά τοραϊηθα {πρὶν ΠθογίγΣ [π 
Ἰαύθυ {ϊπη68, μη ἸΠΘΥ ΟΥΘ ΘΟπαιογοα Ὀγ ἰῃ6 Ἐοιηδη δΓΠῚ8 ἩΠἅΘΣ 
ῬΟΙΏΡΘΥ, ἸΠΘΥ σ6ΓΟ ἀρϑίη δι] θο θα ἕο {π86 ραυταθηΐ οὗ ἰγϊδυΐο, ουθῃ 
1πουρἢ (ΠΘῚΓ ὈΥΪΠ ΘΒ δπ)]ογϑα ὑπ 6 ΒΟοπουΒ δηα ἀρ 1168 οὗὨ ΤΟΥΔΙΥ, 88 
88 16 ὁ486 ὙΠ}γῃΕ Ἡδγοά {86 ατοαδῦ (1μΌ]κ6 1]. 1] --- ὅ.): δηᾷ δου ναγαβ, 
θη υἀφᾶ ᾿γὰ8 τἀ υοοα πο ἃ Βοιάδῃ ργονίησθ, οἡ ἰδ6 ἀεί γοηο- 
Ιηθηῦ Δη4 ὈΔηΙΒητηδηΐ ΟΥὨ 18 Βοῃ Ατοϊιοϊάυδβ, (86 Βοτηδηβ ἱτηροδοα ὁ 
186 6 ν)718 ποῦ ΟὨ]Υ [86 ἀπησδὶ οαρ᾿ίαίίοι ἰὰχ οὗ ἃ ἀβπαγῖυβ (φόρος) 
Ὀυῦ αἷβο ἃ ἰὰχ οἡ ροοᾶβ ἱπηρογίθα οὐ ὀχρογίβα (τέλος), δπα νϑγῖοιβ 
ΟἶΟΥ ίδχθδβ δῃὰ Ὀυγίμβομβ. Τὸ {ῃϊ]8 οδριίοη ἰὰσ π6 δνδηρο  δίβ 
4} 1066 ἴῃ Μαίί, χχὶϊ. 17. δᾶ Μά τγκ χὶϊ. 14., ψ βοσο 1 18 ὑθυτηρᾶ νόμισμα 
κήνσον (πιιπιΐδηια σεπ 8118), ΟΥ 186 {θα 6 ΤΔΟΠΘΥ ; δῃα 88 [18 ἴαχ 
ΒΡΡΘΆΓΒ ἔγοια δίαίς, χχιὶ 20, 21. ἴο αν Ὀθϑθῃ ραϊὰ ἴῃ Ἐλοιηδῃ οοϊῃ, 
[Π6 6 ν»78 ρϑιὰ τ νὰ στοοαὺῦ το] οίδηοα ; δηα σαϊβϑα νϑυὶοιδ ᾿ηθυγγθο- 
ΤΙΟΩΒ ΟἹ ϑοοουπΐ οὗ 1, Αἰποηρ {1686 τηφ]οοηϊοπίβ, 888, Βυγηδηηοα 
[ἴΠ6 Οδυ]οηϊία οὐ Ο81]| πη, ἀἸβίιηρι Βῃ6α ὨἰμηΒ6 1: π6 ργοϊθηαεα (μα 
1ῦ γγὰ8 ποῦ ἰανγ [0 ῬΑῪ {τρία ἰὸ ἃ ἔογοῖρῃοσ; (μαῦ 1ὺ 88 [6 

᾿ 2οβορίυ8, Απὶ, Φαᾷ. 110 χίν. ς. 7. ὃ 2. Οἴοοσο, Ογδῖ. ὑτο Εἴδεςο, Ἂς. 28. 
3. Φόδβορδαβ, ἀθ Β6]]. Φυά, 110. Υἱϊ, ο. 6. ἃ 6. 
3 ᾿ σνῶ Χ, 29, 80., χὶ. 85, 86., χν. δ. Φοθορῆσδ, Απηΐϊ. Φυὰ. 110. χ᾿Ϊ ς. 3. ὃ 8. ς. 4. ὃ 9, 

6. 6. ὃ 6. 



Δίοπεϊοηεφα ἵπ δε ϑογίρίζεγεβ, 20ὅ 

δαᾶρα οὗὁὨἁ δοίυα] βογυϊυᾶθ, ἀπ ἐπδὲ ἐμ Ὺ σατο ποὺ δ] ονσθά ἰο οσσῃ 
ΔΏΥ [ῸΣ [ΠΟΘΙ Τρλϑίου ὙΠῸ αἰ ποῦ ψουϑῃρ {16 1,οτᾶ, ΤΉ686 βοηςὶ- 
τηϑηΐβ δηϊτηδίθα [Π6 ῬΠΔγθοοβ, τὸ οδῖμο ἰοὸ ΟἾἸσιβί τ (86 ᾿πδιαϊουβ 
ἀεδῖστι οὗὮὨἨ Θηβηδείηρ Πῖπιὶ ὈΥ (86 αποϑίίου, ὙΒΘίμοΡ 10 τγ88 ἰδ ΠῚ] ἴὸ 
ΡΑΥ ἰπραΐα ἰο (ἰϑὰῦ οὐ ποὺῦῷ ὙΥΒΙοΝ αυσβίϊοη ἢ6 δηβυγογοα τὰ 
Θαυ] ψ]Βάοπη δπα τορασγαὰ ἴον ὑπ6 Ἐλοηδῃ σογογημλθπί, (Μαίί. χχῖϊ. 
17---.21.) ὙΠ {μ686 βοι τηθηΐβ {Π6 «6 )78 σοηςππθα ἴο θ6 δηϊπηαίρα 
Ἰοηρ αἴ [Π6 δϑοθῃβίοῃ οὗ “6δὺ8 ΟΠ σῖβί ; δπᾷ 10 ββου]ᾶ βθϑῖῃ {πδὶ 
Βοῖλα οὗ {π6 ἢτϑὺ Ηδθργον Ογιϑίδηβ μδα ᾿πη 1 θα {π6ῖν ῥυϊποῖρ! 68. 1π 
οΡροβιοη ἰὸ ψ  ]οἢ, (Π6 ἀροϑί]οβ Ρδὰὺ] δπὰ Ῥδίοσ ἴῃ (Ποῖ. 1Ὠ1 1 140]6 
ΘΡιδῖ168 βγη ΒΥ ΣΘοοιηπλο πα δηά Ἰῃου]οαίθ οἡ 411 βίποοτα 6] ΘΟ ΎΘΥΒ 
ἴῃ 9688 ΟἸγῖβί, [6 ἀιι168 οΟΥὗὨἨ Βα ρταϊββίοα πα ΟὈδάϊθμοα ἴο Ὀυῖπο68, 
ΔΠπα 8. Θοπβοϊθηίουβ ἀἸβοματρα οὗ {πεῖν ἀπΐν, ἴὰ ραυιὴρ ἀἹραυΐο. (οι. 
ΧΙ], 7.; 1 Ῥοῦ, 1... 18.) 

Τὸ Βυρρὶγν π6 θνγ8 ὙΠῸ οδπι6 ἴο «ΓΘ. Βα] μὰ ἔγοτα 411 ρασγίβ οὐ {ῃ9 
Ἑλογοδη ΘΙΏΡΙΓΟ ἴο ῬΑΥ (86 [141-86 ].6] ἢ οοἱπβ ουγγοαῦ ἔῃογο, {86 
ΤΠΟΠΘΥ-ΟΠΔΩρΡΌΓΒ (κολλυβιστὰι) Βα ]οη6α {ποιηβοῖνγϑδ αὖ ἰ80]68, ἴῃ {80 
οουγίθ οὗ [Π6 ἰθηρ]6, δηὰ οἰοῆν, 1ὑ Βμου]ὰ βϑϑμ, ἴῃ {πὸ οουτὶ οὗὨ (ῃ6 
(ὁ ΠΈΏ]εβ, ἔὸσ ΒΟ ἢ ΠΟῪ Θχϑοίθα ἃ 8118}} ἴδε, ἀοίδοη (κόλλυβος.) [ι 
ἯΔ8 {Π6 ἰ40168 οἡ ψνΠ]οἢ {6886 Τηθῃ ἐγ οΚοα [ῸΣ [818 ὉΏΠΟΙΥ ραὶῃ 
ὙΠΊΘἢ ποτα ογογίυσηθα ὈΥ «6808 ΟἸγιϑί, (Μαΐς, χχὶ. 12.)} 

ΤΠ6 ΤΟΠΘΥ-ΟΠΔησΌΥΒ (04116α τραπεζίταε ἴθ Μαίί. χχν. 27. δπά 
κερματισταὶ ἴῃ Ψοξδη 11. 14.), ΤΟΥ͂Θ αἰδο {1|0566 ὙΠῸ τη846 8 ῥγοῆϊ ὉΥ͂ 
Ἐξουβοριη ΤΊΟΠΘΥ. ΠΟΥ ΒΌΡρΡ]16α {π6 96 ν)ν8 ὙΠῸ ὀδῆγα ἔγομῃ ἀϊβίδηῦ 
Ραγίβ οἵ Φυάξα δηα οἰβοὺβ ραγίβ οὗ 6 Ἐολδη ΘΙΏΡΙσΘ, τυ] ἢ ΤΩΟΠΘΥ, 
ἴο Ὀ6 τϑορῖνϑα Ὀδοῖς δὖ {πεῖν σϑβρθοίνθ ἤόπθθ8, οὐ Μ ϊοῃ, ρουθδῃ8, 
1θου [δα ρμαϊὰ Ὀοέοτα ὑπ6 Υ σοτητηθηοορα {6 ἰΟΌΣΠΟΥ. [10 18. Κονν 186 
ῬΤΟΌΔΌ]6 ἐμαὶ ὑΠ6Υ ὁχομβδηρθα [Ὀγοῖη οΟἱἢΒ [ῸΣ 800}1 88 ΘΓ ΟὈΥΤΘπΐ 
αὖ «6γυβδ] οι. 

ΤΥ. Ατηοπρ {π6 Ἐοιηδηδ, {86 ΘΘΏΒΟΥΒ ἰοὺ {μον ἰᾶχοβθ ὈῪ ρεδίϊο 
ΔΌΘΏΟΠ ; 8δη4 {ῃο86 ψὸ ἴδσιηθα ἰπμθλ τοῦ οδ]]οα. ωδι᾽οαπὶ, ΟΥ 
ῬυΒΙΙΟΑΝΒ. ΤΏ686 ἔλυτηοβ- ΘΠ Γαὶ γ61Θ Ὁ808}} 7 Ἐοτάδῃ Κηιρ δ 5, 
0 δα ὉΠ6ΘΥ {ποθ πη ἸΠΙΘΣΊΟΥ ΘΟ] ΟὕΟΥΒ: «οβαρυβ ἢ88 τηδά46 τη ὁ 
ΟΥ Βαυθγαὶ “6γ͵7δ 0 σοσο Βοιηδῃ Κηὶρηίβδ, σι βθποθ τ, ΤρδγάμοΣ 
{186 1Ὁ ῬΓΟΌΔΌΪ6 τμαὺ ΠΟΥ Πιδα τηϑτιθα ἰἢ6 δαυοδίγσδη σαηῖς ὈΥ͂ 
1861 ροοα δβούνιοθβ ἴῃ οΟἸ]θούϊηρ βοχθ ραγὺ οὗ [26 τονεῆὰθ. Τῆδ 
οΟἸ]οοΐοτβ οὗ {8686 ἰτρυΐθβ ΟῚΘ Κποόνη ΟΥ̓ [86 ρσεπουαὶ ἤϑὴθ οὗ 
Τελώναι, μαῦ 18, ἰΑΧ- ΑΙ ΒΟΓΟΣΒ, ἴῃ ΟἿΣ δι ουβοα σϑύβίοη στο πάἀδγρά 
ῬΟυΒΙΙΟΑΝΒ. ὅβοιλθ οὗ [ποθ ἈΡρθαΣ ἰὸ αν ὈθΘἢ τϑοοΙ γο Β- ΘΠ ΟΓΑὶ 
ῸΓ ἃ ἰαγρ αἰβίγιοῖ, δὲ Ζδοοβδυβ, 0 18 βίυ]θα ἃ ολὲφῇ μεδίϊσαν 
(᾿Ἀρχιετελωώνη9). Μαδιαν, τ ῆο 18 ἰουτηθα Β ΡΥ ἃ ρεδίιΐσαῃ (Τ ἐλώνη9), 
88 016 ὙΠῸ βαύ αὖ {86 γϑοοὶρύ οὗ ουδβίοτῃ ψἤθγο {Π6 ΔΓ νγὰ8 ραϊὰ 
Οἢ ἱπηροτίβ δα οχρογίβ. (Μαΐίῖ. ἰχ. 9. ; 1ζΚκ6 ν. 29.; Μίαγκ. 1... 14.) 

1 Οτοξίυρ, Ηδιητηοηᾶ, αὐὰ ὙΒΗΌΥ, οα Μαῖί. χχὶ. 12. Ὧν. Τὐρμιίοοι 8 Ὑ οσΐκβ, νοὶ]. 1Ϊ. 
Ρ. 395. 1ῃ Οογΐίοῃ, “ Μοοτπγχθη, ἤοϑα Ὀυδβίῃοβ8 ἰζ 18 ἴ0 χῖνϑ οαδῇ 00 ἡοίθβ, ΤΩΔΥ͂ Ὁ0 Β66 ἢ 
αἰτεῖς, ἴῃ ῬΌΌ]1ς ΡΙδοθδ, τυ ΠΟΔΡ5 οἵ οοἷπ Ὀοΐογο ἴμοΏ. Οηἡ οδβεσνίηρ 8 ῃ ἢ ἃ 
ποία, ΟΥ ἰῃ πδπὶ οὐ {ΠΟῪ ΒΟΥ ΟΟδ, [ΠΟΥ͂ ΘΑΥΏΘΒΟΥ 80] 1 οἱ εἷ5 δἰΓο πο, Οὐδ αυναγ Οτίθη- 
12] Οὐδοσνδιΐοηϑ, Ὁ. 68. 

2 Οἴςοτο, ἱπ οτταοπη, 110. 111, ς, 72. Οταῖ. ργοὸ Ῥίδποο, ς. 9. 2ὴ)6 Ῥειίοηο Οὐηδαϊαίῦδ, 
ε.1. Τδοῖ, Αππηϑδίὶ. 110. ἱν. ς. 6. Αἀδπιβ Βοιθδῃ ΑὨ ΟΣ Ε168, ΡΡ. 25. 60. 

8 Ὦ ΒΕ]]. Ζυα. 110. ἰἰ, ς. 14. αὶ 9. 
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ΤΠεβο οβοοτβ, αὖ ἰθαδὺ [86 ἸΠΠΟΣΊΟΣ οπ68 (1ΠΚ6 ἐπ6 γαλάαγϑ, οὐ (0]] 
ρα ΏΘΓΟσΒ, ἴῃ τοάοῃ Ῥογβιαΐ, δπα {π6 ηηΐχγίσεοβ, ΟΥ ΟΟ]]δοίοσβ οὗ 
Θυδίοτηϑ, ᾿ἴῃ Αβῖα ΜΊΠΟΥ 3), ΓΘ ΘΘΠΟΥΔΙΥ τὰ ρδοῖουδ, σίου πρ' ΤΏΟΓ6 
1μδῃ [86 Ἰ6ρ4] ἐγ δυΐθ; σβθη66 (Π6Υ 6,6 ΤΘοϊκομ α Ἰηΐατηο.}5 ἈΠΙΟΏρ' 
{π6 αγϑοῖκβ, δῃα ναυουβ ραββασθθ ἴῃ ἰῃ6 (ἀοΒρ618 βΒῃονν ΒΟΥ ΟὐϊΟυΒ 
ΤΠ6Υ7 τόσο ἰοὸ {μ6 96ν8 (Μαῖῖ ἱἰ. 1ὅ, 16.; Το 111, 18.), Ἰπβοιιιο ἢ 
{π8ι (086 ῬΒαγβθοβ που πο] ἃ πὸ σομαμλ ποίου Ἡαίθνοσ ἢ 
{μθηλ, δηά ᾿πηρυϊοα 10 ἴο ΟἿ ΘΑΥΙΟΌΣ 848 ἃ οὐὔἴτηθ (δαὺ 6 δαξ αξ πιεαὲ 
τ ΡΟ] Ιοαη8. (αὐ, ἰχ. 10, 11., χὶ. 19., χχὶ, 81, 82.) ὙΤδα ρᾶγ- 
Ιηθηΐ οὗ ἰδχθβ [0 {μ6 ἘΟΙΔΠΒ νγϑ δοοουπίθα ὈΥ {π6 “6 )ἷὲ δὴ 1π- 
ΤΟ] ΥΑὉ]6 στίθυδηοθ; ἤθποθ ἴμοβθ Ὑπὸ δϑϑιβίθα τη οο]θοησ {πθπὶ 
6,6 ἀοἰεδίθα 848 Ρ] Πάογ ΙΒ ἴῃ [6 ὁ8486 οὗ [86 ἘΟΙΏΔΠΒ, ἃ8 Ὀδίγαυ οΥ5 
οὗ πὸ ΠΠοσίθ5 οὗ ὑμ61}Ὁ ΘΟΥΠΙΣΥ, δπα 88 δροίζογσβ οὗ ἴποβα ψῆο δᾶ 
οηβίανοα 1: {818 οἰΓουτϊηδίδποθ Ὑ01}} δοοουπῦ ἔοὸσ 86 οοῃίοιηρὶ δηᾶ 
Βαίγοα 80 οὔὔδμῃ δχργθββθα ὉΥ {86 6.71 ἴθ π6 Θυδηρ 1103] Πιϑύοσὶ 68 
δρδϊηϑὺ {86 οΟἸ]οοίογβ οὗἩ [Π6 ἴαχθβ οὐ ὑγϊ δαΐθ. ἢ 

ΤΏ6 ράγαθθ οὗ {86 ῬΒΑτῖβοα δηᾶ (86 Ῥυδ]οδη (1υ1κ6 χνὶ. 10--- 
13.) ψ1}} ἀογῖνθ σομβι ἀουϑ]ο 1] υβίσαι ο ἔγομη [ἢ686 Οἰγουτηβέδῃοϑα, 
Ουἦ ϑανϊουτ, ἴῃ Ὀγηρίπο (6866 ὑπὸ ομδγαούθσβ ἰορϑίμοῦ, ἈΡΡΘΔΓΒ ἴο 
Ὦδνο ομόβθη {ποῖ 848 τηδιπο {Π|0 δἰσοπροδῦ οοηίγαβῦ Ὀοίνγθθῃ τβαῖΐ, ἴπ 
{π6 Ρ.]1ο οϑυϊπδοη, γο τ [86 δχίγθπηθθ οὗ βχοϑθησθ δῃὰ υἹ]δην. 
ΤῊΘ ῬΑγΊ8668, ἰδ 18 γν6}} Κπόνσῃ, ΘΓ [Π6 τηοβὺ ρουοσίι βοοῖ διμοηρ 
{π6 “6νγ8, ἀπα τη846 στοαῦ ργθίθῃοοθ ἰο ΡῥΙΘΙΥ ; δα ψ ΒΘ {86 δοοοιπί 
οὗ (6 Ῥογβίλῃ σϑῃάδγβ, ρίνοηα Ὀοίον ', 18 τϑοο]]οθοίδα, 1 ψ11}} δοοουπὶ 
ἴογυ {86 ῬαγΙδθο, ἴὴ δαάγοβϑίηρ (ἀοα, δανὶηρ τη866 ὀχέογέϊοηογ 5 δοιὰ 
ἐδ τηλιδὲ ἀἸταοδὺ ΒΥΒΟΠΥΤΩΟῸΒ ὑθσῖὴβ τὰ ΡΌΡ ΙΟΔῺΒ ; Ὀδοδυβθ, ἔγοσι 
Ἀ18 ῬΘΟΌΠΑΡ ΟΗΟΘ, [Π6 ΤΑΠΔΔΡ 1Β δἰπηοδὺ δὴ Ἂσίου μοῦ ὈΥ ῥτὸ- 
ἔδ 88:0." 

1 ἼΒο γαλάατγε, οἵ [011- ΣΑΙ ΒΟΓΟΙΘΒ, ΔΥῸ δρροϊηιθα ἰὸ ον 8 1011] προῦ αϊίοδδβδ οσ ςασα- 
ὙΔΏΒ ΟὗὁὨ ΙΩΟΙΟΠΔΩΙΒ: “Ψ{ΨΠ0 ἴῃ ζΈΠΟΓΑΙ οχογοῖϑο ὑμῖν ΟὐἶοΘ τὶ 50 τοῦς Ἀττι δ! Ὑ ἀπά 
οχίου το, 88 10 0 Ἔχϑοσαίοα ὉΥ δ]Ϊ ἰγαυθ!]οσθ. ΤῈ μο]ῖοα οὗἉ 186 πἰσῆναγβ ἰ8 οοηαοὰ τὸ 
ἔοι, δηὰ ΠΘΉΏΘΥΟΥ ΔΗΥ͂ ΡΟΟΩΒ δ[Ὸ βίο θη, [ΠΟΥ το τηθϑηὶ ἴοὸ ὈΘ ἴδ6 ἱπβί τη ηδ οὗ χοδβίὶ- 
τυϊίοπ; θπὸ ἤθη ΠΟΥ͂ ὅτ Ραΐ ἴἰο [89 ἰοδῖ, αγὸ Τοππὰ το Ὀ6 ἱπεοβδοίοπι, Νοπθ Ὀυὲ 8 τηδΔη ἰἢ 
ῬΟΤΟΥ 68 ΠΟΡΘ ἴ0 ΓΘΟΟΥΟΣ ἢ ἢ6 ἢδ88 ΟΠ06 Ἰοβί...... ... ΒΟ ΤΟἸ]οοΙοΠΒ οἵ ἴδπ8 10}1 τ 
ξαττηο ἃ, ΘΟ ΒΟΑΙΘΠΕΠΥ͂ ΘΧΙΟΣ ΠΟΙ ΘΠΒΌ6Β; δηἃ 88 τηοδὲ ΟΥ̓ ἴΠ6 γΣλμάδιβ σοσοῖγα πὸ ΟΙΠΟΣ 
Θπηοϊππχοπΐ ἰδ τνἰδῦ ΤΠΕΥ οδη οχϑοῖὶ ΟΥΣΣ δηὰ δῦουε [6 ῥγοβογί δοὰ ἅποβ ἔγοιῃ ἐδθ 1γ8- 
γΟ]]16γ, {ΠΟ ᾿πβοίθῃοθ ἰ8 δεοοπηϊοα ἴῸΓ Οἢ [86 ὁη6 Βαπά, δπὰ ἔθ6 ἀεὐεβίδίοη ἴῃ ψ ΐ ἢ ἸΟῪ 
ὉΓὸ Βοϊὰ οὐ ἴ8ὸ ΟἸΠοΓ." (Μογίον᾽ Β βοοοπὰ Φούγηογ, Ρ. 70.) 

5. Αὐ β7άνγγτδ, [86 τλϊγίρθα δ᾽ 18 ἴῃ [π6 Βοῦβο δ]]οιίοα ἴο Ὠΐπι, 88 ΜΑΙΓΠΟΥ, δαέ αἱ ἐδα γεοεὶρὲ 
9 οἰδίοπι (ΟΥ ἴῃ [068 οπβίοτα-Ποι86 οὗἩ Ορθγπδιτα); “ δῃὰ σϑοοῖνϑδ ἢ0 ΠΟΙΟΥ͂ Ἡἰοἢ ἰ5 ἀπ6 
ἴγοπη νΑΣΥΙΟΌ8 ΡΘΓΒΟΠΒ δπα οοτητηοά! 168, οηἰοτίης; 1ηἴ0 ἴ.6 οἰγ. ὙΠο οὁχδοίίοῃβ δη τυὰθ 
Ῥοβανίουτν οὐἉ [ἢ 656 τηθη," (84 γΥγ8 ΜΥ. ΗΔΡΠΟΥ͂, 80 Θχροτγίθησθα θοί}), “ ἀἴὸ πὶ ἴῃ οπαγδοῖοσ 
σι} τπ0 οοηᾶπος οὗἨἁ [Π6 ΡΠὈ]  8Πη8 τηοηϊοηρὰ ἰῃ ἴπ6 Νον Τοβίδπιθηϊ....... ὝΒοη πιοῆ 
ΒΘ ΖΏΟΥ οὗἉ βυο ἢ! οοπάποϊ 85 [Πΐ8, ΠῸ τοη ον ἐπ ΤΒΘΥ͂ γγοσὸ ἀοιοδιθα ἴῃ δποίθης {ἰπηοβ, 85 
ΜΌΓΘ [86 Ρ}ςδηΒ; δῃὰ ἴῃ τηοᾶθγῃ {π68, 88 8.6 [86 τλϊΓίσοα8." (Ηδυ]ογ 8 ΒΘΘΟΑτΟΝΟΒ ἴῃ 
Οτόθορ, Ρ. 239.) 

ὁ Τιατά μου ΟΥϑα! ΒΥ, Ῥαγὲ ἱ. ὈΟΟΚ ἱ, 6, 9. 88 10,11. Οαγρσονὶΐ Αρραγδίαβ Απιΐ- 
τἰΐδίοτα ϑδοτὶ Οοαϊςεΐβ, Ρ᾽. 29, 806. ΑΜΒ 786 ΟἸγβοδηβ βυ θοαΠ ΠΕ τ το οἴδη ἰοστηοᾶ 
ἈΠ Δ] η8, δη ἃ ΤΟ γοργοβθηΐθα 8ἃ8 ἃ ββορὶθ ΒΟβῇ]0 (0 411 σονυθγῃτηθηῦ, πὰ 118 ΠΘΟΘδΕΑΣΥ 

ΒΌΡΡοτίβ, δι. Ῥϑὰὶ ἴῃ Ἰΐοτα. χἰϊ!. 6. δα οΌ ΒΥ Οὐ αίοβ {818 βίβπαοῦ; πὰ δηὐοὶπδ [6 ραγ- 
τηρηῦ ΟΥ̓ ἐγΠθυΐθ ἰο ΟἿΥἹ] σΟΥΘΥΠΟΥΒ, ὈΟΟΔιιΒ6, 88 811 ρον ΠΏ Θη18 (ὙΥ μαΐοΥοΣ ΤΏΔῪ Ὅ6 {ΠΟΤ 
ἔοττῃ) ἀοτῖνο ἐμοῖσ δας βου Υ ἤοτα αοα, τ] οΥ8Β ἀγα Η]5 τη ηἰβίεσβ, διίθη ἀπο ἀροι ἐμ18 ὙΟΣΥ͂ 
ἘΠ ΉΡΎῚ [86 Ρ08]1ς δάπιϊη βιταιίοη, ἴο ῥγοῖθοϊ ἔπ6 ζοοὰ δηὰ ἴο Ῥθηϊβῃ (δ6 ογὶϊ ἄοοςγ. 

4 Μοτίονβ βϑοοηὰ ΨΟΌΓΠΟΥ, Ῥ. 71. 
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ΟΗΑΡ. ΧΙ]. 

ΟΝ ΤῊΒ ΟΕΝΕΑΙΟΟΘΙΟΔΙ, ΤΑΒΙῈΒ ΟΕ ΤῊΒ ἨΕΒΒΕΎΥΤΒ, ΑΝῸ ῬΌΒΙΙΟ ΜΈΕΜΟΒΙΑΙΒ 

ΟΒ ΕΥ̓ΕΝΤΆ. 

1. ΤῊΒ Ηθρτονγβ ΤΟΥ͂Θ ὙΘΓῪ ΟΔΥΓΘΙΪ ἱπ Ῥγαβουνϊηρ (μος ΟἜΝΕΑΙ,Ο- 
ΘἸΕΒ, ΟΥ {Π6 ΒΙΒίοΥυυ οὗὨ ὑπ6 Βυιοοθβϑίοῃβ οὗ ἴδτ1] 168. Ὑ δβίϊρβϑβ οὐ {8686 
᾿ϊϑύοσὶθβ οὗἨ ἔλῃ}]168 ἈρΡρΘα ᾿πὰ (θη. ν. δπηὰ χ.0 [π ργορογίΐοῃ 88. {ῃ6 
ἩδΌτονγΒ ἸΠΟΓΘΑΒΘα 1ῃ ΠΟΤ ΘΥΒ αἀυγίηρ {Π6 1 ΤΟ ϑιἄθποθ ἴῃ Πργρέ, 1Ὁ 
Ῥδοϑαθ 8ὴ οδ]ϑοῦ οἵ στονίηρ Ἰηρογίϑιοθ ΘΑΓΘ ΠΥ ἴο ργθβοσνθ [86 
ΘΩΘΑΪΟρΊΟΑΙ {4168 οὗὨ [Π6 8016 παίϊοῃ, ᾿π οσάϑν {μαΐ ϑδοὶ {106 πρΐ 
᾿. Κορὺ ΡῬεσίθοι ! Υ ἀϊβίλποι, ὙὍΤῊΘ ομᾶγρο οὗὨ ὑμθ86 ρϑπθαίορ θβ τγ88, 
τηοϑῦ ὈγΟΌΔΟΪΥ, οοηῆαρά, ἱπ ἐμ6 ἢγδβῇ ᾿πβίδποο, ἕο [μ6 βἰοέογίηι, ΟΣ 
Βοσῖ 68, οὗ σοι ἃ βμογῦ δοδοουμπῦ 18 σΊνθη ἴῃ Ρ. 97. δίέργα, δηα αἴνου- 
ΑΓΒ [0 {π6 Τμονῖῖο8 : δ΄ Ἰθαβί ἴῃ {π6 {π|6 οὗ [π6 Κίηρβ, ψγὸ πᾶ {παῖ 
186. ΒΟΥΙΌ65 ΓΘ ΘΘΠΟΓΑΙΥ ἰδίκθη ἴγοπι {1 ὑγρ6 οὗ 1,6ν]. (1 ΟΒγοη. 
ΧΧΙΠ, 4. ; 2 ΟἸτοη. χὶχ. 8---1]., χχχῖν. 13.) ““ἼΤῊΒ τγῶθ ἃ ὙΟΙῪ τὰ- 
ἘΙΟΠΑΙΪ Ῥγοσθάιγθ, 88 πο 1μονθ8 ἀονοίθα {ξπθιλβαὶγθβ ραγ οι] γ]γ ἰο 
βίαν ; δηα, διλοηρ Πυβραπάμλθ Δ μα ὉΠ]Θασπμθα ῬΘΟΡΪθ, ἔδυ Ὑ6ΓΘ 
ΚΟΥ ἴο Ὀ6 80 οχρασύ ἴῃ ΤΊ Πηρ, 88 0 6 Ἰηἰγτυβίοα τὶς Κοορίηρ' 
τορι βίοσβ 80 ἱπηροτίδηῦ. [ἢ ἰαΐθυ {1268 [86 ρ μθϑορίολὶ 8 0]68 ΓΘ 
Κορὲ ἴῃ {86 Ὁθρ]6.ἢ} 

ὑθυοΣ 1] ΣῪ (86 ΡΌΡ]16 σοποδ]ορ 68 τσ μᾶγὸ βυβίαϊπϑα ἴῃ 
ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΟΘ οὗ (86 Βα Υ]ΟΒΙΒἢ ΟΑρυνγ, 1 τγὰ8 ΤΟρα θα ὁπ [86 τὸ- 
βίογαϊϊοι οὗ {86 “96 18} ΡΟ], 848 [Δ δ Ἰϑαδὺ 88 τγῦᾶϑ Ῥυδοῦ8}}6. 
(Εξσα 11. σὴ]. 1---14. ; ΝΘΒΘΙΩ. ΥἹ]. χὶ.) Ηθποθ 1ὖ 18, ὑπ ἃ ὙΘΥῪ οοη- 
ΒΙάΘΥΆΌ]6 ρογίΐοῃ οὗἩ [86 βγβῦ Ὀοοῖκ οὗἩ (ὐΒΓΟΏ1Ο1688 18 ΘοῃροΒοα οὗ ρϑῆθδ- 
Ἰορίολὶ ἰ80168: {π6 Θομαρασίβοη οὗ ποῖ, 88 176] 88 οὐ {16 σϑῃθδί ον 
τοοογάσα ἴῃ ἀδη. ν. τὶ [6 ἰ40]68 ἰῃὰ Μαῖί, 1. δηὰ ΤρυΚα 1}1., ψ}}} 
οοπέσθυΐα ταδύθυι!]γ ἰο βου {86 Ὁ] Β] τα θηΐ οὗἁὨ {16 ᾿γορθοῖθϑ τοϊϑεϊνο 
ἰο {89 δαἀνεομπέ οὗ {86 Μοβϑίδῃ. « βοριβ βίδίθθ {μὲ ἰδ 6 6νγ8 δα δὴ 
ππὶπ οστυρίοα βυσοθδϑῖοα οὗ {ποῖ Ὠ]ρ}}-ὈΥ]θδίβ Ῥγθβοσυθα 1π {δοὶν 
ΤΘΟΟΣΩΒ [Ὁ (η6 8ρᾶθα οὗ ΠΘΔΥΪΥ ὕνο ἐπουβαημα ὙθΆγΒ: δηα ἰδμαὺ {μ6 
ῥγϊοβϑίβ ἰῃ Φυάαα, δα δου ἴῃ Εσγρὺ ἀπᾶ ΒΑΡΎ ]οη, οὐ ἴῃ δ οἰμοῦ 
οἶδοο ἘΣ ΠΟυΒοου ὺ {861} ρυϊθϑίβ Ὑγ6ΓΘ ΟΔΥΤΙ 66, γγΧ6 6 ΟΔΥΘΗ͂Ι] ὕο ῬΥΘΒΟΙΎΘ 
{πο ῖν σοηθίορίοθΣ ΌΟἢ ῥγὶθϑίβ ἴον [ἢ ΟΑΡΟΥΠΥ 848 οου]Ἱα ποῦ ργο- 
ἄυσα {μ6ῖγ ρσοπθδϊορίθθ, τ σ οχοϊυαθα τότ (ὴ6 βαοθσγάοίαὶ οἢῆοθ, 
Ηδποο, στ Π θη ἴῃ ΗΘ. νἱϊ. 8. Μ6]οΠΙΖοαοῖς 18 βαϊα ἕο ανα θδθῃ εοὐξλομξ 
ἀεεοοπέ, (ἀγενεαλόγητος, {παὺ 18, σι ποαῦ σΘηθα]ορΎ,) {Π6 Τλθδηΐηρ' ἷδβ, 
(μαὐ Β1Β παῆιθ νγχᾶβ πού ουπά ἴῃ (86 Ρυ]16 ρϑηθδϊορ αὶ Γορ βίο : 18 
ἔἈΈ ΠῈΣ δπα τηοίμον, ΔΠα] δπμοθδίουβ, 6 ΓΘ ὈπΚπονη, ΏΘΠΟΘ [18 ῥγἹθϑὺ- 
Βοοά νγκ8 οὗ 8 ἀϊξογοηΐ Κιπᾶ, δηὰὶ ἴο θ6 τοραγάβα αἰ γ μον ἔσο ἐμαὶ 
οὗ Ααγοὴ δηᾶ ἢ8Β βοῃβ. 

ΕΤοῖὰ βι τα αν ΡῈ Ὁ]1. τορ᾽βίοτβ Μαύμοιν δπὰ [Κ6 ἀογινοα {6 
Θαμθα!ορθβ οὗ οὔὖῦ ϑανίουγ; [ῃ6 ἔοττοῦ οὗ ὑϊοῖ, ἔσο ΑὈΥΆμδτα ἰο 
“6808 1δῦ, ΘΙΩΌΥΔΟΘΒ ἃ ρογο οὗἨἁ ΠΟΑΥΪΥ ὕνγο ὑμοιιβαηα ὙγΘΆ78, νυ 8116 
{86 σομϑδίοσυ οὗ 10Κ6, ἤτοι Αάδμ (ο ΟἸγῖβὶ, Θοιηρυῖβοθ ἃ ρασϊοα οὗ 

1 ΜΊΟΝΔΟΙ8᾽ 5 (οτητηθηίασίοδ, νοΐ. 1. Ρ. 250. 5. Ψοβορθυ8 ἀραϊηϑὲ Αρίοῃ, θοοῖ ΐἱ, ὃὶ 7. 
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δυουΐ ἔουν ὑπουβαπᾶ γοᾶγβ.Ό [ὑ ἰβ γ6}} Κποση {πμαὺ (86 ὅδονγ8 οαγγοᾶ 
16 1 ἔΌΠαΉ688 [ῸΓ σΘμθδ]ορί6Β 0 στοαὺ ΘΧχοθββ, δῃα ῥυ] θα {μποιαβοῖνεβ 
οἱ ἰγδοῖηρ' {πο ὶν ροάϊρτθοβ ὑρ ἴο ΑὈτϑίιαπμ. «ϑγοηβ βαὺβ {μαὺ ὑμϑῪ 
ΘΓ 88 Ὑ16}} δοαπαϊηἰοα τ ἢ σΘ πο] ορΊοΒ ἔσοη Ἀδὰ ἴο Ζουυῦρθαθ6ὶ 
88 ΠΟΥ τ 6 ὙΠ {ΠΟΤ Οὐ πδτηθϑ.Ὶ Ἀρδιηϑῦ βῆ Ὀπρτγοῆίδ]6 
ΘηΘδΙορίθβ Ῥδ}]} οδυϊοηβ Τιποίῃυ (1 Τπη, 1. 4.) ἀπα ΤΙ (111. 9.). 

διπος [Π6 τοίδ] ἀϊβρογβιοι οὗ [6 6 )1ὲ ἴῃ {Ππ6 τοῖρῃ οὗ Αατγίδη, {86 
2 6νγ8 μάνα αὐΐου!ν Ἰοβὲ ΓΠ ΘΓ δποϊθηΐ σ ΘΔ] ΟρΊΕΒ. 

ΤῺ Ἔχ Πρ ΚΘ ῃθδ] ορΊοαὶ [Δ 0168 1} ΔΗΥ͂ Βρθοῖῆο ἀθδῖστι,, βοιηα οὗ 
[86 βδογθα τυ 6 γ8, ἔῸΓ {Ππ6 βαῖκα οὗ Ὀσονυι, οται6α πϑηγ168 1 οΟἢ ΘΓ 
οὗ 1688 ᾿τηρογίδῃοθ, δηα ἀϊδίγὶ δαϊοα (6 ρΘηθα!ορἕθ8 Ἰηῦο οαγίϑιη θαυαὶ 
οἰδββθθ. Ιῳχδιρίοβ οὗ {818 Κὶ πα ὀοουγ ἴῃ Εὐχοα, γι. 14 ----24. ; 1 ΟὨγτοη. 
γἱ, 12 ---Ἰἰ ὅ. οοτηραῖοα ἢ ΕΖτα ἱ. ὅ. ; δῃα ἴῃ Μαῖίί, 1, 17. ΤῊθΘ 
Αταῦϑ μάνα ποῦ υῃίγθαυθΎ ἰδθ ἃ Β᾽ 1} ΠΟΥ ἴῃ {Π6 ῚΣ ρθηθ- 
δΙορΊοθ. 

Ι. τοῦ ἰπ6 τοπηοίοβί ἃρ68, χαλη ΚΙ πα πᾶν Ὀ66 ἢ ἀοβιΓΟῸΒ οὗὨἨ Ρ6γ- 
Ραοίυδίπρ [16 ΤΔΘΙΔΟΙΎ οὗ τοιμδυκαῦϊα ονθηΐβ, ποῦ ΟὨΪΥ ἔῸΣ ὑπο ὶῦ οὐ 
Ὀεμοῆϊ, Ὀυΐ 4180 πῃ ὁγάοσ ἰο ὑγαηδηῦ ὑπ θη 0 ΡοβίθυΥ ; δῃα ἴἢ ῥγοὸ- 
Ῥογίοῃ ἰο {π6 δηθαυ οὗ βυοι ουθηΐβ ἢ88 Ὀθ6ῃ {Π6 5:1} ]1οἱγ οὗἉ {Π6 
ῬΌΒΙΙΟ ΜΕΜΟΒΊΙΑΙ,Β οι ρ]οΥ  α ἴο ρσθβοσνο [86 ΤοιλθιηγΆποα οὗ {6 πη]. 
ὝΝΒοη, ὑμογοοσθ, ΔΗΥ͂ του γΚΆ Ὁ]6 νοῦ Ὀ6[61}1 186 ρδίσδγοβ, {Π6Υ 
Ταὶϊβοα οποῚ ἃ ταᾶθ βύομο ΟΥ 8ἃ ἤθ8Ρ Οὗ βίομεββ ἴῃ {Π6 νΘΓῪ ρΪδοθ ὙΠΟΓΘ 
ΒΌΟΘΙΒ δνοηΐ δα Ὠδρροποᾶ. ((ἀθη. χχυῖ. 18., χχχὶ. 46, 46.) δοῃιο- 
{1Πλ68, 4180, [Π6Υ σᾶγα Πδπι68 ὕο ρ]8668 προγηρ {[Π6 παΐαχα οὗ {86 
ἰγδηβδοίϊοηβ τ ΠΙοἢ ἨΔ ἰβἸκθη ρίδοο ((δῃ. χνὶ. 14., χχὶ. 8]., χχὶϊ, 14,, 
ΧΧΡ, 19., χχχὶ. 47-- 49.): δῃᾷ βυτῃθο} 108] Πδπλ68Β 66 ΒΟΙΊΘΕΙΠ168 
σίνθη ὈΥ {Βοὰ ἰο ἱπαϊνἄυλ]8. (θη. χχν. 26. 80.) Το {π1ὶ8 ἀδᾶρθ 
16 ΑἸΑΙ͂  Υ 18 τοργαβοηἰθα ἃ8 σουομβαβηρ ἴο ἀσοοτητηοάδίο Ἀϊπ186]}, 
ἴῃ θη. χυ]!. ὅ. 1δ. )ἀπα χχχὶ!. 28, 29. 

ΟὐοπίοΥτΉΔΌΪΥ ἴο {818 οσυβίομι, Μοβ68 θη) ποα [86 1βγδϑ 68 ἴο οσθοὺ 
85 ΔΙ(δγ οὗ ργϑαΐ βίομε οῃ ΜΓ ΠΙΟΩ (Π6 ἰαΡ ἡγαὰ8 0 Ὀ6 ᾿ἸΠΒΟΥΙ ΘΑ, δον 
{86 Πμαᾷ ογοββϑα {86 τῖνοῦ ογάδῃ (ΠὨουῦ, ΧΧΥΊ]. 1 ---4,}, δπα 4180 σᾷυθ 
ἴο {Ππο86 ρ΄δοθβ, ἢ δα ὈΟΘη β᾽ 18}1864 ὈγΥ [86 ργϑνιοῦβ οοπάποί οὗ 
1Π6 1Βγδ6]168, δ᾽ ΙΒοδηῦ ΠαΠ168 Ἡ ΠΙΟῚ σου] Ὀ6 ρΡογρϑίιια] Π]ΘΠ]ΟΥ]8]8 
οὗἨ {πεῖν του] οη ἀραϊηδύ (οἄ. (Εχοά, χυὶ!. 7.) ὙὍὙΠ6 βαπιθ ουβίοτϊωῃ 
οδίδϊποά αἴνον {πο ὶν γγῖναὶ ἰὴ 1Π6 Ἰαπα οὗἩ (ὐδπδδη. (“ ο5}.. 1ν.) [ἢ Π|κ 
ΤΩΔΏΏΘΓ, δια] ογθοίβα ἃ βίομθ αὖ ΜΙΖρϑῇ, ἴο οοπηιηθιηοχαῖα {Πμ6 418- 
οοτηδίυτα οὗὨ [86 ῬὨ]Π]8π68. (1 ὅδμῃ). νἱῖ. 12.) 

Ιῃ Ῥγορτίβββ οὐὔἤἁ {ϊπ|8 τόσα βρη! τηοηυτηθηίϑ οσα ογϑοίρα 
(1 ϑδιι. χυ. 12.; 2 ὅ΄δηι. νἱῖ]. 18., χν!). 18.}); δῃα βυμ 0164] τηθτηοσῖαὶ 
ὨΔΙΏΘΒ Ὑ6Γ6 σίνοη Ὀθοίῃ (0 ὑπῖησβ δα ρϑύβοθβ. Γῆπ8, {Πῃ6 ΟΘΟΙ ΠΏ Π8 
ὙΠΟ} ποτ ογοοίθα ἴῃ {π6 ἰθιρ]6 οὗἨ δοίομπιου ---- ]αολίπι, Ἦ6 888]}} 
Θϑίβ!βἢ, Μοαξ, ἴῃ 1ῦ 18 βίγθηρΊΝ,---- τοῦ ργόρϑΌ]Υ ἀδποίοα {6 ἀθνοιυΐ 
ΤΠΟΠΆΓΟΒ Β ΠΟΡΘ, (μα΄ “6 ονδῇ που] ΕγμΥ οβίδ Ὁ] 188 ὑμαὺ ὕθιηρ]8 1π 
1Π6 δηίγδῃοα οὗ ψ θοῦ (ΠΟΥ τοῦθ ρ]δοθά, Τὸ [ὴ6 βαὴθ ῥγϑοίϊθθ 

1 ΨΑΙΡΥΒ Οτ. Τοβί. υο]. 1, ῥ. 117. 
3 Ῥαγοδα, Απιὶᾳ. Ηϑῦτ, ρρ. 818---390. δ]: Αὐομϑοὶ. Ἡδθῦτγ. Ρ. 41. ΤῊΘ δοοϊββίδβ- 

εἰς] Ὠδιοσίδη Ἐπβοδίυβ, οὐ ἴπ6 ΔΌΪΒΟΥΙΥ οἵ Φυ]υ8 Αἰγίσδϑηιι5, ἃ τυΐθοσ οὐὗὨἨἁ ἴμ6 ἰῃϊγὰ σ6ῃ- 
ΌΣΥ, τοὶαίοβ ἴθ Ηδοσοά, ταϊθπδιηθα [86 ατοϑδῖ, οογιυ δὰ ἴὸ 16 Πδιμθβ 411 [86 τϑοογὰβ 
οἵ ἴ6 σον 8 ζαποδιορίοθ; θα ΟΑΥΡΣΟΥ 88 βΒβονῃ ἔπαὶ 18 ΠΑΓΓΑΙΙΥΘ 15 Ποὺ ἸΥΟΥΤΙΒΥ οὗ 
οτοάϊ, Αοϑαᾳαιϊιαῖοθ αἀθη(5 ΗΘ Όγδδα, Ρ. 86. - 
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ῬΡαγοϑι δ ϑοῦῖ68 {η6 οὐἱρίη οὗ {ῃ6 πδηθ οὗ Μδοοδθφιβ σι τ] οἢ 
}υἀλ8 νγαὰβ ἢγϑὺ ἀϊβερυ!βιθα (1 Μδοο. 11, 4.), (σῆο γγᾶϑ ϑυσπαπιοᾶ 
ΠΡ ΜίασαΒΑ, ΟΥ 186 ΠαπιπΊΕΥ, οα δοοουηύ οὗὁὨ ᾿ιἰ8β Β᾽ ΠΡΌ ΔΓ γἈ] ΟΣ 
δηα δβιιοοθ88 Ἀσϑιηδὺ {Π6 ΘΏΘΠ.168 οὗὁἨ 818 Ὡδ ον)"; δηα αἶδο {Π6 ΠΟῪ 
Β8ΠῚ6 ρσίνθῃ ὈΥ͂ ον [μοτὰ (ο Ῥοίον (Μαῖῦ, χυὶ, 18.; “δὴ 1. 48.), δπᾶ 
[π6 ἤϑῖηθ ρίνθῃ 9 {π6 δΒοϊὰ σι ο ἢ τὰ θουρθῦ ἢ ἴη6 Ρυτοδαβο- 
ΤΟΠΘΥ Οὗ «0488 ἰγϑάβοη. (Μίαϊ(. χχνυἹ!. 8.; Αοίβ 1. 19.) Τῇ στοαί 
ἔοϑνα 8, ργθβουι θα Ὀγ Μοβϑβ ἴο {π6 “6νγ7χ8, δ8 νῦὶ] 8 {ὴ6 ἔδαβίβ απ 
αϑίβ ἰπϑοιυϊοα ὈΥ ὑπόπ ἢ Ἰαύθυ {1π|68, δα {Π6 {4068 οὗὨ [ῃ ἰανν ΒΟ Β 
γγΈΓ6 ἴο Ὀ6 τηοϑβῦ ΤΟ] ΟἸΟΟΒΙΥ ργθϑουνϑα ἴῃ (6 ΔΚ, ΤΟΥ͂Θ 80 ΙΩΔῺΥ τηθ- 

᾿ ΤΔΟΓΙΔ]8 οὗ ᾿τηροχίδηῦ Ὠδίϊομα] ὑγϑημβδοοΒ. 
Τὴ τροσ6 δηοιθηΐ {ϊπ168 ὈΓΟΥΘΙΌΒ ΒΟΙΔΘΌΣΤΩΘ6Β ΟΥἱριηαίθα ἔγοηι Βοσο τῸ- 

ΤΩΔΥΪΚΔ0]6 οοσυγτθηοθ. ((ἀθῃ. Χ. 9.) ΧΧΙΪ, 14. ; 1 δια, χ, 12.. χὶχ, 24.) 

ΟΗΑΡ, Υἱ!. 

ΟΝἮ ΤῊΞ ἘΚΕΑΤΙΕΒ ΟἙ ΟΟΥΕΝΑΝΊΒ, ΟΟΝΤΈΛΔΟΤΒ, ΑΝῸ ΟΑΤΗΒ ΟΕ ΤῊΒ ὕΕΎΤΒ. 

1. Α ΤΈΒΑΤΥ [18 ἃ ρδοῦ οὐ οουθηϑδηΐ τηδᾶθ ψ ἢ ἃ νον ἰο 86 ρα] 1α 
Μασ ὈῪ ἰμ6 ΒΌΡΟΓΙΙΟΥ ΡΟ ΘΓ. [Ὁ 18 8. ΘΟΙΏΤΩΟΏ τηϊβίαβκα, {παῖ {Π6 
1βγδθ 168 6Γ6 ργ δι ἰ64 ἔγοτα ἔοσταΐηρ᾽ 818 π668 τὴ ἢ} Ἡ οδίμ θη: (818 
ποῦ ]ᾶ ἴῃ οἴἴοοι αν διαουηΐϊθα ἴὸ ἃ ρὍΠΘΓΆΙ ῥγΟΒΙ 1 ΠἸ0η οὗ 4}118η66 
ΜΠ ΔΗΥ πϑίύϊοη τ δίθνον, Ὀθόϑυβα δῦ ὑπαὺ ἰτὴθ 411 {Π6 νου] Ὑγ6 16 
Ἠδδίμοηβ.Ό. ἴῃ {π6 Μόοβδαῖο ἴδνν, ποῦ ἃ βῃρ]ο βίδίυίθ 18 δῃδοίβα, ἐμαὶ 
ΡγΟΒΙ 118 (86 σοποΙ βίοῃ οὐ ὑγθαύϊθβ ἢ Ἀοαίμθη παύϊοηΒ 1ἢ ΟΘΠΟΓΙᾺΪ ; 
Αἰ μουρὮ, [ῸΓ [16 ΤΟΆΒΟΏΒ {πο γθὶη ΒρθοΙ θα, Μόοβαβ οἰἴΠΟΣ ΘΟΙΩΙΩΔη 48 
ΤΠ [0 ΟΔΥΤΥ ΟἿ δἴδυηδὶ γγὰ δραϊηδὺ {Π6 (ὑδπαδηϊίαβ δηα Αὐηβ] 6 κι ὕθ8 
(δυῦ ποῦ αραϊηβί (86 Μοδθιΐθϑ δἀπαὰ Ατωπιοηΐίθβ), ΟσὐὁὨἨ οἶδ ἐγ 148 41] 
ἴσο βηῖρ 1 (8686 Ῥαγίϊου αν πδίϊομβ. [Ὁ 186 ΒΟΥΘΥΘΙ Ο6ΆΓ, ἔτ πὶ 
Πευΐ. χχῊϊ, 4 --- 9., (μαὺ Πα αἀἸα ποὺ οηἰοτγίδϊη ἰπ6 βϑῖηθ Ορ᾿πῖοπ ὙΠῸ 
τοραγα ἴο αἷΐ [ΟΓΟΙρ ὨϑίΙΟΙΩΒ : [Ὁ 1ῃ {παῦ ραββαρθ, ἰβουρῇ ἐπ6 Μοδὺ- 
1168 ΑΥΘ ῬΓΟΠΟΙΠΟΘΩ͂ ο Ὀ6 8ὴ δοιαϊηδίίοη ἰὸ [86 [βγϑϑ 168, πὸ βοῇ 
ἀθοϊαγαίοη 18 τ86 σοϑρθοίιηρ' [Π6 Εἀομλοβ. ἘὩσΒοΣ, 1 18 ον ἀθηΐ 
1μαὲ {Π6γ [616 {πϑυλβοῖγοδ θουμα το] ρἸου ΒΥ ἴο Οὔβαγνα ὑγοαίϊθθ βοὴ 
δοίι ΠΥ οοποϊἀοα ; δουρὶ ομ6 οὗ {86 οοπίχδοϊηρ' ραγίϊθβ μδα θθθῃ 
σα γ οὗ ἔγαυά ἴῃ {Π6 ὑσαπβδοίοῃ, 48 ἴῃ {16 οἈ86 οὗ δ ἰγϑαΐν τ ἢ 
{6 ΑἸθοοπΙίο8. (οβῃ. 1χ.) ᾿ανα δηα οϊοόυηοη ᾿ϊνϑα ἴῃ 8]}Π18πο6 τ 
(Π6 Κιῃρ οὗ Τγτα; δπᾶ [6 ἔοστηθσ στ [6 Κίπρ οὗ Ηδιηδία (2 ϑδιη. 
νὴ]. 9, 10.); δῃὰ 186 Θυθοπ οὗ ὅμθρα οδῃηοὶ 6 τοργάο ᾿π 8ΗΥ͂ 
οἶμον ᾿Ἰσαὺ (Πδῃ 88 δὴ 8}}Υ οἵ δοϊομιουῃ. Ἐὔνθη [86 Μδοοδθθθβ, ψδὸ 
ὝΟΙΘ 80 ἰδυϑῦ]ν Ζϑϑίουβ ἔογ ἰμ6 ἰὰν οὗ Μοββϑβϑ, ἀϊὰ ποὺ μοδβιίαίβ ἴο 
δῃΐοῦ ᾿πίο 8 ὀοτηρϑοῦ ἢ [86 Ἐοιμδπβ. ΤῊΏΘ ΟἾΪΥ ἰγοδίο8 οΘοπαἀοτηηρά 
Ἀγ {86 ργορβοίβ δ {μοβθ ὙΠῈ ἰὰ6 Εσγρἄδῃβ, Βαρυ]ομίδη8, δπᾶ 

1 Τὴ 116 ΤῇβΠηοΥ ΟἾΑΥΪο8, ΤΏΑΥΟΥ οὗ (6 ραΐδοὺ ἴο 186 Κίηρ οὗ ΒΎΔΠΟΘ, τοοεϊγϑᾶ [ἢ6 
Ὡδῖηθ οὗ Ματγίεϊ, οὐ 16 Παπεπεν, ἴγοτη [86 ἰὙΓ681601016 ὈΪονγΒ Ἦθ 18 βαϊὰ (ο ἢαᾶνθ σίνθῃ ἴο 16 
ΒΑΓΔΟΘΏΒ ΟΓΥἹ ΜΟΟΙΒ, ὙΏΟ 6 γῸ αὐ ΥἹῪ ἀϊδοοιηῆιθα ἴἱπ [86 Ἰη ΘΙ ΟΓΔΌΪΟ Ὀδι016 ἰοιρηΣ ΠΘῸΥ 
Ῥοϊεείογα, ἰπ 733. --- ΑΠΟΙΠΕΓ, δη ἃ τροτα ΖΘΏΘΓΘΙΪΥ τοοοϊνοὰ οἱ σίῃ οὗ [Π6 ΔΡρο δῖοι Μδ-» 
ἐδθοθδ, [85 Ὀ6Θη ρίγοῃ ἴῃ ὑ. 122. δυργα. 

3 Ῥασχεϑῖ, ΑἸτ4. ΗΓ. ΡΡ. 820---822. 
ΥΟΙ, 111. » 
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Αβϑυσίδη8, Τ ΠΒΙΟΝ Τ6Γ6 Θχ το 6 ῥγουτοῖαὶ ἴο [86 παίοῃ, ὈΥ̓͂ ἱπνοὶν- 
ἴηρ τ ΘΟ ΓΙΠΌΔΠ1Υ ἴῃ ἀΌΔΥΙΤΟΪΒ γ [ἢ βονογοῖρτιβ τηοσο ΡΟΥΘ Γ[] ἔπη {{|6 
ΘΟ νΥ 18}. ΤΩΟΠΆΓΟΝΒ ; δῃα {86 δυθῃῦ αἰνθαγβ βμονοά, ἴῃ ἃ τηοβῦ βισι κῖτρ᾽ 

ΤΩΔΏΠΟΓ, {Π|6 ργορυιοίυ οὗ (ΠΘΙ͂Γ τορτοοίβ. 
11. γαχίοιιδ βοϊ θυ θβ ΘΓ υϑοα τη (π6 δοποίυβιοι οὗ ἐγοϑίθ8β : 

Βοπγοϊ 68 Σῦ γγχὰ8 ἀ0π6 ὈΥ͂ 8 Β[1}0]6 ᾿υποίίοη οὗ [86 μαπάβ. (του. χὶ. 
21. ; ἘΖοϊκ. χυΐ. 18.) Τῇ6 ΗϊμαοοΒ ἴοὸ {Π18 ἀΑΥ τα ΕἾ δὴ δηραροιηοηΐ 
ὈΥ͂ ΟὁΠ6 ΡΟΥΒΟη ἰαυὶηρ 18 τρηῦ παπα οἡ ἴμ6 Βαπα οὗὨ {π6 οὐδοτν.' ϑδοιλθ- 
ὉΠη68, 4180, {πΠ6 οονθηδηῦ ψγ88 σα δοα ὈΥ͂ ογοοηρ ἃ Βθδρ οὗ βίοῃϑϑ, ἴο 
τ ΠΙΟΝ ἃ δι 1 4016 ὨΔηγ6 γγαὰ8 ρθη, σοίθσσιησ ἰο0 [6 Βυθ)]θού-τηδίοσ οὗ 
{16 οογοῃδπΐ (ἀδη. σχχχὶ, 44---ὅ4.}); (πδ΄ τἸηδάβθ θούνϑοη ΑΡγϑβαση 
8η4α {16 Κίπρ' οἵ (ΛΘΓᾺΓ γγ88 τα 1 οα ὈΥ͂ 7π6 οαἷβ οὗ Ὀο(ἢ ραγεβ, ὈῪ 8 
Ῥτοβοηῦ ἴσοι ΑὈγαμδπι ἴο ἔμ 6 Ἰα ο ̓  οὗ βαυθῃ δνθ- 8, δπὰ Ὀγ σὶνιην 
8 Ὡδῖη6 ἰο [ἢ6 Μ06}} ὙΠ 1οἢ μδα σίνοη οοοβδῖοῃ ἴο {πο ἰγαμβδοίίΐοη. (Ἴδη. 
χΧΧὶ. 22---8.2.}ὺ [ γγχᾶβ, ΠΟΓΘΟΥ͂ΘΓ, ΟἸΒΙΟΙΩΔΕΥ [0 οἱ {πΠ6 νἱοῦτα ( ΒΙΟΝ 
ὙΠ8 [0 Ὀ6 οἴεγοα 88 ἃ Β8ου }ῆοθ ὉΡοη {Π6 ΟΟΟΔ510}) ᾿πΐο ἴνγχο ραγίβ, δα 
80 ῬΪδοίηρ Θϑοἢ ΠΑΙΓ ἀροὰ ἔνο αἰδγθηύ δἰ [8 γ8, ὑο οαιδα ἴ[πο86 Ὑγ80 
οοπίγβοίοα {π6 οονοηδηῦ ἰο ρ488 Ὀούνϑοῃ Ὀοίμ, ((η. χν. 9, 10. 17. ; 
16Γ. χχχῖν. 18.) ΤῊ] τιῖθ 88 ργδοϊίβοα Ὀοΐῃ ὈΥ Ὀ6]ονοσβ δπὰ μ68-» 
{Π6π8 αἱ ὑπ ῖν βοϊθιηῃ ἰθαριιθ8; δ᾽ ἔγϑί, ἀουθύ]688, ἢ 8 νον ἰὸ {86 
στοδί βδουῆοθ, ὙΠῸ 8 ὅο ῬΌΓΡΘ ΟἿΓ 51:8 ἴῃ ἷ8 οὐσῃ Ὀ]οοά ; δηὰ (86 
οἴϊεγίηρ οὗὨἨ {666 ββουῆσοθθ, δπαὰ ραββϑίηρ θοίνγθοη (86 ραγίβ οὗἉ {86 
αϊνιἀοα υἱοῦ, ὑγᾶβ Βυτα 10 8}}}7 δία κιηρ {Π6 1] ΠΟΡΘΒ οἵ ρυτβοδίοη 
Δπα βαδίζοι οἡ ὑΠ61 ρου οστήδηοα οὗ ἐμ6 σομα ΠΠ1008 οἢ ὨΙΟΝ 1 τ)88 
οἴἶϊδετοα. 3 

ΤῊ6 οαϊίον οὗ [86 ἘΊΑρτηθηίβ βυρρίοιμθηίασυ ἰο Οὐδ᾽ πηοὺδ 18 οὗ 
οΡ᾿ποι ὑπαὶ νγμαὺ 18 γοῦ ργδοῦβοα οὐἁ {Π18 ΘΟΥΘΙΏΟΙΥ ΤΩΔΥῪ οἰ ποϊ δία {πα 
Ῥαββαρθ ἴῃ [88. ΧΧΥἹΙ, 1 ὅ. :--- ἢ»76 λαῦό πιαᾶε α εουεπαηΐ εοἵίλ ἀεαίἠ, απάὰ 
εοὐξῃ οἷ αγὸ το αὐ αφσγοεπιοπὲ ; τολϑη ἐΐδ οὐυεγΠοιοίπια σοι 76 δἰιαϊϊ Ρας8 
ἐλτοισῆ, ἐξ δλαϊϊ ποί σοπιθ μπΐο τι8, Κ0Υ τὸ ἤαυε πιαάε ἴΐο8 ΟἿΤ τεξεσε, απᾶ 
μηάον ξαϊξολοοά ἤαῦο τοὸ ἤϊαὰ οἱγϑβοῖυο8. ΑΒ 1ῇ τ ΠΒαά Ὀ66ῃ βα!α -:--- 7 8 
δαᾶγθ οαΐ οἵδ᾽ ἃ δονθηϑδηΐ δου ῆοθ, 8 ρυγ βοδίίοη οἴδσίηρ σὴ ἀρδίῃ, 
δλα ἢ {π6 ραν 6 πᾶν βοι]6α, 8ο {παὺ {Π6 βοουγρο 88.811 ποῖ 
1} 6 8. Μᾶδγ ποΐ βοὴ ἃ ουβίομῃ ἤν Ὀθθη {Π6 οτἱρίη οὗ {π6 [0]- 
Ἰονῖπρ' Βα ρου 9η τοϊαιθα Ὀγ Ῥι0{82 “1 τὉμ6Υ ((π ΑἸἹροσῖπα οοῦ- 
Β41Γ5) δἴ ΔΠΥ͂ ὕπ|6 ΠΆΡΡΘΏ ἰο 6 10 ἃ ΥΟΘΙῪ ρστοδὺῦ βίγαϊῦ οὐ αἸβίσοβθ, 88 
Ὀεΐηρ οΠαΒ64, ΟΥ̓ 1ῃ 8 βίοστω, {ΠΥ 011} σαίθϑν ΤΩΟΠΘΥ, ἰἰρῦ ἊΡ σ8ηα168 
ἴῃ ΤΟΙΩΘΙΏΌΣΤΆΠΟΘ οὗὨ ϑοιημθ ἀ6δα τρδγγαροὺ (881 π0) οὐ ΟΥΠΟΙ, σ8]}}1πρ' ὌΡΟᾺ 
ἴσα τι ΠΟΑΥΥ͂ βῖρβ δα στοϑηβ. [ἢ {μον πα ΠΟ βυοοουσ ἔγοτῃ {πο 
ὈΘΙΟΥΘ-ὩΘπ ΠοΟπΘα τἰΐθ8 δηα ΒΕ ΡΟΥΘ ΟΠ8, Τὰν ὑπαῦ {Π6 ἀΔΏρΡΟΥ ταί μῸ Ὁ 
ἸΠΟΓΘΆ868, {π6η ΠΟῪ ρῸ ἰο Βδουιοϊηρ 8. Βι66ρ, (ὕπνο οΥ ἴὰγθα Ὁρὸπ 
ΟΟΟΆ310Π, 88 [ΠΟῪ {ΠῚΠΚ ποοα Ὁ],} τ ΙΟΒ 18 ἀἄοῃθ δον {818 ΤΙΔΠΠΘΥ: 

1 Ὑοαγα δ σίεν οἵ [6 ἨϊδίοτΥ, ὅο. οὗ (6 ΗΪπάοΟΒ, νοὶ. ἱΐ, Ρ. 8398. 
3 ΤῊΪϊΪο ΤΟΙΔΥΚΔΌ]Ο ῬΓΘΟΙΪΟΘ ΠΙΔΥ͂ 6 ΟἸΘΑΙΪΥ ἱτϑοοὰ ἐπ ἴῃ6 ατοοῖκ δηὰ Ἷαξίη τυίίοξα. 

ἩόοπιΟΣ [88 πο [0] ΟΧΡΓοδβδίοῃ : -- 

Ὅνρκια πιστὰ τάμοντες. ΠΙδὰ, 110. 11, γασ. 124. 
Ἡαυΐῃπο οἰ 7αὐδλ εἰ οαἰδ. 

Ἐπιιλιμίπα ἀχρ]δίηβ ἐ8 0 ΌΥ βαυϊῃρ, ἰΠ6Υ ὙΟΙΘ ΟΕ 8 τοϊδεϊηρ ἰο ἱπηρογίδης τρδὲ» 
ῥοτα, “το τηρθ ἘΥ͂ ἧς αἰνίδίου οὗἨ [16 γΥἱοϊω, 8.66 δἷϑο Ὑ σαι, ΜΗ τες 640. 

Ο, Ὃ ᾿ 



Οὐηέγαοίεβ, απά Οαΐΐδ 9} ἐλ “εισ5. 211] 

Βανίησ ουἱ οὔ {π6 μοδα νιτἢ ἃ κπῖξθ, (ΒΘ Υ ̓ πηιη θα ϊδίου ἰδ Κα ουῦ (ἢ 6 
δηΐγϑ δ, δα {γον πθῖὴ δηα [86 Ποδα ουθιβθοαδσγα; δηᾶ (μη, στ ἢ 41] 
186 βρορᾶ ὑμ6 0 οδῃ (τιπουῦ βκἰπηῖπρ), [ΒΘ αὐ [86 Ὀοὰγ ἰηΐο ὕνγο 

Ὀγ {μ6 τη146]6, ἀπα ὑπτονγ ὁη6 ραγὺ ονυδσ [16 τἱρῃύ δβἰά6 οὗ 1}6 
ΒΗ], δπὰ {Π6 οΥ̓ΟΓ ον ον {86 ]οἔξ, Ἰηΐο ἐμ 868, 88 ἃ Κὶ πᾶ οὗἁὨ ργοριδίϊοη, 
ΤὨυ5 ἴΠοβ6 ὈΠ1π4 1ηΠ 4618 ΔΡΡΙῪ ὑποηλβο ν 68 ἴο ἱγΔΑΟΊΠΑΓΥ 1ηΓΘΥΟΘΒΒΟΥΒ, 
Ἰηδϑίθοδα οὗὨἨ {86 ᾿ἰνίηρ πὰ ἔσθ (οὐ. [Ι͂ὴ {86 σᾶ88 βοσο σϑίογσϑα ἰο, 
ἐῃ6 8510 ρϑββ6β Ὀαύνγθθῃ [86 ραγίβ 8 ἱγΟ ΟἹ ΘΔΟΪ 846 οἵ 1. 
ΤῊῖΒ Βα μανιοὺγ οὗ ἴπ6 ΑἸσου 68 τῆδῪ Ὀ6 ἰβίθῃ 38 ἃ Ῥυϑ υ δοουτγαΐθ 
οουπίογρασί (0 {πα΄ οὗ τηδκίησ α σουεπαπὲ τοϊζῆ ἀεαΐῇ αἰνὰ παι 1 Ἰχηχηϊ- 
ποῦ ἀδηροσ οὗ ἀοβιγαοίίοη, ὈῪ Δρρϑδβιηρ' [Π6 ΔΏΡΤΥ ρῸαΒ. 
Ἐδδυν 68 Αἰ Αγ 8 δοσοιρϑηϊοα {π6 ΘΘΥΘΙΏΟΏ168Β δύο μαϊπρ' ον 6- 

πϑηΐβ, βᾶ80ὸ δὲ ἈΒιμμοίθοῖ ἔδαδίθα αὖ τηδκίηρ {Π6 1} οονθηδηὺ 
(ἄς. χχνυὶ. 80.), “πᾶ ἀδ πιαάδ ἑΐθηι α γεαβί, απά ἐλεψ ἀϊά εαὲ ἀπά 
ἀγίπλ. (θη. χχχὶ. ὅ4.) ἁαοοῦ ογεγεά βαογίῆοο προσ ἐΐδ πιομηπΐ, απά 
οεαἴϊεὰ ἠὲβ δγοίδιγθη ἰο φαΐ ὅγεαά. 8 Ῥγϑοῖοθ τ 8 180 Ὡβ08] διηοηρδὶ 
186 ὨΘΑΙΠΘῺ ΠδΙΟΙ 8. 
ΑἸ δ χαγάβ, στ μθὴ [Π6 Μοβδῖο ἰδ τγ88 θβίδ 1564, δηα ἴῃ6 ΡΘΟΡΪΘ 

6 Γα βου]οα ἴῃ {1|6 Ἰαπα οἵἩ (ὐδῆδδῃ, {Π6 Ῥ6ΟρΡ]6 ἔδαβίοά, ἴῃ {Πποὶγ ρθ686θ 
οἴἴδυϊηρθ, Οἢ 8 ραγύ οἵ [16 βδουιῆοθ, ἴῃ ἰοκθῃ οὗ {πῃ ὶγ σϑοοπο ]Ἰδίϊοη 
σὰ αοὐ (6. χὶϊ. 6, 7.): δπὰ [λπ|8, 1π {π6 βαογαιηθηΐῦ οὔ {86 1ωοτα Β 
ΒΌΡΡΘΟΙ, ἯὙο ΤΘΠΘῪ ΟἿ οονθηδηῦ τ (ὐσοᾶ, ἀπά (1π [86 Ὀδϑαῦ αι] ἰΔη- 
συλρο οὗ ἴδια οοτητηυπῖοη οὔ οΘ οὗὨ {π6 ΟΠ γῆ οὗ Εηρ 84) “πὸ οὔτ 
Δη ρῥγοϑοηΐ ΟὕγΒΟΙγ 8, ΟἿΣ ΒΟ} }8 δῃα ὈΟα 68, [ο Ὀ6 8 ΓΘΘΒΟΠΔΌΪ6, ΠΟΙΥ, 
δηα ᾿λγ ]γ βϑου σα" πηΐο Ηϊη), Ὀοΐηρ δ Η18 ἰ80]6 ἔδαϑίθα τῖ [ῃ6 
ὈΓΟδα δηα τῖηθ, [Π6 ταργθϑοηϊδίοι οὐ [16 βδουιῆοο οὗ ΟἸ τί Β ον 
Δα ὈΪοοά; Ὑὸ ὈΥ ΒΙτΔΒ6 ἢ ὁποο οἴογθα ἀροῦ π6 οὔοβα 88 τηδή8 ἃ 
Ὁ]], ρογίδοί, απα βυβηοϊθηῦ βαοσιῆσοθ, οὈ]δοη, δπα δίοποιηθηῦ ἴῸΣ {μ6 
δ) οὗ {86 ψ}}1016 ψου]α. 

ϑοχηθϑίϊπηθβ (Π6 ρδγίΐθϑ ἕο {δ:6 οονοπϑηΐ ὍΟΓΘ Βρυϊ ΚΙ] ἃ πὰ {Π6 
δ]οοά οὗ {με νἱοίμη. Τῆυβ Μοβθ8, δῦ βρη ΚΠηρ Ῥατγὶ οὗὁἨ [πὸ Ὀ]οοά 
οἢ ἰμ6 8]ἴ8γ, ἴο βδῇον {πᾶῦὺ Φοιονδῇ νγὰ8 ἃ ῬΑΓΟΥ ἤο {π6 σογθηδηΐ, 
ΒΡΓΙΩΚΙοα ρατί οὗ [Ὁ οη {16 [Βγβ6]1068, ἀπα βαϊὰ υπίο {μ6ηὰ, Βελοϊά ἐΐε 
ὀϊοοα 90 ἐδε εουεπαπέ τολτοΐ, ἐἦδε 1,ογτὰ λαΐΐ, πιαάδ τοϊξἦ, ψοιι. (Εχοά, χχῖν. 
6. 8.) Το {μῖ86 ἰγδηβδοίοη ϑαϊπὶ δὰ] δ]] 468 ἴῃ [18 Τρ 8116 το [86 
Ηδργονβ (ἰχ. 20.), δπα Ἵχρί δ ηβ 118 θυδηρθ]1081 τιθδηϊηρ, 
ΤῊ Θου ΙΔ η8Β ΔΓῸ βαιά ἴο Βανα ἔγβί ρουγϑᾶ ψ1π6 ᾿πίο 8ὴ ϑασίμοῃ 

γ68861, 8η6 {Π6 8 186 οοηίϊγδοίϊηρ ρϑγίῖθθ, οαὐπρ ΤΠΘῚΓ τ τι ἃ 
Κηϊῖο, Ἰοὺ βϑοηθ οὗ {16 Ὀϊοοά συμ πο {Π6 ψῖηθ, πιὰ ΒΟ ἢ {ΠῸῪ 
δία ηϑα {Π 6} δυιθουῦ. ΑὐδΥ ψ ΒΙΟΒ {Π6Ὺ {ποιλβοῖγθθ, ἰοροίμοσ τ] 
(86 ΟΥΒΟΙ Ῥουβοῃβ ῥγοδοηΐ, ἀσγϑηκ οὗ {116 τηϊχύυγθ, υὐνογιηρ [Π6 ἀἰγοδὺ 
ΤΑ] ΘἀἸοἴοη8 οἢ {86 ὈΑΓΟΥ͂ Ὲ}Ὸ Βῃου]ὰ νιοϊλία {Ππ6 ἰγοδίγ. 

Αποίδοσ το οὗ τϑυγίηρ οονυθηδηΐίθ 8 ὈΥ Π6 ΒΌΡΘΥΙΟΥ 60}- 
ἀγβοίϊηρ ΡΑΣΙΥ ργαβοηθπρ (0 {86 ΟἾΠΟΥ βοπλθ αρ616 οὗ ἢ18 οὐγῃ ἄγθββ 
ΟΥ 8.8. Τδυβ, ϑοπαέλαπ δίγίρρεά ᾿ἀϊηιδοῖ οΓ ἐδ6 τοῦς ἐλαξ τρα8 ὩΡΟΆ 

1 Τγαρνοΐδ, Ρ. 18. 
2 Βυτάοτβ Οτίδηίαὶ ΟἸδβίοχωβ, υοἱ. ἰϊ. Ρ. 84(. ΕἾΝ οαἀϊίοη. 8.60 ϑχϑιρ]οβ οὗ τῃ}6 8ῃ- 

εἴεπὶ τηοᾶο οὗἉ τυ γίης οονθηδηίδβ, ἰη Ηοπλοσ. 1]. 110. 111, νοσβοδ 108---107, 245. δέ δδ(. 
Ψιρῖ!, ΖΞ πη. 110. υἱϊ, 641. χὶϊ, 169. δὲ ϑέςφ. Τϊοηγϑὶηβ ΗΔ ἸΟΔΓ δ ββθῃδὶβ, 11. Υ. 6. 3. 
Ποοῖκο᾿ Β Ἀοτοδη Ηἰδίοτυ, νο]. ἱ. ῥ. 67. 

3 Ἠετοάοιῃς, 110. ἱγ. ς. 7 το!. 1. Ρ. 378. Οχοη. 1809, Δουρ ίδοὶ Απδιοοίβ, ]. Ρ. 69. 
ῬΆ 
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λΐπι, απά φαυο 1 ἰο Ζαυϊά, απὰ ἐδ σαγηιεπῖδ, συξη ἰο ἐΐε κιοογά, απ 
ἐο εἴς δοιο, απά ἰο δὶδ σίγάϊε. (1 ὅϑατα. χυῖ, 4.) Τηδ Πρμοδῦ Βοπουγ, 
ΜΉΙΟΘΒ ἃ Κίηρ οὗ Ῥασβία οδπ Ὀοβύουυ Ὁροπ 8 βυι]θοί, ἰδ ἰο ὁδιδβα ΒΙτηβο 
ἴο Ὀ6 ἀἰβαρρδγϑὶ]βᾶ, δῃηα ἴο ρῖνα ἢ18 τοῦθ [0 {π6 αυουγοα πανιά ι4]."} 

Ιη Νυμμῦ. χνἹ, 19. ΤΠ ΠΟῚ ἷβ τηϑᾶδ οὗ 4 οοσεπαπέ οΥ δαί. ΤῊΘ 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῚ. ἈΡΡΘΆΓΒ ὕο 6 Ὀοττονγοα ἴγομῃ [86 ργδοί!οα οὗ γα γτηρ {με ῖτ 
ἐβάοταὶ δηρηροιηθηίβ ὈΥ 8α]ῦ; ὙΒΙΟΝ, 88 10 ποῦ ΟὨΪΥ ἱπηραγίοα ἃ Τα} 18} 
ἴο ἀἸβογοῖν Εἰπάρ οὗ νἱδῃάβ, Ὀυὺ αἶδο ργοδοσυθα {ἤθη ἔγομῃ ριυϊτοίβο- 
ἰϊοὴ δηὰ ἄδθοδυ, θϑοδῃα [Π6 ΘΙ Ό]6 μὰ Οὗ ᾿ΠΟΟΓΤΌΡΟ ΠΥ δηα μογηλα- 
ΠΘΠμΟ6, [18 Μ6]1 πον, ἔτοτη (ῃ6 Θοπουστοηῦ ἰοβ τη ον οὗὨ νουᾶροῦϑ 
δηα ἔχανο] ]οσβ, {μαὶ (86 Αδβἰδῖίοβ ἄθοτῃ {Π6 δαϊηρ ἰοροίποῦ 88 4 θοπα 
ΟΥ̓ ρεγροῖυδὶ ἔγιθμάβῃ!ρ: δηα 88 βα]ῦ 18 ΠΟῪ (88 1 δῃΟΙΘΠΕΥ Μπ783) ἃ 
ΘΟΙΏΠ.0Π ΔΓΙ61]6 ἴῃ 411 {ΠΟῚΓ Τοραδίβ, δ ΤΩΔΥ Ὀ6 ἴῃ γοίθγσθποθ ἴο [ἢ ϊ8 
αἰγοιπιβίαποα ὑπ΄ ἃ ρογροίυδὶ οονθηδηῦ 16 ἰθιτηθα α οουεπαηΐ Ὁ βαϊέ; 
Βοοδῦδο {πΠ6 σοπίγδοίπρ ραγίῖθβ αἵ ὑορϑίῃον οὗ (16 βδουῆσοο οἴογοα 
ΟΠ [86 οσοδβίοῃ, 8η4 {6 Ὑγ8016 ἰγβηβδοίιοη Ὑγ88 ΘΟΠΒΙ ]οΓΘα 88 ἃ Ἰθαρτ6 
οὗ δπά]θβα {γι μβῃ]ρ.52 [Ι͂}Ὼἢ ΟΥ̓ΘΥ ἰὼ δϑϑυσο ἴῆοβθ Ῥϑύβοῃηβ ἴ0 ὙΒΟΙΩ 
{π6 αἰνίηθ ῬΥΟΠῚΪ868 6 ΓΘ τη866, ΟὗὨ (Π6ῚΓ ΘΟΥΔΙΠΓΥ δπα ΒΔ 117, {Π6 
ΑἸΙρ Υ ποὺ ομ]ν ν}]1οα {παῦ ΤΠ6Υ βιιου]ὰ μαννα (86 ἔογοα οὐ 8 οονϑ- 
πδηῦ; Ὀαυΐ 480 γουοπβαίδα ἰο δοοοιηπηοάαία Ἠ]πι861} (1 τγ τᾶν 6 
ΕΤΠΕ ἴο 186 8:10 ἢ Δ ΘΧΡΥΓΘΒΒΙΟΏ) [0 186 χϑοοϊνϑα ουβίοιηβ. ΤΉ, 
6 οοπδι αίοα [π6 ΤαΐμροΥ 8 δβῖρῃ οὗ μ18 σονϑηδῃῦ τὴ τηδηκὶηα {πδὺ 

186 οαγ βου] θ6 πο τβογο ἀθβέγογϑα ὃγ ἃ ἀοϊαρο (δεη. ἰχ. 12---17.); 
8Π6 ἴῃ 8 Υἱδίοῃ Δρροατοαὰ ἰο Αργβῆδηι ἴο ρᾷ88 Ὀδοίνψϑοῃ {π6 ἀϊν θα 
Ρΐθοοθβ οὗ [6 βδουϊῆσθ, σι ἢ {Π6 ρα το Πδα οἴετοα, (6. χν. 
12---17.) Φομονδὴ ἔαγίμοσ ᾿ηϑυϊξαίοα {Π6 τῦθ οὗ οἰγουχηοί βίοι, 88 8 
ἸΟΚοη οὗἁὨ ἰδ6 οονοηβδηΐ δούνγθομ ἢ π|861 δα ΑὈτγδῆδ ((ἃἀοη. ΧΥΪ:. 
9---14.}; δηα βοιμθῦϊπιθβ βύναγο ὈὉΥῚ Ηἰπι86} (ἀοῃ. χχὶϊ, 16. ; [κα 1. 
78.), ἐδαὺ 18, ρ᾽οαροα κιῖβ οἴθσπμαὶ ῬΡΟΥΟΣ δηα ροσβοδα ἔου {π6 [}]- 
ΒΙπιοπί οὗ [8 ῥγοιηϊβα, ποῦ θθίῃρ ὩῸ ΟὯ6 Βυρδυῖοσ ὁ Ημβο  ἰο 
ἡ Βοσὰ 6 σου]α τηᾶῖκα ΔΡ068)], οὐ ΌγῪ σβόῖὶ 6 οουἹᾷ ΡῈ Ὀουπά, δαϊῃΐ 
Ῥδυὶ Ὀοδυ ΠΥ ἢ]υβίχαίοβ {Π18 ὑγαηβδοίίοη ἴῃ ἢ18 Εἰ βι]6 ἴο {86 
Ηδεῦτγονα. (ὙἹ. 18---18.) [μαβύγ, 186 ψ|1016 οὗ [86 Μοβαὶς οοπβϊα- 
οη γγ88 ἃ τηυίααὶ οονθηδηΐ θοίσϑθηῃ «6 ιονδῇ δηα [Π6 [δγδο] 1068; {86 
140)68 οὗ νοῦ Ὀοΐηρ Ὀγοβουνοα ἴθ δὴ αὐϊκ, {86 ἰαύοσ τγὰϑ ἴἤθποθ 
ἰογιηθα {π6 αγᾷ 97) ἐλε σουοπαηξ, ἀπ 88 (γ)71ὺ πᾶνο 08 866) {86 Ὀ]οοά 
οὗ {π6 νἱοῦτηβ βἰδίη ἱῃ γα δοδοη οὗ ἐμαῦ οονθηδηὺ τγ88 ἰθιτηθα (Π6 
δίοοά 97 ἐδλε σουεπαπί. (ΕΧοά. χχῖν. 8.:; ΖΘΟΒ, ἰχ, 11.)ὺ Βοἰοσσιπρ ἴὸ 
{π18, οὐγ ϑανϊουσ, 6 ἰπϑυιαῦπρ (86 1, οΥα  ΒΌΡΡΟΓΙ, ΔῸΣ σιν ηρ' 
1π6 οὑρ, 58:4, 7715 ἐξ (δ σὮ1Ε 68. ΟΥ̓ΤΟρΡΓΘΒΟμί8) πῖν δίοοά Ὁ ἐδιε ίειο 
Οὐρυεπαηΐξ, τιολίοἢ ἴε δὐοαὰ ΚὉΥ πιαπν, Κ07 ἐἦδ τονηϊβϑίοθ οΓ᾽ δἰπδ. (Μαῖί. 
χχυὶ. 28.) ΒΥ {Π18 ΥΘΡῪ ΤΟΙΊΔΓΚΑΡΪ6 Ἔχργθββίοῃ, «6808 ΟἸγῖβὲ ὑβϑο 68 
1.8, (Πδὺ 88 ἷβ ὈΟΟῪ γ͵1χὲ8 ἰο 6 ὄγολεπ οὐ ογιοβοα ὑπὲρ ἡμων, ἐπ ΟἿΤ 
“ἰεαά, 80 ἷβ ὈΪοοά νγχὰβ ἴο ΡῈ ρομγεά ομὲ (ἐκχυνόμενον, ἃ ΒΑΟΥΙΒΟΙΑ]) 
ἰθγ1})} [0 τηϑ 6 δῇ αἱοποπιοηΐ, 85 [6 ψΟΣὰδΒ γοηιβδίοη, οὗἩ βῖη8 δυἹ ΘΠ Ε]γ 
ΠΩΡΪΥ ; ἴον τοϊϊλοιέ δἠοααέπρ ὁ δίοοά ἴᾳοτα ὃ8 πο τοηιϊβϑίοπ (Η 6. ἰχ. 

1 Ἡκδυτοοῦ Οὐθοσγυδίϊοηδ, νοὶ. ἷδ. Ρ. 9ϑ4ὅ. Βυγάογβ Οὐ. Οὐδέ, νοΐ. ἱ, Ρ. 206. 
3 Βοῖὴθ ρῥἰθδϑίηρ ἴδοϊβ ἤτοπιὶ τηοάοτῃ Ὠἰδίοτγ, ἐΠπδίγαξῖνο οὗὨἨὨἁ 16 οογθηδηὶ οὗ βα]ξ, ἃσὸ οοἱ- 

Ἰοοειοὰ ὉΥ (6 οἀΐτον οἵ Οδἰπιοῖ, Εὐδστηθηΐθ, ΝῸὸ 180. 
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92.), ΠΟΥ ΔΠΥ ΤΟΙ βδίοῃ ὈΥῪ βῃθἀαϊηρ οὗ Ὀ]οοα Ὀαὺ ἱπ ἃ βδοῦί βοῖαἱ Ὑγᾶγ, 
Οοηι ΗΘ. ᾿ἴχ. 20. πὰ χΙϊ!. 12. 

111. ὙΥμδῦ ἰγοαίλθθ οὐ σονυθηδηΐθ γοῦο θοίύσγθοη {Π6 ΠΙρΉ οοηίγδοῦ- 
ἴηρ ΡΟΎΘΥΒ ΏΟ ΟΓῈ δος μουϊδοα (ο Θομοϊἀθ ἔἤθτω, ἐπαὺ οομίγδοίβ οὗ 
Ῥαγραῖη δηα 8816 δ Ὀθούνϑοη ρῥγϊναίθ ᾿πα! ν! 0418. 

οπρ [86 ΗόΡγονβ, 8ηα Ἰοηρ Ὀοΐίογθ πθπὶ διημοπρ (06 (ὐλπδδηϊίεβ, 
(86 Ῥυγοδαφο οὗἩἨ ΔΥ {δὶηρ οὗὨ Θομβθαιθμοθ Ῥγἃὰ8 Θοποὶυἀθα δηα {ἢ 
Ῥτῖοθ ραϊά, δἱ {μ6 ραΐβ οὗ [Π6 Οἰἴγ, 88 1Π6 βεδὺ οὗ Ἰυδριηθηῦ, Ὀοίοσο 4} 
ψΠ}0 ψοηῦ ουὖ δηά οατη6 ἴῃ. (τη. ΧχΙ. 16---20. ; Βαςῃ ἵν. 1, 2.) 48 
ῬΟΙΒΟΏΒ οὗὨ Ἰοἴβυσθ, δῃα ποθ ὙΠῸ νϑηΐθα διμβοιηθηΐ,  γ6 ποηῦ ἴῸ 
βἰῦ ἴῃ [86 ραΐδθθ, ρυσομαβοθ ὑΠ6.6 τηϑάθ οουἹα αἰνγαυβ θ6 ἰοβ 1 Πεα ὈΥ ᾿ 
ΠυΙΘΓΟΙΒ ὙΠ ΓΏΘ8θ686. ΕὙο ΒΌΓ τν. 7---1]. σ᾿ Ἰδδυ ΔΠΟΙΠΟΓ 8[η- 

ΔΓ ἈΒΑΡῸ ΟἹ ΟΟΟΔΒΙΟΏ ΟὗὁὨ ρυΓΟΠΔ86, οϑββίομ, δη ἜΧΟΏΒΠρΘ, νἱΖ. {πδῦ 
ἴῃ ΘΑΓΙΟΥ {πη68, {Π|6 ἰΥδηβίου οὗὨ 8|16Π8}]6 ῬΥΓΟΡΟΓΟ γγχα8 οοπῆσιμθα ὈῪ 
186 ῥτορσιδίου ρ]υοκίπρ ΟΥ̓ ἢ18 βῆοα αὖ {86 ΟἸΕΥ σαῦΐθ, ἴῃ [Π6 Ῥγθβθηθθ 
οὗ 06 6] άδθυβ δηα οἵμοσ πὶῖηθββθθ, δα μδηάϊησ [Ὁ Οὐ ἰὸ 1ῃ6 ΠΟῪ 
οὕμοσ, 186 οτἱρίη οὐ {818 σαδίοιῃ 10 18 ᾿τηροββι 0 ]6 ἰο ἔγαθα: δυὺ ἱὑ 
δα εὐἹάθηί]γ Ὀθοοτηα δηϊαυδίθα ἴῃ ἐπ6 πι6 οὗ 1λανὶά, 88 186 δυΐδον 
οὗ {6 θοοκ οὗ Βυς ᾿ηὐγοάμυοοῶ 10 88 δ ὑηκπόνῃ ουδίοχῃ οὗ ἔΌΥΤΔΘΓ 

68. 
ἐν Ξ Ῥτόοαδδ οὗ {ϊπὴ6 {π6 7οἸπῖηρ ΟΥ 8 Ὑἱ τηρ ΟΥἮ Πδη 48, Αἰ ΓΟβαν τηθη- 
Ποποα σι τοίθγομοα ὑο ρα ]16 ἰγοϑθ8, νγαϑ π σου οοα 88 ἃ ταῦ ῆολ- 
ἄοη οὗ ἃ βαγραϑίῃ δῃα 8816. ΤῊ18 ὑδαρο τγϑ ποῦ ὑῃϊκηονγη ἴῃ [86 ἄδγ8 
οὗ 900 (χν!!. 3.), δπὰ ϑοϊοιμοη οἴϑῃ 81] }468 ἴο 11. (8866 Ῥγονυ. νἱ. 1., 
ΣΧ]. 16., χν!. 18., Χχ. 16., ΧΧΙΙ. 26., χχν. 13.) Τα οϑυ θοῦ σοϑῦρο 
οὗ νυυιτΐϑη ᾿ἰπϑυσυτηθηίβ, βοα]θα δηα ἀ 6] νογοα [ῸΣ σα γπρ ἐπ αἰδροβαὶ 
ΔΗ ἰγβϑηβίον οὐ ργορουῦυ, ΟΟΟΌΓΒ ἢ «{6Γ. χχχὶϊ 10---]2., π οι (16 
ΡῬτορμοῦ δομμδηθα Βάσγυοῖ ἰο ὈΌΓΥ 1π δὴ Θαγίμθη σγϑϑβαὶ ἴῃ ΟΥΘΥ 
ἴο Ὀ6 Ργεβογυοϑα οὶ ρσοἀυσίοῃ δὖὺ ἃ Πεΐυσα ρογιοά, 88 ϑυϊάθποα οἵ {}6 
ῬύγοΒδ86. (14. 15.) Νὸ πιϑμθοῃ 18 ΘΧρΓ βϑὶν τη866 οὗὨἉ [6 ΤΆ ΠΟΥ ἴῃ 
ΜΓ ΒΙΘΝ ἀθ 6618 ῬΥΘΓῈ Δ ΠΟΙ ΘΗΟΥ σΔῃ6611064, ϑοτλθ ΘΧροϑίζουθ μανα ᾿τπηλρτηοά 
{πὲ ἴῃ Οὐ]. 11. 14. δαϊπὺ δὰ] τγϑίδσβ ο {86 ὀδῃσθ]ξησ οὗἉ ἐμθῖὰ ὈΥ͂ 
δΙουηρ οὐ ἀγανίηρ 8 ἢ Π6 ΔΟγΌβ8 {Π6π|, ΟΥ ΕΥ̓͂ δι Κῖηρ (6 πὶ ἐμτουσῇ 
ὙΠ} 8. η411: θαΐ γα αν 0 Ἱππίου 0. Ἡ ΠαίθΥοΣ ἔγοτῃ δ ααἰίγ, ἴο 
δυϊοΥῖβα βυοἢ ἃ ΘΟποΙ υβιοῃ. ἢ 

ΕΥ̓. Τὸ τγδὲ ουβίοπηαυυ ἰῸν ποβ ΠΟ δρρϑϑὶϑὰ ἴο ὑπὸ ΠΥ ἴῃ αὐ" 
ἰοδίδοπ οὗὁὨ δηυ βίηρ, ἴο ΠΟ] ὉΡ ὑποῖν τρῶς Βαπα ὑονγαγαβ ἤρθαύθῃ : 
ὈγΥ ΒΊΟΝ δοῦοη ἴΠ6 ΡῬΑΓΟΥ͂ ΒΥγΘΔΥΙ Πρ, ΟΥἩ ΤΆ ΚΊΏρ ΟΑΤΗ, βρη ποα ἐμπαὺ 
6 Δρρϑβϑὶϑ ἰοὸ (ὐἀοα ἰο νιΐποϑββ {π6 γα οὗ τ μδῦ 6 ἀνοστοά, Τῆυ8β 
ΑΡγδῖι βαϊὰ το {πῸ Κίηρ οὗ δοάοχῃ ---- 7 λαῦδ 11ΕῪῸ ὉΡ ΜΥ ΗΑΝῸ κηΐο 
ἐλ ΤΟ ἐλδ πιοδὲ ἀϊσὴ Οὐοά, ἐΐο ρουβ6880} ΟὐὗΓἹ ἠδαῦέη απά εατίδ,.... 
ἐλαὲ 1] υοἱϊΐ ποί ἑαλο απγελίπρ ἐδαξ ἐΒ ἐλίπο. ((ἀθῃ. χῖν. 22, 38.) Ηδηοθ 
{86 Ἔχργαββίοῃ, “(0 1 ἂρ {6 μδηάᾶ,᾽ 18 δαυϊνα]θηὺ ἴο τηδκίπρ οδί. 
1π (118 ἔοστῃ οὗ βου ρύυγα! δηςαυγ, [6 δηροὶ ἴῃ {86 ΑΡροσδίυμεα ἰβ 
Τοργοϑοηίθα 848 ἰβΚΊηρ᾽ 8 βοϊϑπ οδίῃ, (δου. χ.' ὅ.) 

Σ ΒΒ 121: Ατοδβεοοϊορία ΗθὈταΐςα, οδρ. 14. ἀ6 ΒΟ Σ θυ8 οὲ Οοηιγβοι ὃπ8, ΡΡ. 180---182. ; 
Ῥάγοδιι, Απρααϊ85 Ἠδογαῖοδ, ρασὶ 1], 8 2. σδρ. 8. ἀθ Ἐωάογίθιιδ οὲ Οοῃίγβοι θη, Ρρ. 8328 
--325. Βυυπηίηρ, Απειϊᾳυϊίδίοθ ΗοΌγε, οΔΡ. 36. Ρ᾿. 342-245, ΜῬΙοἢΔ6115᾽ 5 Οοτατηθηῖα- 
Σίοβ, νοΐ. ἱ. ὑῃ. 8310---318, 

3. “ ΤΉΪδ8 πιοάο οἵ π5νοδαγίπρ 88 ἀοβοοπαδὰ οὐϑὴ ἴο ΟἿΤ ΟὟ {ἰπ|68 πὰ παίΐίοη, θοΐις 
8:}}} υδεὰ ἰῃ ϑοοιίδηὰ, δη ἃ ἰθοσο δον ΌΥ δοὶὲ οἵ Ῥαυϊδιιθηὶ ἰὼ ἐοθο ἀϊπθοηΐοχ ὙΠῸ 

Ρ»8 

εἶδ Ὁ αὐ, ὦ Ὑ συν, σνάον ΠΝ 
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Απαοηρ (Π6 «9078, 8η οδίϊι οὔ Βα 6] "γ 8 ἰδίζοη ὈῪ (6 βουνδηΐ β 
ἘΠΙΘΕ ΗΝ Βαπα ὑπᾶϑν {Π6 {πιρἢ οὗἉ Πἰ8 Ἰογτά, δ Ε]1οΖοσ ἀἸαὰ ἰο ΑΡτγα- 
κα ( 6, Χχὶν. 2.)}; 8πα «8000 δἴοσσαγβ ἀθαὶγοὰ ἢ]8. βοὴ Ψόβορῃ 
ἴο ἄο, θη Π6 ΒΑΓΘ ΟΥ̓ΒΟΪΘΙΔΗΪΥ ὈΓΟΙΙΒΘα ἴο ΟΑΥΤΥ͂ ὉΡ 18 ἔα Π Υ Ἐ 
ΤΟΙ δῖ πΒ ἰηΐο {6 Ἰαπά οὗἁἩ (ὐδηδϑὴ ((ἀθῃ. Χχ]νἹ!. 29.- 81} γῇ θησ6, ΜΠ 
50 στοδὺ ἀδνϊαίίομ, 18 ρϑυθαρ8 ἀδγιγοα {Π6 ἴοστη οὗ ἀοϊπρ Βοπιαρὸ δἱ 
1.18 ἀδγ, ὈΥ ρυϊάπρ, (ῃ6 παπᾶ Ὀούνψθοη ἐμ ἱζῆθθβ δπὰ ψἱ θη {86 
Βαπᾶβ οὗ [86 ἰἴορο.} δδοπηθύϊπηεθ 8 Οδ ἢ νγχα8 δοοοιωρϑηϊθ τὶ δῃ 
ἩΩΡΓΘΟΔΙΟΝ, 88 16 2 9388). 111. 9. 8ὅ.; ΒΓ 1. 17.; 1 Κίηρβ 11. 28. ; 
2 Κιηρβ νἱ. 3]1.: Ὀαὺ δβοιμθίϊμηθβ [Π6 Ῥᾶσίν βυγθαυησ οΟὔ64 (86 

“ ΜὨΡΓΘΟΔΙΊΟΙ, 88 1 Π6 ΓΘ δία, δα βῃυδάδγοα ἴο αὐΐοῦ 10, ΔΙ Πουρἢ 
10 νγα8, ἔγοτα ΟἿ ΠῸΥ βουγοθδ, βυ ΠΟΙ ΘΕ τ 6}} ἀπαογβίοοά. (θη. χιν. 
22, 23.; ἘΖοϊ, χυι]. 18.) Αὐ οἴοὺ ὕὥπηθβθ ἢ6 ἸΏ ΓΟΪΥ δα], “ Ζεὲ Οοά 
ὅς α τοϊΐπο88 ; ἢ ΔῊα ΒοΙμΘΌ 68 Δ γηθα, βαυϊηρ, “ “45 5ιγοῖν ας Οοά 
[ἰυολ. (“6Γ. ΧΙ. ὅ. ; αι 111, 18.; 1 β΄δια. χὶν. 46., χχ, 8. 21.) 

ΤΏΘΒ6 ΓΟΠΊΑΥΚΒ ἈΡΡΙΥ ἰο {86 Ῥδσβοὴ 0 αἰΐοτοα {6 οί Εἰ το] 
οὗ ἷθ οσῃ δοοοσά, ᾿ΒΘΩ δὴ οδίϊ νγχαβ οζαοίεα, πο. ὈΥ͂ ἃ ἡπᾶρο 
ΟΣ δῃοίδον, [π6 Ῥϑυβοὴ ὙΠῸ Θχδοίθα 10 μυὺ {π6 οαἱ 1 ἔοστη ; δῃὰ {86 
ῬΘΙΒΟΩ ἴο ὙΠουΣ 10 τγᾶ8 μα, τθβρομαϑα ὮὈΥ βαυΐϊηρ,, “4πιθη, “Απιεπ,, 80 ἰεὲ 
ἐξ δὲ: ΟΥ̓ ΨΆΥΘ 18 ΓΟΒΡΟΏΒ6 ἴπ ΟΥΠΟΥ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῚΒ οὗ |1Κ6 ᾿πηροτὺ, ΒΌΟὮ 
88 συ εἶπας, ΤΊιοι μαϑί βαϊὰ 1, (Νυχμδ. ν. 19---22.; 1 ΚΊηρβ χχῇῖϊ, 
16.;: ουΐ, χχυ!. 1ὅ---26.)})ὺ ϑοιμοίμμοθβ (μ6 δχδοίδθυ. οὗ {π6 οὐἱὰ 
ΤΩΘΓΘΙΥ υδοα {Π6 [Ὁ]]ονσ Δα] υγαϊοη, ν]Ζ. 7 αὐἄὐμγο ψοῖι ὃν δε σὲπο 
Οὐοὐ ἰο αἀπϑισεῦ, τολείδον ἐξιὲβ ἐδπιίπς δ 80 οΥ πο. Ἀπ ἴμ6 Ῥϑβοῃ 
ΒΎΓΟΣ ΒΟΟΟΓΑΙΠΡΊΥ Τ816 ΔΗΒΊΓΟΣ (0 {86 ρΡοϊπύ Ἰπαυϊρα οὗ (Νυμῦ. ν. 
22. ; Μαῖϊ χχνὶ. 64.) [Ὁ βῃου]ᾶ Ὀδ γτοιραυκοα Βοσθ, (μδὺ δ δουρὶ ἐπ6 
ἔουτωυ συ οὗ δββοηῦ οὐ ἰδ6 ρετγύ οὗ ἴπ6 τοϑροπάθηϊ ἰὸ δὴ οδίϊμ νγ88 
Πα ΘΠΕΪΝ ΑΜΕῈΝ, ΑΜῈΝ, γαοῦ {(}18 ἔογτα ]ΓῪ ἀ1α ποῦ αἰνναγβ ᾿ΡΪῪ 
80 οί], Ὀμΐ, ἢ ΒΟΠ16 1ΠΒίΔ 068, Ὑγ88 ΙΏΘΓΘΙΥ ἃ ργοϊοδίδ οη. ΑΒ 1}6 
οδί νγαϑ 8 Δρρ68) ἰο αοὐ (μον. χὶχ. 12.; Πδαυΐ, νἱ. 18.)., {86 ἰακίηρ 
οὗ ἃ ἴαϊβαο οαἱῃ νῶδβ ἀθοιηθὰ 8 Βϑίποιβ οὐΐτηθ; 8δη4 Ὀδυ]υΣΥ, δοοογά- 
ἸΏΡΊΥ, γ͵γἃ8 δ ἄρῃ 1η [μ086 σψογάβ, Το δλαϊξ ποί ἑαλο δε παπιὸ ὁ 
ἐδε Ζιογά ἐᾷν Οαοἀ ἐπ υαΐη, (παῖ 18, ἴμουι Βῃα]Ὁῦ ποΐ 94}} (ἀοὰ ἴο τιίμοϑϑ 
ἱπ Ῥγοίθη θα σομῆττηδίίοι οὗ ἃ [ἰβεποοά, (Εἰχοά, χχ. 6.) 

{ νγὰ8 δἷβο σοπηηοη ἰοὺ ΒΥΘΩΓ ὈΥ ἴπο86 ψμοδθ 116 δῃα ρτοβρου Υ 
ὍΘ 664 0 {86 ΡΑΓΟΥ τηρκίηρ οαίῃ. Τι8, Φ βαρὴ δυσοσα ΟΥ̓ {πο {734 
0 ἐδλε ἀπο ((ἀτοη. χ]. 1δ.}; δῃά (818 ῥγδοίϊοο ργϑνδὶ θα βι βοα ΠΥ 
δι οηρ ἴΠ6 Ηῦτονβ. (1 δια, χχν. 26.; 2 ϑδῃ). χὶ 11]1., χῖν. 19: 
ΘΟΙΏρΡαΓΟ 88]. [χ]]}. 11.) ΑΑ ΡΟΥΒΟΙ Βοιμθίηθ8 ΒΊΌΤῈ ὅψ λύηπδεϊῇ, θὰ 
ΒΟΙ ΘΙ 68 ΟΥ̓ {86 175 97 ἐλθ ρεγβοῦ Ὀδΐογθ σβοῖλ μ6 Βροῖϊζθ, 88 1π 
1 δ. 1, 26.; 2 Κιῃρβ 1". 2. ; υᾶροθ νἱ. 18. 1δὅ.; 1 Κιηρϑ "1. 17. 
20.; ἃ ῥγδοίϊοθ τ βοῇ οὐίαδϊμβ Ἰὼ ϑγσία ἴο (818 ἀδγ. 2 [π δβοιλα ἴῃ- 
ΒίδῃΟΟΒ, ῬΘΥΒΟΩΒ 80) γα οἴμοτβ ὈΥῪ ἰμ6 Ὀϑαβίβ οὗ {86 β6]ὰ (859]. 
ϑοηρ ἰ). 7.), ἃ ϑογύ οὗ δα)υγαϊζοι τ Ὡ]Οἢ 8.}}} τραῖκοβ 108 ἀρρθάγδῃμοθ ἴῃ 
186 ψτιθηρβ οὗ [86 Ατδθῖδη ροοίδ.ὃ 

ΔΙῸ διγ]οὰ βοοοάοτβ, Το ϑοϊοηῃ! [αρῦθ δηὰ Οογυθηδηὶ, ἰὴ [86 ἰἶτηο οὗἨ Ομδσῖϑδ 1., ν᾽ϑ 
ἕδκοη ἰη {}18 ἴογπι. 1 6δη Ῥοοάδοιιο, οη οΥ. χ, ὅ. 

᾿ Ῥαίογ 5 Μογ. δῃὰ Ῥο]1. ῬὨΠΟΒΟΡΕΥ, ὈΟΟΚ 111. οἢ. 16. 8 1. 
3 ὁ δὲν ψοιγ ἰϊε, ἰδ 81}}} ἃ σοιηπιοη οδεΐ ἴῃ ὅντα (ΒυγοΚ δγά 8 ΤΎΔΥΟΪ8 ἴῃ ὟΝ 

Ῥ. 40.), θυϊ τὉΠ}6 πιοσέ δοτηπιοη οδίδ ἰῃ ἐΠδὴ ΘΟΘΠΟΣΥ 18, “ Οκ νιν ἠεαα." (ΦΔονοῦν β Οδτὶ 
εἰδὴ Βοδοαγοΐοβ ἰη ϑγτία, Ρῃ. 269.) 

8 (οιϑυ [86 Κοτδϑη, ϑυγα ἰχχχΥύ. 1--ϑ., ᾿χχχυὶ. 1. 11---18., ΙΧχχὶχ, ].--- 4., χοὶ. 1---8. δια. 
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Τηῃ (6 πιὸ οὗ ΟΝ τῖβι, {πὸ 76 0718 στ το ἴῃ {π6 ΠΔΌΪ οὐὗἨ βνγθατῖηρ ὈΥ 
{π6 αἰΐαν. ΌΥ οεγιιδαίεηι, Ὁ ἤφαυοη, ὈΥ {π6 φαγί, ὈΥ ἐλεπιβοῖίυοβ, ὉΥ͂ 
(Ποῖν λεαάς, ὈΥ {Π6 φοίά 9 ἐδε ἐεπιρίδ, ὈΥ εαογίϑοεα, 6. Βδοδυβα (ἢ 6 
μᾶῖα6 οὗ αοα νγὰβ πού τϑηςοποα ἴῃ (Π686 οδίδϑ, (Π6Ὺ σοῃδιἀογοαᾶ 
{Βοτ 88 τηροβίηρ Ὀαΐ Β118}}, 1 αἀπν ΟὈ]ραίοπ ἢ ; δπα τγϑ, Βοοογα ΡΥ, 
ἢπά, [μδ΄ ΟἿΌΣ ΒΑΡΙΟῸΣ (δ κθθ Οσοββίοη ἴὸ ἱηγοῖρη, ἴῃ ἀοοϊ θα ἰουτη8, 
δραϊηδῦ βυοῖ αγίϑ οὗ ἀδθοορέοι, (Μαίί, ν. 838 --ὃ7., χχὶ, 16---22,) 
Τι 19 ἀσαϊηβύ οδίμβ οὗ {π18 Κιπα, δηὰ ἐλεθ αἴοπο (ποῖ ἀραϊμπδῦ δὴ οὐἱ ἢ 
αἰΐογϑα [ἢ Β᾽ ΠΘΟΥΥ)}, ἰπδῦ ἢ6 ΘΧΡΥΘΒΘ6Β Ὦ18 ἀΙΒρΙΘαθαγο, δηα ργο ιθὶ 8 
16. ΤΠ18 15 οἰθδσ, δίποθ ἢ6 ΒἸΠη561 οομβθηϊθα (0 ἴδ ἀροῦ πὶ 
{1:6 80] θυ ηἱΥ οὗ δὲ οαίῃ (Μίδίι. χχνυΐϊ. 64.); δπὰ βίῃοθ Ῥϑὰ] ᾿ϊτωβο], 
ἴῃ τῆογο {Β8η ΟΠ6 ἰπδβίδηοθ, υὐΐοσβ δη δα) υγαϊοη, (Οὐοἴωραγο οι. ᾿ἰχ, 
Ἰ.; 2 Οὐον. 1. 28. 

Ια {86 ῥυϊτηϊῦνα ρουοαβ οὗ {μοὶγ πιβίοσυ, [86 ἩθΌγονγβ το] ρου] Υ 
οὐβογνϑά 8ῃ οδίἢ (9 βὰ, ἰχ, 14, 16.), θὰ να ἢπά, {π8ὖ, ἴῃ Ἰαύοσ ἄμπαθθ, 
[ΠΥ ὍΟΓγΟ οϊοη δοουδϑᾶ ὈΥ {{|6 ρυΌρμοίβ οὗ ρουζυσυ. δἴἶον (86 οδ 
νιν, (86 ΨΦ6νγ8 Ὀδοδληθ αρδὶῃ οἰ γαίθα [ῸΓ {86 ΒοΥΌ Ρουθ κ 3 
ΒΟΎΘΔΠΟ6 οὗ ψδί {Π6Υ δα βύχοσῃ ἴο, Ὀαῦ ΘοΟΥτρίϊοη βοοῦ ἱπογθαβοᾶ 
ΔΙΠΟΏΡ ὑβοῦλ: (ΒΟΥ τονϊγθα {π6 οἱ ἔοστωβ, {π6ὸ σσογὰβ σπου [86 
πΙΘΑΠΙΤρ᾽ ; δα δοαυϊγοα διιοηρ 41} Ὠδίίομβ {π6 τορυϊδοη οὗ ρδγ- 
ΤύγαΣΒ. 

ΟΗΑΡ, ΥΠΠ. 

ΤΑΎΒ ΒΕΒΡΕΟΤΙΝΟ ΒΤΕΑΝΟΕΙΒ, ΑΘΕΌ, ὉΕΑΡ, ΒΙ.ΪΝῸ, ΑΝῸ ῬΟΟΝ ΡΕΒΒΟΚΒ. 

ΑΙ, νεῖθο Ἰορ βαῦοσβ βανὸ ἀδοιηθᾶ 10 8ῃ Ἰτωρογίαπί Ὀσϑηοῖ οὗ ρο]ο4] 
ΘΟΟΠΒΟΙΏΥ, (0 ἀϊγοοῖ {Π6ῚΓ αὐ θ ΠΕΟἢ ὑΟΥΤ ΑΓΒ 8116Π8 δπα {0 [86 ῬΟΟΥ : δῃα 
ἴπ6 Βα ΗΙΥ δπα τϊβάοτα οὗ {6 Μοβαῖο σορυϊδίοηθ ἴθ {118 τοδρθοῖ 
Ὑ11 Β6 ἔουμα ποῦ ὈΠΥΤΟΥΒΥ οὗ 8 αἰνί πον Ἰπδριγοα Ἰορἰδιδίοσ. 

Ι, ΚΤΕΑΝΘΟΕΒΒ 816 ΓΓΘαυΘΗΓΥ ταϑηϊοποα ἴῃ {π6 ἰατγβ οὗ Μοβεβ, 
ΠΟ Βρ6618ῆ68 ὕτγο ἀἸΠογοπὺ ἀθθογιροηβ οὗ {Ἰ6π|, γ1Ζ. 1. Τμοβα ψῆο 
Δα πὸ Βοιηθ, ψῃϑίμοῦ (ΠΟΥ ὙΕΓΘ [δγδ 6 1068 ΟΥ̓μΓΟΓΘΙΡΈΘΥΒ; δπᾶ, 2. 
ΤΠΟΒΘ ῺῈῸ ΟΤῸ ΒΙΓΔΏΡΟΙΒ ΟΘΏΘΓΑΙΥ, 8 ὙΠῸ ῬΡΟΒΒΘΒ864 πὸ ἰδηάοα 
Ρτοροσίυ, (μουρ {ΠΟΥ ταῖρηῦ μᾶνο ρυχομαβθα μουθθθ. Τογαγαβ Ὀοίἢ 
οὗ {686 οἴαββεβ (πῃ ΗΘ ΥΘ Ἰορ βἰδίοσ θηϊογοθα δε ἀυί168 οὗ Κιπά- 
Π688 86] ΠυΙΏΔΗΥ,. ΕΥ̓ Το παρ {Π6 1Βγβο] 168 {παΐ (ΠΟΥ Βα ΟἿΟΘ 
ὈΘ6ΘῺ δ γδησοῦβ ἴῃ Εσγρί. ([μον. χῖχ. 88, 84. ; οαυί. χ. 19., χχῖῖϊ, 7, 
χχῖν. 18.) Βξθῃοθ 6 ογάδιποα {Π6 βδιμδ στρ β πα ρῥυῖγι]ορ68 [ῸΣ (86 
Τετγϑ 068, 88 [Ὁ βσβηρο β. ([μον. χσὶν. 19----22.; ΝΌΣΩΡ. ἰχ. 14., χυ. ὅδ.) 
ΘΙΓΑΏΡΟΓΙΒ τϊσἢ! δ6 παι γΑ 1864, ΟΥ Ῥογταϊ ρα ἴο ὁπέογ ἑπέο ἐδ σοΉ976- 
αἰΐοη οὗ ἴπ6 Ἰωμογχά, ΌΥ Βυδηηρ ἴο οἰγουτηοίξῖου,, δηα ΤΟ ΠΟ ΠΟΙηρ᾽ 

ἸΔοἰδίτγ. (Ποϑυΐ. χχλλ, 1---9.) ΤῸ ἘΠΔουϊοβ δὰ Ερυρθδηβ 6 γῸ 
ΟΆΡΒΌ]6 οὗ Ὀδοουαῖηρ οἰ Ζοὴθ οὗ δτ88] δῇ {86 {μϊγὰ ροηθγαίιοη. 
οορς [86 Εομΐί6 (1 ὅδ, χχὶ, 8, ; Ῥβαὶ. 113.) τουδῦ βαῦθ ὕθθῃ (δι 

Δ ΜΜανεδ!θ Ερί στασοπιας, ΧΙ. 98. 
3 Αἴδογ, Ηοτιτηθηθαῖ.  εῖ. Τοδι. ΡΡ. 210, 211. Φ6}η Ατοδοϊοχίὰ Β:Ό116Δ, ἰγδηδίαιι ἃ 

ὉΥ ΔΙ͂ν. ὕρδαση, ὑΡ. 494, 495. : 
Ῥ 
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ὨδίυΣΑ] Βοα : 8Δη4, οὐ {π6 οοπαυοδὺ οὗ ΙΔυμπηρθα ΟΥ̓ {86 «68, δρϑουΐ 
129 γϑαγβ Ὀεΐοσε {86 ὈΙτί οὗ (Ἰγῖδί, [86 Δ νγβ δπὰ 1ἀυπηθοβηβ Ὀθοδηθ 
0516 ῬΘΟρΪθ. [Ὁ ΔΡΡΘΔΙΒ, αἷβο, (παὶ οὔμεὺ παίϊοῃβ ψ ΓΟ πού θη ΓΕ ΪΥ. 
Θχοϊυἀθα ἔγοτηῃ ὑϑῖηρ ἱποογρογαίθα τ (16 ΡΘΟΡΙῈ οὗ 1βγβϑθὶ: [ὉΓ 
ὕτιαλ ἰδὲ Ηϊο, Το πτα8 οὐὁἨ (δῃηδαπ 15} ἀσβοθηΐ, 18 τοργοβοηΐθα 88 
Ὀεΐηρ 8 {Ὁ} παίῃ γα βοα 1βγδο 6. Βυΐ {86 ““Ατημηοηϊίοβ δπὰ Μοδὺ- 
1.68, 15 ΘΟΠΒΟΑΌΘΠΟΘ ΟΥ̓ (6 ΠΟΒΕ]6 αἰ Βροβιύοη. Ὑ ΒΙΟἢ {Π6Ὺ Πδα τηδηϊ- 
οβίθά ἴο {86 1ϑγδϑ 168 ἴῃ {π6 πΠᾺΘΥΠ688, ΤΟ Θ δΌβο  αὔοὶ δχοϊυάοά 
ἔγοταῃ {86 τἱρμῦ οὗὨ οἰ Π1ΖΘηβ1ρ.ἢ} 

“« Τὴ {π6 ΘΑ ΟΣ ροτὶοάβ οὗ (86 ἩΘΌΓΟΥ βίδίθ, Ῥούβοηθ ῆο ὙὝ6ΓΘ 
Ὠδίνοβ οὗ δῃοίμοῦ οουπίγυ, θὰὺ τὸ Ὠδα οομμθ, οἱ πον ἔγοιη ομοΐοθ οὕ 
ΠΟΟΘΒΒΙ(Υ, [0 ἴδ κα ὋΡ {Π6ῚΓ Τοβίθμοθ δμοπρ ἴπ6 ΗΘΌΓΘΥΒ, ΔΡΡΘΑΓ ἴο 
᾿ανα Ὀ66ῃ μ]δοοα ἴῃ ἰἈγουΓΑ]6 οἰγουτηδίδηοοβ. Αὖ ἃ Ἰδίδν ροσιοά, ΥἱζΖ. 
πη {16 τοῖρπβ οὗ Ὠανὶα δα βοϊοιμομ, [6 Ὺ “ΤΟ ΓΘ οΟΙ ρα }16α ἴο ἰδθοὺΓ 
ο [86 οτος τθλρων οἀϊῆοθβ, σψῇποῦ τ ΓΘ ογθοίθα ΕΥ̓͂ {ποθ ὈΥΪη668 : 
88 ὙΘ ΤΩΔῪ ΘΑ ΤΌΤ ΒΌΟΝΒ ραββθαρθδ 88 [686 :--- {πα δοίοπιοη Ἠπι- 
δεγοα αἰϊ ἐδ δίγαπφεγε ἐλαΐ τοότὸ ἐπ δε ἰαπά 9. ]εγαεῖ, αἴἴεν ἰδὲ ππηι- 
δογίπρ τολογειριἢ Ζαυϊά λὲς ξαίλεν λαὰ πιιπιδεγεοά ἐδιθηι; απα ἐδιον ιρόγε 
͵οιπά απ λμπάγοα απά Πῇν ἐλοιδαπά απα ἐΐτγεο ἐλοιδαπά απά εἐΣ ἀπμη- 
ἀγα; απά ὧδ δε ἐΐγεοβοοῦο απά ἐόπ ἐλοιδαπά 977 ἐλόπι ἰο ὅθ δεατεῦε οὐ 
διγάεης, απά [οιγβουτο ἐΠιοιδαπά ἐο ὃό ̓ εισογ 8 ἵπ ἐλε πιοιιπέαϊπ. (2 ΟἸγοη. 
1.1. 17, 18. σομῃραγοα πῖῖ 1 ΟἾγτομ, χχὶ!. 2.) Τὴδ οὀχδοίίοη οὗ βυο ἢ 
Ἰαθοσυϊουβ ΒΕΥΥΎ]Ο68 ἔγομλ [ὈΓΘΙΡΉΘΓΒ γγῶ8 ὈΥΟΌΔΟΌΪΥ ᾿Ἰτϊἰ6α ἴο (Πο86 ψἘῈῸ 
δα θδοη ἰδ κθὴ ὈΥΒΟΏΘΙΒ ἢ ΑΓ; δηα ψἢ0, δοοογαϊηρ [0 (Π6 τἱρἢ(8 οὗ 
ὙΑΣ 88 1Π6Ὺ ὍΟΓΘ υπάἀογϑίοοα δ {πδ΄ Ρογοα, σου ]ὰ θ6 7.8}}γ διαρὶ ογοᾶ 
ἸΏ ΒΩΥ ΟΠΊΟ6Β, ΠΟΎΤΟΥΟΥΙ ἸΟῪ 8πα ΒΟΥΘΥΟΥ ἰΔΌΟΣΙΟΙΒ, ὙΒΙΟὮ {Π6 Θ0ῃ- 
αυογοῦ 1Ββουρἢῦ ΡΓΟΡΟΣ ἴο ροβο. [Ἃἢ {π6 ἅπηθ οὗ ΟἸ γὶβῦ, (π6 ἀδρθ- 
Πογαΐθ «6078 ἀὰ ποὺ μά 1 σΘομνθηϊθηΐ ἴοὸ ΣΟ ΟΥ 0 {μ6 Βίγδηροτβ 
ἔγοσα 8 ἔογοῖσῃ ΘΟ ΤΥ ἰμοθ6 ἀ6648 οὗὨἨ ΚΙ π΄ η688 δπα Ὠυτηδη τ, τ ΙΟἢ 
γγΟΥΘ ποῦ Ἶ {ποῖν ἄπθ, θαῦ τ ΠΙοἢ 6 γα ἀθι)δηθα ἴῃ {π6ῖν Ὀ6 ΠΑ] ὈΥ͂ 
[86 ἰατγβ οὗ Μίοβοβ.υ ὙΤΏΘΥ πο γα ἴῃ {πὸ ΒΑ οὗ ἀπἀογβίαπαϊηρ ὈΥ [86 
νγοχα ποίσἤδοιι, ΤΠΘΙΓ ΕΘ 48 ἸΘΓΟΪγ, Δη6 δοσογαϊ σὴν τοβίσιοίθα {Π6 
δ σχοσοῖβο οὗ {ποὶν θη θυ οίθημοθ ὈΥ 1Π6 βδῖηδ ὩΔΥΓΟῪ [ἰτηϊ18 {πα΄ Ὀουηάοά 
1π {Π18 ο486 ΤΠΘῚΓ ᾿π οΥ ΓΟ Δ ΙΟη ; ΘΟΠΊΤΑΥΥ 88 Ὀοΐἢ ΟΊ [0 {π6 Βριγιῖ 
οὗ (ποβ6 ραββαρϑϑ, τ Π1Οἢ. Βαγα θθθη δα ἀυοοα ἴῃ {16 ῥγθοοάϊπρ Ρδᾶγὰ- 

Ρμ.᾽" 
ΠΝ Ϊὴ ἃ ΤΩΟΠΆΣΟΒΥ ΟΥ̓ ΔΙΙΒίοοΥΔΟΥ, Ὀἱγίἢ δηα ΟΥ̓ΟΘ 810Π6 σᾶγα τϑηκ, 
δυΐ 1ῃ ἃ ἀϑῃο Δ Υ, ΒΟΓΟ 811 ἀγα οἢ 8 6α08] οοηρ, (6 τ]ρσῦ ἀ18- 
Οδάγρα οὗ οὔ οἶα] ἀυ68, οὐὁ {80 δὐτγῖναὶ οὗ ΟἹ Α6Ε, 81:6 {π6 ΟἿΪΥ 
ΒΟΌΓΟΘΒ οὗ τϑῆκ. Ἠδηροα {86 Μοβδὶς βίαίαίθ ἢ [,6ν. χῖχ, 32. (δεΐοτε 
ἐλε ἄοατν πεαά ἑΐοι ἐλαϊὲ δἰαμα μρ, απά ελαϊξ τευότόποο ἐδε ἀφοά,) Μ1]} 
ΡῈ ἔουμπα δΒυϊδα (ο {16 τορῸ ]Ἰοδπ οἰγουταβίαπορβ οὐ {μ6 βγδϑὶ 68, 88 
Ὑ76}} 48 ΘΟ: ΌΣΤΊΔ0]6 ἴο {86 παίατο δηα τ ΐβῆθθ οὗ {π6 υσήδῃ Ποατγί: 
ἴῸΓ ὯΟῸ 8} 88 ΒΥ ἀδδῖσα ἴο ΒΚ ἴῃ ΠΟΠΟΌΓ, ΟΥὨ ΤῸ Ὀ6 οἵ 688 Θ0η86- 
4ᾳθηο6 ἴπδη ἢ6 τγᾶϑ ὈΘΙΌΓΟ ; δῃα ἴο 8107 ργθοθάθῃοα (0 οἱ] δρῈ Ἵδῃ- 
ποὺ Ὀ6 8 τηδίνοσ {μαὺ ν7}}} Θνὸσ δϑδοῦ ἃ γουπρ' τηδη ὙΟΓΥ͂ ΒοηβὉ]γ. Νον 
ἄοοϑ Μοβϑϑ οοῃϑῃο [8 αἰϊϑηΐοη 0 {86 ἀσοῦ. Ηδ οχίθπαβ π6 ῥγο- 

1 ΜΙςοδΔο 58 ΟΟτηγ θη σίοβ, νοὶ. ᾿ΐ. ῬΡ. 9398---299. 
3. 2608 Ατομοϊορία ΒΙΌ]οα, ὉῪ ὕρδδαι, Ὁ. 197. 



εαΐ, Βιπα, απὰ ΤΟΟΥ ΤΟΥ 8018. 9217 

ἰοοϊζοι οὗ ἃ βρϑοΐδὶ βίαίαίθ ἰο {186 ὉΕΑΕ δηᾶ {6 ΒΓΓΧΡ, 'ὰ Τμον. 
χῖχ. 14.,  Π]οἢ Ῥγο 118 του] πρ' [Π6 016 ΟΥἩ Ῥαςπρ' ἃ Βύυ ΡΠ] ρ-Ὀ]Οος 
ἴῃ 1:6 ΜΑΥ οὗ (86 οἴμοσ,. [Ι͂ἢὴ 1 ουΐ, ΧχυἹ, 18. 8 ΟχΒ6 18 ἀδπουπορᾶ 
δραϊηϑύ Πἴτα 80 τα ]8]6 848 [Π6 Ὀ]1ηα. 

111. ΗΝ τοραγά ἰο 1Ποβ6 ᾿Πουὴ ταἸβίου 16 ΟΥ̓ ΟἾΠΘΥ ΟἸΓΟΌ ΠλδίΆ ΠΟ6Β 
44 τοάπσαρα ἴο ρονοσίυ, νυϊουθ ΒΔ η6 ΤΟρ Δ 0108 ὝΤΟΓΘ Π]18418 : [ὉΥ 
(βουσᾷὰ Μοβϑβ ιδ΄, ὈΥ ἢἷ8 βίδιίαίοβ γϑϊδίϊνθ ἴὸ {86 ἀϊνίβιοι οὗἉ {Π6 Ἰδηά, 
βίο ἴο ὑγουθηῦ ΔΩ [Βγ86]106 ἔγοτη Ὀδϑίηρ ὈΟΥΤ ΡΟΟΣ, γϑῦ ἢ6 ΠΟΤ ΠΘΥΘ 
᾿πἄυ]ρσοθ (86 μορα ἐδαὺ {ποῦ σου] δοΐυδ! ]γ Ὀ6 Ὧ0 ροογ, Οἱ {86 οοη- 
ΕΥΑΓῪ, δ6 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ βδαγ8 (Βουΐ. χν. 11.), “ ΤῊΒ ῬΟΟΒ δλαϊϊ] πεῦον 
οοαβ86 οἱ 077 ἐὰν ἰαπα;" δπὰ Βα δη]οϊπθ {86 Ἡθῦτγονγβ 0 ὀρθὴ νὶ]άθ 
ΠΣ μβαπάβ ἴο {ποὶν Ὀγοίγθη, ἴο {π6 ῬΟΟΓ δῃὰ ἴο {π6 πραγ ἴῃ {Π 6} 
απ, ἨΗδς δχβογίβ {π6 ορυϊθηΐ [ο δβδιβῦ ἃ ἀβοδυβθα 1βγδϑὶ 6 τὴ ἃ 
Ἰοδῃ, δῃᾷά ποΐ ἴο σοΐαβθ ὄουθὴ ὑμπουρσῇ {Π6 Βα Ὀθδ.1081 γθ ΑΓ ἀγονν πρὶ 
(θ δα. χν. 7---10.); δῃὰ πὸ ρὶθᾶρβ τγαὰβ ἴο Ὀδ6 ἀείδιπρα ἴον {86 Ἰοδῃ 
ΟΥ̓ τρόπου {πδὺ Ββογυθα ἴον {π6 ργϑεθγυδίοι οὗ Ἀ18 1186 οσ θα! (Δ ουΐ, 
χχῖν. 12, 13.}, ΟΥ̓ γγᾶ8 ὩΘΟΘΒΒΑΓῪ [0 6ῃ80]6 Πἷπη [0 Ῥγοσῦγο Ὀγοδα [ὉΓ 
Ηἰπη86 1} ἀηα [ἈΠ γ, 88 1ῃ6 ὌΡΡΟΓ δῃᾶ Ὡθῦπον τα}]]-ϑύομεθβ. υσίην 
δαγνυϑβί, (86 οὔποῦ οὗ 8 6] ἃ σγὰβ Ῥυόβιριοα ἴτομχ σϑαρίηρ [6 ΘΟΓῊ 
{μα στον ἴῃ 18 ΘΟΓΏΘΙΒ, ΟΥ {π6 αἰἴνου- στον : δηα {Π6 δβοιίίογοα Θᾶγ8, 
ΟΓΣ ΒΏΘΑΥΘΒ ΟΔΓΘΙ6ΒΒ}Υ ἰοΐυ ὁπ (86 στουπα, δα. 4 }}Υ Ὀα]οηροα ἰο [Π|6 ΡΟΟΓ. 
Αἴἶοῦν ἃ δη δα οὔδθ ββδκϑῃ οὔ ᾿οδαΐθη διῖβ οἰϊνθ-σθθ, Βα γγαϑβ ποῖ 
Ροττηϊ θα (0 ραίμογ {Π6 οἸ᾽νθβ ὑμαὺ 583.1}} Ἀυπρ ὁπ {ΒΘτὰ: 80 ὑμαὺ {86 
ἔτυϊ, ν Β]οἢ ἀἸα ποῦ ΤΊΡΘῺ τπ0}] ἴδον [86 Βοάβου οὗ ρσαίμογίηρ, ΒεἸοηροά 
ἰο 1π6 ροοῦξ ([μὲν. σχῖχ. 9, 10.; θθυῦ, χχὶν. 19, 20, 21.; ΒΓ 11. 
2---19.) ΕᾺΓΙΒοΣ, τ μδύθνον ΡΥΘῪ ἀυγιηρ [Π6 βαρ δία γϑασ, ἴῃ {Π6 
ἢ6]48, σϑγάθῃβ, ΟΥὁ ὙἹΠΟΥΑΓΒ, [86 ΡΟΟΓ Τρ {Δ Κ6 δὲ ρ]θάδβυσθ, παυϊηρ; 
8 Θαυδὶ] στρ (0 1ὑ πιὰ 1Π6 ΟὝΠΟΙΒ οὗ [86 Ἰαπα, Αποῦδποσ Ἰτωροτίδηὐ 
ΡΥ ρθ Θη)]ογοα ὈΥῪ [86 ῬΟΟΣ γγα8, μαῦ 6Γ 08]]64 βεσοπά ἐεπέι8 ἀπὰ 
βοοοῃὰ ἤγβί!ησθ, “. Βοβιδβ ἴμ6 ὑδῃῦ τοοοϊνοα Ὀγ (δ 1,μοντῦο8, [ἢ 6 
Ταγβϑο] ἴοβ πο σο ΟὈ] ρσοα ἴο βοῦ ἀραγί αποέῤοτ ἰθηί οὗἩ {πος Βο] ἃ δηά 
ατάθῃ ργοάυοδ ; 816, ἴῃ {Π|κ6 ΤΩΔΏΠΟΓ, οὗἁὨ {Π6}γ οαἰἴ]6, ἃ βοοοῃᾶ βοὶ οὔ 
οἴἴἶδεσιηρβ, [ὉΣ [Π6 ῬυγροΒβΘ οὗἨ Ῥγθβθηῦπρ' 88 ὑπδηκ οἴδγιηρδ αὖ (86 ΒΙρ ἢ 
ἴ ἀναία» ΟΥ 8686 (μδηκ οἴδυϊηρβ ΟὨΪΥῪ οογίδιη ἔδῦ ῬΊΘ6 68 γογ6 Θ0η- 
βυχη θα 05. {ΠῸ Αἰΐαγ : [06 ΤΟΙ δ Πα 6, δἴζοσ ἀδαποίϊηρ [Π6 ῥγιοβ β ροῦ- 
ἴἴοπ, γγχ88 Βρργορτγίδί θα (ὁ {μ6 βου βοο-ϑαβίθ, ᾽ο νοὶ {Π6 ΙΒγ8 6 1068 
ΜΟΓΘ Ὀουπὰ [0 ἱπνὴα {86 δβέγδηροῦ, {π6 σίάον, δηθὰ ἰἢ6 ογρθλη. 
“ὙΨΏΘΗ ΔῺΥ ρατὺ οὗ (ἢ686 ὑδηῖ}8 γϑιηδῖπϑά, γΒ]οἢ {Π6Ὺ ᾿ιδα ποῦ θθθη 
ΔὉ]6 ἴο Ὀτίησ ἴο [86 4118 οΥ ἴο σοπβιιπηθ 885 οδυίηρβ, μον Ὑγο το ΟὈΠρσοα 
ΘΥΘΓῪ ἴῆγθα ὙΘΑΓΒ [0 τρ8 6 8. ΘΟΠΒΟΙΘηο118 οβαπτηδίο οὗ ἴπ6 διημουῃῦ, 
Δα, τι βουῦ Ργοβοηηρ ᾿Ὁ 88 δὴ οἴδσίηρ ἴο (ἀὑοα, ΘΠΡΙΟΥ 1Ὁ ἴῃ Ὀ6η6- 
νοϊοηῦ δηϊογίδ τηθηΐβ ἴῃ {Π6 ΙΓ πδίϊνα οἱθ168.᾽ (θαι. ΧἸ], ὅ---12. 
17---19., χῖν. 22 --- 29., χυἱ. 10, 1]., χχνὶ. 12,18.) 

Βαυῦ 1Βουρῇ Μοβοβ μὰ τηδῆβ βυοἢ δυυπάδηί ργοΟυ 81 0}}8 ἴῸΥ [ἢ 6 ῬΟΟΥ, 
γοί 10 ἀοο68 μοῦ δρρϑδᾶγ {μαΐ 6 [8 βαϊα δὴν ἰμίηρ' τϑϑρϑοῦπρ' Ὀορραγβ. 
ΤΏ6 δαυ οδὺ ΘΟ οὗ Ῥαρραγβ οοουγβ ἴῃ Ῥβ8]. οἷχ. 10. [ἢ {Π6 Ναὸν 
Τοδίδπιοηΐϊ, Βονγονο, τὸ τοδα οὗ Ὀαρρᾶγθ, ὈΠ1η4, αἰδύγοββοα, δῃὰ 
ΠΙΔΙΓ.66, ὙΠῸ ἰὰὺ αὖ {πὸ ἀοοῦβ οὗ {π6 στοῦ, ὈΥ {Π6 νγαγβιάθβ, (88 1ΠΟΥ͂ 

1 ΜιολΔ6116᾽ 5 Οὐτηθηίδγ268, νοΐ, 1ἱ. ΡΡ. 23δ4---250, 
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8111} ἀο ἴπ 1πα18.3,}) δῃᾶ αἷδο Βοίογο [πὰ ραία οὐ (86 ἴδπιρ]6. (Δία χ. 
46. ; 1κΚ6 χνὶ. 20, 21.; Αοἰβ 1. 2.) Βιυῦ ““νὸ πᾶνθ 0 ὕθΆβοῃ ἴο 
ΒΌΡΡΟΒΟ, {πα ἴποτο οχϊθίθα ἴῃ 1ῃ6 πη6 οὗὨ ΟΒγῖβὲ {παΐ ο1488 οὗ ρϑύβοηβ 
οΔ]]οἃ ναστγαπέ δεσφαγε, Τἰιο Ῥτθβοηΐ ὑπ ῚΓ ΒΌΡΡΙΙΟΒΌΟΠ 8 ΓῸΓ 84] γλ8 ἴγουτα 
ὍΟΟΣΥ ἴο ἀοοῦ, δῃὰ γιὸ ἃγὸ ἰουπα καἱ {π6 ρῥγοβεπί ἀν ἴῃ 186 Εδδί, 
ΔΙ Βουρ 1688 ἔγθα ΘΠ {πῃ 1η {Π6 σουπίτ]68 οὗ ἔατορθ. Τα {Π|6 
ουδίομῃ ΟΥ̓ Βθοἰκίρ' αἰπ)8 ὈῪ βουπαϊῃρ ἃ ἐγυτηροῦ οσ ποτη, Ὁ ΙΟἢ ᾿χο- 
γ8}}8 διμοηρ' 8 οἶαβα οὗ Μομδιηπγθαδη τηοηϑβδί!οβ, οδ]θα ζαϊεπαάαν ΟΥ̓ 
Καγεοηπάαϊ, Ῥτανβι θα 4180 ἴὴ {π6 ἔπηθ οὗ ΟἸ γτβῦ, τῆλ Ὀ6 ἱπέογγοα ἔτοσα 
Μαῖιί. νἱ. 2.; σψβογα {πΠ6 νοῦ σαλπέσης,  Ὠϊοἢ ροΒβαββοδ {Π6 βῃδας οὗ 
βιση!βοδίίου (μαὶ νουϊά θ06 αἰἰδομβϑα ἰο 8 σουσθϑροπάϊπρ ογὰ ἴῃ {Π6 
ΤΙΊΡΒῚΪ ἔοστα οὗ {π6 ΗΘ Όγον νογῦθ, 15 ἴο Ὀ6 σ μογθα ἰγΥΔΉΒΙ ΠΡ ΘΙΥ, 8.5 
18 ἣν 0886 ὙΠ ΤΩΒΠΥ͂ ΟΥΠΟΓ σουὺθ ἴῃ {π06 Νοὸνν Ταβίδπηθηῖ. ὙΠΟΓΘ 18 
056 {πϊπρ Οπαγδοίογι βίο οὗ {πο86 οὐἹδηίαὶβ, Ὑπὸ ἃγ6 τϑαποδα ἴο {Π6 
ἀἸδαρτθθαῦ]θ ποοθθβ τυ οὗ [Ὁ] ονίηρ (86 νοσδίίοη οὗ πλοπαϊσδηΐβ,  ] Οἢ 
18 ὙΟΣΙΠΥ οὗἨὨ Ὀοϊηρ' τηϑηοποα ; {Π6Υ ἀο0 πού δρρθδὶ ἰο {π6 ΡΙΓΥ͂, ΟΥ ἴο 
186 Αἰπιθ-ρινιηρ᾽ Βρισῖῖ, αὐ 10 {Π6 1 δί1ο6 οὗ {86ῖν Ὀαποίδοίογα.ἢ (ΦῸοὉ 
ΧΧΙΪ, 7., Χχχὶ. 16.; Ῥχονυ. 111. 27, 28.) 

ΟΗΑΡ, ΙΧ, 

ΟΥ ΤῊΞ ΜΙΠΠΊΤΑΒΥ ΑΕΡΑΙΒΒ ΟΕ ΤῊ σΕΥΤΒ ΑΝῸ ΟἸΉΒΕ ΝΑΤΊΟΝΒ ΜΕΝΤΙΟΝΕΞΤΟ 

ΙΝ ΤῊΗΞ ΒΟΕΙΡΤΌΞΒΕΒ, 

ΒΕΟΊ. 1, 

ΟΝ ΤῊΗΞ ΜΙΤΠΤΔΗΕΥ ὈΙΒΟΙΡΙῚΙΝΒῈ ΟΥ̓ ΤΗΣ ΕΝ. 

Ι. ΤῊΕΕΒ Το το ποὺ τη πρ' 1ὰ (6 ΘΑ] ]οδὺ ἀρο8 οὗ {πὸ που] τη αὶ 
Ὑ800, Βρυδίηρ [Π6 ῬΟΤΤΟΥ δῃα βίσθηρσία π ]Οἢ ΠΟΥ Ροββοδβοα ἰο [86 ρῃτ- 
ῬΟΒ68 οὗ Αἰ! ἀσαὶ υϑυγροα ὑροη {πο ῖν θα κοσ ποῖ ρῃθουτα. δυσὶ γγ89 
ἘΠ6 οΥἱρίη οὗ [86 Κιπράομπι ἰουπᾶοὰ ὈὉγῚ Νιητοα (θη. ΣΧ. 8---10.), 
ΜΓ Π086 ΠΒΠ16 βρη 68 ἃ γοδεῖ; δηὰ 10 18 Βυρροβοα ἴο μαννα βδθῃ ρίνθῃ 
Βυῖπ, ἔγοσω δὶβ γοὐθοοη οὐ {π6 ἴανγα οί οὗ (ἀοα δηὰ ἴδῃ, απὰ βὰρ- 
Ρογηρ ὈΥ͂ ἴογοθ ἃ ΕΥΤΘΠΗΥ ΟΥ̓ΟΡ ΟἴμθσθΌ ἊἈΔ8Β τηδῃκίὶπα οοῃεϊηποα ἴο 
ἸΠΟΥΘΆΒ6, αΌΔΓΓ6ΪΒ δηα οοηίοδίβ που α παίυγα Πν αὐῖβο, πα βργοδαϊηρ 
ἔγοια ἱπάϊνιἀυα]8 ὕο ἴλπα11168, ὑσ1068, δηὰ πδέϊοπβ, ρσοἀυοοα ψαγθ. Οἱ 
18μ6 τ] ατγ αἴἴδῖγα οὐ {Ππο86 ἰπλθθ τ μάνα ὙΘΙῪ πηρογίδοϊ πούς 68 ἴῃ 
1η6 δογρίυγοβ. ΤΏδθ6 ὙΆΓ8, ΒΟΥΤΘΥΟΥ, ΔΡΡΘΑΓ [0 δᾶνθ Ὀθ6θὴ ποίῖηρ 
ἸΔΟΓΘ ἔμβῃ ΡΓΘαΔΙΟΤΥ ᾿μουγβίοηβ πκ ἔποβα οὗ {π6 Μοάσγιηι Βεάουϊη 
Ατὐδῦβ, 80 οἵζθη ἀβθβουι θοαὰ ὈΥ οὐϑηΐαὶ ἰγάνο]]θσθ ὙΠ6 ῥαίτδγοῖ 
ΑΡγβϑῆδῃ, οἢ Ἰθαγπῖπρ; ἐμπαὺ Π18 Κιμβπιδη 1μοὐ Δα Ὀθθὴ ἴδῃ οαρίνθ 

1 Ῥοδογίθ᾽5 Οτίοηϊαὶ Π]υδίγαίοηβ, Ρ. δδ8.(ἁ ΒιΓΑΥ ὈορζδΥΒ ((Π6 βάτο ἐῃ Πρ οπὶ οὔ» 
ΒΟΤΎΟΙ δἰδίθ8) ποῖ ὉΠ ΓΘΟΏΠΘΗΓΥ τηδῖζο 186 ΟΥὨ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙῺΒ δἰσα ας (0 ἐμαὶ υἱξοτοὰ ὉΥ [9 
πηίδι τι] δἰονναγά ἴῃ 1 Κὸ χνυὶ. 8. 1014. Ρ. δ64. 

3 Μ|ο 8618 8 ΟΠ ΠΟ ΠΓΙ65, νοὶ. 11. Ρ. 249. 
8. 241π᾿5 Ατομεοϊοχία, Ὁγ ΤΠ ρμ δαὶ, Ρ. 198. ᾿. 
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δγ ΟἸΒοἀονϊδοιλοῦ δπα ἢ18 σοη θαθγαΐθ ΘΒ ΟΥ ΡΘΕ Κίηρπ, τηυβίογοα 
ἣ]8 ἰγαϊ "θα βογυδηΐβ, ἔὔγοα δυηάγοα δηᾶ οἱρηθοοη ἴθ ΠΌΡΟΥ ; δηᾶ 
οομαῖπρ' ἀραϊηδύ [86 ΘΏΘΙΑΥ͂ ΟΥ̓ πΙρΐ, μα αἰν]ἀ6ἀ [18 ἔογοοθβ, δῃᾶ (οίϑ}}Υ 
ἀϊδοοπιῆ! δα ἐΒο. ((δη. χὶῖν. 14--16.) Τα οΟΥΠΟΣ ραϊγαυοῦϑ 4180 
ΔΙΤΩΘα {86} Βευυδηΐβ δα ἀδρϑηάδῃίβ ΒΘ ἃ ΘΟμβιοὺ τγᾶϑ ὀχροϑοίαα, 
(θη. χχχῖὶ, 7---12. χχχη, 1,}} 

Π1|. ΑἸτδουρὶ {π6 “ 6ν]8 ἀγα ΠΟῪ {Π6 ὙΘΥῪ ΤΌΥΘΣΒΟ οὗὁἨ Ὀοΐπρ' ἃ τα }}1- 
ΤΑΥΎ ῬΘΟΡΪΘ (1 ἡ ἢΙοἷ Οἰγουπηδίδῃη 6. Ὁ76 ΤΩΔῪ ΤΘΟΟΘΉΪΒ6 {86 ΔΟΘΟΙΩΡ]18ἢ- 
τοϑηΐ οὗ ργΌΡΠΘΟΥ 3), γοῦ δῃο ΘὨΕΥ (ΠΟΥ ὝΘΙΘ ΘΠ ΠΘΆΑ]Υ αἰδιϊπριβηθα 
ἴον {ΠΟΘ Ῥγόνγοθβ. Βυΐ {86 πού 68 Θοῃοουπίηρ' (Π6} ἀἸβοῖρ] 16, Ἡ ΠΙΟΝ 
ἅΓ6 ῥγϑβθηϊθα ἴο ὰβ ἴῃ πὸ βδογοὰ ΥΥ γι ηρδ, ἀγα ἔδυ δῃὰ Ὀτιοῖ. 

ΤῊΘ 878 1ῃ ὙΈΏΙ1ΟὮ {π6 [ΒΥ 61} 068 ΤΟΥ͂Θ Θηραροα, 66 οἵ ἔνγο Κἰηαβ, 
οἰ Π6Γ βιοἢ 88 ΤΟΙ͂Ο ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ ΘΠ] ηΠ6α ΌΥ͂ αἰνῖπ6 σΟΙΩΠ8ΠΩ͂, ΟΥ Βιοἷι 
88 ὝΘΙΘ γΟ]πίδγυ δπὰ δηΐογοα ρου ΌΥ͂ (6 ῥγΐηοα [Ὁ δυθησίηρ᾽ ΒΟΙῚΘ 
ΒΒΌΟΠΔΙ δῇτοπίθ, δηα ἰὼ ῦ [86 ΠΟΠΟῸΡ οὗ (Π6 βονογοϊσῃηίυ. Οὗ τΠ6 ἔγεῦ 
ϑογὺ τ γα ἴΠ086 Ὁὑπάουίακοη ἀραϊηβῦ {86 βου θη δύ οη8 οἵ (δπδϑη, ἡ ΒΟμλ 
(οὐ μεᾶ ἀδνοίρα ἴο ἀρδίγαοίίοῃ, νἱΖ. {μ6 ΗἸ 68, (86 Ατηογιΐοθ, {86 
Οπμδβηϊίαθ (βοῦν 80 681164), [ῃ6 ῬογΖΖιίθθ, (μ6 Ηϊνιῖοβ, (Π6 9 6- 
βιυιοῖῖοδ, δηα {π6 ΟἸγραβιοθ. ΤἬΉΘΒα π6 [6γα 6] 168 τ γα οοιηταδηοά 
ἰο Ἔχ γραϊβ, δπα ἴο βθ.16 1Πποιηβαῖνοθ ἴῃ {Π6ῚῚ ρ]αοα, (Πδυΐ, νἱ]. 1, 2. 
δΔῃὰ χχ, 16,17.) ΤΏ οτΘ τ γα ᾿Ἰπάθϑα οὐμοῦ παίϊο 8 γῆ0 Ἰμαρ θα {Π18 
ΘΟΙΠΙΓΥ ἴῃ {86 ἀαγβ οὗ ΑΡγϑἤδια, 88 πίΑΥ Ὀ6 Βθϑῃ ἴῃ (ἀβῃ. χυ. 19, 20. 
Βαυΐ (Π686 δα οἰ ΠῸΥ Ὀδοοτὴθ οχύμποι βίηοο ἰπαὺ {π6, οΥ μοϊηρ δυΐ ἃ 
5.18} ρΡΘΟΡ]9 Ἴ6 76 ἱποουρογαίθα τὶ [86 τεῦ. Τὸ {0686 Βαύθῃ ΠΑΌ]ΟῺΒ 
Ὧ0 δ 8 ΟὗἮ Ρ6800 ὀραϊα μα οἴἴεγοα ; ἔου, θοϊηρ συ] οὗὨ ρστοβϑ 140]8- 
{γ168 πὰ οἴμοσ ἀοίθδθίδ!]α νἱοθδ οὗ 41} Κιπάβ, (ἀοὰ ἐπουρῃῦ ἰθοτα υπῆϊ 
ἴο νϑ 8ΏΥ ἸοΠρΡῸΡ ὌΡΟη (δ 6 ἴλοο οἵ [πΠ6 οαγίῃ!. Τῆθθ6 878, ἐπὰ8 υπ- 
ἀογίδκθη ὮΥ 116 οομμμηαπᾷ οὗ (οὐ, τ γα οΑ]]6α {Π6 τοαγ8 97 δε 7,ογά, 
οὗ πο ἢ 8 ραγ οι αν σοοοχὰ βθϑβ ἴο αν Ὀ66ῃ Καρί, 88 τηθηςοπϑά 
ἴῃ ΝυμΌ. χχὶ, 14. 

Ιη ἰδ6 γνοϊὰῃ ψῶ78 οὗ {π6 ΒΓΔ 168, τ ΒΙΟΝ ΓΘ υῃαἀογίδοη 
ὍΡΟΙ ΒΟΙΔ6 παίϊομδὶ δοοουηΐ, βι0ἢ} 88 πηοδί οὗ [8οβδα ΟΓ6 ἴῃ [6 {1π|68 
οἵ {86 Φυᾶρεβ, σβδῃ {6 Μοαδβθιύθβ, ῬΕ})1βίπ68, ἀπαὰ οὐδ ποῖρῃθουτ- 
ἵηρ᾽ ὨΔΌΟΩΒ ᾿πμνϑα θα {Β6ΙΓ ΘΟΌΠΙΤΥ, δπα Βυ0ἢ 88 (πδὶ οἵὗἨ 1 αν] ἀραϊηβῦ 
ἰδ6 ΑἸαμπηοηϊεβ, ἡ μοβ6 Κρ δὰ υἱοϊδίθα {86 δὴ οὗἩἨ πδίϊοηβ ὉΥ͂ 
ἸΏΒΌΠ Πρ Π18 Δ ΒΑΘ οΥ, ---- {ΠΟΥ6. ΘΙ, δογίδιη στ] 68 ΘΒ Ὀ Π8η6α ὈΥ͂ 
αοῦ, πὶ τοῖν ΜΟΓΘ ἴο τορυϊαία {μοῖν οοπάποί, ΒΟ ἴῃ [π6 ππαονίδκιην 
ἃπἃ σΑΥΥΥ σ᾽ οἡ οὗ {π686 ψγᾶῖβ.0 ΑΒ, βτβί, {86 Ὺ ὍῸΥΘ [0 ῥγοοϊαϊμ 
Ῥθδοδ ἴο ἔβοια, τ Βῖο, 1 ΠΟΥ δοοορ θα, {πΠ686 Ρθορ]θ ὑγεσα ἴο ὈθοοῃιθΘ 

} ὙΠΙ8 βεοϊΐου ἱβ “ἢ ΘΗ͂Υ ἰγδηδίδιθα ἴγοσῃη ΟἿ] το" 8 Ἀἰβδοσία ἰὴ δὼ ἴα ΜΙ|Ὶο0 ἀ68 
διηςίοηδ ΗξΌτγουχ, ἰπβογιθα ἴῃ (86 τὨϊγὰ γοϊασηο οὗ ᾿εἷ8 Οοιητηοηίδίγο {ω1τ|όγ4]6 βὰν [Δ ΒΙΌ]Ο, 
δηά αἷδο ἴῃ νοὶ]. ἱ, ὑρ. 305---2940, οὗ Πἰ8 “ Ὠἰββογίδεϊοπβ 401 ρθανθηΐ βοῦν ἀθ Ῥγοϊορο- 
τοῦποα ἀδ 1 Ἐογτατο; " ποῖ, ἴθ τὴ6 ἡπάρτηοηὶ οὐὁἨ ἴὴ6 ςο]οὈγαιϊεά τοι οἶδη, π6 ΟΠ νοῦ 
Ἑοϊατγὰ, ἀϊδοῦδθοθ 86 τι ΑΥῪ δαὶ γβ οὐ ἴπ6 ΗΘΌγοννΒ ἢ 80 Τηποἢ} ΒΟΟΌΓΔΟΥ 8ηα Κηον- 
ἰεάργο 88 ἴο ἰθδῦθ βΒοβσ οὶ Υ ΔΠΥ τοοτὰ ἴοῦ δά αϊτίομβ. (1) δβεγίδείοπ οἡ ἴ8ὸ ΜΙ|ΠΔΥΥ Τδὸ- 
ἐἰοβ οὗἩ (Π6 Ἠδφῦτονβ, ἴῃ νοὶ, 11}, Ρ. 685. οὗἨ 1Π6 [ο]ο Επρ δ ἰγαηβίαιίοη οὐὗὁἨ (δἰ πιοῖ δ 1)16- 
Ἐἰοπάγγ.) ΤὮο Π)ἱεδογιίδιίοη οὗἩ (ἢ6 ΟΠονδαιϊοῦ Ἐοϊαγὰ πᾺ8 αἷϑὸ Ὀθοη οοῃδιιϊοᾶ ; ̓οσοίῃοῦ 
πῖῖ ΑἸ Οτ 8 [πϑῖ. Ηογπι. σ ει. Ταβῦ. ἴοπι. ἱ, ΡὈ. 239 ---947.; β΄ μη}: Αὐοπεβοϊορία ΗοὈγαείΐςδ, 
ΡΡ. 182---Ἰ46.; Φδῆη, Αὐομεοϊορία ΒΙΌΙΪοα, 88 266 296.;: Δοκοιτηδηη, Ατομεοοϊορὶα ΒἰὉ- 
πο, 88. 260---288. ; ΗοπιοἾΒ Ηἰδεῖ. οὗ 16 δόννβ, νοΐ. 11, Ῥρ. 808---816. ; Βηιαπίης, Απιᾳ, 
Ἐοῦτ. Ρρ. 74---91.; Οδγρζονΐ! Απιεϊφαϊαἴοβ αοπτῖ8 ΠοΌτεεθ, ΡΡ. 6656--671. 

5 ὅὃρο [οουἱῖ, χχυὶ. 86.; θοῦ. χχυλὶ, 65, 66. 
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ἐσ ρυίαγοβ ὕο ἱποτὰ; δυΐ 1 ἔμ6Υ τοῦδε, 411 ἔπ 6 τγδ]θβ, Ὁροι θοβιθριησ 
{6 ΟἸΓΥ, σογα Δ] ονοα ἴοὸ "6 Ἴμε, 16 186 Ἰβγδϑι ἴθ ἐποῦυρεὺ δὲ; δῖ 
1Π6 σοι πα [1116 ὁμ68 6 Γ6 ἴο 6 Βραγϑά, δηᾶ {π6 σδί!]θ Ὑ 1} τ[ 6 
ΟἾΠΟΥ ροοάβ οὗ {86 οἱἵγ πϑγθ ἰο Ὀϑ]οηρ, 88 8ρ0}}, ἰο {π6 1βγδ6] 168. 
(θσεαι. χχ. 10---1ὅ.) ϑεοοπάϊνυ, ἴῃ θϑδίθρπρ' ἃ οἱΐγ, (Π6Ὺ 6 γ ποὶ ἴο 
ΟΠ ὈΠΗΘΟΘΒΒΑΡῪ Μαβία δηα ἀοργθδοῃ8 ; ἔ0Γ ἱπουρ (ΠΘΥ ΤΟΓΘ 
Δ]οννοᾶ ἰο ουὖ ἀογγα ὈΑΥΤΘη ἴΓ668 οἵ 4]] βογίβ, ἰο βοσνθ [6 Ῥγσροβαβ οὗ 
{Π6ῚῚ ΔΡΡΙΌΔΟΒΘΒ, γοῦ {Π6Υ ψογο ΟὈ]ροα ἰο βραγθ {86 ἔγιιις ἰγθθβ, 88 
ὈοΙΩρ, ΠΕΟΟΒΒΑΙΎ 0 δΌΡΡροτί 1π6 ᾿ἴνθβ οὗ {Π6 ᾿ημαθ δηῖ8 1πὰ ἐγ 
ἀπηε8, ἤθη {π6 {616 τα ποοῦγ, τ] ἢ γα [Π6 Οοοαδίοι οὐἁὨ {ῃ 6}, ρχθ- 
βαῃΐ Βοβυ 0168, βμουά ΡῈ τοπιουθὰ δηὰ ἄοπθ αὐγᾶὰγ. (Πϑυΐ. χχ, 
19, 20. 

ΤΏΘ ΒΕ ἴῃ 16 Βαρὶπηϊηρ' οὗἁἨ {Π6ΘῚΓ ΤΟΡῸ]16, ΔΡΡΘΑΓ (0 ανθ 
ὈδΘη 8 ὑϊππηοσοῦβ δηἃ σΟΥΆΓΑΪΥ ΡΘΟΡ]Θ ; {Π6}]Γ -Βρὶ γι 8 σογα Ὀγόκθη ὈΥ͂ 
{ποῦ Ὀοπᾶδρθ ἴῃ Εργρὺ; δηα {π18 686 ἴθιηρϑὺ 800} Δρροαγϑᾶ ὕροη 
[6 Δρργοδοῖ οἵ ῬΒδγδΟῖ δηα 18 δυτγ, Ὀοίογο {86 Ιβγβϑ 68 ραββοᾶ 
Τῃγουρὰ [Π6 Βιοα 868, ψΒΙΟἢ ταδάθ ὑΠπ6 ΠῚ ΤΩΌΣΤΩΌΣ 80 τσοὶ ἀραϊηδβὶ 
Μόοβο. (Εχοά. χὶν. 10, 11, 12.) Βυΐῦ ἴῃ πο ᾿μπβίδβμοο τγαϑβ {Π6ῚὉ 
ΘΟΥΑΥ 66 τόσα ΘυἹἀδηΐ, (πΔπ ΜΘ {Π6Υ Ποαγὰ (86 τοροτύ οὗἉ (Πα Βρῖθ8 
ΘΟΠΘΟΓΏΣΩρ' ἐπ 1 Πα πὲβ οὗ {π6 ἰαπάβ, σῇ] Τἤγονν (Ποιὰ Ἰπίο ἃ Εὲ 
οὗἨἁ ἀξβρδῖγ, δπᾶ τρδαθ {Πβϑῖὴ σϑβοῖγθ ἴὸ σϑίασηῃ ἱπίο Εἰσγρί, πού ἢ- 
Βίδπαιηρ 411 ῃ6 τοΐγδοὶθβ στουρῃῦ [ῸΓ ἰμοὰ ὈγΥ ὐοα. (Νυμῦρ. χὶν. 
1---6.) [ νγαβ οῃ {818 δοοουπί {πα΄ αν, τ]ὸ γγα8 τι 6}} δοαυδϊηἰοά 
ἢ ὑποῖν αἰβροδι οι, βαγβ, {πα΄ ἐΐοόν φοί ποΐ ἰδ ἰαπά ἵπ ροϑ5ο8εΐοπ ὃν 
ἐλεὶγ οἵἱοπ διοογά, πεὶίλον αἱά ἰοὶ) οἷοι αγῆὶ βαῦὺὸ ἑΐεηι, διιΐ ἐὰν τίσλέ 
λαπά απά ἐλίπο αγηι, απά ἐδ ἰἰσὰξ οΥΓ ἐὰν σομπίοεπαποο, δοσαμδβ ἕδοις 
λαάβὲ α ζαυοιν μπίο ἐΐεπι. (Ῥ 588]. χ]ῖν. 83.) 

ΑΥΙ͂ΟΣ {Π6 1] ἀεραγίαγο ἔγομι Ερυρί, {πΠ6 8016 οὗ {π6 τηθῃ, ἴτοπὶ 
ὑπσθην γθαγβ δμἃ ἀρ ΑΓαδ, τ01] [86 ἀρ οὗ ΗΡῪ (ν Βθη {Β6Υ ταῖρὩῦ 
ἀοχμδηά {πον αἸβοβαγρα 1 {Π6Υ Οἢ 086), ἡχο γα 1140]6 ἴο τα] Π ΑΓΎ ΒΟΥΨΊΟΘ, 
186 ργιθϑίβ ἀπᾶ 1,ονιο8β ποῦ ὀσοθρίβα, (ΝΌΡ. 1. 8. 22. ; 2 ϑδιι. χχὶ, 
20.; 1 Κιηρβι, 86.) 11Κα 1Π6 τι} 114 ἴῃ Βοπλ6 σου 168, δπά {86 
ΠΆΓΟΥ που ΑΙ ΠΘΟΙΒ οὗ ᾿μοθδμοη δ {818 ἀν, [ΠΟΥ ΜΟΓῈ δἰ γαγ8 
ΓΟΔΟῪ ὑο 8886 10]6 δὖ {86 βῃογίθδί ῃοΐΐοθθο. [1 16 ὀσοδβίοη ΨΟΙΘ 6Χ- 
ΤΟ ον υγροηΐ, αἰδοίϊηρ {μοἷσς οχϊβίθποα 88 ἃ Ῥθορὶθ, 41} οσα βυχμ- 
ΤΩΟΠΘα ἰο ΑΓ; Ὀυὺ ΟΥΙΠΑΤΊΪΥ, ΒΘ {Π6Γ6 γγα8 ΠῸ ΠΘΟΘΒΒΙΓΥ [ὉΓ 60}- 
νόκιηρ {86 ψΠ016 οὗἉ {861} ἔόγοθϑ, ἃ β6] ϑοοῃ νγγαϑ πδάθ. Τὰ Φοβῆυδ 
οἤοβο ὕνοϊγα ἐπουβαηά τ6ῃ, ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ [0 αἰδοῖ {Π6 Ατηβδ]οκιίθ (Εἰχοα, 
ΧΥΙΣ, 9, 10.): ἴῃ {Π6 νὰν ΠῺῈ [86 Μ|ΙΔΙΔὨΙῦοΒ, ομα ἐπουβϑηα τηθ ἢ ΘΥΘ 
βοϊϑοίθα ουῦ οὗ 6δοῖ ἐσῖθα (Νυμλῦ. χχχὶ. 4, ὅ.), δῃά ἴῃ (86 ΓΒ δβϑϑυ]ύ 
ὌΡΟΣ {86 οἷἵγ οὗ ΑἹ, ἰγϑο ἐπουβαπὰ τθῃ σοῦ θιαρὶογθά, (ΦΌ8}.. υἱ!. 
8, 4.) Τα ἈοΟΙ οἵ δυᾶροβ ΙΥ ΙΒ ἢ68 πυπηοτοῦβ ᾿πβίδποθβ οὗ (18 τη 9 
οὗ βοϊδοεοοῃ. Ηδπηοα γψὰ το ἴῃ {π6 δοσιρίυγαβ οὗ ολοοσίπο [86 τχθῃ, 
ποὺ οὗ Ἰονγίηρ ἰμθω, [πὰ Πκ6 τωδῆηθῦ, Ὁποῦ {μ6 Βοιηδη τορυ]1ο, 

ΤᾺ τοοἼοθῃὲ ἔγαυ ]ογ ἰῃ (80 ΗΟΪΥ Τιδηᾶ, ἀοβουὶ δῖηρ [0 ῥγόβοης βίδῖο οὐ Μουμς 1 ΌΔΠΟΗ, 
ΒΆΥ͂Β, {πὲ ““ ΟΥ̓ [Π6 ρεδβϑηΐβ, στοαὶ ΠΌΤ ΌΟΥΒ ΘΑΥΤῪ ἈΓΙΏ8. [ἡ ἤμβοί, δυόγῳ γΟΌΠ ΠΊΔἢ ΤΏΔΥῪ ἴῃ 
ΒΟΙΠῚΘ 86η86 ὃὉ6 ΠΑ] ]6ἀ 8 βοϊάϊοτ, ἀπὰ σου] ᾿ἱπ σ886 οἵ ποοᾶ τη: δίοσ 88 δυςῇ : ἴ6 σα νυ οἢ 
ΒΟΥΥ͂ΘΒ Ὠΐτὴ [ῸΓ Βο]ὰ δρογΐ δηὰ ββίθῃδηος 8 ΓΟΔὰγ ἴῸΣ (ἢ 64}} οἵ ψ87 ; δηὰ ἢἷ8 ἀἰβεϊ ρ]π6 
σοηβϑὶδ ἰῃ ἴῃ 6 Ὀγδοίηρ, ὨΑΓΑΥ Δ 0118 οὗ 8 πιοπηιδίηθον, ον. ὟΥ. Φονοῖν Ομ γι βιδη 
ΒΟΆΓΟΙ 68 ἰὴ ϑγτία, Ρ. 74. (Ιοπάοῃ, 1825, 8νο.) 
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11 [ἢ 6 οἸ{1Ζ6 8 οὐ {π6 ταΣ] ΑΓ ἀρα (βαυθηΐθοῃ ἴο ἔουίυ -ϑὶχ γ6 8.8) ὙΟΓΘ 
ΟὈΠσοά ἰο βοῦγθ ἃ οθγίδίπ ἢυτηῦατ ΟοὗἩὨ οατηραίρτιβ, ἡ μ6 [ΠΘῪ τγ6 6 
οομαπιδηάθα, Οπ {8Π6 ἋΔΥ Δρροϊηίθα {86 δΘοηδ1}8 ἴδια ἃ ἰονυ (αεἰοοίμηι 
λαδεδαπξ), ὉΥ {μ6 αδβϑϊβίδῃοα οἵ {Π6 τα] ΑΥΎ ΟΥ ἸΘρΊΟΠΑΡΎ {τ η68 ; 
Β6η ᾿ὑ γ͵8 ἀσδίθστηϊηθα Ὦγ ἰοῦ 1π δύ Δ ΠΟΥ {π6 {1068 μου] 6 
ο}1., ΤΠ σοῃβυῖβ ογάογοα βοἢ δ8 {Π6Ὺ μ]αβθα ἰο 6 οἰϊρα ουΐ οὗ 
ΘΔΟ ἢ 106, 8η4 ΘΥΘΥΥ͂ ΟΠ6 γγ8ὰ8 ΟὈ]Π]ροα (0 ΒΏΒΥΨΘΥ ἴ0 ἢ]Β ΠΆΠ]6 ὉΠΟΥ͂ 8 
ΒΟΥΘΤΟ Ροηδ]γ. ΟἹ οογίβι ἢ ΟΟΟΆΒΙΟῚΒ Βοηγ6 οὗ {86 τηοβὺ τϑγδοίουυ 
Ὅογ Ῥυΐ ἰο ἀραίμ. Τὸ [86 δον ἀδβοσρϑα τιοᾶβ οὗ βοϊθοίϊηρ 
ΤΟΟΡΒ, ΟἿΣ ΟΘΥΙΟῸΣ ΡΥΟΔΌΪ Δ]].ἀθα, ΤΠ Π6 βαϊὰ {πα πιαὴν ατὸ 
οαἰϊοα, διιξ ἔειο ελοεεη (Μαῖὶ. χχ. 16.}); (μ6 ρτοδῖ τῆδββ οὐ {86 Ῥθορὶθ 
βοϊηρ' οΘομῃνθηθα, ομοῖοθ νγ88 τη8616 οὗἉ [πΠ086 ψῆῸ ψ6Γ6 ὑπ ταοβί Εἰ [ὉΓΣ 
ΒΕΓΨΊΟΘΘ. 

ΤΙΐβ ποθ οὗ βεϊθοϊηρ Βοϊ ἀἸοσβ δοοουμπίβ ἕο [π6 ἰοττηδίίοι οὗ {μο86 
γαδὺ ΔΥΤΩΪ68, 1 ἃ ὙΘΤῪ Βῃοτέ βΒρδοθ οὗ ὕμηθ, οὗ ὙΠΟ πὸ τοϑδα ἴῃ (Π6 
ΟἸΙὰ Ταοδίδιμθπί. ΤᾺΘ τη οὗ Φαῦοβῃ (168, το, ἴῃ {86 Ὀερτηπίηρ οὗ 
ΔῈ] Β τοῖσι, τ τα Ὀοδιοροα ὈΥ {π6 ΑτἸητηοηΐίοβ, μα ΟὨΪ]Υ βανθη ἀαγβ᾽ 
ΤοΒρΙΐα ρίνθηῃ ὑπθῖλ ὑο ΒΘΠα ΤΘΒΒΟΠΡΌΓΒ [0 {Π6 Θοκδίβ οὗ 1βγϑϑὶ, δίἵοὺ 
ψ ΒΙΟΒ,, 1 πο το] οὗ σδὰθ ἴο ἵποιι, (ΠΟΥ ΤΟ [0 ΘΙ ὉΡ {π6 ΟἿἷγ δῃά 
δανο {πο ὶν Ἔγϑβ ρμαυὺ ουἱ, ποῖ τγᾶ8 {π6 θαβί δοπαι:οι, 10 βθθιηβ, {μ6 0 
οου]α ῥγοουγο. ἀ ϑδια. χὶ. 1, 2, 8.) 4.8 βοοὴ 88 381} νγὰβ Ἰηοχτηϑα οὗ 
10, 6, ὈΥ͂ 8 βυγθο 108] ταργοβαηίδίοι οὗ οαὐίηρ 8 γοκα οὗ οχϑῃ ἴῃ 
Ρίθοα8, ἃπα βαπάϊηρ {Π6πὶ 411 οὐδ [βγ86], βρη ῇῆδα παῦ μου] 6 ἀοπθ 
ἴο 1Π6 οχϑῃ οὗ ΕΝ, 88 α1Ἰἃ ποῖ ἈΡρϑασ ὑροὶ [ἢ18 βυτησηοηβ. [ἢ 60η86- 
ἀῦθη66 οὗἉ [Π18 διιτοη8, γγ6 Βπα ὑπαὶ Δ δΊΤΩΥ οὐἨ ἐΐγοε ἠἡμπάγοά απά 
ἐλίγίψ ἰλοιδαπαῖ πιοπ 88 [ΟΥτηθα, Π0Ὸ το]ϊουθα {π6 μ]δοα τὰ Πῖπ (86 
ΒΟΥΘῺ ἀδγβ Δ]ονυοα ὑβθθ. [π1|κ6 Τῆδηποῦ, πη 1π6 Ομ] άγθη οὗ 
18γδ6] "δὰ μοαγὰ οὗ {πὸ οὔἶτηθ ὑπαῦ νγχδ8 δοτωγηϊ θα ὈΥ {1π6 Ἰπμα ιίδηΐβ 
οὔ ΑἸ ΘΔ ἀραϊηδὺ (Π6 1,6ν16 Β ΘΟΠΟΌΡΙΏΘ, 1ὖ 18 βαϊα, (μα {Π6γΥ τοβοϊνϑὰ 
ποῦ (0 τοίασηι (0 {86 1 Ἀουβ88 {}}} {86 Ὺ μδὰ ΠΥ ἀνθηροα {818 1ηβι]} 
Ὁ υὐς. Χχ, 8.), δῃα ΔοοογαπρΊγ, ρου {Ππ6 {106 οὗὁἨ Βα] τη τοί ηρ' 
ἴο ἀαἰἴνοΥ ὈΡ {δε 86 ΤΘΠ, 8 ΔΙΓΙΩΥ͂ 88 ΒΟΟῚ ρα ΠοΓΘα ἰοροίμον οὗ ἴΟῸΓ 
Βυπάτγοα {πουβαη τηθῃ οὗ νᾶ. (γεσβο 17.) ΝῸΣ νγχὰβ (88 ρῥχγουἹαϊηρ; 
οὗ 16} Δυτηΐθβ ἩΓῸ ΤΙΘΟΘΕΒΑΓΙ6Β ΔΗΥ͂ Ἰροατηοπύ ἰο {π686 βυάάθῃ 
Ἰονῖθβ; ἴον ἴθ {π6 θορίπηϊηρ οὗ ἴπΠ6 «ΘΟ 18}} ΤΟρΡΌΌ]1Ο, ἘΠ ΘΓ ΔΥΠῚ168 
σΟμ ΙΒ ηρ' ΔΙ Ορ ίΠοΓ οἵ ᾿ΠΊΔΠῪ, ΘΥΘΓΥῪ ΟΠ6 ΒΟΙΥΘα αὖ Π1Β ΟὟ ΘΧΡΘΏΒ6, 
8ηα ΟΥΟΙΏΔΙΪΥ οΔΥΓΙοα Ὦ18 ΟὟ ΔΙΊΏΒ ΘΠ ῬΓΟΝΊΒΙΟΠΒ δ᾽οηρ᾽ νγ] ἢ ΠΊΤΩ, 
Απά ἰδμυβ νὰ ἢπά {μπαύ “6886 βοῃηὺ 8 ΒΌΡΡΙΥ οὗ Ῥσονιβίομβ ὮὉγΥ [αν] ἰο 
μῖβ οἴμοσ {ἄγθθ. βοὴβ πα ἡ γ6 ἴπὰ 58} Β ὁδίὴρ (1 ϑδγμ χυὶ!, 18. 17.) 
ὙΠ] ἢ ραν 1λαντὰ δ Ορροσίυπ! νυ οὗ Θηραρηρ; (ΧΟ! Ἰλ0ἢ ; δηα {18 νγὰβ 
[86 οΠϊοῦ τϑββοι ΜΨΠΥ {πΠ6ὶγ γΑΥΒ ἴῃ {{|086 ἀαΥ8 τ γα ΟΥ̓ ΑΥ]Υ Ὀαΐ οὗ 
8. Βῃοσγί σοπθηυδποθ, 10 Ὀοῖηρ' ΒΑΤΑΪΥ ῬΟΒΒΙ01]6 (μδΐ 8 αῦζο ὑθοᾶν οου]ὰ 
Βϑ᾽δῦ ἸΟΠρ ὌΡΟΩ ΒΌΘΙΒ ῥΓΟΥΊΒΙΟΠΒ 88 ΘΥ̓ΘΙΎ ΟὯΘ ΟΔΥΤΙΘα δ᾽]οηρ ἸΏ 
ΐ. ΑΥΟΣ (86 πιο οὗ ϑοϊοιμομ, ἐποῖὶσγ δυτηΐθθ Ὀθοϑηθ ψϑβι νυ πι.- 
ΙμΘτοῦΒ: Μὰ τοδα (δα ΑῬι)αἢ Κιηρ οἵ Φυάαῃ μαὰ δὴ ΔΥΤΩΥ οὐ ἔουγ 
Βυπάγοα ἱπουβαπά τλθη, πὶ ΒΙΟΒ μα Τουρηῦ Φογοθόοδτα Κίηρ οὗ 
16γ6], γμὸ μαὰ ἀοιθ]6 ὑπαὶ πσροσ (2 ΟἼγοη. χὶϊ!. 3.), δπα τὲ 18 
βαϊὰ ἰμοτὸ σοσα ἔνθ Βυπαάγοα ἰπουβαηαὰ [}]]6ἃ οὗἉὨ « 6γοθοϑιῃ Β ΔΥΤΩΥ. 

1 Ὧγ. Αἄδτ 8 Ἐοπιδὴ Απιΐαυϊιῖο8, ρ᾽. 8362, 868, 561} οὐϊὲ. 
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(τοῦ. 17.) Αβὰ ἰεϊπρ οὗ Φυάδι πιδᾷ δὴ ΔΙΤΩΥ οὗὁἨ ὨΘΑΥΪΥ δἷχ Ὠυπάγοα 
1βουβαῃα τλθη, ΏΘῺ ἢ6 νγ)γᾶ8 αὐϊδλοκοά Ὀγ Ζοσδῃ (86 ἐπεμιορίδη ψ ἢ 
Δ Βοβί οὗ ἃ τ ]Π]ο οὗτηθη. (2 ΟἼγοη. χῖν. 8, 9.) «᾿ϑβοβθαρῃδὶ Κίησ 
οὔ υάαϊ δά οονθῃ πυπαγοα δπὰ βΙχτῪ ἰΒβουδαπα πχθη, τ! ουΐ ΤοοΚοι- 
ἱησ᾽ [86 σ,ΑΥΤΊΒΟΏΒ 1 18 ΤΟΥ Προ μ]αοθβ. (2 Οἤτοη. χυῖὶ. 14---19.) 

γατγίουβ του δ οη8 τ γ6 τηϑ6 ὈΥ Μοβθβ Θοῃοογηϊηρ {Π6 [5Γ66}}18} 
ΒΟ] ἀ16γβ, τ] οἢ ἀτο οπδγδοίοσιϑβοα ὈΥ θαυδὶ τ ιβάομη δηὰ Πυτηδη Υ. 
Νοί ἰο γστοροαῦὺ ψῆϑῦ ἢ88 δἰγοδαυ Ὀθθη ποίϊορα 1 Ρ. 220. χα ΠΙΔΥῪ ΓΤο- 
τοϑυῖκ (μαύ {π6 [Ὁ] ον ηρ οἶαβθθθ οὗ Ῥϑύβοῃβ ΘΓ ὙΠΟ]]Υ δχορίοα 
ἴγοτα τ ἈΥῪ βοσνῖοο. (Π)οαῖ, χχ. ὅ---8., χχῖν. ὅ.); Υ]Ζ. 

1. Ησ, νῇο δᾶ θυ} ἃ ὩΘῊῪ ἢουΒθ, δπα ἢδα πού ἀσαϊ!οεαίοα 1"{, γγδϑ 
ἰο τοὔσσῃ ΒοιηΘ6, ἰ6δύ ᾿6 βῃου]ά ἀ16 ἴῃ θαΐ]6, δῃά δῃοίμογ τηδῃ ἀθαϊοαῖθ 
ϊ, ΕὙο {ΠπΠ6 {Π||6 οὗὨἍ Τα]. χχχ. -- Α΄ βαΐπι οὐ ϑοηρ αἱ ἐλο ἀοαϊοαΐξίοπ 
00 ἐλε λοιιδο 00 αυϊά,----ἰι νγγὰβ ουϊ ἀθμΕῪ ἃ. ουβύοτα ἴῃ [6γ86] ἴο ἀδαϊοδίο 
8 ΠΑ Βουδα ἴο Φοῃονδῖ, ΙΓ ῬΓΆΥΟΥ, Ργαῖ86, δηα {μδηκερὶνιηρ, ἴῃ 
ογάοσ ἴο οὈίδϊῃ {μ6 αἀἰνίηο Ὀ]Θββίηρ. 

2. ΤΒοβα ψῆο Βιᾶ ρμ]απίθα 4 υἱῆθ ΟΥ̓ ΟἾϊνο γαγά, δῃὰ ψ8|ὸ μδα ποί 
γοῦ φοαΐβθηῃ οὗἉ 18 ργοάποσ. 

8. ΕΘΙΥ δὴ ψ0 Πιδὰ δοίτοίμοα 4 τῖΐα, δηᾶ ᾿δα ποῖ ἰδίκοῃ Β6Γ 
Ποτλ6. [0 18 γγΧ}] Κποότση, {μαὺ διλοηρ ἴΠ6 «6078 ἃ ΘΟΙΒΙἀΘΥΑΌ]6 {1π}6 
Βοιηούϊαθθ δ] αρβοα Ῥούνγσθοῃ {86 δβϑρουβαὶ οὐ δεϊγοι ὶπρ' οὗ {86 ραγίϊθβ 
δηα 1Ἀ86 οΘ]οργδίίϊοῃ οὗ ἃ τηδιτίαρο. Ὁ Π6. 86 τ θρτοοπι ᾿δΔα τωδαθ 
ῬΓΟΡΟΙ ΡΓΘΡΑΓΒΌΏΟΠΒ, (86 Ὀγι46 τγὰϑ οοπά οί ρα ο [18 μΠουδθ6, 8δῃὰ {86 
πυρ[1418 ΓΘ σοπβυμηταδίθα, 
4. ΕὙΘΙῪ ὩΘΥΠΥ τηδυτϊθα πλλπ, ἀυτίηρ {π6 ἤγβί γὙθ8ν δένου [ἷ8 ταδῦ- 

6. 
ἦγ6 ΒυΙΔΉ Υ οὗ ἰδοδ δχϑιρίϊοηβ Μ11 ὕ6 {π6 τροτο ουἹάθηΐ, 
ΜΒ Θη 1Ὁ ἰ8Β τϑοο]] οί α {Ππ|ῶΐ, ΔΠΟΙΘΏΠΥ, 1Ὁ νγὰϑ ἀθθιηθα δῃ Θχοθβϑῖνθ 
ΒΑΥάΘΗΡ [ὉΓ ἃ Ῥούβοη ἴο θ6 οὈ]ροα ἴο ρὸ ἰο μαί(16 (1 σι οἢ {πο ΓΘ 
γγ88 ἃ ῬΓΟΡΔΡΙΠΠΥ οὗ ἢ18. Ὀεϊηρ 8]841}) σψῖο μα Ἰοἷν ἃ ποῦν ἤουβα υπ- 
ΒηΙΒῃ6α, ἃ ὨΘΎΙΥ ΡυγοΠαβοα μουϊίαρα ΒΑ] 016, ΟΥ ἃ ψιΐθ ἢ τ Ποτὰ 
6 Πα 7υ8ύ οοπίτδοίθα τηλγτῖαρθ. ΕΟΙΊΘΥ ΓΟΡΥ θοηΐδ {16 ὁ886 οὗ Ῥτο- 
(6β]δυ8 88 βί πρι Αγὶν ΔβΠοηρ, ΤῸ γα οὈΠροα ἰο ρῸ ἴο {π6 ΤΤοἤδη 
ὙΆ1, Ἰθανηρ 18 Μ| ἴῃ (Π6 ἀδοροβύ αἰ βίγθβδ, δα 818 ἤοῦβα Ὁ} Π}18Π6α.} 

ὅ. ΤΉ ἰαβύ βχθιωρίοι νγᾺ8 1η Ἀγ ΟῸ οὔ (86 ραγμ απ ξαϊπί-ἠθαγίεα ; 
8η δχϑιηρίϊοη οὗ βιιοῖι ἃ αἸβρτδοθι! παίυσθ, ὑμαῦ ὁὴ6 ποῦ] {μ1πκ τὦ 
ΠΘΡΟΥ ψου]ὰ παν Ὀδθοη οἰδιηθά, ϑυιοῖ, ΒΟΎΤΘΥΟΙ, τγἃ8 {Π|6 οα96 1 
ΟἸάθομ ΒΒ ὀσρϑάϊπίοη ἀραϊπμδί [ῃ6 ΜΙιαϊαπιῖοθ.Ό Ἴδη ὑμουββηα ΟἿΪΥ τὸ- 
ΤΑΔΊ 64 ουὖ οἵ ἐλχέγ-ξιοο ἐπομδαπά, οἵ ὙΥΓ ὨΙΟῚ ΠΌΤ ΘΓ Π18 ΔΥΤΩΥ ΟΥ̓ΡΊΠΔ]ΪΥ 
σομῃϑίβίϑα ; ὑπθηΐγ -ἔνσο ὑμουβαπα Παυϊηρ ΘΟΙΩΡ]16α τυ 1{}| 18 Ῥγοοϊδηια- 
ἰἴοη, {παΐ τολοβοεῦεῦ τρα8 Κδαγζωμΐ απὰ αὐγαϊά ταὶρὶιῦ τοϊα τ δηὰ ἀθρατί 
ΘΑΓΥ ἔσοῃ Μουμὺ ΟἸἸοδα. (Φυάρ. νἱῖ, 8.) 

Βοίογο {η6 Γοραὶ ρονυθσῃσηθηῦ νγὰ8 Θϑί  ὈΠ18Π64, {86 [ΒΓΔ 611{|8ἢ. ΔΥΓΠῚΥ 
γ88 ΘΏΓΓΟΙΥ ἀἰβθαπαδα αἱ {Π6 Θοποϊυδίοη οὗ ἃ γαῖ. Το δδυ οί 1η- 
βίϑηοο γσϑοοσᾶθα οὗἁἨ ΔΩΥ ΤΑΣ ΓΑΤΎ ἔογοθ Ὀθὶπρ Κορ ἴῃ {ϊπι|6 οὗ Ρ6806, 18 
ἴῃ 186 τοῖρῃ οὗ ὅ'δυ], σῇο τοδὶ πὰ ἔπτο ἱμβουβδηὰ [ῸΥ Ὧ18 ὈοαγῪ ρυαγαά, δπα 
ὁπ6 ὑπουββδηα [Ὁ Ἀ18 δοὴ «οπδίμδη Β (1 ὅδ. χἱἣ. 1,2.) αν ά 
μιδα ἃ ἀϊεώποι ρυδγά, ο411.(ἃ ΟΠΒογοίδιύθθ δὰ Ῥο]οίἱῦθθ, Θοποθγηηρ; 

1 πιδά, 110. ἰΐ, 700.----702. 3 Μ|λΟΙΔ6118᾽κΔ ΟΟΙΙΠΔΘΏΓΑΣΙΘ6Β, νοΐ. 111, ΡΡ. 84--- 87 



ΟλἈ ἔδπε ΜΙπίανν 1δεοιρίζιο 9 ἐλ “ὕειν. 228 

(86 οτἱρίη οὗὁ ὙΠ ΠΟΘΘ ἤδη ναυϊουβ ΘΟ ΓΟ ΟΤῪ ΟΡΙΏΪΟΠ8 αν 66 ῃ 
οἴἶετοα. «οβορῆυβ, ὨΟΥΤΘΥ͂ΘΙ, ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ δΑγ8, {πδὺ {ΠΟῪ 676 ΠῚΒ σι ΑΓΒ, 
δά {86 ΟἸα] αθ6 ρασγαρῃγαβὺ ὕοστωβ (πθιῃ αγοΐογ δηα δἰπσουδ. ξοίδες 
1686 δ6 δὰ "δι βπ Ὀοάϊοβ οὗ ὑνϑηΐϊγ-ίουν ὑμουβαηα ταθῃ θϑοἢ, ψΠῸ 
ΜΟΥΘ Οἡ αὐ [ῸΣ ΟΠ6 τηοῃίῃ, ἔοστωϊηρ' Δῃ ἀρρτοραίο οὗ ἔτο Βυπᾶγοά 
Δα οἰρι γ-εῖσμῦ Ὁμουβαμα τθη. (1 Οἤγοπ. ΧΧυ!. 1----1ὅ.) Θαθ86- 
4. ΘΠΠΥ, τ ποη (Π6 ατί ΟΥὗὨ ΤΥ Ὑ͵8 ἹΤΩρΡΥΟΥΘα, 8. ΓΟΡΊΪΑΙ ἔΌΓΟΘ ΒΘ ΘΒ [0 
δυο Ὀθδη Κορῦ ὉΡ ὈΟΓδ ἴῃ ρθδοθ δῃα ΜᾺ; ΦῸΓ, δχοϊυβῖνο οὗ (86 ναδί 
ΔΥΤΩΥ͂ ὙΓΏ1Οἢ ἐἰ ΘΒΟβμδρδὺ πδα ἴῃ {86 86]4, γγὸ τοδα μαὺ Βα "δὰ ἰσόορβ 
τπγουρδουΐ 411 {π6 ἰβποϑα οἱ1θ8, σβιοῖ, ἀου 01688, στα ζαυτϊβοποα ἴῃ 
Ὦπη6 οὗ ρϑᾶοθ 88 Ὑ76]] 88 ἀυχτίηρ᾽ 81. 

ΠΙ. ΤΊ ΟΕ ΕΙΟΕΕΒ ψ͵ΠὸῸ σοῦ ρῥΪδοθα δὖ {π6 μεοϑδα οὗ {πὸ ἩΌσον 
ἔοσοθβ ἈΡρϑᾶσ ποί ἴο βδνὸ αἰΠἔδγθα στηδίου! ]ν ἔγοτῃ ἰῃο86 ΠΟΙ 168 
πα ἴῃ δηοϊθηῦ 8η6 Τ᾿ Ο6Υ} ΒΥΤΩΙΘΒ. 

Τλο 2 υἱδίοπ οὗ [Π6 ΔΥΤΩΥ ἰηΐο ἐΐγθο δαπαδ ΟΥ̓ ΘΟΙΏΡΑΠΙ68, τη οηοᾶ 
ἴῃ ὅθη. χῖν. 14, 1ὅ. ; ΦοὉ 1. 17. ; Φυαρ. νἱῖ. 16. 20.; 1 ϑδϊῃ. χὶ. 11]. 
Δῃα 2 ὅδ). χυἹἹἹ. 2., γγαθ ῬΓΟΌΔΌΪΥ 80 οἵδμοῦ ἴδῃ [86 αϊντείοι Ἰπΐο {Π6 
ἐσοπῖγο, ἴ6 ἢ, ἀτιὰ τίσἠξ ιοΐπσ, ΠΙΟΙ οὐδ πμβ ἴῃ {86 τηοάθγη ατί οὗὨ νγ8γ. 
ὝΒοη {π6 Ηδῦτονγα ἀεραγίοα ἴγοιῃη Ερυρί, {Π6 } τρδυοῃθα 1η ταὶ] 
ΟΥ̓ΟΓ, ὃν ἐλοὶγ αγηιὲθ8 ΟΥ̓ δοδίβ ὃ (ΕἸΧοά. χὶϊ, 61.), λαγποβϑοά (Εχοα, 
ΧΙ. 18.), ΟΥ, 88 ΜὙ6 ΓΕΔ 1 {Π|6 ΤΩΔΓΡΊΩ ΟΥ̓ ΟΌΓ ἰαῦσον ΕἸ Ρ  ἸΒ} ΒΊΡ]68, 

,ῆυο ἵπ α ταπᾷ ; ἴγοτη σι ἱοἢ Οχρυθδβδίοηδ 10 π88 θθθη οοπῃθοϊυγοα (πΠδαΐ 
Ἶ [0] ονοα ϑϑοῖ Οἵ ΟΣ 'ῃ σϑηκδ ΒΕΥ ἀ66ρΡ, δῃὰ {παῦ δ {π6 μοϑδά οὗ 

ΘΑΔΟὮ ΤΒῺΚ ΟΥ ἢΪο οὗ ΔΕΥ νγὰϑ (86 οαρίαϊη οὗ Βἔνγ. (1 ὅϑδχα. υἹ1}, 12. ; 
2 Κιπρβ Ὶ. 9---]4,)} ᾿ 
ΤῊ οἴθοῦ αἰ νἱβιοηβ οὗ [6 ΗΠ ΘΌΓΘΥ ἔογοοϑβ οομδὶϑίοθα οὔ ἰθηβ, Βυ πα γοα, 

τπουβδηαβ, πο. ; δῃά {16 οὔἴοογβ ὑπαὶ Θοταταδπᾶθα {6 τὴ ΓΘ βιυ] θα ορ- 
ἰδ οὗἨ μβουβδηβ, οδρίδιηβ οὗ Βυπαγοϑαβ, οδρίδὶηβ οἱ Π 168, δηα ολΡ- 
ἰδῖπβ οὗἉ θῃ8 ; οὗ {π686 τιθη τ οῃ 18 τηΔ 6 ἴῃ 1 Οἤγοη. χΊϊ, 14. 20., ΧΙ]. 1., 
ΧΧΥΪΙΙ, 1., δῃα 2 Κιηρβ 1. 9.11. 18. Τθδδβο, ργοθϑῦν, τ σο οὗ {Π6 
ΒΆΓΩ6 ΤΑΝ ] ἰμοθα Ὑμοῖὰ οβοθ οοπβειϊοα ἴῃ {ῃ6 τ] ΟΥΏ 688, 
ΤΌΪΟΓΒ οὗ ἐμουβαπαβ, ὅο. (Εχοά χυπ!. 25.), δὰ ψῸ αὖ ἤσβί δοϊθα ἴῃ 8 
ἀοΌ]6 σαρβοῖ, Ὀοὶπρ δὖ {π6 βϑῖμθ {ἰτὴθ οἷν] τηδρβίγαΐθβ δηα τ}]}}- 
ΔΙ οἴδοοτα, ΤῈ6 οδρίδιπβ οὗ ἐβουβδηβ βθθῖὰ ο Βᾶνθ ὈΘ6Ὲ ταῦθ [δ 6 

Ἰ Οη [δ᾽8 βυδήοος [π6 τοϑοῦ ΤΩΔΥ ΘΟ ΒΌΪ (πὸ Ὠἰθθοσίδοηθ ἀθ Οτὔρίδὶ οἱ Ῥίθε,, οὗ 
ΙΚοπῖπδ (1η [Π6 ἢγϑι υοϊπτηθ οἵ Ὠἰβ Ὠ᾿ββοσίδιίοπθβ ῬὨ]ο]ορίςο- ΤὨϑοϊορίο;ο, ἀλβν 1. δἰ 66.) 
δηὰ οὗ 1ΔΚΟΙ ΔΟΠοΥ (ΟὈδβοσυδίίοηθ ῬὮ]ο]ορςθθ, ρασὶ ἰΐ, ΡΡ. 11---44,), δηὰ Μ|ςοΒ646]15᾽8 
Οὐοπμπηθηΐαγίθϑ οἡ ἴπ6 [ὧν οὗ Μοθϑβ, ὃ 232. 

2 Τὶ ἴθ ἔγομῃ [Π 8 οἰχοιιπηδίδησς “ τμαὲ τ1Π6 Ὠἰνίπο Βοΐηρ, 64118 Πἰ 8617 τὴ 6 ΤΟΘΟῈῚΡ ον ΗΟΒΤΕ, 
ΟΥ δυπηΐοδ; ὈΘσαα86 ἴῃς [5Γ86}1168 γοτὸ Ὀγουρῆῦ οὐ οὗ ΕργΥρὺ πᾶ οΥ ἢἷ8 ἀϊγθοῦ Οἢ, ΤΥ ἢ 416 ἃ 
δηἃ οτἀεγοα ΌΥ Ὠἰπη8. 1, στο ὉΥ 8 τυϊβάοπι, Βα ρροτγίθα ὈΥ͂ ἢ͵8 ργουϊἄθῃοθ, δηὰ ρῥγοϊθοϊθα 
ΒΥ͂ ἰδ πυσς. Τΐθ ἰβ [6 [σ6 δηὰ βίσρ]Ὸ τθϑβοη, ΨΥ Οαοα 18 80 ΤγοαῸ ΟΏΠΥ͂ ων ἴη 
Βοιρίαγε ἴΠ6 Ιοτὰ οἵ Ηοβίβ: 70γ ἐδλε ΤῈΡ αἱά ὀγίπρ ἐδε ολϊήγεν ὁ 1. οιὲ 0. Ἐσυρὲ ὃν 
ἐλεὶγ αγηιῖο8. Ὥντ. Α. ΟἸΔΥκοΒ Οὐ ΠΟ ΔΙΥ ΟἹ ᾿ὐχοά, χὶϊ, 51. 

3. “ Βαι 4]] [πΠ6 τιδϑδηΐηρ 866Π}8 ἴο ὃ6, [Πδ΄ {Π6γ τηονοϑᾶ ου --- Ποῦ ΔΙΤΊΘ ---- Ὀαϊ ἴπ Βο] ἀϊον- 
Ἐκ ογάογ; 88 το ΪΑΥΪ ογωϑηΐβοὰ δηὰ δἰ ΟὟΥ 88 ἀἰβοὶ  πθὰ ἔγοορθ, δηὰ ποὶ ᾿ἰκὸ 8 στιιᾶθ 
ΣΔΌΒ]Ε, ΟΥὁἨ 8 πυαδάϊεὰ, Ἰοβι]ησ πιαϊεἰλαὰθ. [Ὁ δῆοννβ ὑπδὺ ΓΠῸῪ ἀἰὰ ποῖ 4Ὸ ουλϊ ὈΥ͂ “ Βεδβῖθ Οὗ 
Ὦγ Ηϊρῶς :᾿ δηὰ ἐΐ8 18 ὙΘΥΥ Χο ΒΓ ΚΑ ΪΟ, οοπδί ἀογίηρ {ΠῸῚῪ ΠΤΆθΟΙΒ δηα 186 408}}}}7 οὗ [80 
Ῥϑορῖο, διὰ ΠΟῪ ἠδίυγαὶ ἰὰ 8 ΤῸΣ ἴμοβο Βοδίμαὰ ἴο ἀγοβὰ 16θϑὲ (Πμαὶσγ ᾿δδκιηδδύοσβ ββουὰ 
ονεσίακο ἴθ, ἀπ Ἐπογοΐοσο ἴὸ ὑγθδδ ἔοσινασὰ δηᾶ ἱποοιητηοᾶὰθ ἴμο86 ψῆοῸ ΜΓ Ὀοίογα. 
Βαι ἐδοτο τγ88 ποι ίηρ ΟΥἨ 41} Π]18; ΠΟΥ τηογϑᾶ ἩΪῊ δυο ἢ δἰοϑαϊποθα δηὰ δι} 688, ἐπαὶ 
“ διραϊηθὶ ΠοΠ6 οὗ [Π6πὶ ἀἰὰ δ ἀορ ἡπονε ἢϊ8 ἰοηριο.᾽ (ΕΧΟοά. χΙ. 7.) ὁ ἀγὸ α1530 ἰπίοστηεά, 
τηδὲ “ἼΠΟΓΟ τγὰδ ποῦ οὔθ [60 Ὁ]6 »έγϑοπ Δι) οπρ; ὑμοῖγ {Ἰ Οκ,᾿ (ῬΕΔ], ον. 87.) .......ὁ.ο τ νγᾶϑ 
1Π6 τὰ δ ἀοΐης, δῃὰ ἰξ ἰβ πλάγυο ]Ο8 ἢ ον οΥ68." (ον. Υ. Ψαγ᾽Β ὙΥ οσίκβ, νοὶ], ἰΐ. ἢ. 259.) 
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ΒΆΠ16 88 ΟΟΪοπ 68 οὗ τορὶτηθηΐβ τ Ὁ: δηα {86 οαρία!ηβ οὗ πιιητοβ 
τοὶρῦ ΡΥΟΡΑΌΪΥ ΔηβγοΣ ἴο ἔπο886 ὙΠῸ 1 ΟἿΣ ΔΙΤΩΥ δυο {86 οοἸτημηαπά 
οὗ ἰγοορβ δηᾷ δου ρ8}168 ; [Π6 σδρίδιπβ οὗἩ ΒΕ168 δηα ἴθηβ ἴο οὐγ 8 4]- 
ἴθ, βουρϑδηΐβ, δ οοροΥ 8. Πυτίπρ' {μ6 Μοβαῖο οοιαιηοητ δα ἢ, 
1η ΘΟΠ ΟΥΤΩΣ Υ ἴο {Π6 ΔῊ ἴη Ποῦ. χχ. 9., 811 {π686 ΟΠ ΟΟΥΒ ἡ γ6 ἀρ- 
Ῥοϊπίρα ὈῪ ἦο ϑλοίογἔηι, σΘμ ΘΙ ορ β(8 ΟΥΓ ΟβΊΟΘΣΒ (85 [ΠΘῪ δγὸ ἰθυτηρά ἴῃ 
ΟἿΓ γϑγβῖ 0), ὙΠῸ ῬΓΟΌΔΟΙΥ οἴοθα ἐλό λθαάϑβ 977 απιϊϊεδ; Ὀυὺ αἴτεον [86 
ΤΑΟΠΔΓΟὮΥ ἰοο }κΚ Ρ]δο6, {ΠΥ τϑοοθιγϑα {Π 61} ΘΟΠΙΠ.:ΒΒΊΟῺΒ οἰ ἐπ ἔγοτῃ {Π6 
Κιηρ ἴῃ [Π6 Β8Π16 ΤΩΔΠΉΘΙ 88 δὖ ργθβθηΐ, 88 ΘΡρΘΆΣΒ ἔγομῃ 2 ἴϑδπα. χυ]]]. 1., 
δηὰ 2 Οἴτοη. χχν. ὅ. ; ΟΥἩ ἔγοτω [88 ΘΟμ Δ Π 6. ἴῃ οὨϊοῦ (2 ϑδτα. χνἹ]]. 
11.): δὰ 1ὖῦ βῃοι]α βϑϑσὰ {παῦ 8 ὀδρίδι ἢ Β δοσασηβδίου 88 ἀδποίοα ὈΥ͂ 
Εἰνιηρ Πἴτὴ ἃ ΤΠ ΑΓ ρΊΓα]6 ΟΥ βαβῃ, (2 ϑὅϑῃ,, χνἹ]. 1], 

ΤῈ6 ἢγθὶ δηὰ ρυϊηοὶραὶ Ηρδα οὗ {86 δύϊηϊθβ οὗ βγϑοὶ σαϑ {86 
ΑἸΠΙ ὮΙ Βἰπ86}}, γἼἘΟ 18 80 ἔγβα μον (ογιηθα ἴῃ Θουρίαγο {86 1,ογὰ 
οὗ Ηοβίβ. ὙΠῸ πῆ 01]6 πδίϊοη ταϑγοθα ἔοι Ἀπ οΥ {Π6 ΒΌροΥΙ ΘΠ ηρ; 
συϊάλῃοος οὗ [μον ἀοά. Θυθογαϊπαία (ο Ηΐπι, 8πα 88 ἢϊ8 ᾿1ϑαςοηδηῦ- 
ΒΘΏΘΓΆΙ, Μ͵188 {86 ῥυϊποῖραὶ οβῆοθυ, οὐ ἰθδάθν οὗ [π6 γγΠ0]6 διτην, γ780, 
λη {86 δογιρίυγοθ, 18 ἑαστηϑα (6 ΟΑΡΤΑΙΝ ΟΕ ΤΗΕ ΟΒΡ8 ΗΟΒΥ, δηπᾶ 
ὙΠῸ ΔρΡρθδΓθ ἴο Ββᾶνα Ὀ6θὴ οὗἉ ἴΠ8 βᾶπ)6 γβηὶς ὙΠ ἢ Ἠΐτα, Ὑ71}10 18 ΠΟῪ ο8]16α 
16. σοιμητηδηογ-η -Ομ 6 ΟὗὨ δὴ δύηγ. δ Οἢ 616 “οβῆυα δηᾶ {86 
]υᾶρο8 υπάον {86 ρῥΥϊγαϊνα σομδοςαίου οὗὨ {Π61Ὁ σονογηπλθηΐ 85 βοι ]6α 
ὉΥ Οοἄ Μιἰπιβ6]: βυοῖλ ψγὰ8 ΑΌΠΟΣ ἀπάοσ δα] (2 ϑδιῃ. 11, 8.), Φοδὸ 
ὑπᾶον αν (2 ὅδμι. χχ. 23.), δῃὰ Απηδβα Ἀπᾶθὺ ΑΡβαίοσῃ, ἤθη [6 
Ὑγ88 ΤΑΙΒΙησ ἃ ΤΟΌΘΙΠΟῺ ἀραὶπδύ [18 απο. (2 ὅδϑιω. χυῖ. 26.) ὙΒ6 
σοΣ 84 δηα δ που Υ οὐ {818 οαρίαϊη οὗ (Π6 ποδί Δρρθδγ ἴὸ δᾶνθ 
66 ΨΘΙῪ ρτοϑῖ, βοπηοίπηθδ, ᾿Πἀ 664, ΠΘΑΥΪΥ Θαυδὶ [0 {παὺ οὗ {86 Βον6- 
τοῖρῃ, θανὶα βϑοϑῖηβ ἴο πᾶνθ Ὀθθῃ δίγαϊ οὗ «οδὺ 18 δοτωσηδηάογ- ἢ- 
οἰὨιοῦ; οἰμοσνδο ἢ6 του] ΠΟΥΟΥ πᾶν βυϊβδογοα ῃἷπὰ ἰο ᾿ἴνγο δον (86 
ΒΑΡ ΪΔΥΎῪ Βαβι ψδύϊοηΒ Ὑ ιοἢ 6 δά ρογρείγαίβα, [Ὁ 18 δυϊάθηΐ 
ταῦ {16 σαρίαϊη οὗ {86 ποβύ δη)ογϑα στοαῦ ᾿ἱπῆμπομποθ ἴῃ δα {πλ6 οὗ 
ἘΠι6Β8 : [ὉΥ ψ͵ὸ τοδᾶ, ἰῃδὺ [ἢ6 Ῥσγορμοὺ μανηρ θθθα ΠΟΘΙ ΔΌΪΥ δηΐοτ- 
ἰαϊηοα ὈΥ δὰ ορυϊεπύ ψομδῃ δὖὺ ϑιθποια, δηα δοίηρ ἀδβίτοιβ οὔ 
τα Κιηρ ΠΟΙ δοὴθ δοίζπον)θαρτησδηῦ ΤΥ ΠΟΥ ΚΙΠάπα6Β8, ογάθγθα ἢ18 βοΓ- 
νϑηΐ ἀοδαζΖὶ ἰο ἱπαυΐϊγτα τ μδὺ 886 σοῦ Ὑ 18} 0 μαῦα ἀοηθ [ὉΓ ΠΟΥ. 
Ῥοιιαοεέ ἐΐοιι ὅθ 8ροΐλεη ὅυγ ἕο ἐδα ἀΐπρ, ΟΥ̓ ἰο ἐδ ΟἌΑΡΤΑΙΝ ΟΥ ΤΗΕ 
Ηο5Τ᾽ (2 ἸΚτηρβ ἰν. 18.) 

Αἴἶον {86 φβίδὈ]Π Βῃτηθηΐ οἵ {Ππ6 τηοπάγοῦν, (86 Κἰηρδ γϑηῦ ἴο 8 γ ἴῃ 
ῬΟΓΒΟΏ, 8πᾷ δὖ ἔγβί ἔουραΐ οἡ ἰοοῦ, {πὸ {86 τηθδπθδί οἵ {Π6}Ὁ βο] 16 γβ. 
Τμὺ8 αν Τουσῃῦ, ὑπ0}} ἴπ6 ἀδηροῦ ἰο τ μοῦ μ6 δχροβϑα Ὠ]τηβο] 
ὈΘόδλ6 50 ρταδΐ, ἰμαξ 818 ρ600]6 σου] πὸ ἸοηρΟΥ 8110 ὉῪ Πῖτα ἰο ἰοδᾶ 
{ποτὰ ὁπ (0 Ὀαίι16. (2 ὅδ. χχὶ. 17.) 10 ἀοβθβ ποῦ Ἀρρϑᾶγ {πδΐ {Π6γ6 
ὍΘΣΘ ΔΩΥ ΠΟΙΒΕ ἴῃ {πὸ [Βγαθ! 18} δύτν Ὀοίοσγο {πΠ6 ἰἰπη6 οὗ ΟΙ]οσλοη. 
Τ1η {86 ἴτηθ οὗ αν ἰμοτο ΟΥΘ ὩΟΘ: ἔοῦ {86 τορο] ΑΡββίοτη νγ88 
ταοπῃΐθα οἢ. ἃ τη0}]6 ἴῃ (ἢ6 Ὀαΐ]6 ἴῃ πΙΟἢ Βα Ἰορῦ ἢ18 16. (2 ὅδιῃ. 
ΧΥΪ, 9.) οϊοιθομ, ὙΠῸ μα τηδιτϊθα {π6 ἀδυρμίου οὗ 1π6 Κἰπρ οὗ 
ἘΥρί; ΡῬγοσιγοα ΒοΥΒ68 ἔγομι [παὺ ΘΟ ΠῪ αὖ ἃ ρτοδῦ θχρϑῃβο (] Κιηρβ 
Σ. 28, 29.)}: δῃὰ διοσσασαβ μ8α ΤΌΌΓΣ {Πουβαπα βί8}]8 [Ὁ ἤοσβοβ δηᾶ 
σδαγιοῖθ, δηα ὕνγοῖνθ ἱπουβαηα Βογβοηθη. (2 Οἤγσομ. ἰχ. 26.) ΕἼὙΟΙα 
Ζεοδ. χῖν. 20. 1ξ βΒῃου]α βϑοῖὰ {παὺ 0611]8 ἰοστηθα ἃ ραγί οὗ [π6 σβιρδυίβοι 
οὗ ψψΓ-ΠοΓΒοθ, ϑαϊθθοηαποηῦ Κιηρβ οὗ Ψυἀδἢ δηά [βγϑθὶ ποηΐ ἰηΐο {86 
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θα 616 ἴῃ οδαγιοῖβ, δυγαγϑᾶ ἴῃ ὑπο ῖγ ΚΟΥ 8] νϑϑίπιθπίβ, ΟΥ βοιμθίϊπιεβ ἴῃ 
ἀϊδρσυϊθο. ὙΤΏΉΏΘΥ ΘΩΘΏΘΓΘΔΙΥ δα ἃ Βρᾶῦθ οδαγιοῦ 19 δἰἱοπᾶ {π6πὶ: {8 
πε τοδα (δα Κιπσ “οβιαΐι, δέν ἢ6 νγ88 τρουίδ! Υ σουπαοα, νγ88 ἰδκθη 
ουΐ οὗὨ δὶ8Β ψγΑγ-οπασιοῦ Ἀπ ρα ἰῃΐο δηοίμοσ, πὶ Π]ΟὮ ἢ6 νγᾶ8 οαγγιοα 
ἴο Φοτγυβαίθα. (2 Οδτγοη. χχχν. 23, 24.: 1 Κιηρβ χχὶ!. 34.) Βοίἢ 
Κίπρβ δῃηά ρθΠΘΓΑΪ8 ὨΔα αγπιοιγ-ὅδαγοῦ 8, ΠΟ 6ΓΘ Οἤόβθῃ ἔγομῃ {{|6 
ὑὈγανοδί οὗ {ῃ6 Βο] Ἰ ΣΎ, δηα πού ΟὨΪΥ Ὀοτα {Π6 δύτὴβ οὐ {Π6ῚΓ τηδϑίουϑ, 
δυὶ ὙΤΟΓῈ ἃ͵8δὸ οιηρὶογθα ἴο ψῖνθ 818 δοσατηδηβ [0 {Π6 Βιι ογαϊηδίθ 
ολρίΔ 8, ἀπ σογα ῥγοϑοηῦ δἰ ᾿ϊ8 δἱάθ ἴῃ {π6 Ββοὰγ οὗἉ ρε6:]]. (1 ὅδηι. 
χῖν. 6., χυἹ!. 7.) 
ΜΉΑΥΥ οδατγιοίθ ἡγοσο τιποῖ 1 086 δρουρ [Π6 ΕρΥΡΌΔηΒ', Οσπαδη- 

168, Δηα οἴοσ οὐἱϑηΐαὶ Ὡδοη8.35 ΤὺῸ βογίβ 8.6 ᾿ῃθηςΠοπρα ἰὴ {16 
ΘΟ ΡίΌΣΕΒ ; ΘΩ6 1 ὙΠΟ ὈΓΙΠΟ6Β δηα σΘΏΘΓΑΪ8 τοῦθ, {π6 ΟΠοΣ [0 Ὀτθακ 
(6 ΘΏΘΙΩΥ Ἐ ῬΑ (Δ]Ι0Π8 ΟΥ̓ τυΒτρ 1Π διηοηρ ὑπθηλ, διτηθαὰ ὙΠῸ ἰτοι 
δογίῃθ8, ποῖ οαυβοα ἰογ Ὁ ]6 ανοο. Τδ6 τηοϑί δῃμοίθηῦ γ8Γ- ΟΠ ΊΟἵΒ, 
οὗ ψ ἢ δ ΜΔ ΤΟΔα, ἀγὸ ἴμοϑο οὗ ῬΒδγδΟΝ, τ] Οἢ ογο ἀσδίγογοα 1η (86 
Βρὰ ὅδδα (Εχοά. χῖν. 7.): 18. 1 Ὠ ΓΥ, ΟΔΥΑΙΓΥ, ΔΠη4 ὙγΔΥ-ΟΠλγιοβ 
ὝΟΙΓΟ 8Ὸ ἈΓΥΔΏΡΘΩα 848 [0 ἔοττω βδραγαίθ αἱ] βΊ οὴΒ οὗ ἢΐ8 ατηγ. (Εχοά. 
χῖν. 6, 7.) Τὴ Οὐδπαδηϊῦθθ, ποτα “οβῆυδ οηραροα αὖ [86 νγϑίθυβ οἵ 
Μεγοῦι, Πδα ΟΑΥΔΙΓΥ δη 8 του] τυἋ6 οὗ οματγίοίβ. (Φο8ἢ. χὶ. 4.) Θἴβογα, 
ἰδ6 σΘΠΏΘΓΆΙ οὗὨ 9 401π, Κὶπρ οὗ ΗκδΖοῦ, μαᾶ πὶπα πυπαγοα οδαγιοίβ οἵ 
ἾΓΟΙ 16 ΒΒ δῖτγ. (Φυάρ. ἴν. 8.) ΤῸ ἰτῖθο οὗ πάλῃ οου]ά ποὺ οὔ- 
ἰδπ ροββϑϑβίοῃ οὗ ρασί οὗ {π ἰδῃὰβ δἱ]οϊα ἴο ἔπϑῖὰ, θθοδιβθ {Π60 
ἸΠΒΑ Δ ηΐ8. οὗ (Π6 ΘΟΟΔΙΤΥ Μ6͵6 Βίγοηρ ἴῃ οΠατγιοίβ οἵ ἴστοπ. (δυάρ. 
1,19.) ἼΒο ῬΒΙΠ βηθθ, ἴῃ ὑμὶν γὰῦ πιὰ ὅδ], δα {πϊγγ ᾿μουδβαπά 
σβαγιοίβ, δηα βὶχ (μουβαπα πογβοίθθη. (1 ὅδϑιω. χὶ. ὅ.) ανὶά, πδυϊηρ 
[ΚΘ 8 ἰβουββηα ὙΔΥ-οΒατοίβ ἔσο Ηδάδαθζου, Κιηρ οὗ ᾿ϑαιηδβουβ, 
βιαπη-δίγαηρ [Π6 ΠοΥδ68, δῃὰ θυχηΐ πῖηθ Βυπάγοα οἰδγιοίβ, ΓΘΒΟΥΥ]ηρ' 
ΟὨΪΥ οπο Βυπάγοα, (2 ὅΐϑι) υ1}}. 4.) [Ὁ ἀο68 ποὺ ρρθϑᾶγ (μαΐ {π6 Ηδ6- 
Ὀγθῦτβ οΥΟΣ δρᾶ ομαγιοίβ ἴῃ γχᾶγ, ὑπουρἢ δοϊουμοι μ8α 8. ΘΟὨΒΙΘΓΆΌ]6 
ΠυΙΩθΟΥ; θαϊ νὰ Κηονν Οὗ ΠΟ ΙΔ ΑΥῪ οχροαϊίίοη ἴῃ πο 6 οἴὰ- 

᾿ φ]ογεα (πότ. 1π {Π6 βθοοῃά ᾿οοῖὶς οὗ Μίδοσδθθοβ, τηϑηϊζοη 18 τηδα6 οὗἅἁ 
σματιοίβ διιηθα τὰ βογίμοθ, τ μ]οἢ (86 Κιηρ οὗ β'υτία 16 ἀρβίμβὺ {ΠῸ 
ὅδενβ. (2 Μδοο. χἹϊ. 2.) ὙΠαβο ομδυϊοΐῖβ ΟΣ ΡΌΠΘΓΑΙΪΥ ρῥἰδοθα οἱ 
(86 στ πο]6 ἔτοηὺ οὗ {10 1πίΆΠΙΓΥ, ταηροα ἴῃ 8 βίγαισῃῦ 116, ῬΑΓγ8116] 
βοιῃθίσηθβ ἴο {π6 σϑναῖσγ. ὅϑοιηδ οὗ {ἤθῆλ ογο ὙΠ ἔουγΣ, οἴμοτθ τι ἢ 
ἵπο ψ 6618 ΟὨΪἹΥ : (0686 ψοΓ6 ἀγίνθῃ ἀρδὶηβύ {Π6 ΘΏΘΙΩΥ, ὙΠΟτὰ ἘΠΘΥ͂ 
ΠΘΥ͂ΘΡ [Ἀ116ἀ (0 ραύ ᾿Ἰπίο ἀἰδογά ον, σσβθη {Π6Ὺ νγθγ [Ὁ]]ονγσθα οἸοθοὶν ὈΥ͂ 
ἴπε ποθ. ὙΠΟΥΘ ΕΓΘ το ἯΔΥΒ οὗ τϑηουιηρ' ἴδηι 11861688; βγϑβῦ, ΕΥ̓͂. 
ΟΡΘΠΙΠΡ 8 ῬΑΒΒΑΡῈ [ὉΓ ἴδοι ἰπγουρὰ (6 Ὀαυ 0:8; βοοομαϊυ, ὈΥ 
ΚΗΠὴσ [Π6 ΠΟΥΘ6Β μοΐοσο {Π6Ὺ 6 γ6 ἴοο ΓᾺΓ δἀναποθᾶ: ἴῃ συμ] ἢ οΆ86 
ΠΕΥ ΜΈΓ οὗ {π6 ργτοαύθος ἀἰββουυῖοθ 0 ἴμοβο ψῆο0 οἸηρ!ογοα {ἢ 6π], 
θϑοδυβθα {Π6 7 ποὺ ΟὨΪΥ ομα αγταββοά (μ6πι, Ὀυΐ, ἔατίμαγ, Ὀγοῖχο (86 
αἰοβθῆθϑβ οὗ {π6 προ, δηα ομθοϊκοα 411 (μ6 ἔογοϑ οὗ {16 οῃβοῖ. Τὴ6 
ἸΠΆΠΙΣΥ ὍΟγο αϊνἀοα ᾿Ἰηΐο ἔἰσλί-αγηιεα ἔγοορα, ἀπὰ Ἰηΐο δρθαγ-ηιθη. 
(ἄσμῃ. χ]ῖχ. 19.; 1 ὅδ. χσχχ. 8. 15. 28.; 2 111, 22., ἵν. 2., χχὶ!. 

δ Ηδηρδίθηθεγρ Β ἘΦΥΡὶ δπὰ ἐπ Βοοῖκβ οὔ Μοβοβ, ΡΡ 182---186.6 Απάογον (Μαδροδοϊυ- 
βε( (2), 1843. 8νο. 

5. ὙΠΟΥ͂ ποτα 4130 υϑοα διοης ἔπ 6 δποΐοπε ΒΥ οηδ. 

ΥΟ1. 11]. ᾳ 
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80. ; Ῥμδ]. χυϑῇῦ, 380. 1ὴ {86 ἩΡγονν, 29. οὗ οὐ ἘΏρΡ 8 ἢ. γ ΓΒΙοῈ ς 
2 Κιηρβ ν. 2.; Ηοβ. νυἱῖ. 1.) Τὸ Πρ -δυτηθα ἰγοοὸρδ οὗ ᾿ἰηΐδληίγΥ 
ὙΟΓ6 ἔγηἰβῃ α τ ἃ δ] 1ηρ δὰ Ἰανείμη, ὙΠῈ ἃ ὈΟΥ,, ΔΙΤΟΤΒ, δηᾶ 
αυΐγνογ, δη4 4180, δὖ ᾿ἰθαϑὺ ἴῃ ἰαίθὺ ὑλπγη68, Ὑ10Π ἃ ὈΌΘΚΙΘΥ : {Π6Υ ἔουσῃὲ 
{8Π6 ΘΙΠΘΙΩΥ͂ αὖ 84 ἀἰδίδμοθαί πα βρθδγ- 6, Οἡ [86 ΘΟΠίΓΑΤΥ, 080 
ΘΙ 8Ση64 Ὑ{Ὶ ΒρΘΑγΒ, βυοταβ, δηα 8}16148, ἔουρὶῦ παπᾶ ἰο μαπά. 
(1 Ομγοῃ. χιὶ 24. 84. ; 2 Οἤγοη. χῖν. 8., συ 17.) Τηο Πρ -ἀττηρά 
ἸΤΟΟΡΒ ὝΟΓΘ ΘΟΙΩΙΩΟΠΙΥ͂ (ΔΚΘη ἔγοτῃ (86 {{1068 οὗ ΕΡΒγαίτα δηὰ Βθη])δ- 
τη. (2 ΟἸγοη. χῖν. 8., χυῇ. 17.) 

ΙΝ. Νὸ :πέἔογιμδίιοι 18 ρσίνθη 8 1ῃ {π6 δουιρίαγοβ, Θοπσοσπίηρ (86 
οὐδοῦ οἵ ΝΟΑΜΡΜΕΝΤΊ δαορίθα ὈΥ {86 ἴβγβθὶ 98 δὐΐοῦ {Π6ὶν βαί]6- 
τηδηΐ ἰῃ Οὐπδδῃ. υσίηρ {ΠΟΥ 5Βο)]ουγηϊηρ ἴῃ {6 τ] ἀόγηθββ, (ἘΠ 
ἔοσια οὗ {μοὶγ οϑίῃρ, δοοοσαϊπρ ἴο 6 δοοουιπΐ ρσίνθη ἴὰ ΝΡ. 1]., 
ΘΡΡΘΆΣΒ [0 παῦθ Ὀθθη αυϑαγαηριϊαῦ, πανῖηρ (ἤἴγοο ὑσ]ρ68 ρἰδοθᾶ οἢ 
680} 8146, ὑπᾶοσ ΟΏ6 βζΘηΘΓΑὶ βία Αγ, 80 εἰι8 ἴο 1ποῖοβα {86 {θη 8016, 
σι] Οἢ βίοοα ἰῃ {16 σοηῖτθ. Βούπθοη {Π686 ἴΟῸΥ ργοαΐ Ὅδιὴρ8 δηα (ἢ6 
[Δ ΌΘΓΏΔΟ]6 ΟΓα ΡΙΓΟΠοα ΤΟῸΓ Βιηδ] ]Ὲ σδιὴρ8 οὗ (6 ῥγθδίβ δῃᾶ 1,6- 
γιΐθθ, ὙΠῸ ὝΟΙΘ Ἱπη  Ἰδίο ΥῪ ἴῃ αὐΐθηάδηοθ ὑροῃ ἰῦ; ἰμ6 σδρ οὗ 
Μοβοβ δὰ οὗ Αδιοῃ δηά ἷβ Β0η8 (ὙΠῸ 6 ΓΘ [86 πιϊπΙβίοσιηρ ῥγιθϑίδ, 
δὰ πδὰ (16 ομαγρα οὗ {Π6 βαποίιδυυ.) τγᾶὰβ οἡ ἴπ6 δαϑὺ βι46 οὗ (86 
[Δ ΌΘΓΠ 8016, ΠοΣγΘ ἴΠ6 Θηΐγϑμοα γ85. ΕἾΟΙΩ [88. 1ἰν. 2., 10 Δρρϑδῦβ ἐμαὶ 
1π6 ἰαηΐβ, ὑῃμᾷᾺ 6. σμιο (ΠΟῪ Ἰιγθᾶ, Τοῦ ΠΘΑΥΪΥ [86 Βϑιὴθ 88 ἰΐῃοβθ 
ὙΓΠΙΟΘὮ ΔΓΘ ΠΟΥ͂ 1Π 186 1η [86 Εαβί. ΕνΟΥΥ ἐμοὶ δῃ4 Πουβοθο]ὰ μια 
{Π6}Ὁ ῬΑΥΠΟΌΪΑΥ Θηϑιρη ; ὉΠΟΘΥ ΜΓ Π]ΟΩ ΠΟΥ Θὁποδιηροα οὐ ρυγευθρᾶ 
{86 1} τράσοῦ, ΒΔΟΡΙΠΪ6Δ] τΥ 6 γθ αββοσί ὑπαὶ {μ6 δβίαπααγτα οὗ Φιυάδῃ 
88 8 0; ἰδεῖ οὗἩ Βδυρθη, {π6 βρσΌΓα οὗ ἃ τηδῃ ; {πὶ οὗ ἘΡὨγαδίηι, 
ΒΏ ΟΣ ; ἰδαῦ οὗ θη, δὴ δαρὶο, ἢ ἃ βοσρθηῦ 1ἢ ἢ]18 ἰδ] οηβϑ᾽ : Ὀυΐ Ὁ Γ 
{8686 δϑβουί!οηβ {Π6 γα 18 ΠῸ ἐοιιπαάδίίοη. ΤΠΟΥ͂ δῖ ργόῦαθ]ν ἀογινοά 
ἔγοσα (86 ρδίυδυο ! ΒΒ ῥσόρμϑίιο Ὀ]οβϑιηρ οὐ 818. ομ] άγθι, τοϊαΐθα ἴῃ 
θη. χ]ῖχ. [Τι 18 ἔλῪ τόσο 1 κοῖγ, (μαΐ [06 πδηλθβ οὗ [Π6 βθύθγαὶ ἐσ 068 
676 ΘΙΔ ΤΟΙ ἀοΓρα 1 ἰαῦρα ᾿ἰαύϊοσβ οὐ {86} γϑβρϑοίϊνα βίδῃἀασαβ, ΟΣ 
{παῖ ΠΟΥ ΟΓΟ αἰβε ρα βἰιοα ὈΥ ΔΡΡγορτσγιαΐθ οοϊουσθΌ Τὴ [Ὁ] ον 
αἀϊαρταηι, δἴνοσ Αἰπαυογίι, Βοθοσίβ, δὰ γ. Α. ΟἸαγκο 3, 111, ροῦ- 
ὮΔΡΒ, σίῖνο {ῃ6 ΤΟΔΟΘΥ 4 [ΟΙ σα Ό]6 Ἰᾳοὰ οὗ {π6 Ὀοδας Ὁ] ογάοσ οἵ (6 
1βγδϑ  ]8ῃ Θησοαρηλοηΐ ; ἰμ6 δσῃὺ οὗ τ μῖοῖ, ἴσου {Π6 ταουπίβιπ8 οὗ 
Μοδρ, οχίογίθα ἔγοτῃ Βαίβδδιη (ἤθη ἀξ δαῖο ]εγαεὶ αδἰἀέπο ᾿π ᾿18 ὑθηίβ 
αοοογήϊπρ ἰο ἐπεῖν ἐγδ68) (Π6 [ΟΠ] ηρ ΘΟ Χο] πλδίϊοῃ : --- οι σοοαϊΐν 
α͵ὸ ἐὰν ἐεπέα, Ο “αοοῦ, ἀπὰ ἐὰν ἰαδενγπαοῖθ8δ, Ο ]εγαεῖ 7 «(5 ἐλδ υαίΐϊεψε 
αγὸ ἐΐλεν Ὡργεαά ογίλ, αὁ σαγάεης ὃν ἐλθ γἱυογ᾽ 8 δίάδ, αδ ἐἦδδ ἔγθος οΓ ἰϊφῊ 
αἴοες ιολίοὐ ἐδε Πιυνὰ λαίλ ρίαπίοά, ἀρὰ αϑ σοάαν ἐγδο8 δεδίάο ἐι6 τσαΐογε. 
(ΝΌΩΡ. χχῖν. 2. ὅ, 6.) 

᾿ ΊΔΙΩΥ ὧο ἸΤδθοτγηδοῦΐο, ᾿ἰὐ. 11}, α. 3. ΤΑΙΡΤΟΥ͂ 1:28 χίνϑη δὲ Ἰϑησίἢ (86 τα ἱηϊοδὶ ἀθ. 
βου" οὗ [π6 [6γ86}} {8} δἰδηῃἀδγὰ, Ἀππία. Ηοῦν. (ὐθηξίβ, ἐν 667, 668. 

3 Τὴ ἐποὶν Οὐσοϊηοηίασίοθ οὴ ΝΌΡ. 1. Βολοσίδ᾽ ε ΟἸανὶο Β δέογοτα, Ρ. 34. [ολο οὐξι, 
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ΒΕΑΒΊ. 

186,400 Μεη. 
ΕἸΝΒΤ ΟΕΑΝὨῸ ὈΙΨΊΙΒΙΟΝ. 

74,600. 
Ιθβασηλε, δηὰ ΖΑΒύιον, 

"7, δ4,400. 87,400. Ω 

5 ΜΟΘΕ8, ΑΑΞΒΟΝ, Ξ 
-Ὶ ΑΝ ΤΗΣ ῬΕΒΙΚ5Έ5. Ω 

Ξ ΡΈΕΙ ΜΕ Ε ὅ 
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ΠΝ «- ὍΦ9΄2 Ξ 

Ξ ἘΠΣΙΝΟΗΒΉΗΘ. π: 
μ ὍὌΟ'ος ὍΟδ' ὃς “ 

“ΝΙΚΥΝΒΕ ρυ8 ἩΠΘΒΥΝΥΙΝ 
ὍὉΟΦΌΡ 

ΨΜΙΝΈΗΔΕ 

ΝῬΟΙΒΙΛΙΑ ΟαΝΥ 9 ΟαΠΗΐ., 

ὍΘΙ 001.80] 

ἍΒΟΛΑ 

Τυυσῖηρ [86 ὁποδιαρημθηΐ οὗ {Π6 [δγδ  λΐθ8 τη {Π6 τΣάΘυη 688, ΜΜΟβθΒ 
ΤΩΒ 6 γΑΙΊΟΙΒ ΒΑ] ΟΙΆΓΥ Θηδοί θη ΐ8, ὙΠΟ ἢ ΔΓ6 γθοοσαθα ἴῃ 1) 6υΐ, ΧΧλΙ]. 
10---1δ., ἴογΥ συδγαϊπρ' ἀρδίηδὺ (6 ν]06 δηα τπο]6 8} 1688 {παΐ ταϊριὶ 
οἴου 86 ἤανα Ὀγουδι θα διηοηρ᾽ 80 ἰαῦρο 8 ὈΟΑΥῪ οὗἩὨ ρ6ορ]6, ἔοχστωϊηρ; 
8) ἀσρτοραῖίδ οἵ Ὀρτγαγαβ οὗ {πγθο τ] 1]ομ8. ΤῊ [Ὁ] ονηρ γγ88. [Π6 
ογάον οἵ ἘΠ6ῚΣ σργοῦ, τ οὗ γ88 ποὺ υοἢ Ὁ}]1[κὸ {πᾶς ἴἢ Ἡ ΏΔΟΝ (Π6 
ΘΑΥΑΥΘΏΒ ΟΥ̓ ἈΘΒΟΙΩΘΪΑΡΒ Οὗ ΟΥΘπίΑ] ἰσΆυ 61] 6 8 80}}} οομ 6 ὕο ΣΏΟΥΘ : 
-- δὴ {Π6 } ποτα ἴο γολουο (ΒΊΟΣ. 88 ΟἿΪΥ ΒΘ {6 οἱουια τγᾶϑ 
ἸΆΚοη ΟἹ (Π6 ἰΔθογπ8616), {π6 ἰτισηροῦ νγ͵χα8 βουμαοα, δπα ἀροὰ [16 
ἄγοι δἴασια {16 δίδῃθαγὰ οἵ υἀδὴ Ὀθιηρ ταὶϊβοα, (Π6 ἰδγοθα ὑσἱθθ8 τ ο ἢ 
βεϊοηροα ἰο 10 βοῦ ἔοσνγασγα ; ὑπθη {Π6 Δ ΌΘΓΠ 016 θοαὶ ἰδκοη ἀονῃ, 
ΠΟ ἢ. γ88 [Π6 ΡΥΌΡΟΙ ΟἸοΟ οὗ {86 1μανῖίεβ, {μ6 Οὀσβμουΐϊίθθ δπὰ (86 ᾿ 
ἽΜογασιίββ (ὕπο [Δ π}}}168 οὗ ὑπαὶ ογ 67) δἰἰθπᾶθα {πΠ6 σσαρροῦδ σιν {Π6 
Βοδγάβ, βίαν, ὅοσ. Ὑμθη [Π686 ΘΓ Οἱ {Π6 ἸηΔΥΟἢ 8. Βοοοηα δ]δυτη 
788 βοιιπηἀοα, Ἰροὴ το (86 βἰδηαατα οὗ ΒοιυθθηΒ σαρ δαἀγαπορᾶ 
ἢ (86 ἴγοα ἐγ θ68 ὑπάον ἃ, ΑΥΟΣ {ποῖ [Ὁ] ον οα {π6 Κομδίμιΐδ8 
[Π6 {υϊγὰ ἔΆΠΙ]Υ οὗὨ {π6 1,Θν1068) Ὀοδγῖηρ [Π6 βαποίθδιυ, ἰμαὺ 18, {86 
ΟΪγ οὗ Ηο]τοβ δπά (86 υὔθη81}8 ἐμβασγοίο θϑϊοηρίηρ ; 8πα Ὀδθοδαβο {818 

γγ88 688 ΘυΘΥΒΟΙΩ6 ἴπϑη {86 Ὀολγάβ, Ρ1}1418, δῃα οὐμὸσ ρασγίβ οἵ {16 
ΤΔΌΘΓΏΔΟΪΘ, δηα τοῦτα ΠΟΙγ, 1Ὁ γγχὰ8 οὐ ἰδμαΐ δοοουπηί ποί ρυΐ ἰῃΐο 8 
ψασύοῃ, Ὀυΐὺ σἀγγὶοα οἡ {πΠ61Ὁ Βῃου]άοσβ. Νοχί [0] ̓ οτοα {π6 βἰδηάατά 
οὗ ΕΡβιγαϊπιβ οϑὰρ ψὶ (μ6 {098 Ὀοϊοηρίηρ ἴο ἴδ : δπὰ ]αβί οὗ 41} 

ᾳ 2 
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{86 οὐδοῦ ἔδγθα ὑγ168 ἀπᾶον {πὸ βίδπάδγᾷ οὐὗἁἩ Τϑδῃ Ὀγουρῃξ ὑρ {Π6 
Υϑαῦ ; ΜΟοββϑβ δπα Αδγοπ ονουβθοίηρ 86 ψ 016, ὑπαῦ ΘΥΟΥῪ (μϊηρ᾽ τγϑϑ 
ἄοῃα 88 ὐσοά Πα ἀϊγθοίθα, ν 1116 {Π6 βοπβ οὗ Αδγοῃβ ἡγοῦ ΘΠ ΘΗ͂Υ οιη- 
ΡΙογεά 1ῃ Ὀ]ονίηρ [86 ἰσυταροίθ, δὰ οὐμοσ οἵ. Β ργορϑυὶυ ὈοΙοηρίηρ' 
ίο Π θη. 

Ἑτοὰ 1 ϑδιῃ. χχυΐ. ὅ., 838 γὕϑηδογοᾶ ἴῃ οὐἵσ δυϊμοσιβοά νοσεῖ, 
(δια ἰαν τ ἐδθ ἐγοποῖ, απά {δε ροορῖο ριϊολεα τομπα αδοιιέ ἠΐηι,) ᾽ῦ ἢδΔ5 
θδθθη πηδροὶποα (ῃΠαὺ [116 1Βγδθ 68 δά ἃ [ογΠοα οαρ. ΤὨ6 ῥγΟΡδσ 
ΤΟΠἀουϊηρ 18, ἰμαὺ ϑακῖ ἰαψ ἀπιοηρ {6 δασσαφε, νεῖ τἣ Ὠ18 ΒρΘΆΓ βίποϊς 
αὖ ἷ8 μοδά, απά α οΥιι86 ΟΥ̓ 6586] ΩΓ τοαΐεγ' ὈΥ Ὠϊ8, Ε146 ᾿, (7. 11.) ἴῃ 
{86 ΒΕΠ.6 ΙΏΔΏΠΟΥ Ἀ8 18 1508] διηοησ Ἃ1ἢ6 ῬΟΓΒΙΔη82, ΔΠ6α 4180 810 
{186 Ατγϑῦὺβ ἴο {118 δύ, γ᾿ ΠΟσΟνῸΓ {πο αἸβροβιίοη οὗ {Π6 στουπά νψἱ] 
Ῥογιαϊῦ 10 : {Π6}} ΘΙῺΪΓ ΟΥ ῬΓη66 Ὀοῖηρ᾽ ἴῃ [86 οοηίχο οὗἉ {16 Ατδῦβ, ψῇο 
Βυστουηα Ὠϊπὶ δ ἃ τοβρθοί] ἀϊβίδησοΣ ὙγΒθη αν! 18 τοργοβοηϊθα 
8.8 ΒΟΙΩ ΘΟ Πη6Β Βοογθίϊηρ Πἰτηβ6 1 1 {π6 πιρῃς, τ θη μ6 88 ὙΠ Ἠ1Θ 
ΔΙΤΩΪΘ8, ἰπϑίθδα οὗ Ἰοαρίὶπρ τὰ [π6 ῬΘορ]6 (2 βϑδιη. χυϊὶ. 8, 9.),, 10 
ΡΓΟΌΔΌΙΥ τρθϑηβ {μπϑῦὺ Β6 αἸα ποὺ Ἰοάρα ἴῃ {μ6 τα 4]6 οἵ (86 οβπιρ, 
ὙΓΠΙΟΝ γ28 06 ΡΓΌΡΟΓ ρΡἷδοθ ἔὸῸσ ἃ Κιηρ, ἴῃ οτος ἰμαῦ μ6 τοῖρῦ {86 
Ὀοίίον δνοϊα Δ}Υ͂ ΒΌΓΡΥΙΒ6 ἔγοπλ ἢ1Β ΘΠΘΙΏ168."Ὁ 

Υ. [ἢ δποϊθηῦ {ἰτὴ68 ἰῃ6 ἩΘΌΓΕΥΒ Τϑοοι να ὯῸ ῬΑΥ, ἀυγίηρ {Π6ῖτ 
ΤΑΙ ΠΑΥῪ ΒΟΥΨΙΟΘ: {Π6 Βᾶπ16 ργϑοίΐοθ οὗ ρταίυϊουβ βουυῖσθ οὐίδϊποα 
ΔΙΔΟΩρ (Π6 ασδοῖκ δα Βοηλδηβ, ἴῃ {Π|6 ΘΑΥΪΥ ρουϊοα οὐ {πρὶν σ- 
Βροοῦδνθ χρυ] 1οβ. ΤῈ (Βογοίδιίοθβ δηά Ῥϑ] οι Βιῦθ8 ἀρρθαῦ ἴο ἤανθ 
Ὀδθη {π Βγϑὶ ἐΠΡΟΠΘΙΑΥΣ ΒΟΙΊΘΥΒ: ιὖ 185 ΒΟΎΤΘΥΘΟΣ ῬγΟΌΔΌ]6, ὑπαὶ (86 
στοδῦ τα] ΑγΥ οἴδποοτβ οὗ ὅδ], [αν ά, ϑοϊοσηοῃ, δηὰ ἴπ6 οἶμον Κίησβ, 
μα βοιὴθ 8] οσσγβηοα βυα Ὁ] 6 ἴἰο {π6 αΙσΉΠΥ οὐὗὨ {6} τὶ. 16 
ΒΟΪἀΙοσθ ἡγοῦ ραϊά ουύὗ οὗἁ [πΠ6 ΚΙηρ᾿ ΒΒ ΓΓΘΑΒΌΓΥ : δη4 1ῃ ΟΥ̓ΘΙ ἴο βύϊπηὰ- 
Ἰαΐθ {μοῦ νδϊουγ, τουγαγβ δηα ὨοποισΒ ατα ΡΌΘΠΟΙΥ Ὀοβίονγοα ὁπ 
ἐθοβ6 ψ8ο ἀἰδυϊηρι βῃ6α {ΠΘΙΏΒ6 1 ν68 δραϊηδῦ [6 ΘΒΘΠΊΥ : οομδιβηρ οὗ 
ΡΘΟΙΙΑΓΥ Ργθβοηΐβ, ἃ ρΊΓα]6 Οὗ Ὀ6]., ἃ ψοσωδῃ οὗ αυδι ιν ἔου ἃ σἱΐρ, 
ΘΧΘΙ  ΟΠΒ ἔγοιῃ ἰδχϑδ, ὈΓΟΙΔΟΟΩ [ο ἃ ΠΙΡΊΟΥ της ἴῃ (Π6 ΔΙΤΩΥ͂, 
ὅτο., 4}} οὗ σι Βο ἢ ογα αὐϊοηοα τι} ρτοαὺ Ῥγοῖϊ δηα αἰδοίη. 
(2 ὅδπι. χυἹἹ. 11. ; 08. χν. 16.; 1 ὅδ. συ, 2ὅ. ; 1 ΟἸτοη. χὶ. 6. 
Ϊὴ [Π6 ἄρα οὗ {π6 Μδοοδθθθβ, {πΠ6 ραϊσιοῦ ϑιπιοι Ὀοίῃ διιηθα δπὰ μαδὶ 
18. Ὀγᾶνθ ΘΟ ΠΔΏΙΟΠΒ 1Π ἈΣΙΊ8, δὺ 18 ΟὟ ΘΧΡΘΠΒο.΄ (1 Μδοο. χῖν. 
832.) ΑΠογναγάβ, 10 Ὀδοδτηθ 8ῃ δβίδὈ δ θα οὐυδίοχῃ, ἐμαῦ 811 Βο] ἀ16 8 
βῃου]α τϑοοῖνα ρᾶυ. (10Κ6 1]. 14.; 1 ΟοΥ. ἰχ. 7.) 
7 ἈΡΡθδσβ ἔγοϊω ναυϊουβ ραβϑβαᾶρϑδ οὗ δοσιρίασα, δηὰ θβρϑοῖλ!]γ οσα 

188. 11. 4. απὰ Μιο. ἱν. 8., ἐπαῦ [Π6Γ6 ΤΟΓ6 ΤΩΣ ΠΤΑΥΎ Βοθο0}8, ἴπ ψΠΊΟΣ 
188 ΗοΡτον ΒΟ] αἸοῦβ ἰσαγηξα ἰραῦ, ΟΥ̓́, ἸΏ ΙΠΟΘΘΓ ἰδηριιαρθ, ὝΟΓΘ 
ἰταϊηθα, ὈΥἾ ΡΓΌΡΘΙ ΟΙἤΘΟΙΒ, ἴῃ -ἴΠο86 ΘΧΘΥΟΙΒοΘ ὙΓΙΟΝ ΟΙΘ ἴῃ 186 

Δ Τῃ [6 ββΙηθ ΜΑΥ ἀ0 411 δαβίθσγῃ ἰγαυθ]οτβ 8166} δἱ [18 ἄδὺ. “ὙῈ Βοϊδίον ἰ8 τουπὰ, 
δϑουϊ οἰσῆν ἰποθθ8 ἴῃ ἀἰδτηοίον, δΔηἃ ΘΙ ἴῃ Ἰοηρίῃ. [1ἢ {ταυο Πἶηρ,, ἱξ 18 σαττὶεἀ το] δὰ 
ὮΡ ἰπ [86 τηλῦ οἡ ψὨϊοὮ [06 ΟὟΠΕΓ 816 ρ8. [ῃ 8 Ποῖ οἰϊτηδίθ ἃ ἀγδυρεῖ οὗὨ του 8 ὙΘΓΥ͂ ΤῸ - 
ἐτγοβΐηρ ἰπ τ[Π6 ηἷσμῦ: ΒοῆοΘ 8 σββ86ὶ ἢ116 ἃ ἢ Ὑγαῖου 18 ΔΙΤΔΥΒ ὭΘΑΣ ὝΒΟΓΟ ἃ ῬΘΥΒΟῚ 
8.008. (Εοδοτίδ᾽ 8 Οὐἱοπίαὶ ΠΙαβυ δου οἵ βου ρίοζο, Ρ. 177.) 

2. Μοσίεγ᾽ βὶ Βεοοηὰ ΦΟΌΓΙΟΥ ἱπίο Ῥογβίδ, Ρῃ. 115, 116. 
5 (δρίαἰπδ [ΤΥ 8 δηὰ Μαδηρίθβ᾽ ΤΎανεὶβ ἰη Εσγρῖ, ὅς. Ρ. 395. Ὅτ. 6114 Οε}16᾽8 Ναστα 

ἔνα οἵ δὴ Εχροάμίοη ἔργου ΤΥΡΟΙΙ ἰῃ ΒΑΓΌΔΣΥ ἴὸ [6 Ὑ ἐβίοσῃ Εσοπίίοσβ οὗ ΕΥρῖ, Ρ. 11]. 
4 Ηκτηιογ᾽Β ΟὐὈδογνδίίοπβ, νοὶ]. 11}. ρρ. 480, 481. 
δ }λ,νγ, ᾿ἰδ. ἷν. ς. 59. Βχιιηΐϊηρ ΒΒ Απἤφαϊ!, ατϑθο. ᾿. 103. 
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διοηρ {Ππ6 ΟἾΠΟΥ πδοῃβ οὗ δηϊαυϊίγ. ιν μθθθ οὗ ἴοοῦ τγὰβ δὴ 
ΘΟΘΟΙΩΡ Βῃτηθηΐ ΒΙΡΉΪΥ να]αθα διμοηρ; (86 ἩΘΡΌΓΤΘΥΥ ὙγΑυτῖοσβ, θοῦ [ῸΓ 
αἰϊδοκίησ δηα Ῥυγβυΐϊπο ΔΠ ΘΠΘΙΔΥ, 8ἃ8 7611 848 διβοῃς {π6 δησίθηΐ 
τθοῖκβ δηᾶᾷ Ἐοιθαηβ. ἴῃ 2 ὅββτω. 1. 19. 95:8] 18 ἀοποιηϊμαίβα {86 τοῦ 
(ἰπ ΟἿΓ νϑυβίοῃ στοπαάδγοα ἐΐθ δεαιέψ) ὁ} ]βγαεῖ ; [Π6 ἔογοα οὗ ψῃϊοῇ 
ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΙ Ὑ7}}} 6 1610, ΘῈ 1ὖ 18 Τοοο]] δοίθά {μαῇ 1π ἐπ6 Τὐαδί, ἴο {818 
ἄδγ, ἴπ6 Πιηα δηα σοϑ, (6 μαγί δῃα δηίθϊορο, οοηηαθ ἴο μ6 Π6]4 ἴῃ 
Βῖρ οδεϊμμαίοη ἴὸσ (86 ἀο]οαίθ δἰθμβαποθ οὐὗἩ {ποὶγ ἔοστη, οὐ {Ποὶγ 
δτοο [Ὁ] 0,1 οὗ δοίϊοθ. [ἢ 2 ὅ΄δῃι. 1). 18., γϑ γα (014 ἐπαὺ “42αλεῖ 
ισαϑ αϑ ἐϊφλέ ὁ 7οοΐ αϑ5 α τοἱϊά γοο ; ---- ἃ ταοοάδ οὗὁἨ δχργοβϑίοῃ ρϑυέθοι Υ 
ΒΥΠΟΙΥΤΏΟΊΒ Ἶ (Π6 οριποὶ οὗ Πόδας ὥκυς ᾿Αχιλλεὺς, ἐΐλδ διοΐ- 
οοίεά Αοὐτιϊοδ, Ἡ ιοἢ 18 οίνοη Ὁ Ηουηογ ἴο ᾽18 Βοτο, πού ἔβνσοσ μδη 
ΤΒΙΤΌΥ {1π|68 ἴῃ [Π6 Θουγ86 οὗὨ {μ6 11|Δ8, ανιά δχργθββοα ἢ18 ρυδί!- 
ἴὰ46 ἰο (ἀοᾶ ἔοΣ πιακίηρ Π18 ἔδοὺῦ λο λἀϊμαε ξεοξ ἴου βιν μθ88, δπᾶ 
τοδοβῖηρ 16 παπᾶ ὑο ΜΆ, 80 {μαῦ 4 ΒΟΥ Οὗ βί66] γγαὰϑ Ὀσόκοη ΟΥ̓ Ὠ18 
ἈΓΤΩΒ, Ὅρωι. ΧΙ, 88, 84.) Τα {106 οὗἔἩ Βομ͵δηηῖῃ οου]ᾶ Ὀοαβί οὗ ἃ 
στοδῦ ΠΌΤΩΌΘΣ οἵ Ὀτᾶνθ πηθῃ, 10 οοὐ]α 86 {ποὶν στρ δηα Ἰοΐξ ἤδηα8 
ὙΠ} θαυ] ἀοχίογιυ (Φπαᾶρ. χχ. 16.; 1 ΟἌἼγοη. χιὶ. 2.), δῃὰ ψ}ὸ 
ὙΘΙΘ ΘΙαϊπθηῦ ΤῸΓ {ΠΕΡ 5{{}} ἴῃ {86 '86 οὗἉἩ [0 Ὀο ἀπά {86 β]ηρ. 
ΤΠῸ σπιόη Οὗ τσαν΄, οαἱ οὗ (6 ὑτ1ῦ6 οὗ ΟΔδά, πο οδμηο ἴο Πανὶ ἤθη 
Ρετβθουϊθα ὈΥ 380], ἀγα ἀθϑουι θα ἃ8 θεϊηρ πιὸπ 97 τῦῆαν, Πέ 70᾽ ἐλε 
δαίέίο, ἐλαὲ οομά ἀαπαίε εἠἰϊξεία απαὰ διιολίογ, τοΐλο86 ξασ68 τοοῦο ἰΐλο ἐδο 
ἴμεες 9 ἤοπβ, ἀπά ὮΟ ὝΘΙΘ 88 διοΐξ αϑ ἐλ6 γοε8 ἀρΟῺ [Π6 τηοππῃίδη8. 
(1 ΟΒγοη. σχιἹ. 8.) | 

ΥἹΙ. Το Ηρργονβ 40 ποῦ Ἀρρϑθᾶγ ἴο αν δα δ}Υ Ῥϑου δῦ τα}} ΠΑ ΥῪ 
Π401 : 85 (86 θοντηρ ἀγα 88 ΜΠ] ΤΠΘῪ ΟΥ̓ ΠΑΓΠΥ οσα που] ἃ ἢᾶνθ 
πηροάοα {86 ]Γ τιουθπιθηΐβ, {μ6 ὺ ριγί 10 ΟἸοβοὶγ ἀγουπα {μθη, ἤθη 
Ργδρασῖηρ ΟΣ θα 116, ἀπά Ἰοοδβοπϑᾶ 1Ὁ οα ἐμοὶν σοίασγη. (2 ὕδιῃ. χχ. 8.; 
1 Κιηρβ χχ. 11.) ὙΠΟΥ υβοα [π6 Βδὴθ Δ᾿ῺΒ 88 {πΠ6 ποῖριθουτηρ; 
πδίοηβ, Ὀοΐδ αοἔδηβινο δηα οἴδηβῖνο, δα ἴΠθ686 Τοσα τηδ66 οἰ Π6 Γ᾽ οὗ 
ἸΤΟῺ ΟΥ̓ Οὗ ὈΥΆ58, ΓΙ ΠΟΙΆ ΠΥ οἵ {ΠῸ ἰαϊίον τηϑία]. 1π {Π6 ΘοΥρΡίυΓοΒ νγ6 
Γοδα οὗ ὈγάδζΖθη βῃ 16] 49, Ἔδει ὦ δηἃ ὈΟΥΤΒ : {86 ΒοἸπηοῦ, σγθανθβ, δπᾶ 
ἰατροί οὗ [π6 σιραηο (114 [ἢ 6 ΓΘ 411 οὗ Ὀγδϑββ, τ ΒΙΟἢ γ88 06 πηείαὶ 
ἙΒΙ ον υϑοα Ὀγ {Π6 δποϊθηῦ ατθοϊτβ ΤῊδ πϑίϊομβὶ ταιιβϑυτϊηβ οὗ τποβὲ 
σΟΙΠΙΣΙ68 οοηΐδιπ ΔὈυπάδῃς Βρθοϊηθη8 οὗ ὈγΆΖθη ἃγτηθ, ΜΠΙΘΝ Ὠανθ 
θδϑη τοβουθα ἔγοσα {μπ6 ἀδβίχογιηρ μπᾶ οὗ ἅτηθι Οτὶρί παν, Ἔν ΡΥ 
ταϑῃ Ρῥτονι θα ἢ18 ΟΤ δὴ: δυΐ ἴον [μ6 οδβίβ] βητηθηῦ οὗ {6 
ΤΟ ΔΡΟὮΥ, ἀαροίβ γογα ἰοστηθά, τ μΘμο6 [ΠΟΥ ποτ ἰδ σ υ ρα ἰο {89 
ΤΌΘΠ 85 ΟΟΟΔΒΙΟῺ τοααϊγοᾶ, (2 ΟἌγοη. χὶ. 12., χχυΐ, 14, 1δ.) 

ΟΥ̓ΊΒ6 ΒΕΡΈΝΒΙΨΕ ΑἘΜΒ οὗ (86 Ηοῦτον, [86 [0] ἱηρ σογα (Π0 
ταοϑύ ΤΘΙΏΔΓΚΘΌΪΘ ; ν1Ζ2. 

Ι. Τὸ ΗΠΈΓΜΕΥ, ΤῸ οονοτΐηρ δηα ἀοίδηαιπρ {μΠ6 Ποδά, 8 ἃ 
δίγοΏΡ; ΟΔΡ τηδ46 οὗ οχ- 46, δῃὰ οἴη οονογθα τι ὈΓΑΒΒ: Βοτμθ 68 
1λ τγ88 πιδὰθ Ὑ8ΟΪΥ οὗ ὑγαββ. ΤῊ]8 γγχὰβ ἃ ραγὺ οὗ (86 τα] ΠΑ ΥῪ ργον]- 
δΙοῺ τηϑθ Ὀγ ὕΖΖίδ ἴῸΣ [18 ναβϑὺ ἅστὼυ (2 ΟὨγοη. χχυΐὶ. 14.): διὰ 
Ἰοηρ Ὀδοίογ (86 {1π|6 οὗὨ {παῖ Κιηρ, 186 Βαϊπιαὶθ οὐ 541] δῃὰ οὐ {86 
ῬὨΣἸθημθ οδατηρίοη ποτ οὗ Ὀγαβθ, (1 ὅδῃι. χυἱ, 38. ὅ.) ὙΤΠϊδ 

2 Οἰβϊπιοεῖ, πη ἢ᾽8 οἰαθδοταῖο ᾿Ὠϑβογίδι οι ΒΌΓ 8 ΜΊΠοΟ ἄεβ Αποΐοῃβ Ηδθγοαχ, Ὧ48 οοἸἸοοοα 
ὨΙΠΏΘΓΟΙΒ ΘΧΔΙΏΡΪΟ5 ἴγοιῃ Ηοιηον, Ηοβὶοά, ιν, δηὰ νασίοπβ οἴποσ οἰαβδίς ὙΓΙΓΟΣΒ, ἴῃ 
Ἡ ΠΟ} ὈΓΘΖΘῺ ἈΓΙῺΒ 8 ἃ ΔΙΤΩΟΌΣ ΔΙῸ τηθῃἰἰοπο, 1)165ο γι} 1008, ᾿ομ,. ἱ. Ρῃ. 220---222. 

ᾳϑ8 : 
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ΤΑΙ ΠΠΑΥΎ ΟΔΡ γ)ἃ8 αἶϑο ὑγοσ ΟΥ̓ {16 Ῥογβίδηβ, ΕΒ ΟΡίΔη8, δηὰ ΤΥ ίαπΕ, 
ιν ΧΧΧΥ, ὅ.), δα ΟΥ̓ 1Π6 ἰτοορβ ΒΟ Απίϊοολβ βοιὺὶ ἀραϊηβὲ 
ιἀΔ5 Μδοολθαυβ. (1 Μδοο. νἹ. 86.) 
2. Το ΒΕΒΑΒΤΟΡΙΑΤΕ ΟΥἹ ΟὈΟΒΒΙΕΥ γ48 Ὁ ΠΟΙΒῸῚ ῥΐθοθ οὗ ἀ6- 

ἔδηβινθ δυτωουγ. (Οο] 11}, ἀπᾶ [86 βο]άϊοτβ οὗ ἀπύοοδαβ (1 απ, χνυ]!. 
δ.: 1 Μϑδοο. νἱ. 3δ.), ογα δοοουίγοα στὰ (818 ἀοἔθησο, ΒΊΟΝ, ἴῃ οἵτ 
ΔΙ ΠοΥ 86 ὑγδηβΒ]ἴ]0 1, 18 ΨΑΥΙΟΌΒΙΥ χοπάογοα λαδογφοοη, οοαὲΐ ὁ πιαϊϊ, 
δηᾶ δγίσαπαϊπε. (Ἰ ὅδδῖὰ. χυἱ. 38. ; 2 ΟἌγοη. χχυΐ. 14. ; [84. 11χ. 17. : 
76ζ. χῖνὶ. 4.) Βούγϑοη ἴπ6 ᾿οϊπίβ οὗ μ18 λαγπδϑα (88 10 18 ἑουτηθά ἴἢ 
1 Κίηρβ χχὶϊ. 84.), {π6 ῥγοῆιραῖθ ΑΠδὺ νγαϑ τιουίϑ! ἢν πνουπάθα ΌΥ δὴ 
ΔΙΤΟῪ Βῃοῦ δ ἃ νϑηΐιισθ ΕἾΟΠῚ [686 νϑ οῦ8 ΣΟ μἀοσίηρδ οὗὨ (86 οτῖ- 

1η8] νγοχά, 10 Βμουϊά δϑοῖὰ {μαὺ {8 ]}8 ρίθοβ οὗ διτθοῦῦ σονοσγϑά Ῥοίῃ ἐπ 6 
ΔοῖΚ δηὰ Ὀγοαϑί, θὰ ῥυϊ ποῖ ρα γ {π6 Ἰαϊοσ. ὙΠ σογβ οί ΤΟΥ τηϑᾶθ 

ΟΥ̓ νδυϊοιβ τηδύθυ!8}8 : ΒΟΙΆΘ μλ68 ΠΟΥ ὝΟ͵ΓΘ τηδᾶρ οὗ ἢδλχ οὐ οοἰΐοῃ, 
ὍΟΥΘΩ ΨΘΙῪ ΤΒΙΟΚ, οὐ οὗ ἃ Κιπᾶ οὗ που θη ἔδ]ῖ : οΟἰμοσβ δρδὶῃ 6ΓΘ 
ΤΩΒ6 ΟΥ̓ ΤΟΙ ΟΥ ὈΓΆΖΘΟΙ ΒΟ0Ά168, ΟΥ ΪΔ111η85, ἰδ] ἃ Οη6 ΟΥ̓ΘΥ δποίδμοῦ ||Κα 
106 808168 οὗ ἃ ἤβῃ; οὐδβοὺβ ΤΟΥ͂Θ ῬΓΟΡΟΙΪΥ ΜΠδὺ γ͵ὸ 0841} οοδίβ οὗ 
ΤΩ81]} ; δῃηα οἴπουβ γα οοχηροθοα οὗ ὕνχο ῥίθοθβ οὗ ἱσοῃ ΟΥ̓ΌΓΆΒΒ, 
γ ΒΙΟἢ. ῥγοϊθοίοα {Π6 Ὀδοὶς δηαὰ Ὀγθαδὶ. Α11 {Π686 Κιπᾶβ οὗ σογβὶ οἵβ αγϑ 
ἸηΘηϊοηοα ἴῃ {π6 ϑοτρίασοβ. (ΟΠ 1 {Π8 οοαὲ 0 πιαϊ (1 ὅϑατα. χυἹ]. 
δ.) γγα8 τέο Πν ἃ σογδίοέ 9. σοαΐοα, ἱμαῦ 18, Θομροβοα οὗὨἨ πυμμοτουβ 
Ἰαγηΐπθο οὗὁἨ Ὀγαβ8, ογοββϑίηρ οδολβ οἴου. [{ πδβ οδ] θα γ {πΠ6 Τμαίη 
ΓΙ ΟσΒ σφμαπιοα ἰογίοα. ἔϑιταῖ αν ΘΟγβ] οῖβ γοσα ΤΌΤ ὈῪ ὑπ6 ΘΓ Δἢ5 
δηα οἴου πδομβ. ὙΤι6 Ὀγοαβ-ρίαῖθ ΤΟ ὈΥ ἴπ6 ὈΠΒΔΡΡΥ ὅδὺ], 
6 Π6 ρουϊβῃθα ἴῃ ᾿αϊ]6, 18 Βυρροβθα ἴἤο αν Ὀθθῃ οὗ ἢαχ, οὐ 
οοἰΐοῃ, ΟΥΘἢ ὙΘΙΥ͂ οἶοδο δἀπᾶ ἐμιοκ, (2 ἴαμα. 1, 9. τρδυρίηδὶ τθη- 
ἀογῖηρ.) 

8. ὅπ ΒΗΙΕΙ ἀοίδηἀοα {86 τ Βο0]6 Ὀοαγ ἀστίηρ [86 Ὀαι]6. [ὲ 
τγ88 Οὗ γϑυϊοῦ 8 [ΌΥΠ18, πα τηδαθ οὗ ὑχγοοα ΟΥ ΟΖΙοτ, σονοσγοᾶ στ τΤουρἢ 
μ1 468, οΟΥ ΟὗἨ ὕγαβ8, δῃᾷὰ βοπλθίϊπιθϑ νγὰ8 ουὐθυϊδ ἃ ἢ ρ0]4. (1 Κίηρθ 
χ. 16, 17., χῖν. 26, 27.) ΨὙνο βογίβ 846 τηθηϊοηθα πὰ {π6 δοσιρίυγοθ, 
ν]Ζ. [6 ΤΒΙΠΠΔ}Β, στοδί 8}16]4 οὐ θυ ΟΚ]6σ, ἀπά {86 τηᾶρθη, δηλ! ον 8} 161α, 
0 ναϑ σοι υϑοα Ὀγ {πΠ6 Φ6νγ8, Βαυ]οπίδηβ, Ομ ἄθδῃβ, Αβϑυυῖδη8, 
δὰ ἸσγρίίδηθΒ. αν, 0 νγὰ8 ἃ ρσγθαΐ ΜΑΥΥΙΟΥ, ΟΘῚ ΤΑΘΓΟΏΒ 8 
Βμ16] ἃ δθα πόκον ἴῃ Βἷ8 Εἰ νῖμ6 ῬΟΘΙΏΒ, (0 διρηιν ὑπαὺ ἀδἔθμοο δηά 
Ργοίοοϊοῃ οὗ βϑαύθὴ σ]οἢ 6 ἀχροοϊθα δπὰ Ὄχρογϊθποοά, δπᾶ ἴῃ 
ὙΠΙΟΙ Π6 Τοροβοα 4]} ἷ8 ἰγυδβύ. (Ῥ 88]. ν. 12) Απᾶ σψῇθῃ ἢ6 8808, 
Οοά ιοἱϊ! το ξαυοιν σοπιραδ8 ἐδ γἱσλίθοιιβ α8 ιοϊἐδ α δλϊοϊά, 6 Βθϑιηϑ 
ἴο 8|1υἀ46 ἴο {π6 τ οὗἩἉ ἴπ6 ρστοδαὺ βῃ161ἃ ψ τ τ ΒΙοἢ {ΠΥ οογογοά δηὰ 
ἀοίδπαρα {μοῖν 016 Ὀοᾶϊεβ. Κίηρ ϑοϊοιηοη οδιβοα ὕνο αἰβδγοης 
βογίβ οἵ 8}16148 ἴο θ6 τηδθ, νἱΖ. {86 βίῃ πδῇῃ (ΙΟἢ ΔΏΒΟΙΒ ἴ0 [86 
οἰγρϑὰβ οὗ {μ6 1.8{1π8}, δ} ἃ Ἰαγρα 816] 88 {π6 πέδη Ὑ ποτα, δηᾶ 
1Π|6 Τ]ΔΟΊΠΩΙΠλ ΟΥ Βοαίδ, ὙΠΟ. σογ υδθα ὈΥ {Π6 ΠΟΙΒΟΙΏΘΗ, δηα 6ΓΘ 
οὗ ἃ πιποῦ 1688 81Ζ6. (2 Οἤγοη. ἰχ. 1ὅ, 16.) ΤΠ ἔοσυτλοῦ οὗ {π686 δ 
ἰγαῃϑαίθα (ατροίθ, ἀπα ὅτ ἀο0}]6 ἴῃ νοῖρῃῦ ἴο ἰμ6 οἴμοσ. ΤΠ 
ῬΒΠΠΙβύμθ8 οαιὴθ ἱπίο {86 8614 σι {818 Θροη : 80 γὸ πα {πον 
ἔοστα 8018 σμαμπιρίομ τγα8 δρροϊηΐοά, (1 ϑδτα. χυὶἹ 7.) Οπο βϑαγὶπρ 
ἃ ΒὨΏΪ6Ια νγοπῦ Ὀοίοσα ἴση, ΨΒΟΒ6 ΡΓΟΡΟΙ αν 11 γγὰ8 ἴο ΟΔΥΤΎῪ {Π]18 

" κοΙά, 110. ἰχ, 707. 
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8δηἃ βοπιθ οἶμοῦ γοϑρομβ, 1 ΒΙΟ (0 ἐαγΠΪΒ ΠῚ8. τρδϑίου ἀροπ 
ΟΟΟΔΒΙΟΙ οἷ 
Α 58 1614-Ὀθασοσ νγαβ 8ῃ ΟἸοα διλοηρ (86 «6ὺ78 88 Ὑ16]} ἃ8 {16 ῬὮ1- 

ἰδ ποβ : ἕος αν ψθη Βα ἢγϑῦ νγοηῦ ἴο οουγύ νγᾶ8 τηδθ Κῖπρ' 580} Β 
ΔΙΓΙΔΟΌΓ- ΘΑ (1 βαχλ. χυὶ. 21.), ἀπὰ « ομαίμδη μδα ἃ γοιπηρ τηδη 
ὙΠῸ Ὀοῖο 8 δτηουσ δαΐογα ἴω. (1 δια. χὶν. 1.) δι ἀθβ {818 
ἰβὶ πϑ ἢ, ΟΥ̓ στοαί τηϑβϑυ β}} 1614, (ἀο] 140 τγα8 δισΙΒῃ6α ὙΠῸ} ἃ ΒΠΔΔ]1ΟΣ 
οπ6 (1 ὅδ χυἱ. 6. πα 45.), νι] οἢ 18 ποῦ Θχργαββοα ὈΥ ομα οἵ {δ 
ξοτο- τα ]οηθα πογάβ, θὰΐ 18. ο4116α οἰάοπ, τ] Οἢ. 76 ΓΘ ΠΟΥ ἃ ἱαγροῦ 
ἴῃ 0Π6 ρΪδοθ δηᾶ ἃ βῃϊθ]ἃ ἱπ δποίμοσ, δηα γγὰβ οὗ ἃ αἰ ἔδγθηῦ παίυγθ 
ἔτουι {6 δοχημλοῃ 8816148, Ηδ βϑϑιηϑ ποῦ ΟΠ]Υ ἴ0 μαναὰ Π6]α 10 1ῃ Ὠ18Β 
Βαμα στο δα ᾿ιδα οοὐδβίοῃ (ο ιιδ6 10, Ὀαΐ οου]ά 4180 δὖὺ οἴμοσ {λπλ65 
ΟΠ ΘὨΪΘΒΠΥ μδηρ 1Ὁ δροιὺ 818 πϑοῖς δπὰ ἰυσῃ 1Ὁ ὈΘμϊπα, οα ΒΟ Ν δο- 
οουηὺὶ 1ὑ 16 Δαἀδα, ἰπαὖὺ 1 τγαβ Ὀοίνθθῃ ᾿ἷ8 βῃουϊάοσβ, ΤΏ 1088 οὗ [86 
βῃ 6] τη ἤρἢῦ νγᾶ8 Ὁ Χο  ΒΊ Ο] Υ τοβοηϊθὰ ὈΥ (6 «6 υν 18 ὙΨΑΣΤΊΟΥΒ, 88 
γ76}1} 48 Ἰαηπχοηἰοα Ὀγ {μ6π|, ἴον 1Ὁ γγὰβ ἃ βίρηδὶ ᾿ῃρτοαϊοηὺ οὗὨ [π6 ῬῈ]16 
ταουγηΐηρ, ἰμαὺ ἐδό ελϊιοϊα 9. ἐδ πιϊσλέν τοα8 υἱϊοῖψ οαδὲ αισαψ. (2 ϑατι. 
1, 21. ΔυΪά, ἃ τῶδῃ οὗ δύταϑ, γῆ Θοτηροβοα {π6 Ὀθδιιι} ΘΙ ΘΡῪ οα 
1ὴ6 αἀοεδίῃ οὗ ὅδ] γχοϊαϊθα ἴῃ 2 ὥὅδῃ. 1. 19--- 27., γγὰβ Β6}8101]6 ΠΟῪ 
ἀϊβρτβοθία! ἃ ἐδιης 10 "γχἃ8 ἔῸΓ βοϊ ἀϊθσβ ἰὸ αυἱῦ ἐπ6Ὶ 816148 1ῃ {Π6 86]4, 
γοῦ {π18 σγσδϑ {μ6 ἀΘρ]ογα θα οαβο οὗ π6 “6 18}. ΒΟ] ἀ1οῖβ ἴῃ ὑπαῦ αἢ- 
ΒΆΡΡΥ͂ δηραροιηοηῦ π πο ῬὨΠ]δὕμ685. (1 ὅδη). χχχὶ. 7.)ν ΠΥ Β6ὰ 
ΔΥΤΔΥ δᾶ οἷ 1Βοῖν βῃιοϊθ ὈΘμὐπα ἐμ οῖὰ ; [ἢ ]18 ν116 δα αἰβῃοποισαῦ]ο 
ΟΑΒΏΩΡ ΔΥΔΥ οἵ {παῦὺ Ῥγιποῖραὶ γί ]0 16 οὗἨ {Π 61 ΔΥΓΙΔΟῸΣ 18 ἀθβθσυθά!υ 
18Π6 βαδ]οοΐ οἵ [86 τογαὶ ροϑῖβ Ἰατηθηίδοη, 

Βιυὺ [686 Βοποῦγα]6 βοη το ηΐβ ὕοσα ποῦ οομβηρα [ο [86 “68. 
γε πα ἰμθπὶ ῥγθυδιηρ δαιοηρ τηοδύ οἴμοῦ δῃοιθηῦ ὩδύομΒ, ὙΠῸ 
σομδίἀογϑα 1ὑ ᾿ηἈΠπιου8 [0 σαδβὺ ΔΌΤΔῪ ΟΥ [ο86 ἔποὶν 816 184, ὙΠ (86 
Οτθοκβ 1 γγχαβ8 8. οδριίαὶ οὐίτηθ, δῃα ρυμὶβηοᾶ πιὰ ἀοαίῃ. Τα 1,8466- 
ἀοιμοηῖδῃ ἡγοτλθῃ, 1ὖ 18 γ76}} ΚΠΟΥ͂ΤΙ, 1π ΟΥΘΓ ἰο Θχοῖίθ [86 Θουγαρθ οὗ 
186 1 Β0η8, υϑοᾶ ἰο ἀοΙνοῦ ἰο ἰδοῖὶ {πο (δύ μοχβ᾽ 8816148, ἢ} {118 
βοσὺ δάγθββ : ““ΤῊ1Β β 161 ἃ τῃν ἔλθ. δἰ γαγθ ργδοσνϑᾶ; ἀο ἰδοὺ 
ΡΥδβοσυθ 1 αἷβο, οὔ Ῥβυ 8}. ΑἸ]υάϊηρ (ο {μ686 βθῃηιτηθηίβ, ϑαὶηῦ 
Ῥαυ], ποθ π ὁσχδογίηρ [89 Ηοῦτονν ΟἸγιϑδηβ (0 βἰθδαίαϑίμθβϑ 1π [(ἢ6 
ἴα οὗ 86 (ἀοβροὶ, πσραβ ἰθθῖὰ ποῦ ἰο δαδέ α'σαν ἐλεῖγ Ἄοοηπάδποο, 
{Π6ὲγ οοποββίοι οὗ δι, σι λαΐΐ σγοαΐ γοοοπίροπδε Ὁ τεισαγά, τὸ 
1658 ἐβδὴ {86 Δρρσοθδαίίοῃ οὗ αοἄ, (86 ρϑδοθ ἡ Ὠ1οῖ Ῥαββοί 411 υπάοτ- 
βίδῃτηρ ἔστε, ἀπ μ6 ρ᾽οσῖθβ οὗ βοᾶυθῃ 88 {Π6]Ὶ οέεγπαΐ Ῥογίοῃ. 
(ΕὉ. χ. 35.) 

Τὺ ΤΩΔῪ Ὀ6 διγί ΠΟΥ ΟὈβοσυθαᾶ, {μαῦ (Π6Υ υδοα ὑο βοοὺσ δὰ ρο]δἢ 
ΓΠΟΙΓ ΔΙΤΊΏΒ, 88 ΤΔΥ δ ΙηΐοΥτοα ἔγοτα (π6 Ῥχορμοὶβ δχρσϑββίοῃβ οὗ 
Μιγδέελίπο ἐδ6 ϑρεαγδ απά πιαλΐπρ ὄγίρἠξ ἐδε ἀτγοιυς (6 Ὑ. χ]νὶ. 4. ἀπὰ 
11... 11.}; δηᾷ 10 βῃου]α βϑοῖὴ {πὶ βο Βἢ}16145 88 ψοσο οονεσγοὰ σῇ ἢ 

Σ Το οδονδῖίοσ Ἐοϊασγὰ 18 οἵ ορἰ ἴοι ἐμπδὺῦ [πὸ ὈΓΑΣΘΏ δ} 6] ἃ, ἢ τ οι ΘΟ] δ: οονογοὰ 
Βὶβ. βῃμοιυ]]άθγθ, οοῃδίβίθαἃ ΟΠ]Υ͂ οὗ Ὀγα88 ρ] 6 68 ἐδδίϑηθά ὑροη 186 νοοῖ; δβἰταῖϊαν τὸ [86 Ὀυ6Κ- 
1εσα τ ΒΙΟΣ ΒΟΪοθλοι αἰϊοσνασάβ οηγίο πο ἢ κο]ὰ Ρ]αῖοβ, αδηὰ ἀοροδίκοα ἴῃ 186 τοι ρ]ο 
(Ι Κίηρβ χ. 16, 17.), δηὰ ΠΟ ἢ, Πανΐηρ Ῥοθη οαττϊοα ΔΎΨΘΑΥ͂ ὈΥ ΒὨΊΒΚΔΏ, Κίηρ οὗἨ Ἐδγρΐῖ, 
ὙΓΕ͵Ὸ τορ᾽ δορὰ Ὀγ ἘΠ ΠΟΡοδηι, νν ἢ} ΟἿΠΟΙ ὈΓΔΖΘῺ 8}}161486, ΑἩ δἀάϊ τομαὶ γοάϑοῃ ΤῸΣ σ0π- 
εἱυαάίϊηρ Ο]121}}}8 δι 16] ἴο πᾶν θθθη σομηροβοά οὐ Ὅγαββ ρἷδίοβ δ χοὰ ἴο νγοοά, 18, ἰμδι 
ἦς Βεὰ Ὀδοη ΠΟΙ οοιηροεξοα οὗ {18 τηοῖδ], δη ἃ δα Ὀοοη οἵὨ 8 δῖζθ ὑγοροσεοηα!α ἴὸ εἶδ 
ϑοάγ, ἰξ 16 ἀοπθλι} ΠΟΙ ΠΟΥ 1Π18 σ᾽αηΐ, απ ἃ 51:}}} πηογο Ἡ ΒΟΙΠΟΓ Πἰ8 δησῖτο, νοι] ἃ παν ὈΘΟΣ 
ΔΌ16 ἰ0 δυρροσῖ ἰδ τοι ρ 
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Ἰβδίμο, ὑγθσθ οἱ θα ἴῃ ογάοσ. ἴο Κθαρ ἰμδῖῃ οἴθαῃ, δὰ ργϑνοηΐ ἐμ 611 
ἔτοτη Ὀθοοῃληρ ἰοο ἄτγ. Τὸ ἐμὶ8 ουβίομι {ποῦ 18 δὴ 8]] βίο ἴῃ 
2 ὅδ). 1. 21. Δα 188. χχὶ. ὅ6.ἁ. ὙΒΘη {π6 βῃ 16 148 Το σο ποὺ ἴῃ 186, 
ὙΠΕΥ͂ ΟΓΘ σονοτθα 1} ἃ 6486, ἴῃ ΟΥοΣ ἰο ρῥγϑβοσνα {βθῖὴ ἔγομλ θαὶῃ 
ΤΟΒΙΥ ΔΠπα βοϊ]ϊβα ; ἤθποθ τὸ τοϑδᾶ οὗ μποουογίπο ἐδε εἰϊίοϊα, ᾿υϊο 
ΒΡ: Π68 Ῥγθραυϊηρ [Ὁ γγὰγ, δπά Βανίηρ ὑμπαῦ Ὑγθᾶροη Θδρθοία!]ν ἱπ 
ΤΟ ΔαΊη688. (188. χχιὶ. 6.) 

4, Αποίμοσ ἀείδηβινα ῥγουιβίου 'ἱπ 67, γα (6 ΜΙΠΙΤΑΕΥ 
ΟἼΒΡΌΙΕ οὐ ΒΕῚΤ, Ἡ ΒΙΟΝ δηβυγοσοὰ 4 ὑποίοα ραγροβθ, νἱζ. αγϑί, ἱπ 
ΟΥ̓ΘΓ ἴο ἼΘΑΡ {π6 βιυγοσά, σι οι Βυηρ δὖ {π6 βο] ἀϊοσ Β σὶτα]6 οὐ με] 
(1 δ). χνὶὶ. 89.); ΒΕΟΘΟΒΑΪΥ, 1Ὁ γγα8 ὨΘΟΟΒΒΑΤῪ ἰ0ὸ σίγα {παῖς ΟἹοί 68 
Δηἃ ΔΥΤΩΟΌΡ ἰοροῖμοσ, δηᾶ ὑμι8 Παυα ροἰγάοα ΗἷβΒ βυγογᾷ ὑροὰ ἢῖδ 
ἉΓΙΩΟΤ, ΤῸ σίγα δῃὰ ἰ0 αγῆιὶ ΔΥῸ ΒΥΠΟΠΥΤΏΟΙΒ ΤΟΓΩΒ ἴῃ βδογιρίαυγο ; 
ἴον ἴπ086 ὙὙὃῃι0 δγδ βαϊὰ ὅο Ὀ6 8016 ἴο ραῦ ΟΠ ἈΥτη ΙΓ, 876, δοοογάϊηρ; ἴο 
116 ΗΘΡΥΘῊ δηπᾶ {86 ϑερίυαριηῦ, ρσἰχῦ τ} ἃ ρίγα]α, ἀπ μθποθ σομ68 
1Π6 ΘΧΡτΓοβϑίοῃ οὗ ρίγαϊησ ἰο {π6 Ὀαί|16. (1 ιρε: Χχ. 1]. ; 188. ὙἹ}}. 
ϑ. ; 2 ὅϑδϊη, χχὶϊ. 40.) ̓ ἶἴμο τ ΆΤΥ ρῖτα]ο 88 186 ΟὨἱοΓ ογπδιηθηΐ 
οὗ ἃ βοϊαῖοσ, δῃα νγὰϑ ΕἸ σὮ]Υ ῥγιΖϑα ἀπιοπρ' 41}1] δηοῖθηΐ πα. 0}8 ; 10 νγ8 8 
480 ἃ τοῦ ρσθϑαπῦ ομὰ ὁπ6 ομιοαῖπ ἴο δηοίμοσ, Τθιι8, Φοπαίμδη 
ϑδνθ 818 σῖγα]α ὑο Βανι 48 86 πιρθθβῦ ρ]οᾶρε οὐὗὁὨ 18. δβίθβοια δπάᾷ 
Ρογροίυδὶ ἔτ β:0. (1 ὅπ. χυἹ!. 4.}} 

ὅ. ΒΟΟΤΒ οΥ ΟἜΕΑΥΕΒ Ψ6Γα ρατγί οὗ {86 δποϊοπΐ ἀοίδηβινα ΒΑΥΉ 688, 
Ὀδοϑιβα 10 γγχα8 {πΠ6 ουδίομι ἴο οαϑὺ δογίδϊῃ ἐμπόδια, Ἰπηροάϊτηομΐβ (80 
ο8}16 ἃ Ὀθοϑαδθ ὑΠ6Υ Θηΐδπρία {π6 ἔδοϊ, αἰλοστσαγάβ πον ὈΥ [86 ΠδΠὶ6 
οὗ ρ4}}- ἔτ ρ8, ψ ἈΙΟΝ βίησθ, ἴῃ ΒΘΓΙ ΤΥ, 8.6 ΘΟΥΓΕΌΡΟΪΥ οΑ]]6 604}}-ἰΥ0}5) 
ἴῃ 186 ὙΑΥ Ὀοίογα ἴΠ6 ΘΙΘΙΩΥ͂ : ἴΠ6 τ}}ΠΆΥῪ Ὀοού ΟΥΓ βῆοα τγ88, ὑμ6Γ6- 
ἔογϑ, ὨΘΟΘΒΒΑΙΎ (0 συδγα {86 Ἰ6ρ8 δηᾶ ἔδει ἔγοτῃ {μ6 Ἰτγομ βίδκοβ ρασθά 
ἴῃ ὑπ6 ΨὙΑΥ͂ ἰο ρ4}} δὰ πουπᾶ ἱμοῖῃ; δπὰ {μπ8 6 δ. δπδυ]οα (ο δὸ- 
οουὴῦ ἔον (ἀο 1818 σγοᾶνϑβ οὗὨ ὑγαδϑ ὙΠ] οἢ 66 ὌΡΟΩ ὨΪΒ 6 ρ8. 

Υ11. Τὸ ΟΕΕΕΝΒΙΨΕ ΑἘΜΒ ψ6γ6 Οὗ ὕγο βοσίβ, νἱΖ. βιι οὶ 845 ὙΟΥΟ 
οι ρογοα τ μθπ ΠΟΥ δηλ ἰὼ ἃ οἷοβα δηραρειηθηῦ; δᾶ ἰμοβο τὰ 
ὙΠΙΟὮ ΠΟῪ δηπογυθα {86. ΘΠΘΙΩΥ͂ δὖ ἃ ἀἸἰβίδηοο. ΟΥ̓ [16 ἔοστηοσ ἀθβϑουῖρ- 
Ποη ἡ γα ἴπ6 βιυογα δῃᾶ {π6 Ὀδ.16-ἃχ6. 

1. Τὴ ΒΞ ΨΟΒΡ 18 [86 τηοβύ δηοϊθηῦ θάροη οὗ οβδθποα τηοποηοα 
ἵπ (86 ΒΙ016. ὙΠ Ὁ 4000 8 ΒΟῃ8 ὑγθδο ΓΟ ΒΥ αϑβαβδιπαῖθα (Π6 
ΘΒΘΟΒοτηϊοβ, (ἀοῃ. χχχῖν. 26.) [Ὁ ττδϑ πόση οὁη 1πὸ {Πρ (Βαὶ]. χ]ν. 
3.; Εἰχοά. χχχῖι, 27.), δπὰ 1ῦὺ βῃου]ὰ βθϑηλ, οπ ἐδ Ἰοῖν {δισὰ ; ̓πουρῆὰ 
ἘΠυά, 4 Βεοη͵ατηϊίθ, οῖηρ Ἰο τ δ μἀ64, μὰΐϊ ἃ ἀαρρον οὐ Βμοσί βιυοσα 
ΠΟΘΙ 18 σαγτηθηΐβ ὁπ Ὠ18 τἹρῦ ἰΠ]σῃ. τ υᾶρ. 1, 16.) Το ραϊδη- 
41, ΟΥ ταὶ ἀγτθν σου οὶ οὗἨ ϑοϊομιοι (ϑοηρ 111. 7, 8., ὙΠΘΙΕ ΟἹΓ 
ΨΘΙΒΙΟῺ ΤΘΥΤΩΒ 10 8 Ὁ64), γγα8 Βυγγουηἀρα ΟΥ̓ ΓΠΓΘοβοοσο νϑ]δηὺ 18γϑ6]- 
1015} Β01 1618, ΘΥΘΓΥ ὁπ6 οὗἨὨ ψβοῖη μδᾶ 8 Βυγογά ρὶτῦ ἀροπ 8 {πΊρὶι. 
ΤΆΟΥΟ ΔρρΘαγ ἰο βανα θθθὴ ὕνο Κιπαᾶβ οὗ βυγοσβ ἢ 86, ἃ ΙΑΥΡΟΓ 0.6 
ὙΠῈῺῊ οπα οἄρα, ψβῖομ 18 041164 ἴπ ἩΘΌτον (μ6 πιοιμέλ οὗ 186 βυγογὰ 
τωι γἹ]. 21.}); δῃά ἃ βμογίθσ ὁπ ὙΠῚ ὕνγο δάρεβ, Κα {πα οὗἩ Εἰυά. 
6 τῃηοάδσηῃ ΑΥ̓8098, 1ἰ 18 γγχ6}] Ἰζποῦση, ΘΑΥ ἃ Βα τ ΟἹ. ΟΠ6 8146, δηά 

8 σαηφίαγ ΟΥὁ ἀλσρον ἷπ {Π6ῚΓ ρΊΓα 68. 
2. Οὗ τὰὲὸ ΒΑΤΤΥΙΕ-ΑΧΕ ψ͵ὰὸ Βανθ πὸ ἀεδβοσιρίϊοι ἴῃ {86 ϑδογοᾶ 

Δ Τἠ ἴκο τηδηῆποσ, Αἷαχ ζανα Ηἷβ αἰγὰϊο ἴο Ηροῖοσ δὲ ἃ ἴόκοῃ οἵ [86 δἰρῆοδὲ σοϑρθοῖ. 
(Πἰδὰ, νἱὶ. 805.) Ὧγ. Α. ΟἸδικθ, οὴ 2 ὅδη)μ χυἹ. 11. 



Οἡ ἔδὸ Μ͵εΐανν Τοίδοὶρ πο 0 {λι6 «ειυε. 6 

οΐϊυμμο: 1: θ66π18 ἴο πᾶν Ὀ66Π ἃ πηοϑὺ ρονογέι] γθαροι ἴῃ {π6 Δ η68 
οὗ σΆγΑΙΣΥ, ἔγουα [8.6 4]}υδίοη ταδ46 ἴο 1Ὁ ὈΥ Φ΄ γοι Δ : --- Τ΄οι αγί πὶν 
δαξέϊο-αχε απα τρδαροη8 07 τσαῦ ; 707 τοϊίι ἐΐοο τοῖϊί 1 ὑγχοαΐ ἔπ ρῖθοος ἐξ 
παΐίοηβ, απα ιοἱΐῃ ἐΐδο τοῦϊἱ 1 ἀοδίγον ἀϊηφαάοπι: απα ιοἱξδ ἐΐδο ιοἱϊῖ 7 
ὄγοαζ ἵπ ρίοοος ἐΐδλὲ ἤογϑε ἀπά ἐὲδ γἱαθῦ, απα τοὐξς ἐΐέο ιοἱϊὶ 7 δγεαλ ἵπ 
»ίοοεδ ἐδ ἐλαγῖὶοὲ απὰ ἠΐδ τίάεν. (δ ογ. 11. 20, 21.) 
ΤΏ οἴδον οἴἴδιβῖνθ νν ΘΔΡΟΠΒ [ὉΥ ΔΗΠΟΥΪΗρ' (ἢ 6 ΘΏΘΙΩΥ δ 8 ἀϊβίϑῃςα, 

ὝΘΙ6 {Π6 ΒΡΘΆΓ ΟΥ̓ Δ ν6]1η, {Π6 8]1ηρ’, δηα {π6 Ὀον, ἀπὰ διΤον. 
8. Τπὸ ΡΕΑΒ ὀρ Ψ111. 18.:; 1 δι, χῖϊ, 19., ἀπα «767. χὶνὶ, 4.) 

οΥΓ Φάυ εν (ΝΡ. χχυ. 7.), οὐ ῬΑΕΤ (2 ὅδ. χυῖῖ. 14,}, ΟΥ ΤΆΑΝΟΕ 
(ὅἐἐ. 1. 42.). δοϑῖὰ ἰὸ δανθ ἀϊβογοα ομ ον δοοογάϊηρ' ἰο {μοῖν Ἰδηρτῃ 
ΟΓ 81Ζθ. ϑόπιθ οὗ ἴποπὶ ταϊρῃῦ δ6 ὑγοντ ΟΥ ἀαγίοα (1 ὅϑ'απι. χυἹ!, 11.); 
δηα 10 ΔΡρΘδτΒ ἔγομη 2 ὅπ). 11. 28. {μαὺ δβοῖὴδ οὗ {πϑπ ψχοσα ροϊηϊδά 
δὺ οί ὁπβ. ὙΥΠΘῚ ἈΥΤΩ168 ὍΤΕΓΘ ΘησαπιρΘα, [86 ΒρΘΔΓ οὗ {86 ρἜΠοΓαΙ 
ΟΥΓ δοιμτηδηον- 1 Π-ΟΒΙ 6 7188 βίθοκ ᾿ηΐο {Π6 στουπὰ αὖ ἴθ Πμοδά. 

4. ΘΠΙΝΟΒ ἈΓΘ ΘΗ ΘΓ ΘΑ διηοηρ' {Π 6 ΤΩ]]ΠΑΓΎ δίοσθα οο]]θοίοα ὈΥ͂ 
Τύσξίαμ. (2 Οἤγοη. χχνὶ. 14.) Τὰ {δ 86 οὗ (86 βῖησ, Ἀανιὰ ομαὶ- 
ὩΘΗΟΪΥ 6 Χοο]]64, δηα ον (ἀο δ ἢ τσ! ἃ βδίομο ἔγομι οπο (1 ὅδ. χνὶϊ. 
40, ὅζ6.): Βα αα θ66θὴ δοσυβίοπιθα ἰο 1186 11, 1π Κοορίηρ; οἵδ᾽ [888 ΘΠ ΘΙ Ἶ68 
οὗ [18 βοοκ, [Ι͂π {86 Εὐαβί, ὕο {118 ἀΔΥ, βῇθρῃογαβ ΘΑΓΤΥ͂ ἃ 8]1ηρσ δπᾶ 
Βίοῃ 6Β Ὁ [Π6 Βαῃ16 ρᾳγροβε.3 ΤῊΘ Βϑη)διαῖῖο8 ὑγ γα οοἸ γαϊβᾷ 1η δαί} 6 
θοσδυβο ΠΟΥ δα αἰζαϊηθα ἰο ἃ ρστϑαΐ 81{}}} ἀπα δοουγδου ἴῃ Βαμα] ηρ’ 
1818 τοϑροη ; ἐλεν εοϊά εἴπ βίοπεϑ ἔο α παϊτ᾽5 ὁγεααίἑ, απ ποὲ πιΐ85 
(Φυάρ. χχ. 16.): δῃα σἤοσο ἰὖ 18 βαϊα {πδὺ [Π6Ὺ τ γὸ 16 Παπαρά, [ἢ 
Βῃοι]α ταίμοῦ δα τοηδογοα δ! ἀοχίοσβ, [ὉΓ γὙῸΠῚ 4Γ6 ἰο]ὰ, {86 σου α 
86 δοές ἐλ γίσλὲ παπᾶ απὰ ἐδθ ἰε (1 ΟἤἼτοη. ΣΙ. 2.); (μαῇ 15, (Π6 
414 ποῦ φοπβίδμαΥ π86 ἐμεῖν τρσηὺ παπᾶ 88 οἴμοσβ (1, σγβθη {Π6Ὺ βῃοὶ 
ΔΙΓΟῪΘΒ ΟΥ ΒΙππηρ δίοῃθβ, ρυῦ ΠΟΥ ὝΟΥΘ 80 δσρογὺ ἴῃ {π 61} τ] }ᾺὙῪ 
Ἔχοσοῖβοβ, {παῦ ἸμΠ6Ὺ οου]ᾷ ρΡογξουτῃ βοτὰ ἱ {πον Ἰο Βαμα 88 πὸ} 
Ὧ8. Ὑ1ῚῚ {Π6}Ὶ τρ ἢ. 

ὅ. ΒΟΥ͂Β δῃὰ ΑΒΒΟΥ͂Β ἃγὸ οὗ ρστοαῦ δη ΠΑ ΌΣΥ : Ἰηἀ66 4, ἢῸ ΘΆΡΟΙ 
18 τη θη ]οπθᾷ 80 δαυῖγ. Τθυ8 1886 Βαϊ ἴἰο Εἰαι, Τ᾽ αλο ἐλ τοραροΉ 5, 
ἐὰν φεΐυσεν απα ἐὴὸλν δοιο ((ἀΘῃ. χχνυ]!, 8.) ; Ἰπουρἢ ἴὉ ἴδ ἔσθ, [ἢ 686. ΔΓ6 
ποῦ ΒΡΟΚΘη οὗ 88 υδρὰ ἴῃ νψαγ, Ὀυΐ ἴῃ Βυπίϊηρ, δηἃ 80 {ΠΟΥ 846 βὰ 

δηα πηρ] θα Ὀοίογα {π|8: τ ΘΓ Ὁ 18 βαϊα οὗ 1βῃτηβδοὶ, ἐμαὶ ἢ6 
6 8Π ΔΙΌΒΟΙ, δηα υβοα ον δ πα ΔΥΤΟΒ ἴῃ Βῃοοίηρ μι 1] ἃ Ὀοαβίϑ. 

(6 δεη. χχὶ. 20.) Τ 18 δἴγουναγαβ θθοδπθ 8ὸ υβοῖαϊ ἃ σθάροη, (μα΄ ΟλΓΘ 
Ὑγ88 [ἌΚ6Π ἴο ὑγαῖη ρ π6 ΗΘ γον σοῦ (ο 1 θομηθβ. ὙΥ Βθη αν 
Πδα ἴῃ ἃ Βο]θπλη ΤΔΏΠΘΙ ἰδιηθηθα {π6 ἀδδίῃ οὗ Κιπσ ὅδ}, 6 ρᾷνβ 
ΟΥάΘΣΒ ἴὸσ ὑθδομίπρ' ἐδ ψομηφ πιεη {{ι6 τι86 9} ἐδ6 δοιο (2 ὅδατα. 1. 18.) 
1παὺ {μ6 ὺ τὶσαῦ θ6 88 δχσρογὺ 88 {π6 ῬἘ]Ἰβύϊποβ, ὈΥ βοβα θονβ δά 
ὩΙΤΟῪΒ δι} δα Π1Β ἌΓΙΔΥ Ὑ6͵6 8]αῖη. ΤΉ686 σοσὰ ρατί οὗ {86 τι}}}- 
ΚΑΥῪ διωπλιπ: ]0ῃ. ([ὉΥ ἴῃ (Πο56 {ἰπ68 θΟ 8 Τ6γα πι86α ἰηβίοδα οὗ ρᾳΠΒ, 
8 ΔΥΤΟΥ͂ΤΒ ΒΌΡΡΙ16α (Π6 οἷβοθ οἵ ρονοσ δμα 04}}.) ἘἘτοιὰ “0Ὁ χχ. 
24, δθὰ ἔγομι Ῥβαΐπὶ χυϑ]. 84. 1 τηλὺ 6 οΟἸ]οοἰοαᾶ, {παῦ (Π6 τα] ΥΥ 
ΒΟΥ͂ γὙὰδ τηδΔ6 οὗ βῖ6θ], δῃα, σο;ΒΘα ΘΠ ΓΥ, νγᾶ8 ΨΘΙῪ ΒΕ ΠΕ} δηᾶ Πατὰ 
ο Ὀοηά, οὐ ὙΠ1Οἢ δοοουηῦ ΠΟΥ υϑοα {πρὶν ἔοοῦ ἴῃ θοπάϊπρ {μποὶγ 
θον8; δηα {βμογοίοσα σι βθη [π6 ρυορμοίβ βρθῶκ οὗ ἐγεαάΐπφ ἐδ δοιο, 

8566 Ρῥ. 328. δυργα, ἴογυ δχδιηρῖοβ οὔ 1Π1|8 ουδίοῃι. 
5. ῬΒοθεσίδ᾽ Β Οτίοηιδὶ ΠΠ]υπιγαι Ομ δ. Ὁ, 169. 
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δ η οΥὨἁ δοισε ἐγοάαάφη, [ΠΟΥ͂ ἀγα ἴο θ6Ὲ υπάογβίοοα οὗ δοισβ δεπέ, ΔΒ. ΟἿ 
{γΔΠβἰδύουβ τ ΒΟ το Πα ογ 0 (6 Ὑ. 1. 14. ; [88. ν. 28., χχὶ, 1δ.); τ ΠΘΥΘ 
(6 Ἡδφῦτον τνοσγὰ, τ ΒΙΟὮ 16 ἀδοα πὰ ὑπ686 Ρ]ΔΟ68Β, β'ζῃ!ῆἔἜρθβ ἐο ἐγεαά 
ροη. ΤῊ οδρου ψ͵δϑ ἱμπουρηῦ 50 ὨΘΟΘΒΒΑΤῪ ἴῃ ὍΔ, ὑμαῦ 1 18 
08116α ἐΐε δοιο Ο τἸοαῦ, οὐ {π6 δαξέϊὁ-δοιο. (Ζεοϊ. 1χ. 10., χ. 4.) 

ΘΌΘΝ τ γα ὑπ6 νδυϊουβ ᾿πβίσυμηθηίβ οὗ οδθησοθ δῃᾶ ἀδέδθμοθ ἰῃ 86 
ΔΙΟΩΡ [ἢ6 δηοϊθηΐ 1βγϑθ]1068.ἁ Θοιηθίπλ68, ΠΟΥΤΘΥ͂ΘΓ, {ΠΟΥ͂ ὙΘΓΘ ΥΘΓῪ 
Ῥβά]ν ργου! θα σι} τ ΣΙ ΠΑΡ ΤΘΆΡΟΙΒ: [ὉΓ, αὔον ἴπ6 ῬΔΠ]Β1 68 μδα 
δ] η6α ΤΩΔΗΥ͂ ΘΟΠΒΙΔΘΓΆΡ]6 δανδηΐίαρθθ οὐδοῦ ἴμθηι, δηά ἴῃ οἴἴεοί μεᾶ 
Βα Ραιιοα {Π6 1} σουπηίγυ, [ΠΘΥῪ ὕοοϊκ οαγΘ {παῦὺ πὸ βιιττἢ βῃοι]α μ6 Ἰοῖς 
{πγουρπουῦ ἰμ6 Ἰαπα οἵ 18γδ6], ἰο ργονθηῦ {βϑῖὰ ἔγομα τδἰῖηρ βυσογάς 
Δα ΒΡΘΑΙΒ; 80 {πᾶ {16 Βγδθ 68 σγογα ΟὈ]ροα ἰοὸ σὸ ἄονῃ ἰο {86 
ῬΒΠ ΒΌΠ68 θη θυοΣ ΠΟΥ ΠδΔα Οσσαβίοῃ 0 ΒΆΥΡΘῺ {86} ᾿ηδἰσυτηθηίβθ 
οὗ Βυθθαπαάγυ. (1 ὅϑδιμ. χπ!, 19, 20. 22.) Ἰωοηρ Ὀοΐογα {π6 τοῖσι οἱ 
5.41} νγγχὸ γϑδῆ ὑπαὺ {Π6γ6 τοαϑ ποί α βἠϊξεϊά ΟΥ̓ Φρθαν 56π απιοπρ ὕζοτίψ 
ἐλοιβαπά ἐπ Ζοταοῖ (δ παρ΄. ν. 8.}); ᾿πουρἢ Ὁ 18 Ῥγόρδῦϊο ἐπαὺ ἴΠ6Υ μδα 
ΟΥΠΘΙ ΤΑ] ΑΤῪ ὙΘΔΡΟΙΒ Ὑ1ΟΔ ΓΘ ποῦ τηοποποᾶ, Αὐἴονῦ Νεῦυυομδά- 
ΠΔΘΖΖΆΓΡ 86 οκρίιτοα «Γ6γιιδαίθιη, 6 δαορίοα {π6 ρο] ον οὗἩ (86 ῬΆ1118- 
η68, 8η4 ἰοοῖὶκ 411 {π6 ογαίϑιλθη δα δηλ} 8 τὶ μὰ ἰὸ Βδῦγϊοη, 
{παῦ {86 ροοτγοβύ οἵ {ΠπΠ6 Ῥθορὶθ, οι μ6 δὰ Ἰοΐ θθη4, ταϊσύ ὃθ ἰπ 
ΠΟ ΘΟπαϊ του ἰο το 6]. (2 Κίηρβ χχῖν. 14.) 

Υ1Π|. Μδην οὗ [μ6 οἰ[168 οἵ Ῥαϊεβίπα Ὀοΐηρ ογθοίθα ΟἹ οι  ΘΏΟ6Β, 
Ὕ6͵Θ ἔου θα Ὀγ παύμγο ; θυῦ τηοβὺ ἔγοα ΠΥ ΓΠ6Υ νγογα βυστουπαάοα 
νἱἢ ἃ ΟΡ ψν 41}, οἰ μ᾽ β' ρ]6 οσ ἄου]ο (Πδυΐ. χχν!. δ2. ; 2 ΟὨτομ. 
ΧΧΧΊΣ, 14.; [δβ8. χχὶ! 11.}; οὐ ὙΠΟ ἢ γογθ ογθοίθα (ον 8 οὐ Ὀ0]- 
ΜΆ Κ8. (2 Οἤτοη. χὶν. 7.. χχῖν. 9.; Ῥβαὶ. χὶν!. 13.)ὺ ΤΉ686 ἴονγοσβ 
ὙΟΙΘ [ὨΓΠΙΒΗ6α τ 1 τ δ 68 ἔγοτη ἡ] οἢ (86 Ὀοβιοροᾶ οου]ά ἀ18- 
ΟἤδΥρΘ ΔΙΤΟΒ δπα ρσγοαῦ βίοῃμβ. (2 Οἤγου. χχυΐϊ. 16.) Τύ γγῶβ αἷβο 
ϑὰ8] ὕο δγϑοῦ ὑουγθυβ οα 6 ΘΟὨΒΠ6Β οὗ ἃ ΘΟΙΠΕΓΥ, ἰο τ ργϑαβ [89 
ἸπΟυΓΒΙΟΠΒ. Οὗ ἰγου Ὀ]αβοπλθ ποὶρουγΒ, δᾶ ΠΟΙ αἶθοὸ βογνθαᾶ 88 οὺ- 
ΘΑΒΙομαὶ ΡΪ8 668 οὗ γοίιῃρθ. ὙΠ ἴοννοῦ οὐ Ῥϑῃῖ8ὶ (δυάᾶρ. νὴ]. 9. 17.) 
8η4 {Π086 δγδοίθα ὑγ ἰ7ΖΖίδῃ (2 ΟἌγοι. χχυὶ. 9, 10.}, Δρρϑαγ ἴο ανϑ 
Ὀδθα οὗ {μ18 ἀοβογιρίίοι ; δῃα δι γ]αΣ ὑονγοῦβ 6ΓΘ δέου σασβ ογοοιο 
Ὀγ {μ6 ογυβαάογβ θη {86 [β8γβθ] 168 σσοσα δθοιὲ ἴο Ὀθβίθρθ 8 
οἰὔγ, {6 ἀὰρ ἐγθηοῦῆοθ, ἄγον ἃ Ἰἰπο οὗ οἰσουτανδι]δίίοι, ογοοίθα ταη- 
Ραγίβ, θα} ἔογίβ αραιηβύ 10, ἀμ οαδϑῦ ἃ τηουηύ ἀραϊηβί ᾿ξ; ΠΘῪ 6ἷ8οὸ 
βού {ῃ6 Θδπρ ἀσαϊπϑὺ 1ὑ, ἀπ 8οὺ μα ίουϊπρ' ταταβ ἀραϊηβί 1 τουπᾶ δρουί. 
(2 ὅδ. χχ. 15. ; 1μδγὰ. 11. 8.; ΕἼΖοῖ. ἴγ. 2.) Τῆθβα δῃρίηεβ οὗ “ἦοί, 
δ8. ΟἿΤ ΤῊΔΓΡΊΏ ΓΘΠΘΥΒ 1 1 (86 ῬΥΟΡΆΘΟΥ οὗ Φοτγθιΐδα (νυνὶ. θ.),, ἰπ 411 
ῬΥΟΡΑὈΙ ΠΥ, Τοβο} Ὀ]Θ ἃ ἴὰ Βοιὴθ τηθάβαγα {86 μ 4188 δηα οαδρι] δ0 
Δηϊοησ [ῃ6 Βομπιδηβ; ΒΟ γαγῸ ὑδοᾶ ἔογ {πτοσίηρ βίομθθ δηᾶ 
ΔΙΥΟΥ͂,Β, 81 ΒΠΟΙΘΠΕΥ βογνοὰ 1ηβίοϑα οὗ τηουίατβ δηα οαγοδββοβ. ΕἾ.- 
ΠΟΥ, 1ἴπ ογάδσ [ο ρῖνθ Ποῦο8 οὐ δἃπ δρρυοδοβίηρ θηθιΥ, ἀπά ἴο Ὀτῖιρ 
1π6 αἀἸΒρογβθα ἸημδὈϊίαπίβ οὗ {886 Θουπίτυ ἐοροίμον, ΠΟΥ ὑβοᾶ ἴο βοΐ 
ἊΡ ὈδδΟΟΏΒ οα {86 ἴΟΡ8 οὗἉ τηουχηίδιηβ, 88 ἃ ῬΓΟΡΟΣ δἰαστη Ὁροη {μοθ6 
ΟΘΟΒΒΙΟΏΒ, 

ΙΧ, Τὸ νγὰβ δὴ δῃοϊθηῦ οαβίομημ ἴο δϑῪλοοέ α᾿ αὐγοισ ΟΥ σαδέ ἃ δρθαν" 
ἰηΐο {86 ΘΟυΠίΤΥ Ἡμἰοῖ 8ἢ ΔΙΊΩΥ ἱπίθηοα ἰο ἰηναᾶθ. Α8 βοὺῃ 88 

1 αστλοσ ΒΒ ΟΡβογνδίοῃβ, ν0]. 111, ὑῃ, 415-18. 425--- 428. 
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ΑἸοχαηᾶογ Πα δυυϊνοα οἱ {π6 οοδδίβ οὗ Ιοηΐα, πῃ γον ἃ ἀαγὶ ᾿ηἴο 
[Π6 οουτΥ οὔ {π6 Ῥαγβίδηβ." ΤΠ ὑπγονὶηρ' οὗ ἃ ἀαγί ννδβ σοῃβιογρα 
858 80. ΘΙ] 6 οὗ [86 Θοπιτηθποοηθηΐ οὗ ὨἈοβ0}} 168 ἀιμοηρ; (Π6 Βοτηδηβ.3 
ϑοιὴθ ΒΌ0 ἢ} ουβύοτῃ 88 {Π|18 Ἀρρθαγβ ὅο πᾶν οδίδἰ μπ6α διμοηρ' {8.6 ΘΑΒΙΘΓῚ 
ῬΘΟΡΙΟ; δῃᾶ ἴο {118 {π6 ργορβοί ΕἼ 1818 δ] υἀοα γῇ θη μ6 Τοιτηϑά (86 
ΘΙΤΟΥ͂ Βῃοῦ ὈΥ {π6 Κιηρ οἵ Ιβγβϑὶ, ἐλ αγγοιο 977 ἀεἰϊυογαποε ἴτοτα ϑγτῖα 
(2 Κίηρβ ΧΙ], 17.): ἀπηννες (μαῦ 88 βιιγεὶν 88 {παὺ ΔΙΤΟῪ υγ88 8ῃοΐ 
τοναγὰβ (86 Ἰαπᾶδθ σι ἰο δα ὈΘθὴ οοπαμπογθα ἔγομι {86 [βγϑο θα ὈγῪ 
186 ΟΥΤΊΔΏΒ, 80 ΒΌΓΟΙΪΥ Βμου]α {Πο86 ἰδη 48 Ὀ6 τϑοομπαθογθᾶ δηα σοβϑίοχοα 

Ἰεγδοὶ ἴο . 
Ῥτου οῦδυ ο ὑμάοσίαϊτῖηρ ἃ γγαΓ, (ῃ6 ΠδΑΙ 68. σομβυ] θα {Π6}} 

ΟΥ̓ΔΟΪ68, βοοίμβαυ οσβ, 86 ΤΩΔΡΊΟΙΔΠΒ; δπᾶ δἴον {Π6]γ δχϑηρῖο, 588], 
ἩΠ6Ὴ ΤΌΓΒΑΚΘῺ ὈΥ (οα, εα Τοοοῦγδ6 ἴο ἃ νυ] ἰο ΚΠΟΥ͂ {86 του] οὗ 
{6 ἐπιροπαϊηρ; θα 116 (1 ὅδ, χχυῖ!]. 7.}: [Π6Υ δἷδο μιδα σϑεοοῦσβα ἰὸ 
αἰνιπδῦοι ὈΥ͂ ΔΙΤΟΥΒ, δηα ᾿ηβρθούϊζη οὐ {86 ᾿νοῦ οὗ βἰδυσμίογοα νἱο- 
ἰἰτη9. (ΕΖ. χχὶ. 21.) Ὑὴα 1βγδο δ, ὑο ποῖ ἴπο086 ὑπ πρθ ὙΓΟΓΘ 
Ῥγοβιθι6 4, ἐΟΥΤΩΘΙΙΥ οοπβυ δα 186 υτῖτα δηα {πυταμῖη, οὐ {Π6 βδοχοᾶ 
Ἰοί, (δυάρ. 1. 1.. Χχ. 27, 28.) ΑΘΓ (6 6520] 15τηθηῦ οὗ {86 τλοπδσοῆν, 
116 ἩοΡτον ΚΙΏρΒ, 88 ΠΟΥ ὙὙΟΓΘ ῬΙΟΌΒΙΥ ΟΥ̓ΣΏΩΡΙΟΌΒΙΥ ἀϊθροβοά, οου- 
Βι] 6 {86 Ῥγορμοίβ οὗ {π6 Ἰωοχὰ, οὐ {86 ἔαἰδο ργορμοίϑ, {86 Ἰαὐου οὗ 
γγ ΠΟΙᾺ (848 1Ὁ νγὰβ {Π6}} ᾿πίογαβ) [8116 ποῦ ἴο ρογβυδάθ μθὰ ἰῃδΐ {ΠΥ 
Βββου]ά βιιοοθοά, (1 Κίηρσε χχῖὶ. 6---18.; 2 Κιπρβ χῖχ. 2. 20.) Τοῖς 
ΘΧΡΘαΙ οΠΒ 6. ΖΘΏΘΓΑΙΪΥ ἀπάογίδθη ἴῃ {Π6 δρτγιησ (2 ὅδ. χὶ. 1.) 
ΔΑ σΑΥτΙοα οἡ ἐπΠγοΟΌΡ {Π6 Βυϊωτηθσ. ῬΧΘΥ ΟΊ ΒΥ ἴο {μ6 Θησασοιηθδηΐ, 
{86 σοτηραίδηϊθ δηοιηίθα {μον 58}16]148, δῃηὰ ἴοοῖκ -ἔοοά ἐμαὶ {πον 
βίσθηρστῃ ταῖρμὶ ποὺ [411 ἐποα, (188. χχὶ, ὅ. ; {6Γ. χὶνὶ. 8, 4.) Τηθ 
ΙΔ δηα βᾶρα οὗ οἰν 186 πδίοηβ τϑαῦϊγο, ἐμαῦ ΠῸ ΜᾺΓ Βῃου]α θ6 
ὉΠαοσίακοη σἱπουέ 8 ρσγουϊοιβ ἀθοϊαγαίίοι, δηᾶ τιμουῦ ἃ. ΡΥΘΥ]ΟῸΒ 
ἀομιδπᾶ οὗ βαϊ βίβοιϊου ἔοσ {π6 1) ΣΎ ΘΟ ρ]αἰποα οὐ Ἡρποορ, ἴῃ (86 
ψΟΪ ΤΥ Ὑγ818 οὗ {86 6718, Μίοβεβ ογἀδιηθα [ῃδὺ οογίδιπ Ομ! ΠΟ 8 
οὗ ρϑδοα ββου]ὰ μὲ οἤετγοα μβείοσγθ {16 1βγϑϑ]ύθθ δὐϊδοκοα δὴν ρ͵806. 
(θσοαι. χχ. 10---20.)})ὺ Το ἀο68Β ποῖ, Πούγουου, ἈΡΡΘᾶΣ ἴο Βαγα θ6 θη 
ΔΗΥ͂ ὉΠ Όχτη τη066 οὗ ἀΘΟΙαγηρ γᾶγ. Ὁ θα ΡΒ ΊΠΔἢ 188 ἀρροϊπίοα 
λυάρο οὗ {16 1βγβϑιΐοβ θαγομπᾶ (Π6 «“ογάδη, ἢ6 βϑῃΐ τη ΒΒΘΠΡΌΣΒ (ΟΥ 
ἈΠ ΌΘΘΒΔ1ΟΣ8) ἰο {86 Κίηρ οὗἁἨ [π6 ΑἸητηοηῖίθβ, βαγίηρ, ἤλαέ λαϑεὲ ἐλοι 
ἐο ἄἀο εοἱξῇ πιο, ἐλαὲ ἑΐοιε αὐέ σοι ἀφαΐπδὲ πιε, ἐο Λσὴλέὲ ἐπ ιν ἰαπα ἢ 
(Φυάρ. χ!. 12.) Οπ {6 Απηπιοηλίθβ οομαρ]ϊπὶηρ ἐἶει [86 ΤΒΥΆ611068 
Πιεα ἔὌγΟΙΌΙΥ βοϊσοα ἐμὶν ἰαπβ, δ ρ ἐμῇ, δέθοσ Βα σιηρ 18 ῬΘΟΡΪΘ 
ἔγοτα {86 σβαῦρο, οομοϊυαθα ΟΥ̓ βαγίηρ, 716 ΤΏΟΕΡ, ἐδς “μάσε, ὃδ 
ἡμάσο ἐλὶβ ἄαν δεξιοεοη ἐδ οἰίαγονι 9 ]δγαοὶ απά ἐΐε οἰϊάγϑη 0 Απιπιοη 
(217.); οἴνου τ βῖο Βα αὐίδοκοά δπά ἰοΐα!]ν ἀἰβοομιῆτοα (Πο. ὙΠ 
186 ΡΠ π68 ᾿ηναάοα [Π6 ὑοΥτϊΟΥΎ οὗὁὨ {π6 {τδ6 οὗ πάλῃ, ἰο ἀνθηρθ 
[Π6 1] ΌΣΥ οοτητ 64 ὈΥ Θαϊηθοι 1π υγηΐηρ {Π6ῚΣ ΘΓ, ἴῃ ΓΟΡΙΥ͂ ἴο 
186 ᾳυρδίοῃ οὗἉ [π6 τηθῃ οἵ Φυάδῃ, ἢζᾷψ αγὲ ψὲ σοπια 0 αφαϊπδέ δ ἢ 
δηὰ οὐ ἐμϑῖν ῥγοιηϊδιηρ ἰο ἀθ νοῦ ἊΡ ϑαμλβοη, {π6 Ῥ Ἰδέ 68 τ }- 
ἄγον Ποῖ ἔογοθθ. (πᾶσι χν. 9, 10., ἅ9.) Αἴεῦ (π6 ἀοίοβίβ]θ 
ογῖπχθ οομηγ 64 ὈΥ οογίαιη 6 η)αμλ [68 οὗ {πΠ6 ἰοτγα οἵ (Ἰθθαἢ, ἀροὴ 

1 Ψυδείη. Ηἰδι. ῬΒΙ ΠΡΌ. 110. 1]. 
2 Τ,Υγ, ἸϊΌ. ἱ. ς. 83. ΟΙΒΟΓ ἱπβίαποςδβ ἴοτῃ ἴπΠ6 Εομηδη Ἡἰδίουυ ΠλΔῪ 6 866 ἴῃ ΑΑῊΣ δ 

Ἐοιηδη πιο οδ, ἢ. 962. 
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{86 1,οντ6᾽᾿ 8 σΘοπουλῖηθ, 4}} ἐἢ6 δβϑβοι ]οα [βγ86]1068 δαηξ ο {π6 ἐσθ 
οὗ Βαη)απαῖπ, ἰο ἀδιηδπᾶ {παὺ [ῃ6 σΌ Υ ῥαγίϊοβ βου] Ὀς ἀ6] νερά 
10, ἰδαῦ {Π6Υ ταῖρπ κέ ἐΐοηι ἐο ἀεαί, ἀπά ριιὲ αἰσαν ευὶϊϊ ὕγοηι 1ϑτγαεοί. 
()υαρ. χχ. 12, 13.) Νὸογ αϊὰ {Π6 0 γϑϑοῖγθ ὕροη γγχαγ, ἀπ0}] αἴνον (86 
Τοῆι88] οὗ [86 Βοη)δη 68. 

Τὴ Ἰαύδθι Ὀπη68, 78 ἸΏΔΥῪ ΟΌΒΟΥσα 8 Κιπᾶ οὗ ἀδῆδηοθ, οὐ ἀθοϊασαίιοπ 
οὗ ναῦγ Ὀούνοοῃ 1 αν 8 ΔΓΤΩΥ ὑπᾶοῦ ἰΠ6 Θοτημηδηα οὗ Φ04}", απ ἐπαῖ 
οὗἩἨ ΒΒ οι ὑπάοῦ ΑΡΠΘΣ, ὙΠῸ 88] 4 ἰὸ ἐ}οδῦ, Ζοὲ ἐδθ ψομπς πιὲπ 
ποιῦ αγῖϑε απ ρίαν δέίογο τιι8. ΑΑπά “οαῦ «αἰά, 7,εὲ ἐλέηι αγίϑε; ἀπ 
᾿τητ 6] αἴο]γ {86 οοπῆϊοῦ Ὀθραπ ᾿ούνγθθῃ ἔσγαῖνα τηθη οὗὨἨ βϑϑοῖ ΔΙΤΩΥ. 
(2 ὅδηι. 11. 14, 16.) ΑπιΖίδῃ, Κίηρ οὗ πάλῃ, ῥγουά οὗ βοπιθ δά- 
νϑηίδροϑ Ὑ ΏΙΟ Π6 ᾿8α οδίαϊηθα ονοῦ (Π6 ΕἸ ἀοτηϊύο8, βεηὐ ἃ ομδ!]θηρθ 
ἴο “6 ῃοδβῇ, Κίπρ' οὗ ἰβγδϑὶ, βαυιηρσ, ΟΌπιο, ἰοὲ μ ἴοοῖ οπὲ αποίδον ἵπ 
ἐλε ξαοε. «ϑῃοββῇ, ἴῃ ἃ θθδιι θα! ρΑγ Ὁ ]6, ἀἰδϑυδα θα Εἰμὶ ἔγοτη ροϊηρ 
ἴο ψαῦ; ἴο πῃ ]οἢ Ατηδζία γοαβοα ἰοὺ ᾿Ἰδίθῃη. ἜΠ6 ὕνο Κίηρβ ἀϊὰ 
ἰοοΐῖ οπα αποίλεν ἴπ ἐδ ξασε αὐ Βοιίβεϊεπιοδῆ, πῇοτα {πΠ6 Κὶηρ οὗἩ «πάλῃ 
γγᾺ8 ἰοία ἢγ ἀοίοαίοα, (2 Κίηρβ χῖν. 8----12.) Βοη- Ηδάβδά, Κιηρ οὗ 
ϑυσῖα, ἀθοϊαγοα ὙὙᾺΥ δσαϊηδῦ ΑἸΠΔΌ ἴῃ ἃ γϑὶ ΟΣ :πβοϊθηΐ ΠΊΔΉΠΟΓΥ, 
Ἡδνίηρ Δα βίερθ ἴο διαιηδγία, μ6 βθῃῦ Τ᾿ ββθΏρ 6υβ, βαυϊηρ, ΤῊΝ δἰϊυοῦ 
απά ἐὴδν φοϊά ἐξ πιῖπο; ἐν τοῖσθ5 αἰἶδο ἀπά ἐΐν οἠλίάγοπ ατὸ πιο. ΑΠΔΌ, 
ὙΠῸ ἔε]ῦ 18 ΘΔ ΚηΘΒ8, τορ] 164, Μψν Ζοτά, Ο ἀϊπσ, ἀοοογαϊνηᾳ ἰο ἔδιν 
βαγίησ, [απὶ λίπε ἀπά αἰΐ ἐλαὲ 1 λαυο. ἼΤλεπ Βεοη- Ηδαβα, ππογοὸ 
1Ἰηβο]θηῦ (ῃδῃ Ὀεΐοτα, γϑ)οϊηθᾶ, “ἰλοισὴ 1 λαῦο βοπὲ πιπιίο ἐΐθε, βαψίησ, 
Τῆοι 8λαϊέ ἀοἶϊυοῦ πιὸ ἐδν δἰΐθεν, απά ἐδν σοϊά, ἀπά ἐὰν ιοΐσε8, αναὶ ἐὰν 
ελϊϊάγοπ ; γοὲ 1 ιοἱϊ δοπαὶ πιν βεγυαηίβ μπίο ἐξα ἰ0- πιοῦγοιο αδοιὲ ἐΐιῖ5 
ἐΐπιθ, απαὶ ἐλεν δλαϊϊ δεαγεἶ ἐλῖπθ ἤοιιδο, ἀπά ἐΐδ ᾿οιιδ65 90 ἐδψν ξογυαηΐς, 
απᾶ ιυλαΐξβοευοῦ" ὃς ρίφαβαπί ἱπ ἐλῖπια ἐγε8, ἐΐον 8λαϊί ρει ἐξ ἔπι ἐλεῖγ λαπά, 
απά ἐαΐο ἐξ αἰσαψ. ΤὮαβα δχουθιίαπὶ ἀθιηϑηᾶβ Ὀοῖηρ τοὐθοίθα Ὀγ Α] 80 
δα Ὠἷβθ σου 0}}, ΤΟ τοβοϊνοα ἰο ἀοίθηα {ποιηβοῖνοβ ἀπα ϑυβίαϊη {Π6 
βίθρϑ, Βου-δάδα νὰ οὈ]Πρθα ἰο δραπάοῃ 1ἴ, δέου. βανὶηρ ἰοβὲ {Π6 
οΥθδίοσ ρασὺ οὗ ἢΠὶβΒ δύωγ. (1 Κίηρβ χχ. 4---21.)ὺ Ποη ῬΒΑγδΟΝ 
ΝΘοδο, ἱτὴρ οὗ Εργρῖ, ὁπ Ὧ18 ὙὙΑΥ ἴο (ὐδγοβοιλβῃ αραϊηδύ (ῃ6 Αββγ- 
ΤΙΔΠΒ γγἃ8 ἀθβίγουβ οὐ ογοββίηρ 1Π6 ἀομηπίοηβ οὗ {π6 Κίηρ οὗὨἨὨ 7 υἀϑδῖι, 
“  οβίδῃ, ψγῇο ψγ88 {Π6 41}Υ7 οὐ ὑγ υΐατυ οὗ ἴπ6 Αββυσίδῃ ᾿ποῃΆτο, οὁρ- 
ΡῬοββα [18 ραββαρβ Ὑιῖ Δ δῖτὴγ. Ἴμθη ΝΘΟΠΟ βαηύ δι αββϑοΥΒ ἴο 
11π|, βαγίηρ, ἤλαέ ἔλαυε 7 ἰο ἀο τοὐζῇ ἐδιθο, ἑΐλοιι ἀΐηρ 9 Χμααὴ» 1 οοπιὸ 
ποΐ ἀφαϊπδὲ (ἦτε ἐλ ἄαψ, διιξ αφαϊπδέ ἐδ ἤοιι86 τουλογειοϊίἑ 1 ἤαυο τοαν, 
ον αοά εοπιπιαπαϊοα πιὸ ἕο πιαΐε ἢαδίο6. Ῥογδοαν λοι ἔτοτη τη θα]! ηρ; 
1 Οὐαά, τοῖο ἐδ εοὐδῆ πιο, ἐδαὲ ἦε ἀοδίγον ἐλδε ποί. «οβίδῃ, ψῃὸ 
νγ88 Ὀουπα ὈΥ͂ ἰγαδίυ 0 ἔχη δἢ ὮΪ8 ΤΑΣ] ΑΥῪ σοηησομΐ ἕο {Πμ6 Κίη 
οὗἩ Ακβϑγυῖα, ρογβιβίθα, δῃ τγδλθ τουίδγ πουπαθα 1 4. Ὀαι]6 ΜΕΙοΣ 
Π Ἰοβί. (2 ἴσου. χχχυ. 20--- 24.) 

Χ. Οἱ [δ6 ῥγδβοῖβα τηοάδ πὶ ἢ (Π6 Θαυ]θδί “6 18} δγιηἶ6 8. ἬΤΘΓΘ. 
ἀγα ἀρ, [π6 δου ρίυγοδβ σῖν 08 ΠΟ Ἰηϊοττηδίίοῃ : μυΐ, 48 {π6 ατί οὗ 
ὙΑΙ 8 [6 ΘΟΙρΑΓΔ νΘΙΥ πωρογίθοῦ, τη ἢ τ ] δ ῆο 6 τγαβ ρἰδοθά ἴῃ 
[π6 του! τας οὗ οοπιραίδηΐθ,--- ἃ ποίϊοπ, 1π6 ΤἈ]|ΔῸΥ οὗἨ ὙΒΙΟὮ 18 6χ- 
Ῥοβϑᾶ ἴῃ Ῥββαὶ. χχχ!, 16. 

ΘΟ ΒΘ ΘΠΠγ, ΒΟΘΥΟΣ, Ὁπᾶθῦ {86 Κίηρθ, ἤθη (μ6 76 νγ8 μδά 
ΓΆΥΑΙΓΥ, ἘΠΘΥ ΠΓΘΥ͂ (δ πλ ΡρΟῚ {Π6 ]ΏρΡΒ (Δοςογαϊηρ; ἴο 186 ΘΠ ν]ΟΣ 
Ἐ]αγαλ), ἴῃ ἰδῦρα βαυδάγομβ οὗ 8βὶχ οὐ οἱρίνῦ πυπάγοα ποσβο, τ τ ἃ 
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ὨδΡΙΒ δαυδὶ ἰο {Π6 ἴτοηΐ, δῃὰ στ 1Π{16 Ἰπίογναβ θδίνγθθπ {μ ι. 
Βαυΐ (18 οΟΥ̓ΔΟΥ ταῦ ποῖ δἰ ψαῦβ οὐβογνοᾶ, “}οἤπ {Π6 βοὴ οἵ δἰ πηοῃ 
ῬΜδοοδρθθυβ, ἴῃ [86 θαι 16 πιο μα ἐουρηῦ ἢ Οὐδπάδθουβ, ρ]αοοα 
Βῖ8 Βοῦδβα ἴῃ (86 οοπίζο, δηα {ΓΘ ἢ18 οοῦ Ὡροὴ {π6 τὶηρβ; (0 ψ ΟΝ 
Βυσορβδίι]} βἰγαίαρσθια ἢ6 γγχα8, ἀηᾶον Ῥτουϊάθηοθ, ἹπάοὈίθα ἴῸΓ ἃ οοτὰ- 
οἰοίθ νἱοίουυ (1 Μδοο. χνὶ. 7, 8.): ἴῸ 186 πογυϑ] ιν οἱὗἁὨ (18 οχάϑγ οὗ 
ὈΑ 16 διμαζθα {Π 8 ΘΠΘΙΩΥ Β ̓ἰπίληίσυ, δθα οοπέοιπαοα Οσμάδθϑιβ, ἤθη 
Πα ἰοππᾶ ἰμαύ Βα μδα ἴο ϑῃσοιπηΐον ὑπ 6 8016 Οὗ «οπ᾿8 οδναϊγυ, ψ ΠΊ ἢ 
βογθ ἄονπ ἷ8 ἔοοῦ, 8116 186 Ἰη ληΥ οὗ 16 “6078 Ὀσόῖκο {βσουρῇ Ὠὶδ 
᾿ιογβθ, δῃὰ ρυΐύ ἰμθῖὰ (ο Ηρ. 

ἼΠ6 πιοϑί δοζωσθοη βίζαίασθια Μγ͵ὼ8 {παὺ οὗὨ αἰνιἱπρ Δ ΑΥΤΩΥ 1πὲ0 
ὕπο ὈοάΪ68, ὁπ οὗ το γ88 Ὀ]ΔΟΘα 1 Δ ὈΒο846 ἴο δοῦ οῃ ἃ ρίνθηῃ 
βῖρηδὶ. (908. νὴ}. 12---]19.) 

Ἑτοιὴ (86 ἐπα οὗ Μοβοϑ ἰο ἐπαΐ οὐ ϑοϊογλοη, ἰδ6 δὐῖκ οὗ 186 δονὸ- 
Ὡϑηῦ γγχ88 ργοϑοηῦ 1η [86 ΟΔΙῸΡ, [86 Βυ:η00] οὗ {Π6 ἀϊνὶπα ῬΓΘΒΘμΟΘ, δπα 
8. ἱποιϊίθιαθηΐ 0 να] δηὐ δομϊθνθιηθηΐίβ. [{ τγὰϑ ἰδκθῃ ὃγ {86 ῬὨ1]19- 
Ὧπ68 ἴῃ 186 {πὸ οὗ (86 ΒΙρμ- τοῦ ἘΠῚ (1 βάαμα, ἱν. 11.}), Ὀαὺ βυθ56- 
4υθηῦν τοϑίογοα. [Ἃἢ ἰκ6 πλδηηοῦ (μ6 ῬὮ]1ΒΕ1Π68 οΑγτιοα {Π| 61 ἀ61 1168 
ἰηΐο ἐπ6 614 οὗ Ὀαί]6 (1 Οἤγοη. χῖν. 12.); δῃά 10 Ἀρρθδσβ ἐπαὺ “}δγὸ- 
βοᾶτε δῃὰ {86 1βγβθ 168 οὗ {π6 ἔθη σι θ68 πδα ὑμὶς ροϊάθῃ οαϊγοβ τ ἢ 
Τθοτα ἴῃ {μ6 8614. (2 ΟἌγοι. χε]. 8.) Βοίογθ {πον δηραροα ἰπ θα: 16 
τῃ6 Ιανν οὗ Μοβϑβ ἀρροϊπίβα ὑνψο ῥχιθϑίβ ἰο ὈΪον σι ὕνχο βΈ ν  Σ ἰσυχα- 
Ρεοίβ (Νυμρ. χ. 9.), σοι ἄγ ἀθβουι θα ὈΥ «Ποβορῃπβ' ἴο Πᾶν 
ὕθδθη 8 οαδιῦ Ἰοηρ,, ἃπ ΠΑΓΓΟῪ ΚΘ ἃ ΡΙΡο, Ὀὰὺ ΜΙ6ΘΥ, ἃ8 ΟἾΓΒ ἅΓ6, αὖ 
{86 Ὀοϊΐομα : πο τηοχὰ ἴδῃ ὕνὸ γα δὖ ἔγβὺ ογάοσχϑα [Ὁ ῥῬγϑβϑηΐ 186, 
θυΐ τγογ6 ΓΘ δίνουν γαβ τηϑθ θη {Π6 Ῥγιθδϑίβ πα [Π6 ῬΘΟρ] 6 ΘΟ 
ἱπούθαθοα, ὙΠΟσα Το γ Οὔμο 8 ο8116 ἰτυχροίβ οὗ Ταιλβ᾽ ΠΟΓῺΒ (47 οΒἈ.. 
ΥἹ, 4.), ργοθάαθ]ν ἔγοιῃ {Π6 1} βαρ, ΒΟ 6 γ6 δε ἴῃ γᾶ, ἴο ᾿ποὶῦθ 
1Π6 δο]άϊοσβ ἰο [6 οομῆϊιοῖ, Τμθβα ᾿πβίσαμηθηΐβ ΟΥΘ ὈΪΟ ΝῺ 0 64] 
186 ΡΘΟρΪο ἰὸ {86 βαποίμδυυ ἰὸ ῬΑΥ {ποῦ ἀσνοίϊοι, δπα ὑσγὰὺ ἰὸ (ἀοά 
Ὀοΐογο {πον θηραρεᾶ; δῃηᾷ [Π6Ὺ τ γα βουπαθα τ: ἃ ραγουϊαν Ὀ]Δβῖ, 
(μαὺ ΤΠ6Υ τῖρσμῦ πον (86 τηρδῃϊηρ; οὗὨ ἐπ }6 ΒΕΓΣΩΤΊΟῺΒ : ἴπ6ῃ ἐἦό αποϊπίεαά 
Ὅν ἐὴε τοαν, σοϊηρ ἴτοιη ὁπ Ὀαιίδιομ ἴο Δποίμοσ, νγ88 ἴο δχβουῦῦ (86 
ΒΟ] αἴθ (0 ρῃὶ να] δι γ. (Βθουῖ. χχ. 2.) ὙΠΟσγΘ 6 γα οἰ σοσΒ ἡ ἤΟ80 
αν Ὁ νγὰδ ἴο πη κα ρῥγοοϊδιηδίίου, ὑπαὺ {πο86 γῇΟΒ6 Ὀυβίμθββ 10 τγδ8 
βου] τᾶ συ ηοϊθηῦ ργου βῖοη ἕο [86 δυῶν Ὀθίοσθ [ΠΟῪ τρϑγομοα ; 
Δ ΘΥΘΙῪ θη πδη νγ88 δρροϊηΐοδα ον (αὶ ρΏΓΡροΒβα. (9 ο8Ἀ. 1. 10,11].:; 
Ψυάρ. χχ. 10.) ϑοιμθίπηθϑ {μ6 Ὺ διναποθα ο ῥὑαὐ]8 βιπρίηρ, ΠΥΤΩΏΒ 
(2 δγοη. σχχ. 21, 22.):; δηά {6 βίβτιδὶ νγὰβ σίνϑῃ ὈΥ͂ {86 Ἀγ ϑϑὺ βουπά- 
ἴηρ' {86 ἰγυχμηροίδ. (ΝΡ. χ. 9.: Ψυάν, γι. 84. ; 2 ΟἌτοπ. χὶῖ]. 14. : 
1. Μδος. 111. δ4., ἴν. 18.) 10 δῃου]ὰ βϑϑῖὴ {μαῦ ἃ πούϊζοπι ργθυδι] θα δ ηρ; 
[Π6 δηοίθηῦ ΙΔο]αίγοιιδ ἡδίϊοη5 οὗ πὸ Εϊαβί, οὗ {π6 οβοδου οὔ ἀθ᾽ οἵην 
Δ ΘΠΟΙΩΥ͂ ἰο ἀοδβίσιοίίοη. πᾶν {Π18 Ρδσβυδδιοι Βαίαϊς δηρσασοα 
Βαΐδαπι ἴο ουσθο {Π6 1Βγβϑ 68, θθοϑαβο {Π6Υ̓ ἡγ6γ6 ὕοο ταἱρ ΤΥ ἴογ [ἴτη 
(ΝΡ. χχῖ!. 6.); δηὰ (σοί οὐυτβοα αν Ὦν 8 ρσοάϑ., (1 ὅϑϑιη. 
ΧΙ. 48.})35 Τὴ ΒΟΙΏΔΏΒ ἴῃ ἰδίου τηθβ ἢδα ἃ Ῥθοῦ αν ἔογτη οἵ δυοκίηρ 

᾿ Απιΐᾳ. 110. 11}, ς. 11. 
3 Τῃ ἴκὸ τηδηηοῦ ἴμ6 Οἴηρδίοδο ΓΟ ΘΠ αὐΐον ἱΡΥΘΟΔΌΟΙΒ ἴῃ [Π6 Ὠδῖηθ οὗ (ἢ τηοϑὲ 

τοϑ χηδηΐ οὗ τμοἱν ἀεἰτῖοΒ. ΟΔἸ Αννα 8 Οτἱθηῖδὶ ΟὈθογυδίοηβ, ἢ. 20. Ἡθυτίης [Π6 ΑΙ Ὑ|}} 
1Π6 Βαστηθδθ, ΞΟΥΘΓᾺ] τηδρ ΟἾΔ 8 ΟΓΟ Τ]Οἦ Θηρσαρρα ἴῃ ουγβίηρ ἴπ0 Βυ 8} ἰσοορθ. Βο- 
Ρογίβ᾽ 8 Οτίθμδὶ ΠΠπδ γι ο5, Ρ. 102. 
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ΟΥ ΟΔ]]ηρ ουὐ {86 ροάδ, ὑπ 6 Ὁ τσ οβα ρσγοίθοοῃ ἃ ριδθ6 νγβ διιρροβοάᾶ 
ἴο θ6, αηα αἷἶδο οὗ ἀδυοίϊπρ {16 Ρθορίθ, Β] οὶ 18 Ἰενν ἀδβοσθοα Ὀγ 
Μδοσγοθιυβὶ ; 8η4 ΠΊΔΗΥ͂ Δοσοιηΐβ 816 σοἰαίθα ἴῃ {μ6 ΗΠ! πάοο ρῥυγαηδδ 
οὗ Κίηρβ δι ρ] ουὶπρ βᾶρ68 ἴ0 ουγβθ {π6 Ὁ δ ἤθη] 68 Ψ ΒΘη ἴο00 ΘΟΥΤΘΓ 
ἴον (θ. [Ὁ γγᾶβ ουβίουηδυυ (ον ἴΠ6 ΗΠ ΘΡΥο Κίηρβ οὐ {μον σθῃογα β 
(ἰὰ οομμσηο τὶτἢ ΟΥΠΟΣ δηοϊθηῦ πίϊοη 8) ὑο ἀ6Π 1 6. δὴ Δα γθ88 ἴὸ {π6 
δΡμ168. (2 ΟἌγοι. χὶϊὶ, 4---12., χχ. 21.;1 Μδοο. ᾿ν. 8---11.) ὙΠθδ6 
ΒΑΥΔΗρΡΊΙΘΒ μδα 8 ργοδῦ βῆδγο ἴῃ (Π8 Βιι6688 οὗ (Π6 ἀΔΥ, 8δηὰ οἴδη οοη- 
ὑὐϊδαϊοᾶ ἰο {86 ρεαἰηΐπρ οὗ ἃ θα[1186. Τὴ ατοαῖ δπὰ Βοιαδη ἰβίοσίδηβ 
Θθουπᾶ 1 ρΐθδοβ οὗὨἨ (818 Κιπᾶ ; υὺ {86 Ὁ ἀγα ἴοο ἰοηρ,, δῃὰ ἴοο 6]8- 
Ῥογαίβ, ο Ὀ6 οτρίμαϊβ. ὙΤῇοβο ΟὨΪῪ ἩΒΙΟἢ τὸ τϑοοσαθα ἴῃ [6 δ'οσρ- 
ἴσταβ ΔΡΡΘΑΓ (ὁ δ6 πδίυγα! : [μΠ6 ὕδυτηβ ἴῃ ΜΏΙΟΝ [ΠΟῪ δ. οοποεϊνϑα 
ΟΔΥΤΥ ΟΟΥΔΙἢ τηλ 8 οὗ ὑσα ἢ, τ Ποἢ οδππού 81} ἴο βϑέύγικθ [86 ΓΘΘΑΘΣ : 
ΤΠ6Υ δγα βῃμοσγί, Ὀυΐ ᾿ἰνοὶγ, τιουϊησ, δηα (11 οὗ ΡΙου 8 Βθῃ τη θη ίϑ. 
ΤΩ οπβοῖ οὗ {86 Ὀαίι]6, αἴνοσ ἴ86 οπδίοτα οὗ [86 ΟΥ̓ δ 818, γγ88 ν οΥῪ 

νἱοϊθΐ (Νυιμῦ. χχὶϊ. 24., χχῖν. 8, 9.), δῃα νγαϑ τηδάθ σὴ ἃ στοδὶ 
βουΐ, (Εχοά. χχχῖ! 17. : 1 ὅδ, χυ!. 20. 62. ; 2 ΟἼτοη. ΧΙ. 16.; “76 Γ. 
1. 42.) 1 [δε ἔγεδι αἰίδοὶς (4116, {ποὺ ἱτπηπηοαϊαίοϊ Υ Τὰυγηθα ἀρουΐ ἴο 
116 ΓΘΔΓ; δηᾶ, ἰογιΐησ' {[ΠΒο 86 }ν 68 ΔΘ, Γο α ΓΘ α ἰ0 {Π6 Ἔπαγρο τ ἢ 
81} σγοδίοσς ἔοσοθ. ΤΠθ βαπὶθ ργδοίίοο ορίαϊποα ἴῃ (μο δρῈ οὗ {ῃ6 
Μδοοδθθο8 (1 Μδοο. 111, δ4,), 88 1 ἀοαβ ἴο {{18 ΑΥ̓͂ διμοπρ {πὸ ο5- 
88 08, Ταγίασβ, δὰ Τνκθ. Α1} 086 τγᾶγβ, ἴῃ ἐπ θαυ δῦ {ἸΠπη68, 6ΓΘ 
σΔΥΤΙΘα οὐ τ] στοδῦ ΓΘ δηα ἔδσοοιυ ; οὗ πο 76 ΠΊΔΥ 866 1η-- 
Βίδῃ 668 1 πάρ’. γ11}. 7. 16.; 2 ΚΊΩρΒ 11}, 27., νἱ11.12., χυ. 16.; 2 Οἤγοη. 
χχν. 12.; Αὐηοβ :, 8. 18.; δῃα ῬΡβα]. ὀσχχυῖ 8,9. Ὑοὐ {Π6 Κίηρβ οὗ 
1βγδθὶ γοσα ἀἸδι ρ  μ6α ἴῸν {Π6}} υτηδηῖν δηᾶ ᾿ϑηϊν ἰονγαγαβ 186} 
ΘΏθαϊθθ. (1 Κίηρβ χχ. 38].; 2 ίηρβ νἱ. 21---28.; 2 ΟἸγου. ΧΧΥΙ. 
8---16.) ὙΥΒΘΩ 16 νἱἹοίοσυ γ͵88 ἀθοια 64, {16 Ὀοάϊ68 οὗὨ [π6 8] το ΓΘ 
1ηἰοΥτοα, (1 Κιηρβ χὶ. 1ὅ.; 2 δι). 11. 82., χχὶ. 14.; ΕΖβι. χχχῖχ. Ἱ], 12.; 
2 Μδοο. χὶ!, 89.})ὴ δοιηθοίηοϑ, μβοσγονοῦ, {μ6 μοϑᾶβ οὗ {6 8]αΐῃη Ἴ6Γ6 
ουὐ οὔ, ἀπὰ ἀεοροβιθα πὰ μΘΔΡ8 δἱ {86 βεαῖε (2 Κιηρδ Χ. 7, 8.), 
88 18 ᾿ΓΘΑΌΘΠΕΥ ἀομο ἴο {}18 ἀΑΥ ἴῃ ΤΌΣΚΟΥ, δπὰ 1 Ῥοσγβιδ:; δπὰ 
ψΒθη [06 ΘΟΠΑΏΘΓΟΥΒ ὝΟΙΘ ἰγγϊαἰθα αὖ π6 Οὐβπδου ψὰἢ τ ΒΙοἢ ἃ 
ΟἸἿΥ γγ8 ἀοίθηαοά, {Π6Υ τοαβοα ὑμ6 τιῦθβ οὗ θυσδὶ ο {π6 ἀοϑα, τ μοδ6 
Ὀοά 68 ὍΤΟΓ6 οδδύ οὔ, ἃ ῬΓΘΥ ἤο οδγ όσοι Οὐτάβ δᾶ βϑαβίβι. ΤὨἶβ 
ῬΑΥΑΥΓΥ 18 66] ὨΡῚΥ ἀορ]οτοᾶ Ὀγ [πὸ Ῥβαὶ μηδ (Ἰχχῖχ. 1---.) Απά 
ΟἿ 80Π16 ΟΟΟΔΒΙΟΠΒ (ἢ ΓΟΙΏΔΙη8 οὗ (ἢ6 5]41}) ὝΟΙΟ ἰγοδίθα ψἱτἢ ΘΥΟΥ͂ 
ἸΔῈ ΟὗἨἁ ἹπαΙρηϊγ. Τμυβ [86 ῬΒΠΙΒώμοβ ομέ 90} ἐλε ᾿εαά ς δακὶ, 
απὰ ς“ἰγρρεα 9} λὰξ αγριοιν, τιολίολ ἐΐεψ ρμεὲ ἔπ ἐδό ἀοιδο 00 (ἰμοὶν ἀοἰνγ, 
“ελίατοίς οὐ Αδίαγίθ ; απά ἐΐεν [αδίοπεά ἠἀΐς δοαγ απά ἐδ δοαϊΐε5 9} ἀΐδ 
80η8 0 ἐΐε ισαϊΐ 9. Βειίλ-:δῆαπ; πῇθποθ ΠΟΥ ΤΟ ΓΘ βοοῦ ἴδϑη ὈΥ (86 
Ὀγανθ ᾿πμαθιαπίβ οὗἩ 9 4068 ΟἹ] οδ. (1 βϑια. χχχὶ. 9--- 12.) Α Βϑὰρ 
οὗ βίοῃθθ γ7ἷα8 Ταϊϑθὰ οὐδ {π0 σταᾶνα οὗ Ὀυΐποθβ, 88 ἴῃ (ὴ6 οαϑ6 οὗ 
ΑὈβδίοιῃ. (2 ϑαϊαη. χυἱὶ. 17.) 6 ἀδῖ]γν αἰπλϊ Ἰβῃϊηρ' οαῖτη οὗὨ ρθΌ0]6- 
βίοῃ θϑ, βιζυδίθα δθουΐ ὑνγγο τ1168 ἔγοιῃ (86 ἴα οὗ ἀσαβιηοσγο, 'η Οὐτὰ- 
βευδηά, δπα Κηονγῃ ὈΥ {86 Δρρϑι]δίίοῃι οὔ διαππιαὶϊ ΤΠ αἶδο-δίοπο5, νιδ8 
Γαϊβϑα 1 ἃ ἔκ6 Ἰλ ΠΥ [0 Θοτηιηθιηηοσχαῖθ (ἢ 6 πδτδ δηᾶ ἀοἔραϊ οὗ Πυη- 
1081}, ἃ ρεύίν Κίπρ οὗ Ομ τα, Α. ἢ, 945 ογ 946, Ὀγ [86 Απρΐὶο-ϑαχοι 
πιοηδιοὶ Εαταθηα 1]. 

1 βιδιευσιδ δ, 10 ἐϊ!. ς. 9. 2 ΜοΣοΣ ΒΒ βοοοηᾶ ΨΦΟΌΣΠΟΥ, Ρ. 186. 



ΟἈἱ ἐδ Μη αν Τοιροὶριϊπο 9} ἐδιο “διυ8. 239 

ὈΥῖνῖηρ ΔΎΤΑΥ {16 οαὔΐ]ο δηα βῇδερ οὗ 8 οοπαυοσθα ρθορῖθ, δηά 
ΘΟΟΟΠἐΙΩρ᾽ ἔΒ6 ΓῺ διηοηρ; [86 ὈΓΙΠΟΙΡΑΙ Βρ01], 88 δυϑὺ Ἀθη {Π6 ουδίομα 
οὗἩ ϑαβίθιῃ πδίοηβ, γ80 Πᾶν ποῦ δἰ οροίμου σοποιποϑα ἃ ποιηδαὶΐο 116, 
διὰ σμοβα οὨ]οῖ θα] ἢ ΘΟΩΒΘαΌΘΏΙΥ σοπδιδίθα 1ἢ {Πο86 8η 1 Πλ8}8, 
ΒΘΩ Αβα δῃὰ {16 ρϑορὶο (μαὺ ογο 1 Βἷμπι ἀοίοαίοα {μπ6 ἘΠΠο- 
Ρΐδη8, ἐλεν σαγγίοα αἰοαν δἦδορ απά σαπιεῖς ἐπ αδιεπάαποε, ἀπά γεΐμγηρα 
ἔο “εγιδαίεπι. (2 ΟἾτοΝ, χῖν. 156.) Ατροηρ (86 τηοπαμπχθηίϑ οὗ ΝΊΠον θῇ, 
Μτ. Τιαγαγὰ οὐβαγυθα ὕνγο τϑρὶδίγατϑ (βογίδος 9 ἐδό ᾿οϑέ), ἃ8 ἸΘῪ δῖ 
ἰογταθα τη 2 Κιηρβ χχυ. 19., 1π δἰπιοβῦ ΘΥβυῪ ὑδ8- τ] 1, συ ηρ ἀονγη 
{Ππ6 νδγίουβ οὐ͵]θοῖβ Ὀσουρθιύ ὑο βοτὰ ΟΥ̓ {π6 νἹούουϊοιβ ὙΨΑΥΤΊΟΥΒ,--- 6 
6868 οἵ ἐμ6 8141, {86 ῬὈΓΊΒΟΠΘΣΒ, (π6 οαἰί]6, {16 Βῆθδρ, [86 ξυχηϊΐαγο, 
δηα {Π6 γ6886]8 οὗ τηϑίβὶ]. ὦ : 

ὝΥΒΘῺᾺ ἃ ΟἸΕΥ̓ νγαβ ἰδίκθῃ, δου θοΐηρ ταβϑὰ [ο {86 ἔουηἀαίίομ, 10 γγχϑϑ 
ΒΟΙΩΘΕ 268 Βουγοα ΜΙ δα], δα Ρ]ουρμοα ἀρ, ἴῃ ἰοΐκοπ οὗ ρογροίααϊὶ 
ἀεοβοϊδοη. [Ιἢ {818 τϑηηοσ ΑἸ 6] Θοἢ, δέου ρυϊίπσ [16 Ἰ ΠΑ λϑη 8 
οὗ δμθοδδῶ ἰο {86 βιυγοτγά, ἰονθ]]ϑᾶ τὖ τ [86 στουπά, δηάᾶ βουνὰ 1 
ὙΠ δα] : δηα ἰΠπ18, ΤΒΠΥ ΟΘὨΓΥΙ68 δου, (86 ΘΙΩΡΟΤΟΣ ΕὙΘΟΟΥΙΟΙ 
Βαγράγοδβα (4.0. 1163), τι διθα δὖ {π6 Ιοπρ δῃὰ βίγθμαοιβ ἀθίθηοθ 
ΤΑ (16 ὈΥ ἰδ Ὀδδιοροα 1 ΠμδὈιίδηΐβ οὗ Μιδη, ΟἹ σαρίαγιηρ (μαὺ ΟἸΤΥ, 
Δθαπαομπαά 1 ἴο ριΠασο, δηαᾶ βρατίηρ; ποίβίηρ Ὀαὺ [86 Ομυγοθ68, ογάογοᾷ 
1. ἴο Ὀ6 ΘΩΕΓΟΙΥ γαβοα (0 ἴπ6 στοῦμα, τ Ὠ1ΟΒ τοαϑ ρίοιφἠεά ἀπά δοιοη 
εσίέλ φξαϊέ, ἸᾺ ΤΑΘΤΉΟΓΥ οὗἁ 18 τϑρ 6] 1οη.2 ΤῈδ ῥσορμοὶ Μιοδὰ (11. 12.) 
ἰογοίο!α (παὺ “6γυβαίθμα δου] 6 ρίομρἠοά α8 α "οϊά, ἀπ ΒΒ ργθα]ο- 
οπ (48 γα ἴᾶῦθ 866} 1π Δπούμ 6 " ραγὺ οὗ [818 ὑγουκ) νγδ8 πιοϑῦ 1106 γᾺ}}Υ 
(1 6]16α αἴνοσ «6γυβαὶθμλ νγαβ ἰδ Κθη ὈΥ (86 ΕομλΔῃ ΔΥΤΩΥ ὑπᾶον ΤΙίαΒ. 
ΤῸ τῦδϑ ποῦ πηυβυδὶ ἴῃ τϑιηοίθ ΔΗ αΌΛΥ (0 ΡΥΟΠΟΌΊΏΘΘ ἃ. ΟἾΒ6 ὍΡΟΝ 
18οβθ ψῇο ββου]ὰ χορ] 4. ἀδβϑίγογϑα οἷἵγ. ΤυΒ Φοβυδ ἀοημουχηοοα 
ἃ ΟΌΓΒΘ ΠΡΟῚ {86 τηδη 7ιῸ βῃου]α γορυ]α Φ σομο (Φοβῇ. γνἱ. 26.), (86 
{Ὑ] 8] το πί οὐὗὁἨ τὶ ἢ 18 γοοογάθα 1π 1 Κιηρβ ΧυἹ. 34. Ϊὴ 1Π|κ6 ΤΏΔΠΠΟΣ 
Οτγωϑυδβ υἱνεγοα ἃ ουγβα ο πὶ Ψ8Ο 8μου]α σορυ]] {μ6 γγ 8118 οὗ διάθηθ 
ὙΠΟ. Πα Πδα ἀοδίγογοα ; πᾶ {π6 ΒιυσαΔῺΒ 4|80 ροπ τη ἘῸ βου] 
ΤΟ Όυ1]α {π6 οἱζγ οὗ (ὑδγίμαρο.δ 

αγίοιιβ πάρη 168 δηα οΥ 6] 1168 ὕσοσθ ᾿πῆϊοίθα οα {8086 ψῆὸ μιδᾶ 
{86 τηϊδίοσίαπμθ ο 6 ἰδίκθῃ οδρῦνθ. ΟἿ βοὴθ Οδοδβίοηβ Αγ ΟΌΪΑ 
ἀϊδίγιοῖβ σοῦ τηλγκοᾶ ουὐ ἔοσ ἀδβίστιοίίοη. (2 ὅδπι. νυ}. 2.) ΟΥ̓ [μοβ6 
γΠ086 ᾿ἴγε8 6 γ6 βραγρᾶ, {π6 νἱοίοσβ βαὺ ἰμθὶῦ ἔδοῦ προ {Π6 πθοκϑ 
(7288. χ. 24.), οσ τωυ]αίθα {μ6ῖν ροσβομβ.ῦ (δ υαρ. 1, 7. ; 2 ὅ΄δῃ. ἱν. 

᾿ Ιδγαγὰ δ Ὠϊδβοονοσίοβ ἰῃ Νίπονυθῖ δηὰ ΒΔΌΥ]οη, Ρ. 688. 
3 Μοάεχῃ ὕΠπίνοῦβ8] Ηἱδίοσυ, τοὶ, χχυΐ, Ὁ. 11. ὅγνο. οαϊϊ, 
5. Βυγάοτ᾽Β Οτίεπίαὶ Γἀιογδίατο, νοὶ. '. Ρ. 801. 
4 Τῃ αὶ Ὁ48- το]ϊοῖ ἰοιιπὰ ὈΥ Μ. Βοίῖϊα, δὲ Κπογεαρδᾶ, δῇ Αδϑυτδη Τ]ΟΠΔΓΟΣ 8 τοργοϑοηιθαὰ 

88 ἐμοῖο Ὁ [186 ἔοοῖ οἡ {μ6 πρϑοὶς οὗ ἷ8 ργοβίσγαΐθ οδρίνθ. Βοίίβ, Μοῃυσηθηίβ ἀδ Νπὸνο, 
Ῥίδηοδμο 89. 

5 Τηδὲ τδ6 σὐίηρ οἱ [86 ΤΠ υτη 8 δηὰ ἰοε8 οἵ οδρίατοα Θῃοσηΐθθ τγσᾶ8 δῇ δηοϊθηϊ τοοᾶο οὗ 
ἐτοδεϊηρ ἴμοτὰ, τὸ ἰθαγη ἤοτῃ ΞΖ δὴ {7 αγ. Ηἰδβε, 110. 1], 6. 9.}, γ8ο 16}18 υ8, [πὶ {Π6 “ΑἸΠ6- 

- ὨΪΔΗΒ, βὲ ἴδ) ἱπδιί χαϊίοη οὗ Οδοι, βοὴ οἵ ΟἸβεβηδῖαδβ, ταϑᾶς ἃ ἄθοσθο [πδὲ 41} π6 πῃ ΔὈϊ Δη 9 
οὔ {πὸ ἰδαπὰ οὗ ὐρῖπδ βῃου]ὰ μανὸ πὸ ᾿ππτὉ οὐ οὐ ἴγοιῃ ἴμ6 τίρῃς Πδηά, 8δο {πᾶ (ΠΟΥ 
τηϊσαϊ ΟΥΟΣ δεσ Ρὲ αἰβδ ϊεα ἔγοσῃ Βοϊ ἀϊηρ ἃ Ἔροϑγ, γεῖ τηῖρῃς Βαηαἶο δὴ οι. [τ νὰ ἃ 
σὐδίοσῃ διηοης ἴποβα ΟΠ 8 10 αἰ 811 Κοα ἃ τ ΠἸΤΑΥῪ Ἰϊΐο, ἴο συλ οὔ [πδὶν οὐνῃ ὑπατηῦθ, ἰμδὲ 
ΠΟΥ τηΐχῦ ποὶ θ6 σαρΡΘΌΪ6 οὗἩ δβεγνίηρ ἰπ {ΠῸ ἄγηγ. ϑοιηθίϊ 88 [86 ΡΑΓΘμΒ οἂϊ οὔ τΠ 8 
τ πυπ)ῦθ οὗὨ ἐποὶγ οὨΠ] ἄγϑη, {παὶ ΤΟΥ τιϊσῆς ποῖ Ὀ6 οδ δὰ ᾿πῖο (ἢ Δύγ. Αδοογάϊηρ τἴῸ 
ϑποίοηΐθα, 4 Βοπιδι ἰκηΐ πε, νο Παὰ οὐ ΟΥ̓ πὸ τπυπ|08 οὗὁὨ ἢὶ8Β ΟὟ ΟΥΟ 8018 [0 ῥζγο- 
γοηὶ ἰδμοιη ἔγοιῃ Ὀοίης οαεὰ ἴοὸ ἃ πὶ ταῦ [ἰ᾿, τνα8, ΟῚ (6 οΥον οὗ Αὐρτδίι, ΡΌΘΙΙΟΙΥ 



240 ΜρΗανν “43 αἵγ8. 

12. ; Ἐ)ΖΕοῖ. χχῖιὶ. 28.1), ΟΣ Ἰπηροβϑᾶ ἀροὸπ {ποῖ {Π6 βονοι δ δῃα ταοϑὺ 
ἸΑθοσγίουβ οοοαραίίομβ. (2 β'δῃι χὶὶ 31.) Απποησ {Π6 ᾿πβου 08 
ἀϊδοονογοᾶ Ὀγ Μτ, 1,αγαγά, αὖ ουγυ}}ς 18 ὁπ οἵ ϑθημδομοσῦ, Κη 
οὔ Αβαυσίϑ ; ἔγοπι ἡ ΒΊΟΣ 1 ἀρρθατβ (μα {μ6 “6νγ)718, δέου {861} σΑΡΟΙΥ, 
6 Γ6 σΟπαοιμηοᾶ ἰο ἰΑθΟῸΣ ἴῃ δγθοίδηρσ (86 τιοπαταθηίβ οὗ [ΠΟΙΣ Θ0η- 
ΑἸ ΘΓΟΙΒ, 88 ὑμὶν ἐογοίδίμοσβ μδὰ Ὀδθθη ἴῃ Εργρ2 ΕἼΓΣΙΒοΥ, 1 88 ἃ 
Ῥαγθάγοιιβ οαβίοιμ οὗὨἨ [Π6 ΘΟΠαΌΘΤΟΥΒ οὗ {μόδα {1πλ68, (0 βυβροηα {μον 
ὈΠΒΔΡΡΥ͂ ὀαρίλνοβ ΌῪ {86 μαπᾶ (1,8. ν. 12.8), δῃᾷ 4180 [0 τηδῖζα ὑπο μὰ 
Ῥον ἀονῃι 1π οΥοΣ {παὺ ΠΟΥ ταϊρῃῦ σοὸ οὐοσ {δοιὰ (188. 11. 28.2), δπᾶ 
αἰδὸ ἰο ΒΡ πολ πακοᾶ, δηθὰ τλκα ἴπ6 πὶ ἔγᾶνοὶ 1π ἰμαὺ Θοπα!οπ, 
ΘΧΡΟΒΟοΩ͂ ἴο {π6 ᾿ποϊ μη ΠΟΥ οὗ π6 τϑδαίμοσ, δηᾶ, το 88 ᾿ψογϑῦ οἱ 
811}, ἰο {86 1 Ο] ΘΓ Ὁ]6 θοῦ οὗ {86 βΒυῃ. ΝΟΥ͂ ΟΥΘ ὙΟΏΘΏ, 88 ΒΡΡΘΆΓΒ 
ἔγοτῃ 188. 111, 17., δχσϑιηρ θα ἔγομῃ {818 ὑσοαισμαπῦ, Τὸ {μ6ι {818 γγὰβ 
{86 Πεῖρῦ οὗἁἨ ἱπαρηΥ, 88 Μ76}} 828 οἵ ογυο] γ, θβρϑοΐδ]ν ἴο μόδα 46- 
βου ροα ὈΥ {Π6 ρῥγορμοίβ, πὸ δα ᾿πάυ]ροα {μϑιλβ 68 1π 81} ΤΆΠΠΘΣ 
ΟΥ̓ ἀ6]1οδοῖθθ οὗ ᾿Ἰνιηρ, ἀπα 411 {π6 Βρ γῆ 1168 οὗὨ οΥπαιλθηίδὶ ἀγ688 : 
Δα δυθῃ ΠΟΒ6 ἴδοθϑ ῃδα Αγ] Υ θυ Ὀθ6Ὼ ἜΧΡρΟΒϑα ἴο {π6 βιρμὶ οὗ 
6η. ΤῊ] 18 αἰ σαγ8 τηθηϊομθα 88 {86 δαγάοδὶ ραγὲ οὗ {86 ἰοὺ οἷ 
οδρίϊνοθ. Νδυπι (111. ὅ, 6.), ἀδποπποῖηρ {π6 ἔαϊα οὗ ΝΙΠονθς, ραϊηΐβ 
10 1ῃ ΨΘΙΥ͂ βίγοηρ; οοΪουγβ. ΤΒο ῥγορμοὺ Αμηοβ (1ν.} δα γοββίηρ μῖτα- 
Β61 τὸ [ῃ6 ρστοδὺ ὁμϑθ οὗ βγϑθὶ οὐ {86 τηουηΐβιηδ ΟΥἩὨ ϑδιγδῖδ, ἐλαξ 
ορῃγεβϑδοά ἐΐε ροοῦ απὰ ογιιδἠεα ἐς πεεάψ, ἀθπουμοθβ (δαὺῦ ΠΥ Ββου 
δὲ ἑαλόη αἰσαψ ιοἱέδ λοοΐϑ, απα ἰΠ6ὶν ροϑκίογὶν ιοϊἑλ 7,8ἢ.-πλοοῖλδδ, “ΠΟ 

βοϊά, Ὀοΐ ΒΘ δῃηὰ 18 ὑσόορεγυ. ἘἘγφμέίοηι ονιαπαπι, χωοὰ ἀμοδια ἰδία αὐἀοϊεδοοηίδιιδ, οαιϑα 
ἀεἰγαοίαπαὶ δασγαπιοπῖϊ, μοϊϊσο5 ἀπιρείαδ8εξ, ρδμπιὶ δοπάσμε διδ)εοϊέ λαδία. Μὶι, Αὐριί. ο. 24. 
Οὐαἰπιοῖ γουηδγῖϑ, {πᾶὶ ἴῃ 6 Π6]1}8η ἰαηριαρο ᾿δ8 ῥγοβογυοὰ 8, ἴϑγῃ, ροϊίγοπθ, τ ἢ δἰ ρηβοβ 
9Π6 ψἢο86 ἐπιπιὺ 18 οσπΐξ οδδ, ἴο ἀοδίσηδίο ἃ βδοϊἀἷοσ ἀδδιϊζαϊο οὗἩ οοῦσαρο. Βυγάοσ᾿5β Οτίθηίαὶ 
1 ϊογαίασο, νο]. ἱ. ἢ. 8310. 

" ἜΖΟΚ. χχῖϊ, 26, ΖΤῆεν ελαϊϊ ἰαλε ἀτσαν ἐν ποδεὲ ἀπά (λίπε ἘλΛπΒΒ. ΤῊ ΟΥΘΙΟΥ 18. 81}}} 
ῬΓδοιβοα πη 6 Ὁ δοπγ οὗἨ ἴπ0 ἀσδροῖίς ρονθγπιηθηίβ οὗ [86 δαδίογῃ οοπηῖσίοα, Οπ6 οὗ [86 
τηοβὲ γοοθηΐ ᾿ΠΒίΔΗΟ6Β 8 {018 τεοϊαῖϊθὰ ὈῚ ἤοββυβ. Ἦ δ ἀϊηρίοη δηὰ ΗδηΌΏΓΥ, ἀυτίηρ {Ποὶν 
Υἱδὶς ἴο ϑοσηθ ρασίβ οἵ Εἰ ορὶδ :---τ ΟἿΓ βοσνυδηίδ, ἰη 1Πποὶν ἐχροάϊίοη ἰπῖο (Π6 ὙΠ ]Π]ᾶρο, ἰοαπὰ 
ΟἾΪΥ δῃ οἱὰ τυουηδῇ αἰΐνα, ισέέλ ἦδν δαγε οὗ. ΤῊθ Ῥαθα Ὀυγ8 ΒπΙΔη ΘΕῚΣ δὲ ΗΝῪ ῥἰδϑίγεθ 
δρίεςο, Ῥν Ὡ ἢ Ιοδ8 ἴ0 ἃ ᾿Πποῦββη ἃ ὩΠΠΘΟΘΒΒΑΤΥ ΟΥτ610168, Δη ἃ ὈΑΙΌΑΥΒα8 [Π6 δγβίθῃ οὗ 
ὙΔΓΙΆΓΟ; δαΐ ΘΠΔΌΪΕ5 Ὠὶβ Πρ 688 0 ΟΟ]Ϊθεῖ ἃ ἰαγρὸ διοοῖὶς οὗὨ δασβ, 8] ἢ ΒῸ δϑ6η48 ἄονῃ 
ἴ0 8 ἔδίποῦ, 88 Ῥγοοίβ οὗ δ8 βισοοββοβ." Φούῦγηδὶ οὗ ἃ Ὑ δὶ, δια. Ρ. 118. ([οπάοη, 
1822. 410.) ---- Θ΄ Π|}}8Γ ἰπϑίδησοθ οὔ {18 κἰπὰ οὗὁἨ στοῦ πιᾶῪ Ὀ6 8θ6η ἴῃ οᾶνο}}  (]65- 
βἷοδὶ Τοῦ ᾿Βτουσῇ Οτθθοθ, γο]. ἱ, Ρ. 20. ϑ'υ Φδῆγχεβ Μδιοο τη Β Ηἱδῖ, οὗ Ῥοεγεῖβ, νοὶ. ἴ. 
Ῥ. δδ5.; δηὰ Βυγοκῃαγα 8 ΤΓΑΥΟΙ8 ἴῃ Ναῖα, ᾿. 835. 

5 Ἰδγαγὰ β Ὠ βϑοουοσίοβ ἴῃ [86 Βαϊ οὗ Νίπονυοι δηᾶ ΒδΌΥ]οη, Ὁ. 117. 
8. Βυδβροπαϊης ὈΥ [86 μδηὰ 18 ἃ Ῥυηἰβῃτηθηΐξ ὙΟΥΥ͂ σοΟτηποη ἴῃ ἴ86 Ἐλαδῖ; ΘδΡΘΟΙ ΔΙ ἰοῦ 

ΒΙΔΥοΒ δπα τοίγβ ΣΎ σὨ]άγοη. οδογίβ᾽Β Ογίϑηίδὶ Π] δ γαιίοηβ, ἢ. 485. 
4.Α δ᾽ πλ}]2 ὈΔΓΌΔΓΟΠΒ ᾿πδίβησο 8 γτοσοσγ θὰ ἰοηρ δέου τῃ6 {ἰτη6 οὐ 1668, Τηο Βοτηδη 

ΘΙΏΡΟΓΟΥ Υ διοσίδη, Ὀοίηρ ᾿ΒγΟΌΡὮ ἰΥΟΔΟΉΘΙΥ Ὀοϊγαγοα ἰο β'δρον, ἰεῖηρ οὗ Ῥογείδ, νγ88 Ἰγοδίοὰ 
ΌΥ δ΄π| 88 ἴΠ6 Ὀδδοδὶ δηὰ πηοβὶ δ )θοῖ βίδυθ: ἴὉΓ [26 Ῥογβίδῃ Σ᾿ ΟΠ ΓΟὮ ΤοΙητηδηδοα ἴπ6 υἢ- 
ὮδΔρρν οιηδῃ ἴο ὄὅοιο ἀἐπιϑεῖ ἀοιση, διὰ οἷον ἴηι ἷ8β 80 Κ, οἡ ΠΟ Ὦ Π6 δεῖ 18 ΤὈοΐ, 'π 
ογᾶογ ἴο πιοῦσηΐῖ ᾿ἷβ σπαγίοὶ ΟΥ 8 ΒΟΥΒ6, τυ οΥοΥ 6 δὰ οοοδβίοη. (Δοϊδηϊίυβ, ἀ6 Μογῖθ 
Ῥεγβοσαίϊογαμι, ς. ὅ., ΑὌΓΟΙ᾽π8 ΨίοιοΣ, Ερίΐοπιο, ο. 823.) Βρ. Το" 1581}, νοὶ], ἰΐ. Ρ. 815, 
1π Ῥ. 807. Ὠ6 [88 σίγθη δΠΟΙ ΠΟΥ δ᾽ παν ἰῃϑίβῃςθ. 

δ Βρ. Το ον 1βαϊδῃ, νοὶ. ἰϊ. Ρ, 45. 
4 “Τῃρ Ββιγβηροη688 οὗ {8 τηοίδρθον 68 16 δοιῃηδ οσὐὲεῖοβ ἰὸ βυρροδὲ δηοίθοῦ σοηδογίπρ,. 

Βαϊ Μ. Βοιῖα ἀϊδοονογεὰ δὲ Κπογβαθδα ἃ βου ]ρίαγοα ἰδ Ό]οῖ τ  ἢ οχρίδῖπϑ ἴμ6 Δ] αδίομ. 
ΤῸ σοργοβθηῖδβ ᾿υίβοη 8 οὗ νὰν τ ἢ {ποῖγ δηὰβ (ἰοἃ ΟΠ (ἢ 6Ππ|, Δη ἃ ἃ 5π|4}} πηοῖ] τίη 
ἰιδίδηθα οἡ {Π6 ἸΟΥΤΟΥ 1ῚΡ οὗὨἉ 680}; 8 οογὰ τγ88 ραββοὰ ζῃγοιυ ρα ἰτ, ὈΥ τ οἢ 1η6 δο] ἀΐθγθ τῆ 
ἢ δὰ τμοῖὰ ἴῃ ομᾶτρο ἀγασροά τῃοτη δοηρ. ὉΤὴ6 βουϊρῦουῦ ἢ88 Ἔχ ϊ δἰ ιθα [ῃ 686 ΠΏΠΑΡΡΥ͂ τὰθη 
Ἰοδηΐπρ ΒΟ ρΙ ΒΒ Υ ἰογσατά, ἴο δυοϊὰ 186 ραΐπ, εὶς (ἢ οοπδίδηϊ ἱπραΐπῳ οὗὨ 80 ἴθπᾶοσ ἃ 
Ρατί ᾿πδβὲ δα ρίνθη ἴθ. ΝῸ ἀστν, ἀοίδποοὶοββ ἤδβἢ, ὙΠ 4 ἤοΟκ ἴῃ ἢΐ8 Ἰἰρ, τγ88 αιὐοσ 
ΤΏΟΓΘ ΠΟΙ ΘΙΘΙΥ ἰῃ (6 ρον ῦ οὗ [10 δηρ]οσ ὙΠ θη ΡΌ]]6ἃ ὑονγασὰβ ἔπ δῆοσγα, {πῃ Ἰγογα [86 



Οη ἐλε Μίαν ΤΟ ϑεϊρ πο Ὁ δ σεις, 241 

ΘΣΡγθδαῖοη ΟΥΙἀθΘη  Αἰ]υὯ68 ἴο δοῖμθ ραϊμῖι τηοάθ ΒΥ ΒΟ (6 
ὙτοίοΠοα οαρᾶνοβ τ γΘ ἀγαροα δἰοηρ. Ὑ͵οιμθη δηα οἰ] ἀγθ τ γθΘ 
αἷθο δχροβϑᾶ ἰο ἐγθδίιηθηύ αὖ τ Βιοἢ πυμλδηϊν βῃυάάοτβ. (ΖθοΟΒ. χὶν, 2. ; 
Ἐπ ἢ. 11}. 18.; 2 Κίηρβ ν"}1. 12. ; Ῥβα]. Ἴχχχυῖ, 9. ; [88. χὶ!. 16. 18,: 
2 Κιηρβ χυ, 16; Ηοβ. χἹἹ. 16. ; Αἴηοβ 1. 18.) Απᾶ ὑ8ο]6 παίϊομβ 
ὝΟΙΓΘ ΟΔΥΓΙΘα Ἰηΐο ΘΔρΡΟΌνΙΥ, δηα ἰχδηβρίαη θα ἰο αἰβίδην οοπηΐτσιοθϑ: 
{818 νγὰϑ (86 οὐδ ὙΠ ὑπ6 96γ)͵18 (2 Κιηρβθ χχῖν. 12 ---Ἴθ. ; 6 γ. 
χχχῖχ, 9,10., χὶ. 7.), δ8 « ϑυθινδῃ δα ρῥγϑαιοίοθα (6 γ. χχ. δ.); δῃά 
Ἰπβίδῃσοβ οὗ δ᾽ Π}}]8 Ὁ σοπάιοῦ 86 ποῦ ὑγαπίϊπο ἴῃ {Ππ6 τηοάογῃ ἢ ΐ8- 
ἸΟΥΥ οὗἁ (16 1αδί.: [ἢ βοίὴθ οὔβββ, ᾿παθϑᾶ, 16 σΘοπαπογοαᾶ πβδίϊοῃβ 
ὝΓΟΓΘ ΠΊΘΓΘΙΥ τη866 ἐγ υΐατ68, 88 6 Μοβδθιῖθθ απᾶὰ ΘΥΥδπ9 ΤΟΥΘ 
ΌγΥ Βανι (2 ὅΐδπι. υἱ1}, 4. 6.): Ὀαῦ {Π1|8 σγχὰβ οοῃβίἀογοὰ ἃ ρτοδαὺ 
Ἰσῃοιλῖην, δπα νγὰ8 ἃ ΒΟΌΓΟΘ οὗ ΓΟΡστΌΔΟ. ἰο 186 140] ἀοἰ(ῖεβ οὗ {6 
σου πίτοβ ΜΓ ΒΙΟΝ γα {Ππὰ8 δβυ ]εοϊοα, (2 Κίηρβ χῖχ, 12, 18.) 88}}} 
ἔσθ ον ἰο βῃονν {πον δοβοϊαΐθ βιυρουϊοσιγ, ὑμ6 σἹούοσϊοιβ ΒΟΨΘΓΘΙρΤΒ 
υδ60αἃ ἰο οἰδηρθ {π6 πϑηγθ8 οὗ [Π6 ΙΔΟμΆΓΟ 8 ὙΠοτὰ (Π6Υ βυδαυορᾶ, 
ΤΒυΒ να πὰ {86 Κιηρ οὗ Βαρυ οι σμδηρίηρ ἴΠπ6 πδῖηθ οἵ Μαιίδηϊδῃ 
ἱηίο Ζοάδκιδῃ, σβθη Ἀ6 οοπβίϊ αἰθα Πἷπὶ Κιπρ οὗ υάδῃ. (2 Κίησβ 
χχῖν. 17.) Αὐομθίββορ ἴὔβῃον γοπλδυῖκβ, {πᾶὺ [ἢ 6 Κἰηρ οὗ Εσγρὲ ρᾶνο 
το ΕἘ]ΙΑΚιπι [Π6 πδπι8 οὗὨ «“΄6μοϊαϊιτα (2 ΟἸγοη. χχχυὶ. 4.), {βϑυθῦγ ἰο 
(οβ  γ {πᾶ ἢ6 βου 64 Π18 νἹΟίΟΣῪ ονοῦ [ἢ6 ΒΑ Υ]ο ἾδΔη8 ἰο 6 ῃονδὴ 
1π6 (οὐ οὗἉ Ιϑγαϑὶ, ὈΥ σοβθ σομηταδπα, 88 μ6 ρῥγοίθπαρα (2 Οἤγοη. 
χχχυ. 21, 22), 6 υπαογίοοκ [6 Ἂχροϑάποη. ΝΟ ΒΔἀΏΘΖΖΑΓ α180 ᾿ 
ΟΥοΓΘα δ18 ου πα οἢ ἰο οἤὔδηρα {π6 πᾶῖηθ οὗ ᾿δηῖθὶ, ψΠῸ δῇϊοσ ναγάβ 
{788 0416 Βο (ΘΒ ΠΆΖΖαῦ; ἀπα {π6 {πγθθ σοτηρδηΐοηβ οὗ Πδη16], οβθ 
ΠΆΓΩΘΒ ΤΟΓΙΠΟΙΪΥ Μοτα Ηδηδηδῃ, ΜΊΙΒΏδοὶ, ἀθα ΑζΖαγίδη, ἢθ οδ]ϑά 
Θμδάσγδος, Μοϑομδοῖ, δα Αρβάπερο. (Πδῃ. 1. 7.) [Ὁ να Ππἰκουγίβα ἡ 
ουδίομι διηοης {π6 ΠΘαίΠ6 8 ὕο ΘΑΥΤῪ {π6 ἱπιαρθ8 οὗ {86 σοάβ οὗ βοὴ 
ὩΘΌΟΏΒ 88 {ΠΟῪ Πα νδηαυβηῃθα ἰηΐο ἰῃ6 σοιπίτυ οὗ (86 δοπαθοτοσμ, 
Ὡοῦ ΤΊΘΙΟΙΥ [ῸΓ [Π6 δα οὗ {Π61Ὁ να] υδθῖα ΟΥμαπιθηΐβ, θαΐ 4180 ἔγοπη 

᾿ιδληὰς οἵ ἐδοϑα ῬΟΟΥ σδρίϊνοβ ἰη (Π6 ἢΔη 5 οὗἉ [ΟἿ Τ ΘΟΠΟΌΘΤΟΥΒ: δπα (6 ΔΙ] πείοη οὗἉ {π 6 Ῥγὸ- 
μβμὸ ΒΘΘΙΩΒ {Ππογοίοσο ἴ0 ἤανο ὈΘῸΝ πηοδὲ ἀοβογρενο οὗἨ 106 τη ΐβοῦυ δηὰ ἀδρταάδιοη ννῃΐςὶ 

γ6 σΟΙῺ6 ΠΡΟ ἴδοτη. (ἴον, “. ΒΙδοΚΌαση ΒΒ Νίηοναϊ; 118 αἴ8δ6 δηᾷ Επίη, ρρ. 68, 64.) 
1 Τὴ 186 ΠΥ ΘΟ Τἢ ΘΟΏΤΙΓΥ, ΠΟ [6 ΜΟρτ]8 ΟΥ Ταἴδιβ ὑπάοῦ Ζίηρἢ Β Κῆδη, ΟΥ̓́ΟΓδη 

δηὰ οοπαπογοὰ Αϑῖ|8, " [6 πῃ ἰ απ !8, ννῆο ἰδ 5ιιὈπιϊοἀ το ἘΠ οἷν ἀἰβογοιίοη, νοῦ ογδογο 
ἴο ονδουδίθ {πεῖν ἤοῦβοδ, απ ἴο Ἀβδοσῃ Ὁ 16 ἴῃ βοῖηθ ρἰαίη δ ἀ)δεοηξ ἴο τΠ6 οἰῖν, ΠΟΓΟ ἃ ἀἰνὶ- 
δίοῶ τγῶβ πιδάς οὗ 186 ναπαυϊδῃρα ἰμηῦο ἴΠγο6 ραγί8. 6 ἢγεῦ ς1488 οοῃπείβιο οὗ ἢ 6 δοίαἑενΣ 
97 ιλε σαγτίδοπ, απὰ 0} ἐδ γομπῷ πιεη οαραῤίε οΥ᾽ ὑεαγίπς αἀγηιδ; διὰ τμοῖγν δία νγα8 ἱπδίβπι!} Υ 
ἀεςϊἀςα; ΤΟΥ ἼΟΓΘ Οἰὐποῦ οη]ϊδιθἃ διηοηρ [πὸ ΜορΊ]8, ΟΥὁἨ ἹΠΟΥ γαῖ πιλδβδοσγοὰ οἡ 16 βροῖ 
ΒΥ 186 ἐγοορβ, γο σὴ ροϊπίοα βρθᾶσβ δὰ δοηάοα ον 8 δὰ ἴογπιϑὰ 8 εἶσοϊς τοπηὰ τῃ6 
ἐδριΐνο σχαυϊεταἀ6. Ὁ δβοοοηῃα οἶ458, οσοπηροεθα οὔ [16 ψοινς απά δεαμίϊ με ισοπεέη, οἵ ἐλδ 
αν ϊβοεγ8 οἵ ΘΎΘΥΥ ταῖκ δηὰ ῥὈγοίεββίοη, δηὰ οὐ" ἐδ6 πιογὲ τοραϊὴνψ ον» λοποιγαδίε οἰ έξεπδ, ἴτοτι 
ἩΠΠΟΏΣ 8 ρῥτίναία γαηϑοῦλ τηϊσηϊ Ὀ6 οχρθοϊοα, τὰ αἰδιγὶ θαι ἴῃ οηϊι4] οὐ ργορογεϊπδῦθ 
Ἰοίθ. Τῆς τοιηδίηάου, ἡ θο80 {8 ΟΥ ἀσαιἢ νγῶβ Αἰϊκὸ τι80}688 ἴ0 1Π6 σΟΠΑΠΟΙΌΓΣ, ὙὙΘΙῸ ῬῈΓ- 
τιϊοὰ ἴο τοϊαγη ἤο 86 οἰ, τ ΏΟΒ πῃ [16 τηθϑηνν ῃ} 16 δὰ Ὀδοη δι ρραὰ οὗὨ ἴδ γδ) ι8 Ὁ]6 ἢ το 
πΐυτο; δηὰ ἃ ἴὰχ νῶϑ τη ροϑοα οἢ ἘΠ 086 Ὑ͵ΘΙΟΠΘα ἱῃ Πα υϊτλη 8 [Ὸγ τ. ᾿πα Ἰζαποο οὗ Ὀτοαῖἢ- 
πᾷ 1ἰηοῖν πδιῖνο δἱἷν." (αἰθθοπ᾿ 8 1)6 0} πη6 δῃὰ ἘᾺΔ]} οὗ τπ6 Ἐυπιδη ΕἸΏΡΙ͂ΓΟο, νοὶ, {ϊ}. ΡΡ. 
267, 868. 4ι0., οὐ νοΐ. νἱ. Ὁ. δδ. ϑνο. εἀϊ.) ἩδΓθ τθ ουϊθ πη} 866 10 αἰδεϊποιίοη τηδὰθ 
Ὁγ Φετεπνίδἢ (Χχ. 5.) οὔ [6 δέσαπσίλ οἵ [6 οἷ (ἐπαΐ ἐδ, [6 τη οὗὨἨ νγὰσ Ὑδο οοπβῶϊιϊθ 
εἰς δίγοι ἢ οὗἨ 6 ΟΕ ΟΥ̓ 5[δί6); 118 ἰαδοιιγε οΥὨἨ ᾿παπιϑίτγΥ ((Π δὲ ἰδ, 116 ἰπἀ βίτίοιιθ ΔΥτΙΣΒ ἢ 8 
δηὰ τηϑο δηΐοκ); δηὰ αἷ ἐδ μγεοίους ἐλέησε ἰλόγϑολ, 41} ται '8. γα]μαΌ]ο ἰῃ ἰδ, οὐ 16 δο- 
ὨΟΌΓΘΌΪΟ δηἀ γοβρΟΟι Δ ὉΪΟ ΤΣ ΘΙΏ ΕΓΒ ΟΥ̓ ἴδ6 σΟΠΙΠΠΏΪΥ μ01 ἱποϊπαορὰ ἴῃ τπ6 πο ἔοστηοι 
εἰδθθο5; δηὰ δ᾽8δοὸ οὔ ἴἢοδ0 Ῥοοσοῦ δηὰ στηθδπεῦ ΟἰΕ] 208 ΜΝ ἢΟ, δοοογάΐηρ ἴο 26ΓΣ. χχχίχ. 18, 
διὰ χ], 7., ογὸ Ιοδ ἴῃ Φυάσα, θυϊ 5.}}} ιτἰθυΐδτγ ἴὸ [6 ΟΠ δ  ἄθ8η8, ἦτγβε ὑπ ογ Ζοάεϊείλ, 
δηὰ ποχ' ὑπάος αοάἀαϊ! δῆ, 7)., ΒΙΔΎΠΟΥ, ΟἹ ΦΓ, Χχ, 5, 

ΥΟΙ, 1ΠΠ|. Β 



242 τ ΤΠ ἔέανν 4} αἴ7:. 

ἐπο Ὀ6]166 (παι (Π6 ἀδβίγιοίϊοη οὗὨ [86 ναθμαυ βηοα σου νὙ νγα8 ΠΟΛ ΌΥ 
τοπαογοα τοῦθ οομρἰοῖθ. [βϑϊδῇ Ῥγορμοβίθ οὗ Ογτιιβ, {πῶ ἴῃ {Π18 
ΙΏΔΠΉΏΘΡ ἢ6 Μοῦ ἰτοαῦ μ6 σοαβ οὗ Βαῦγίου, θη πα βαγβ8, Ζ2εἰ 
δοιοείδ, ἸΝεῦο εἰοορεί]ι, ἐλεεῖν τάοΐβ ᾿όοῦτὲ προπ ἐΐθ δεαδίδ, απὰ προπ ἐδιο 
οαἰέϊο, απὰ ἐπεπιδεῖσεθ λαυο φοπε ἱπίο σαρέϊυϊίν. (188. χ͵ν]. 1, 2.) Δη16] 
ἐογϑίβὶἰβ ἐμπαῦ ἐμ σοᾶβ οὗ 16 υσγίδηβ, 1 ὙΠ6ῚΡ ῥγίησδβ, που] θ6 
οαττϊϑα οαρεϊνα ἱπίο Εργρὺ (θδῃ. χὶ. 8.); δπα βίμα]αῦ Ὀγθα οὕ 0Π8 ΔΓΘ 
{0 Ὀ6 πποῦ ΜΈ ἴῃ ὁ Θγοπλ δ ἢ (Χ]ν111.. 7.) ἀπα ἴῃ ΑἸηοβ (1. 16.) Αἰποηρ 
ἴπ6 βουϊρίιτοβ ἀϊβοουογοά αἱ Ιου υη}}ς Ὀγ ΜΓ. Ταγαγά, (μ6 ΑΒβυυῖδ 8 
(88 νγ8 {π|61ν ουβίομ) 8.6 γϑργθβθηΐθα 8ἃ8 ΟδυσΎηρ ΔΥΑΥ 1Π ὑΓ ΩΡ 
1Π6 ᾿πιδρθ8β οὗ {86 ροάβ οὗ [86 δοπαπογοα παίου, τ ῖοὰ πγοτ ρῥ]δορᾶ 
ΟΠ Ρ0168 δῃᾷὰ ὈΟσμΘ ἴῃ Ῥγοοθβϑίο ΟἹ Τῃ6ηἘΒ Βῃου]άθιβ. ΤῊ ἤποὶν 
1]]υβίταϊοβ [88. χχχυὶ. 18, 19.: 

ΧΙ]. Οκ μοῖν σούαγῃ ποπιθ, [Π6 ΨΙΟΤΟΕΒ ΓΘ Γγϑοοϊνϑα Ὑ]1ἢ ΘΥΘΟΥΥ͂ 
ἀοιηοηβίγαϊοη οὗ ἰο0. 1Π6 ποϊθθη ργοοοαρα {Πθὰ ὙΠῺ ᾿ῃδι 6 η 15 
οὗ τυδβῖς, βἰπρίηρ, δῃρα ἀδηοῖηρ, [ἢ {18 τωδῆποῦ ΜΙιτδτα δηᾷ (Π6 
ὙΓΟΠΊΘΙ ΟΥἨ ἴ5γδϑὶ Ἰοϊηϑα ἱπ ὁμοσιβ τ ἢ {86 ταοη, ἴῃ {π6 βοηρ οὗ νἱο- 
ΤΟΥΥ Ὑ ΒΊΟΝ Μοβοϑ οοτηροβθα οἢ οοοδβίοι οὗ {π6 ονογσίῆτον οὗ ῬΒΑγδΟΣ 
δα 18 Εργρίϊδη Βοβύ ἴῃ ἴ[ῃ6 Βοὰ ὅθα, δηᾶ ὑπ βῖο ἢ (ΠΟῪ δοσοπιρδπὶθα 
ψ] τα 618 πα ἄδποοθϑ. (Εχοά. χυ. 1---21.)ὺ ΤΏ, α]50, Φ ρμίθδα 
τγα9 Πα] ὈΥ ἷ8 ἀδισ ίθσ, οὐ ἷ8 σοίασῃ ἔγοτῃ ἀϊβοοιηητησ {δὰ 
ομ]άσοη οὗ Αἰτθοι ω υαρ. χὶ, 84.);: δῃηὰ ὅὅ'δ]} δῃα 1 αν σγοῦθ 

αοἰρᾶ, ἴῃ Κκ6 ΤΔΠΠ6, Οἢ {πο ὶῦ γοίασῃ ἴτγοιῃ {π6 ἀοίοας οὐὗὁἨ {86 
ἢΠΠ18η68. 776 τσοηιόπ σάπια οἱέ ὁ αἷϊ ἐλ οἱξίοα ΟΓ Ἰδταοῖ, δεἰπσίπρ 

απᾶ ἀαποΐπο, ἰο πιοοὲ ἀπο ϑαμῖ, ιοὐξῆ ἑαδγείς, ιοὐξῆ 7οψ, απα ιοἰζἦ, ἐπιϑέγιι- 
ηιοηΐϑ 0 πυϊιδῖο. ΑἸπά ἐΐδ τσοπιόπὶ ἀπβϑισογοά ομδ αποίδιο»}" α5 ἐΐον ρίαγεά, 
απὰ ςαἱά, ϑαμὶ μαίῇ εἰαῖπ ἀὲδ ἐλοιβαπάς, απᾶά Ζαυϊά ἢ᾿ὲβ ἐοπ ἐμοιιβδαπάς ] 
(1 βδιι. χυἹἹ. 7, 8.) ὙΠ νἱοϊογϊουβ ἀστὴν οὗ «6 βοββαρβμαί, (Π6 ρίουβ 
Κίηρ οὗ δυάδι, ἰοηρ αἰνογναγάβ, γοέμγποα ουεγῳ πιαπ 006 ἁμάασαλ απὰ 
εγιδαΐεηι ιοϊξδ ἐδε ἀπο αὐ ἐμεῖγ ἤδαά, ἐο σο αφαΐπ ἐο “εγιδαΐεπι τοἱξῇ 
7ον ς ὸὼγ ἐλὸ 7Ζογά δαά πιαάα ἐΐεπι ἐο τελοΐδθ οὐδῦ ἐλεὶγ οποπιῖθβ. Ἂἀπά 
ἐδμοψ σαπιθ ἐο «εγιδαΐοπι ιυἱέδ ρβαζέογίος, ἀπά ᾿αγγε, απά ἐγμπιρείβ πέσ 
ἐλε ἤλοιδὸ 9 ἐδ» Πιογά. (2 ΟἾγοη. χχ. 27, 28.) Τα βαῦγθ ουδίοτα 81}}} 
οὐίδϊπθ ἴῃ [παῖ δμᾶὰ ἴῃ Τυσκογ.3" [ἢ ἔγμοΣ οομμητηθιροσζδίίοιυ οὗ 
Βῖρ!μ δ] ὙἹούουθ8, 1 88 ἃ ΘΟΠΊΔΟΠ Ρῥγδοίίοθ, δοίἢ διμοηρ (Π6 δηοιθηΐ 
Βοδίβου παίϊομβ δηᾶ (86 9608, (0 ἤδηρ ὉΡ {Π6 δ΄τὴβ {παῦ γογο ἵλΚοη 
ἔτοιῃ ἐπ6 1 ΘΠ ΘΠ}168 1π {Π6ῚΓ ἰοιηρῖθ8. Τῆυβ χὰ πα, ὑμαὺ ἴΠ6 βιυγοσα 
ψ ποῦ Πδνα ουὐ οὔ (ἀο]14{Π}8 Βοδα, Ὀοΐηρ ἀρα!οαίρα ἰο {Π6 Ιωοτὰ, 
γγ͵88 Καρὺ 88 ἃ τρϑῃ)οσῖαὶ οὗ [18 ὙΥἹΟΌΟΣΥ, δηὰ οὗ {μ6 1δγα 6} 1068᾽ 46] νοΓ- 
8ΏΘΘ, 8η4 γγὰϑ ἀδβροβιίθα ἴὼ {π6 ἰἈὈογηδοΐο ; Ὁ γα πὰ {παὶ ψβθη 
αν οδπια ἰο ΑὈἸμπ 6] 6. ἢ αὖ ΝΟ, τ Β6ΓΟ [Π6 ἈΡογηδοα ψᾶ8, ΑὈϊη6- 
Ιοο δοκηον]θαροα 1 γγαβ ἴΠ6γο, δπᾶ ἀο]νογοᾶ 10 ( αν, (1 βαμι. 
χχὶ. 8, 9.) ΕΌΣ ψΏΘΩ ΟΟΟΆ51Ο0.5 οὗ δία σϑαμπιγοα 10, 1Ὁ 88 00 υἢ- 
804] (μϊηρ ὕο ἰδῖκο βοὴ ἰγορῃϊθβ ἀονγῃ, δηα ΘμΡΙΟΥ {μθηὰ ἰπ {86 
μὰ ὅχῷ ΒΟΥΥ06. ΤἢμΒ ὙΠΘῺ «088 ψ͵ἃϑ οὔονποα Κιησ οὗ “υάδἢ, 
δμοϊδᾶα, {π6 σῇ ῥγοϑὺ (γῆ πδᾶὰ το] ριουβΥ οἀποαίοα ἢ ϊπι), 

αεἰϊυοεγεα ἐο ἐδ σαρέαϊῃ8 0 πμεπαγοάδ, ϑρεαγϑβ, απα διιολίεῦδ, απὰ βἠϊεϊάς, 

δ Ἰδγασὰ β ΤΠ ἰβοουοσίοϑ ἰη Νπονοῖ δηὰ ΒΟΥ ΟΊ, ΡΡ. 2328. 586. 
3 ἙοτθοδΒ ΟΥ̓ΘΏΪΑΙ] ΜοΙηΟἾΤΒ, νοὶ. ἰΐ. Ρ. 395. Ἡοθοσῖθ᾽ 5 Οτΐθη αὶ ΠΙπδίζαϊίοηβ, ἢ. 484, 

485. ἸΔὰγ Ματγ ὙΟΥ ΟΥ Μοηίαραθ᾽ 1οἴνογα, το]. ἱ. Ρ. 197. 



ϑη ἐλε Με αν 1) ιἰδοὶμίνο οὶ ἐλ  «ειοϑ. "43 

ἐλαὲ λαΐ δόιη ἀΐπφ Ζαυϊά᾽ 8, ιολίοϊ τ6γ6 ἐπ ἐλο λιοιῖι86 9.06 Οοα, (2 ΟἸιγοιι. 
ΧΧΊΙ, 9. 

ΧΊΣ υν 186 ἰὰν οὗ Μίοβεβ (Νυαιρ. χχχὶ. 19---24.} [186 ψ8016 
ΔΓΙΩΥ ὑπαὺ ψοηῦ ουὗὖ ἰο ΑΓ ΟΙΟ (0 ΒίαΥ Ὑἱποῦῦ βουθη αἀλγβ Ὀοίοσο 
ΠΟΥ τ γα δαμ6α ᾿πίο {Π6 ΟΔΡ, δπᾶ βυος δ δα μδα {μον παπᾶϑ 
1η. Ὀ]οοά, οὗ δὰ ἰουομοᾶ 4 ἀδδα Ὀοάγ, τποιρῇ ΚΙ] Ὀγ Ὡποίβμου, 6 ΓΘ 
ἴο Ὀ6 ρυγβοᾶ οἱ {86 {τὰ ἀηα οπ {86 βαυθῃίῃ ἀαγ Ὀγ [86 ναΐοσ οὗ 
Βορασαϊοῃ. 41] 8001] οὗ ρατιηθηΐίθ, οὐἁἨΘ Οἵ Ποσ ὑβίηρβ ἰδαῦ ἐμ δά 
τὴ Ἀδὸς ὝΟΙ͵Ο ἴο 6 Ριυγιῆδα 1ῃ {Π6 ΒΆΠῈ6 ΤΩΒΠΠΘΥ, ΟΥἨΎ {0 06 ᾿ψΑβῃθα 1η 
Τυπηΐηρ᾽ γα, 88 [86 τηϑιΠοα τῦδ8 ἴῃ ΟἿΟΣ οᾶδθ8. Α1} βογίβ οὗ πηϑίδ]β 
λα, Ὀοθι 68 βρυιηκιηρ πιὰ (86 νναΐου οὗ βοραγδίοῃ, ἃ ρυγβοδίίοῃ 
ΒΥ ἔτ, δῃὰ σὺ σου] ποὺ Ὀθαγ (86 ἔγα ραββοα ἱβσγουρῇ (Π6 νγαΐοσ 
Ὀοΐογθ Ὁ οου]Ἱὰ Ὀ6 δρρ]16α ἴο πι86. 

Τὴ (μ6 ΙΒΤΕΙΒΌΤΙΟΝ ΟΕ Τ15ῈῈ ΦΡΟΙΙ,, {Π6 κηρ' Δηοῖ μα] μ8α 1ὴ6 
τοητ ρατὶ οὗ νι ῇδὶ νγγα8 ἰάθη, Τῆὰβ ΑὈγαδῆσα σάγο 8 ἰθαϊῃ ἰο Μο6]- 
οἰϊβεάθο Κιηρ οἵ ϑδίοια. (θη. χῖν. 20.;: ΗΘὉ. νἱ]. 4) Απᾷ 1 δὴν 
ΔΙ(1016 οἵὗὁἨ ΡΘΟΌΪΙΑΡ ὈδδυΐϊΥ ΟΥ ναῖθ τῦαϑ ἔοι πα διοπρ ὑπΠ6 Βρο]], 10 
ΒΘΟΙῚ8 ἰ0 γα Ὀδθθῃ τοϑογνοᾶ ἴον {π6 οοιτδηᾶογ--οο, ΤῸ 1} 18 
Ῥϑθογαμ αἰ] υάθ8 πὰ μου {ττρθαὶ οἄο. (δ πάρ. ν. 80.) Αἰον {86 
Θβ δ Ὁ] ]Βῃτηθηΐ οὗὁἨ [6 ΣΟ ΠΑΥΟΠΥ, [86 ΤΑ ΌΙΠΙΟΔΙ τὶ ύοΒ βαῪ (Ὀαὺ ἀροπ 
Ὑδαὺ ΔΌΪΠΟΥΙΟΥ [Ὁ 18 ᾿ΠΡΟΒΒ10]6 ΠΟῪ ἴο βου δὶπ) ὑπαὶ {πα Κῖπρ Πδά 
811 [86 ρο]ά, 5:1 γϑγ, δῃὰ οἵπον ῥσγθοίουβ δγίῖο6β, 68:68. οῃμ [4] οὗ 
{86 ταδί οὗ (Π6 βροὶ], νοὶ γγα8 αἰνιἀβα Ὀούνγθθῃ πἴτὰ πᾶ ἰμ6 Ρθορίβ. 
Τῃ {Π6 σα86 οὐ [6 Μ|ΙαΙΔη ἢ τὰν (ΝυΌ. χχχὶ. 27.), (86 ψ0]6 οὗ 
[86 ΒΡΟΙ] νγαϑ, ΟΥ̓ ἀϊνπο δρροϊπίπιοηΐ, ἀϊνἀοα Ἰηὐο ὑπὸ ΑΓΒ: [86 
ΔΤΤΩΥ͂ ἰμαῦ σου {86 γἹΟΙΟΣΥ Δα ὁΠ6, πα {ποδε μα΄ βἰδγϑα δὖ μοῃιθ Βαΐ 
186 οἶα, Ὀθοδυβα 10 τχἴ88 ἃ ΟΟΙΏΙΏΟΙ οδ86 ἴῃ ΜὮΙΟΝ ΠΟΥ οηραροά, 
δηα 186 τοδί ἜΣΘ 88 ΤΟΔΑῪ (0 ρῃύ 65 ἴ18ο86 Ὑᾷὸ ποὺ οὐ ἴο Ὀαξ16. 
ΤῊΙΒ αἰ βο. νγ88 ὈΥ ἃ ΒρΘΟΪΔΙ αἰγϑοίϊοι, Ὀαῦ γα8 ποὺ (86 Τα]6 1ἢ ΔΙΟΥ 
8065; [ὉΓ, ΔΙοΣ {Π6 σοηογαὶ Βδα ἰάθη ταί ἢ Ρ]αβοα [ον ᾿Ἰμηβο] , 
86 τοϑοῦ νδδ αἰνιἀθὰ δλομσ {π6 80] 16 γΒ, 88 γ76}} ἐῃοβα σῆοὸ Κορὺ 
Δ Ὀαρράρθ, ΟΥἨ 6 ΓῈ αἸΒα 16 ὈΥ ΟΠ Β ΟΥ̓ ΥΘΑΓΙΠ688, 88 ἴΠ086 ὙΠῸ 
ὙΓΟ͵Θ Θηραροα ἴῃ {πΠ6 ρῃῖ, θυύ {π6 Ῥθορῖθ δα ὩῸ ββδγθ; δηὰ (18 
Ὑγὲ8 ΟΥδΙΠΘα, 848 ἃ βίδίαἰ6 ἠο Ὀ6 οὈβοσυϑα {πγουρμουῦ ΤΠοΙΣ σοηθσα- 
[10η8 (1 ὅδ). χχχ. 24.}: Ὀαΐ ἴπ {86 {πιὸ οὗ πὸ Μαοοαθοθθ {86 
“688 ἀγταν πβουρὰὶ Αὐ ἰο τϑοθάθ ἔσομαι ἴπ6 βίσούμββϑ οὐ [ἢ 18 τ] ἸἴαγΥ 
αν, ἴοῦ σθθῃ {πον μδα οδίαϊηοα ἃ ὙἹούοσυ οὐδοῦ ΝΙσδΠΟΥ, ὑπο [ἢ 6 
σομαποί οὗἩ υἀ48, {μον αἰνιἀθα ἀπιοηφ ἐλοηπιδοῖυες πιαην 8ροῖΐ8, ἀπά 
πιαάδς ἐΐε πιαϊπιοά, ογρλαπϑβ, ιοϊάοιοδ, ψγεα, απὰ ἐδ ἀσεά αἶδο, ἐφιιαΐ ἐπ 
δροῖϊς ιοἰἑδ ἐλοηιδεῖυοε. (2 Μδοο. νἱῖϊ. 28. 80.) 1 ἰμ6 Μ|ιαϊΔΗ 18}. τγαγ, 
ΔέοΣ {π6 ἀϊδυσι δυϊίοι οὗὨ {6 800118 διγοηρ {86 ΔΙΊΩΥ δηᾶ [Π6 ῬΘΟΡΪο, 
{8ό6γὸ γγα8 δηοίπου αἰνιβίοι τδᾶθ ἕο 1π6 βουνΐοθ οὗ {86 ρυϊθδίῃποοὰ, 
δὰ {86 Του ο8] τοϊηϊδίσυ. (ΝΌΠΩΡ. σχχχὶ. 28-- -8380.) ὙᾺ6 ῥγτιοϑίβ, 
ουύ οὗ {Π6 βῆαγα ἐμαὺ [611 ἰο 1ῃ6 ΔΓΙΩΥ͂, τ γὰ δ᾽] οὐϊθα οὴθ ουῦ οὗ ἔνβ 
Βυπάγοα οὗὨ 411 τολθῃ δηᾶ ομ]άγοῃ, δα οδίι]ο ἰμαὺ 6 το ἰδίκθη : δηὰᾶ 
ἐπα Τωμοντίοθ, ἔγοτα [86 ρατὺ τμαΐ [6]] ἴο {Ππ6 ΡΘΟΡ]6, τϑοϑιγϑθαᾶ οπα ουΐ οὗ 
ΒΗ͂Υ, δο [δαὺ {86 ρῥγιϑβίβ μδὰ 7.8 ἃ ὑθηῖῃ ραγ οἵ ῇδὶ τῦδϑ δ] πο ἴὸ 
1Π6 1,ονι68, 88 (ΠΟΥ͂ Βα ἃ ὑθηίδ ρα οἵ {π0 Τ,ου οι! Ὁ 68, ψ ΒΙοἢ 
γγ788 δα {ποτὰ [Ὁ (ΠεὶΡ οοηδίαηῦ βυαρροτῦ: Ὀυῦ ὙΠΘΙΠΟΥ (18 γγα8 {10 
Ὀγδούϊοα ἰπ {αἴαγα ἸΓΆΓΒ 15 ἀποουίαϊη. Θοιηθυϊπηθϑ ἃ]1 [Π6 8Ρ0118 ἼΤΟΓΟ, 

"3 



944 λείαν “43}αἱτ8. 

ὈΥ ἀϊνὶπα δρροϊηξιηοπί, ογἀογοα ἰο Ὀθ ἀθδβίγογϑαᾶ; δηᾶ ἰΐογο 16 8 
Ἰμβίδῃοα ἴῃ {86 βῖθρα οὗ Ψογίομο, τ βθη 411 [86 δῖ! νοῦ δπᾶ ἰπ6 ρο]ὰ, 
(ὀχοορὲὺ 186 ρο]ά απὰ {86 βῖϊνϑσ οἵ {πον ἱπιαρθθ,  Ἀ1ΟΝ ογο ἴο Β6 οοη- 
Βαπιθα αὐἰΐοτΐγ,) δηα σβββ6]8 οὗ Ὀγδδ8 ἀπὰ ἴσοῦ, γεγο ἀθνοίρα ἰο Οαοά, 
8 Δρργορτγιδιθα ὑο ᾿ἷ8 βοσυῖοθβ. ΤΟΥ γα ἴ0 δ6 Ὀγουρ]ιὺ ἱπίο {π6 
ἐγΘΑΒΌΤΥ ὙΒΙΟΣ γα 'π (86 ΓἈΡΟΓΏΔ0]6, δου {ΠῈ Ὺ Μογο ρυτῆοά ὈῪ 
τ δ κῖηρ' ἔμ πλ ρα88 {σοῦρι {Π6 το δοοογάϊηρ ὑο {π6 ἰδαν : {Π6 76 ν)78 
ὁοποοῖγο ἐπαὺ ἴμο86 8ρ0118 (6416 ἴῃ {πὸ δοσιρίατα (86 δοουγβοα (πϊησ 
οὐ {86 δοοουῃΐ οὗ εἰοῖν Βοΐηρ ἀονοίοα 1 ἃ συγβθ ΠΡΟῚ Βΐπὶ 80 
Βῃου]α ἰαϊκα {ποθι ἔοσ ἷ8 οὐαὶ 086) ΟΣῈ ρον ἰοὸ (οά, θδοδῦβο {86 
ΟἿ γγαϑ ἰδίκθῃ ρου [Π6 ϑαθραίμ-αγ. Βυΐ ἴῃ βυοοθϑαϊπρ ἀροβ, 10 
ἌΡΡΘΑΥΒ 0 Ὀ6 8 ΘβίδὈ] 86 σι] ὑπαῦ {Π6 ΒρΡΟΪΪ νγγαὰβ ἴο θ6 αἀϊνιἀ θὰ 
ΔΙΟΠΡ ἴδθ ΔΙΤΩΥ οί} ν οπσαροα 1 ραΐ16; [ο86 σὰ δα {Π6͵ 
οδαγρα οὗ {μ6 Ὀαρραάσο (48 αἰ γοδαν ποί!664) Ὀοϊηρ' Θοπβιἀογϑα θηθ]οα 
ἴο 8ηὴ 6418] βῆαγο σῖτα 186 τοϑῦ, (1 ὅδηι, χχχ. 24.) 

Βοβιάθβ ἃ βῆαγθ οὗἨ {86 8001] δπα {μ6 Ποποῦγβ οὗ ἃ {ΥἹΌΣ ΡὮ, γΔΓΙΟῸΒ 
ΤΩΙ ΠΠΠΑΥῪ τουγαγαὰβ ΤΌ ΓΘ Ὀοδβύονγθα ΟἹ ἔπο886 ὙὙΑΥΤΊΟΥΒ ὙΠῸ 84 ΡὈΓΘ6-Θτη1- 
πΘΏΓΥ ἀἰδιηρυϊθῃθα Βϑιμβοῖνοθ. Τῆυθ ὅδ} Ῥγοιηῖβθα ἴο ὁΟΠΐοΣ 
ετοαὶ τἱομθδ οἡ {Π6 τηδη ὙὙ80 βου] οοπαμποῦ (Το Ἰδίμ, δηᾶ ἔαγίμοσ ἴο 
σῖνο 818 ἀδυρῇίον ἴῃ ἜΜΤΤΙΝΟΕ ἴο δῖπ), δηὰ ἰὸ δχοπιρὺ [18 (ΔΊ ΠΟΓΒ 
Ὠοι86 ἔτομλ 41} ἰδ χ 68 ἴῃ Ιβγϑϑὶ. (1 ὅδιη χυἱἹ. 26.) Ἡὸον τοϊ ποίη Υ 
{η6 ᾿δαίουβ τηομαγοῦ {1816 ὦ 8 Ῥγοηΐβο 18. ψ6}} Κποση. αν 
Ῥτγομμβοα {Π6 οοταμηδπά ἴῃ ομιοῖ οὗὨ 411 818 ἔοσοθθ ἴο πίη 80 βῃου]ᾶ 
ἤγϑὺ τπιουπὺ {Π6 νγ8}18 οὗὐἨ «“ Θγυβαίθιμ, δῃα Ὄσρϑὶ {μ6 Φορυδβιίθθ ουὖἱ οὗ 
{86 οἰΐγ. (2 ὅπ). ν. 8.; 1 Οἤγοῃ. χὶ. 6.); συ 1οἢ ΒΟΠΟῸΣ τγχαβ δοαυϊγοᾶ 
Ὀγ 040. [ἡ {π6 σϑὈ 6] ]Π]οη οὗὨ ΑὈβδίομῃ αραϊμδὲ Πανὶ, 9080 τγορ θα 
ἴο 8 Πη8η ὙὙ0 ἰο]α δἴπὶ {παῦ {Π 6 ὈΥΊΠΟΘ γγ88 ΒιΒροη θα ἴῃ 8ῃ ΟδΚ, --- 
ὴν αϊάδὲ ἐΐοιι ποΐὲ δηιῖϊίο ἀΐπι ἐο ἐδε σγομπα, ἀπά 1] τοομϊὰ ἔαῦο σίυοπ 
ἐλ ἐδ ΒΏ6Κ6]8 97 εἰΐυον απὰ α σίγαϊοῦ (2 ϑδζα. χυὶ"Ἱ 11.) Φορμίμδἢ 
γγ88 οσοῃϑε αὐεα λεαά απὰ σαρίαϊη ονον ἴμ6 Ιβϑγβο ἴθ Ὀογοπᾶ πτς 
ἴου ἀο] νοσῖηρ (Β6 1 ἔγοτα [86 Ορργϑββίοῃ οἵ [86 Αὐωμηομῖ θα. ΦΔυάρ. 
χὶ. 11. οοηραγοα σι} ΧΙ, 7. 

ΒΎοσι 2 ὅϑιω. χχὶϑ, 8---59, 1Ὁ ΔΡΡΘδτΒ ὑμαὺ (Π6 ΒΟΤΟΘΒ ΟΥὁ ““ τϊρ  Υ 
τη6ι," αὐγὴρ [86 τοῖρῃ οὗ αν, ποτα {ἰγίγτβανθη ἢ ΠΌΠΟΙ, 
Ἰποϊυαϊηρ «οΑὉ, γγὙ0 τῦδϑ σουισηδῃ 6 Γγ- 1 -οὨιο οὗ 4}} Ηἷ8 ἴοσγοοϑβ. ΤΉΘΒΘ 
ὙΥΑΥΤΙΟΥΒ Ὑ6Γ6 αἰνἀοα ᾿ηἴο ἰἤγθο ο͵α8868, (Π6 ταδί δηᾶ βοοοῃά οὗἉ ΒΟ ἢ 
οομπϑίϑίθα, οϑδοῖ, οὗ ἴγχϑθ πθῃ, “4538 οῦθδμ, ΕἸ] ΑΖαγ, δηα ΘΒ δι} :. 
ΑΡ δμιδαὶ, Βϑῃδιδῆ, δῃα Αβδῇβὶ: δηᾶ {Π6 {τὰ ο1458 τγ8ϑ οοτηροβοᾷ οὗἅἁ 
{16 τουδιηῖηρ {Ὠἰγίγ, οὗ τ ποῖ Αβαῆ δὶ Ἀρροδγβ ἴο ἤαγα Ὀθθῃ {δε μοϑά. 
β'υοἢ 18 (16 11ϑῦ δοοοχάϊηρ ἴο 2 ὅδῃ). χχὶὶ!.; θαΐ πη 1 ΟἸ το, χὶ. 10---47, 
(86 ᾿1δὺ 18 ΠΟΘ πυτηθτοῦθ, δηά ἀἰἔἴουβ ΟΠ ἀΟΥΆΘΙΥ ἔτοτῃ {Π6 ργθοθα- 
1πρ. ὙΤθδ τροϑῦ Ὀγοῦδ]6 βοϊυῦοη οὗὨ {Π686 ναγιδίϊοηβ 15, ἐμαὶ (6 ἢγδ 
᾿1ϑὺ οομίδίηϑ {86 ᾿νουί 8168 ὙΠῸ ᾿ἰνθα ἴῃ {Π6 ἴοστηοσ ρατὶ οἵ ᾿δν Β 
τοῖρζῃ, δηἀ {παῖ 10 υπάθγυγθηῦ νυ ου8 Οὔδηρθθ 'ῃ (86 δουγβα οὗ 18 
πονογητηθηῦ οὗ ἰδ6 ἜΠΡΟΟΝ οὗ ἴδτ861. Αὐ ἐμ μοδᾶ οὗ 4}} {π686 
“4 τη ὶσ τ Π]6} γγὰ8  ἈβμοΌθδιω, (6 βοὴ οὗ Ηδοβιθοηὶ (1 (ΒΒ γοη. χὶ. 
.1.)» γδο δῸμα [18 οϑοα ᾽πὶ 2 ὅϑδπι. χχὶ, 8. (Η Ὁ Σ. δῃα τηλτρὶπαὶ σθη- 
ἀ6Σηρ)) 18 ἑαττηθα ὡοδεοῦ- Βαεεεδεί, ἐδε Ταολπιοπῖέε, πεαά 9 ἐδ ἑῆγεε ; 
8Πα ὙγΠΟΒ6 ΤΩ ΑΥΎῪ ΔΡρΟ]δὕίοη 88 4ἀϊπο-.ΠΠε-Ἐπηὶ (ἐδε ἐπείη κρ --- 
ΟΥ̓δίγ κί ιοἱλ--τα 506α 7), ὈΘοδιβο μα θα ὉΡ ιΐθ Βρθᾶσ αραϊηβί, οσ 
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δποοθπίοχοθ, ἔπγθα υηᾶγοα Ββο] ϊογβ αὖ ὁθσθ. ΗΟΎΘΎΟΣ οχ σδουαϊη 
1 ΤΩΔΥ͂ 8862, ὙὙ6 ΠΊΔΥ͂ ΠΘΓΘ ΟἸΘΑΓΙΥ ρουσοῖνα 8 αἀἰβίιπος ογᾶον οὗ Κηϊρμῦ- 
Βοοά, β᾽πλ}18ν 0 ΟΟγ τ οάθγη ΟΥ̓ ΓΒ, ἃΔπα ργθβθηθηρ' {Π6 δὴ 6 ΒΟΠΟΙΆΓΥ 
ἄσστοοθ, δηα οὗ ψ Βοῖ «ἀ8ῃοῦθδμι, Δοοοσα!ησ' ἴο ΤΩ Οἀ6 ΓῺ ῬδΥΪθη66, Ῥγ88 
186 ρτδηα-τηβδίοσ. Ἀπ 1πϑιι αίοι οὗἨ {818 Κιπα νγὰβ 1ῃ ΘΥΟΥΎ σϑϑρϑοὺ 
δαθδλρίοα ἰο {86 ταῖρι, {Ππ6 Ομαγβοῦοσ, δπα (π6 ρο] ον οὗ Βανι. 

Αἴδον {6 γοίυση οὗ {16 «Θυν]ϑὴ ΔΥΠ.168 [0 ἐπ 6 1} βανϑγαὶ Πόσηθα, {ΠΟ ῚΡ 
ΤΑΙ ΓΑΓΎ ἀγ688 188 Ἰα]α 458116.ἁ. Τῆι τα}}{}8, ΒΙΟΒ μαα Ὀ6Θη χαϊβοϑα ἔῸΣ 
{86 οοοεδβίοῃ, γοσα αἰβραπαθα : {ἐπ6}} ψΑΥΠ 6 ᾿ηδίγαμλθηΐβ, ἢ {86 
Ἔχοδρίϊοη οὗ βυοῖ 88 Ὑγϑ 8 Ὀυϊναΐθ ργορογυ, γοσο ἀ 6] νογοα ἊΡ 88 (ἢ 
ΡΓοροσίυ οὗ [86 βίαϊθ, απ] ϑοῦχβ Ἀυξιγθ ὙΓΑῚ ΒΒΟ]α 64}} (Ποῖ ἔοσίῃ ; 
δηα [86 80] 416 Ὑ8 {Ποιηβοῖνοβ σοί γποϑά 8 ΟἸποϊππαίμ8) ἰο [π6 Ρ]ουρΆ, 
δηά {86 οἴδοῦ δνοοδίοηβ οὗ ργῖναία 6, Τὸ {818 δυβρϑηβίοη οὗ {Π 6} 
ΔΓΙΏΒ, {6 ρτορμοί ΕΖΘΚΙ6] 4]1π4 68 (χχνι!. 10, 11.) θη ἢ6 βαυβ, (μαΐ 
ἐζεῳ οΥΥ εγεία, απά 0 Σιμά, ἀπά 9 λέ, ἀπά ὦ «Αγυαά, 6γ6 ἴῃ (86 
Τγτδῃ ἈΓΙΩΥ͂ αΒ ΠΕ Οὗ τσαῦ, ἀπα λαησφοά ἐλεεῖν 5ἠϊεῖ5 ἀροη ἐδ τοαϊἰς 
7γγό. Το [86 βᾶῃγ0 ουϑίοπι 4180 {π6 ὑγιἀθοτοοσω σγοίθυβ ἴῃ {86 βδογϑά 
1.γ]8 οὔ ϑοϊοιηοῃ (βοηρ ν. 4.), θη 6 σοιηρᾶγοθ {Π6 ὩθῸΚ οὗὨ 818 
Ὀυίάθ ἰο ἐΐθ ἐσοισεῦ 9. αυϊά διϊϊοά 0. απ αγπιοιιγψ, τολογθοη ἐδιογε 
λαης α ἐλοιδαπά διοΐλζογδ, αἰΐ βἠϊοϊα 5 Ο πιϊσλέψ πιδη. 

Χ]Π1. [0 ἄοοδ8 ποὺ ὀογίδι]Υ ἀρρθᾶγ ἔγτομι 1Π6 ϑδογοα ΥΥ τ ρ, {Παΐ 
86 Ηδῦτονβ οσθ δοουβίομμηθα (0 ογθοῦ ΤΈΟΡΗΙΕΒ ΟΥ το τ θη(8Β (ὉΥ 
Θομμθηλογαίηρ (6 υἱούουϊθβ. [Ϊὼ 1 ὅϑιω. χυ. 12. ὅδι} 18 βαϊὰ ἰοὸ 
λαῦο 8οὲ ᾿ΐπι ρ α ρίασε οπ ίοιιπέ (αγπιοῖ; ὙΠΙΟΝ ΒΟΙΩΘ ΘΧροβιύουβ 
Ὁπαογβίϑη ἴο Ὀ6 ἃ ΘΟ] τη, ΟΥ ΟΥΠΟΥ πιοηππιοηΐ, Ὑ 116 ΟΥΠΘΓΒ Ἰπηασὶπθ 
1 ἰο αν Ὀθθῃ ΒΙΠΊΡΙΥ ἃ μδῃά, ροϊπδηρ ουὐὐ {Π6 ρδοθ μοσο μ6 δά 
οδίαϊποα 8 ἀθοϊβῖνο νἹοίουυ οὐοῦ (86 ΑἸλΆ] οκιῖ68. ΕᾺΣ τοτα ἀδνουΐ 
να 1[η6. οοπάποί οὗ Μίοβοβ, ψγχῇο, δέεσ ἀἰβοοιη δίπρ Απηαὶοῖκ, ογοοιοὰ 
8 δἰίδν ἴο ὑπ6 [μογὰ, τ ἢ (818 Ἰηβογιρίίοη, ϑελουαΐ-πϊδεὶ, (μδὺ 186, Τ.6 
ΤΟῈΡ ἐδ πιψ δαππεῦ. (ὔχοά. χνἹ. 1ὅ.} ἵὕ πάθον {π6 Ἰηἤπσθησα οὗὨ 8:1011Ὁ 
ἀδνουΐ εαἰοοίίομβ, ᾿ᾶανια σομβοογαίοα {ἢ6 βδυοσγα δια οἴμοῦ δύπηβ οὔ 
(οἰ δ ἴῃ {Π6 ἐΔΌ ΘΓ Ώ8016, δηᾶ βιιθβθαιΠ]ν ἀδροβι θα ἴῃ ἐπα βδοτθὰ 
ἰγθαΒΌΓΥ (ἢ 6 Υἱοὶ Βρ0118 οη ἱπ Ὀαΐ016, 88 ϑαζηιθὶ δὰ ὅϑδι] μαά ἄοῃθ 
Βοΐογο πὰ (1 ΟἌγοι. χχνυὶ. 26 --- 28.), δα 88 βου γΆ] οὐ 18 ρίουβ βυο- 
ΘΟΒΒΟΥΒ Οἡ (6 (ἤγοηα οὗ “υἀδῇ 4180 ἀ1ά. Τμὺβ ὑπο στα Ὁ 8ο- 
Κηπον]οαροα (δα ἰΒ6Υ στ γα ᾿Ἱπἀθρίρα ἰο ἰδ6 ωονὰ οὗ Ηοβίβ δ]οῃβδ ἴον 
4}1 {86 ἱγ βίγσομρι δηα υἱοίοσιββ. 

ΒΕΟΊ. Π. 

ΑἸΣΌΞΙΟΝΒ ΙΝ ΤἸῊΞ ΝΕῊ ΤΕΒΤΑΜΕΝῚ ΤῸ ΤῊΒ ἈΠΙΙΤΑΒΥ ὈΙΒΟΙΡΙΙΝῸ ΑΝΌ ΤΕΙΠΜΡΗΒ ΟΕ 
ΤῊΒ ΒΟΜΑΝΒ, 

1. ΑΤ ἰδὲ πιθ π6 δυϑηρο δίθ πα ἀροβίϊθβ σοί, {πΠ6 Βοιηδηβ μδᾶ 
οχέθῃαεα {Π6ῚΣ Θπιρῖγα αἰπιοϑῦ 0 {86 αἰπιοϑύ Ὀουπάλτϊοθ οὗ {π6 (μὰ 
Κηονσα ΜΟΥ], ὈΎΙ ΠΟΙ ΡΑ]]Ὺ ὈΥῪ {Π6}Ὶ ἀπραγ}16]6α τα] Ἰἴαγν αἸΒοῖ }}1π6 δηά 
Βογοῖο ναϊουσ. Ψυᾶδα νγαὰβ δὖ {πΠ18 ὥπιθ βργθοὶ ἴο ὑπο ὶῦ βψαυ, πμᾶ 
«μοῖν ἔσοορϑ 6 γα βίδοηϑᾶ ἴῃ ἀπ δγθηΐ ραγίβ οὗ (μδῦ σοπηίγγ. 
ΤῈ Ἐοπιδῃ ΔΥΠΙΥ͂ τγὰ8 οοιηροβοᾶ οἵ Ἰμορίομβ (Λϑγεῶνες) δδοῖ οἱ 

δ Οοφίοχοὶ, Βίορταριὶς Βϑεγόο, ἴοι, 1), Ρ. 167. 
"ὃ 
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Ὑ ΠΙΟΝ σταθ αΑἰγιἀ6α 1Ἰηἴο ἔθη οὐλογέβ, Θαο οομοχὲ ἱπίο [Γ60 πιαπίρἴε5,. 
διη ἃ δδ ἢ τδη}}]6 (Σπείρα) Ἰπΐο ἔνσο οθμέισιθβ, ΤῈ6 ΠυΩ 6Υ οὗ τπ6ῃ 
ἴῃ 8 Ἰορίοη ν᾽88 ἀ!Πἔογοηξ αὖ ἀΠἴοσθηΐ ἔπηθβ. Βαΐ Ὀ681468 {πΠ6 οοδΒοσγίβ 
ὙΠΙΟἢ ΘΓ ΤΟΓΠΊΘα Ἰηΐο ἸΘΡΊΟΩΒ, ὕΠΟΓ6 γΟΥ6 οογίδιη οἴθοτβ βαρᾶγαΐθ 
δα ἀϊδιϊποῦ ἔῸΠπι δὴν Ἰθσίοη ; βαοἢ πόσο {86 Οὐδογίοβ {Ππραῃφο, δη 
Ῥχγωίογϊα, ὅθ. ϑαοῖί, ἀρρθᾶτβ ἰο μανθ Ὀθθῃ {86 Παϊαπ Βαπά (Σπείρα 
Ἰταλικὴ) τηϑηϊοποᾶ ἴῃ Αοίβ χ. 1., ΠΙΟἢ γγ͵Ὑ88 ἴῃ αἰθηάδῃμοθ ο {{|6 
Ῥοιηδῃ ΡΌΨΘΓΠΟΥ, ὙΠῸ δὖῦ [Πδ΄ {1π|6 νγἃ8 σϑϑι αἸηρ' αὖ βασοα. 10 νᾶϑ 
ῬΓΟΌΔΟΪν οα]]6α {86 1ἰ8]14Πη Θομογέ, Ὀθοδιβθ τποδὺ οὗ {Π6 βο]άϊθσβ θ6- 
Ἰοπσίηρ ἰο 1 ψ γα 1ἰα 18η8, πα αἰδὸ ἰο αἰϑυϊπρϊβὴ 10 ἔγοτα {86 οὐμὸσ 
[ΓΟΟΡΒ ὙὙΒ1Οἷ νότα ἀγάσσῃ ἔγοτὰ ϑγσῖα δηα {π6 Δα͵δορηΐ τορίομα, ΤῈ6 
1 τα] 1|ΔΠ ἸοσΊοη ἡγὰβ ἢοῦ 1 Θχϊβίθποο δὖ {ἢ18 1πι6.} ΟΥ̓ 1Π6 βᾶπιθ 46- 
ΒΟΙΙΡΟΩ αἶϑὸ νγὰ8 6 «Δ φιδίαπ Βαπά οὐ ΟὈλοτέ (Αοἰδ χχυ]!. 1.) 
(Σπείρα Σεβάστη) σ“ἰιοῖ, ταοβὲ ῬγοῦθΌ]Υ, ἀοτινοα 118 πᾶπιθ ΌΤΙ 
Θαθαϑίο, (ἢ6 οαριίαὶ οἵ ϑδαιιατῖα. ΤΠ Θομπηηδηάιηρ; ΟΠΟΟΣ οὗ (ἢ6 
Ῥγφιοτγίδη (ομογίβ αἱ Τ᾿οιηθ, (64 ον οὗ ἰσοορβ ᾿ηϑυτυϊοα Ὁ Αὐ- 
συδίαβ 0 ρυδτα 818 ΡΘΓΒΟΙ, δπα τὸ σβοτῃ [Π6 οᾶγα οὗἨἉ [Π6 ΟΥ̓ τγ88 
ΒΙ ΒΘΑΈ ΘΆΟΥ οοτητα 64), γγχἃ8 ἰοττηοα αἰεί Ῥγαίογίο. “ΤὮϊΒ ἰαβϑῖ 
ΟἸΉΘΟΥ τγὰβ {πὸ Οαρίέαϊπ 9.0 ἐνε σπαγὰ (Στρατοπεδάρχη5), ἴο ὮΟΒΘ 
ουδίοαγ ῬϑῈ] νγαβ δοιημη 66, 1ὑ Ὀοὶπρ' ἃ ρατί οἵ Πὶ8 οἵα ἴο ἴδκο {6 
ὀὔαγρα οἱ δοοιιβθα βϑσβοῃβ. -( οίβ χχυ, 16.) Τὴδ σομηπηδηάϊησ 
ΟἿἾΟΟΓ οὗ δῃ ΟΥ̓ ΠΆΓῪ σομοτύ τγ88 ο8116ἃ 7γίδωηιδ Οὐδογίϊδ, 1ἴ ᾿ῦ "γ88 
οοΙηροδβοᾶ οὗἩ Βοοιηδῃ ΟἹ ΖΘΏΒ:; ΟΥ γαϊεοίμα Οολογέΐδ, 1 οσοτηροθοάᾶ οὗ 
ΔΌΧΙΠΔΥΥ ἰτοορθ. ΤΏ οἴἶοον, Ἰπὐοθηαθα Ὁ ὈΟΙΝ {π686 τογάδ, 18 1ῃ 16 
Νον Τοβίδιμθηῦ ἰοσιηθα Χιλίαρχοϑ, ΟΥ ὥρια οὗ 4 Τπουβδηά, τηοβί 
ΡτΟΡΔΌΪΥ θδθοδαδβα 680} ἐσ θαμθ ἢ8α ὉΠ6ΘΓ ᾿ϊπὶ ἴδῃ οϑηΐαγ 168 οὗ ἰΓΟΟρΒ8. 
ΓΗ5 ταϑ (η6 ΟΙἾΊΟΟΥ ΠΟ σοτητηδηαοα {86 Ἰαρίοι οὗἉ ̓ βοϊἀ1οτβ {πα 
σεγτβοπϑα {86 ἴονοσ οὗ Απίοηϊα, νυ μιοἢ ονου]οοκοά {μ6 ἰοιωρίε αὐ 46- 
ΤΌΒΑΙ] Θὰ, ἰῃ [Π6 ροΥΓ]6068 οὗ ΒΟ ἃ ΘΟΙΏΡΔΠΥ Κορῦ σιαγα (κουστωδίαν), 
ἴο Ῥγθνθηῦ δΔὴΥ ἰαπλ}}Ὁ αὖ {Π6 στοαῖ ἔδβύναϊβΣ ΟἸαυαϊυβ 1γ8188 ν΄ 88 
{Π6. ἐγ .π6 οὐ Ἰδοθδῃ οδρίβϑιῃ οὐἩ {818 ἔοσί, γῇο σοϑομθὰ 18] ἔγοιῃ 
{Ππ| ἰαταυ] του αἰδοῖ οὗ {π6 τηυτάθτγοιβ “6νγ8. (Αοίβ χσὶ. 8]., ΧΣἹ,. 
34., χχ, 26.) Τῇ πᾶσ {[π6 οοτηπηδπηα οἵ 1π6 ἰτἸθ Πα νγ88 {Π6 σου ΓΟ 
(Κεντυρίων ᾿Ἑκατόνταρχοθ), ΝὮΟ, 88 [ῚΒ πδὰθ Ἰτηρ]168, ΒΔ ΟὨ6 
πυπάγοά τῆθὴ ἀπά ον Ὠϊμ).ὃ 

Τῆο Ἐουηδη ᾿ἰπίβη ΥΥ σσοσὸ αἰνἹ θα ᾿ηἴο ἐγ 6 ρυῖποῖραὶ οἰαθβαβ, (88 
Ἡαείἰαϊϊ, (πα Ῥγὶποεΐρε8β, δὰ [6 7Ττίαγιδ, ΘΔ Οἢ οὗἨ νν ΒΙοΒ 88 οομηροδοᾶ 
οὗἨ {πϊγγ πιαπίρεἶλ ΟΥ ΘΟΙΏΡΔΠ16Β, Δηα Θϑοἢ τηδη1ρῸ}]8 οοηίαϊποα ἔνο 
εοπέμγῖοβ οΥὁἨ ἈῸΠαΓΘαΒ Οὗ ΤΏ6Ὲ : ΟΥ̓́Θ᾽ ΘΥΘΙΥ͂ ΘΟΠΊΡΔΗΥ͂ ΘΙ ΡΪΔορα τὸ 
ΘΘὨΤΌΣΙΟΏΒ, 0, ΠΟΎΤΘΥΘΟΥ, ΘΓ ΨΘΙΥ [ἈΓ ἔγσομχ Ὀοίησ ἐφμαὶ ἴῃ χαηὶς 
δηἃ Βοπουν {μουρῆ ροββϑββιηρ {Π6 βᾶπια οςοὄ. Τὴ ΤυϊαΣ δηά 
ῬυποΙρ68 ἡ γ δβίθοιηθα {886 τόδ ὨΟπουσΑΌΪΘ, ἀπ πδα {Π 6}: 66 ῃ- 
ΦυγοηΒ οἰοοίρα ,,γ8έ, δα (ἢ686 ἰοοῖς ργοοθάθῃοο οὗ {π6 σϑῃζυγομβ οὗ 
ἐπα Ηδβίδα, πὸ σογο ο]θοίθα ἰαϑέ. Τῃ6 μυμῦ ]6 οδπῃίυχίομ, πγἢο ἴῃ 
Μαίί, νἱῖϊ. 8, 9., θαδουρῦ {86 δἱὰ οὗἩ {Π6 σοτηραβδίομδίθ Βάθοιῃηϑυ, 

 Βίβ6ο6 οἡ ἴ86 Αοίδ, νοὶ]. ἱ. Ρ᾽. 398---832ὥ. Τοάἀάτϊ ἀρθ οἡ Αοίβ χ. 1. δὰ Καΐηδεὶ οἱ 
Ἀεἰϑ χ, 1. δῃὰ χχυΐ!. 1. : 

2. Φόβθρμαβ, ἀο Β6]]. πᾶ. 110. ν. ς. 5. 8 8. Δηῖ, διιά, 0. χχ. 6. 4. 8 8. 
3 Βίβοοο οἡ [ἂς Αεἴβ, νοὶ]. ἱ, ΡΡ. 328, 829, Λάδι ΒΒ Βοιπαη Απιΐᾳυϊἰο5, ΡΡ. 386. 339 

8352. 
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ΔΡΡΟΔΓΒ ἴ0 αν Ὀθβθὴ οὗ {ἢ18 ἰαδὲ οσάοσ.0 Ηθ τγὰῶβ ἃ πιαθ ἩΠΩΘΥ αἰε- 
ἐλογίέν, ᾿μαὶ 18, οἵ [6 ῬΥΙΠΟΙΡΟ8 οὐ ΤΎΙΑΥΙ, δηα ΠιδΔα πῸπ6 μη άθν ̓ ΐτὰ 
δυΐ (6 Βυπάγοα τὴθη, ΠΟ ἈΡΡΟΔΡ ἴο παν Ὀθθη ἴῃ ἃ βίβίβ οὗ {ῃ6 
δἰγιοίαδε τ ΥΥ ΒΟΥ ηδοη, 88 ψ)6}} ἃ5. οὗ Ἰονῖηρ βιυιυθ᾽θοῦοη ἰο 
ἢτη. 1] απι, βαϊα 6 σοηζατῖοπ, ἃ πιαπ πον αμέπογὶψ, ἠαυΐπρ 8οἰάλενε 
Ὡπάον πιο, απαᾶ 1 8ὃαν ἰο ἐξὲδ τῶι, ὅσο, απα ὧδ σοοίδ, απ ἰο αποΐέλε;, 
Οὐπιε, απά Ὺι σοπιοίϊ ; απά ἕο πιψ δἰαυε (Τῷ δούλῳ μουὶ), 2ο ἐλΐβ, απ 
ἄς ἀροίς . ὙὍηθ δρρ]ϊοαίοη οὗἁ 118 ἀγσυπιθπέ, δα ἀγοθβθᾶ ἰο ΟἸσϊϑί, 
Β6οτι8 ἴο ὃ6 {{]8 : ---- ΠΓ 1, τγῆο 8ῃὶ ἃ Ῥϑσϑον βι)]θοὺ ἰο {Π6 ΘΟΠίΓΟ] οἵ 
οἴαυβυ γϑῦ ἴϑύ6 ΒΟΙη6 80 ΘΟΙΩΡΙοἰΘΙΥ δα ]θοῦ ἴο ταγβοὶ, ἐμαὶ 1 οδῃ Βα ῦ 
ἴο οῃ6, Οὐπιο, απὰ ἦδ οοηπιοῖΪι, ὅτο., ὨΟῪ τοῦ πόσο {Π6η σδηβὺ ἐλοῖ 
ΔΟΟΟΙΏΡΙ ἰδ Ὑγβαίβοθυο ποὺ 1}11680, οπρ ὉΠΑΘΡ ὯῸ ΟΘΟὨίΤΟΙ, ἀπά 
Βανῖπρ' 81}1 (]ηρ8 ππᾶδὺ [ΠΥ σομπδ πα ἢ] 
ΤΟ Δεξιολάβοι οΥ ϑρεαγπιθῆ, ταϑηθϊοπθα ἴῃ Αοίβ χα. 28., Μ6ΙΘ 

ΒΟ] 168, ΘΑΥΓΥ ΩΡ ΒΡΘΔΥΒ ΟΥ ΙδΠ0 68 1η {μοὶν τσ παηῃα, τ ο86 ἀυΐγ 1 
νγ88, πού ΟὨΪΥ [0 αὐἰϊθῃα 88 συδιαβ ΡΟῚ {|61}} Βουδγοῖὶρῃῃ ΟΥ̓ ΆΘΟΠ.- 
ΤΩΔΒΘΟΥ, Ὀυΐ 4180 10 συγ ὈΓΙΒΟΠΘΙΒ, 80 ογα θουμπα ὈΥ 8 ομαῖη ἰο 
{πεῖν τῖρῃῦ μδηα.2 Τὴ Σπεκουλάτορες (Ἰὰ 1, αἰ, ϑρίομίαίοτοα οΥ 
ϑρεομίαίογοθ, ἴτοτα {6 βριοι πὶ, ἃ ἸΑΥ611} ΟΥ̓ ΒΡΘΑΓ ὙΒΙΟΒ {μογῪ 
οδυτὶθα), τ γθ ἃ Κιπᾶ οὗ βο]άϊθσβ Ὑπὸ [ουτηθα {86 Ὀοάγ-ρυδτα οὗ 
ΡΓΐποοθ. Αταουρ οἰμοῖ ἀυί168 οὗὁ {π686 συδγάβ, νγὰβ {πᾶ οὗ ρυϊηρ 
ΘΟΠἀοπηηθα ΡΘΥΒΟΏΒ ἴο ἀοδίῃ.ὃ (ΜΑΙΚ νἱἹ. 27.) 

Π. ΤΠα δ] υβίομβ ἰπ (6 Νονν Ταβίδιηθην 0 {Π6 τα] Ἐΐατν ἀἸ8ο 1 0}1} 6, 
ΔΥΓΒΙΟΌΣ, Ὀαὐῦ]68, βιθρθϑ, 8Πα γἸ ΠΥ Ποπουγβ οὗ (86 ατϑοῖβ, δὰ 
ΘΕΡΘΟΙΔ ΠΥ οὗ {π6 ΒοΙάδΏ8, ΔΓΘ ὙΘΥῪ ὨΠΤΉΘΤΟΙΒ; 8π4 {π6 βδουϑα Ὑυι 8 
μανα ἀογνοα ἔγοτα ὑπθη τοῖα ρἤοτβ Δ ἜΧΡΓΘΒβ: ΟῺ8 Οὗ ΒΙΠΡΌΪΔΥ ῥσο- 
υγΙοίγ, οἰθρηοο, 8Πα ΘΠΘΓΡῪ, [(ὉΓ δῃϊηλαίϊηρ ΟἸΥΙβι 188 ἴο ἐογ 46 
δσαϊηϑῦ δηλ) ρίδ  ΟΠ8, Πα ἴ0 ΘΟΠΒΙΆΠΟΥ ἴῃ {Π6 ῥγοίοβϑίοῃ οὐ ἐποὶγ ΒΟΥ 
[1 ὉΠ άΘΥ 8}} ρογβθου 1008, δα αἷβο Ὁ βαμγυ]αίπρ {μα πὶ ἰοὸ 6 1- 
ΕΘ νΘΓΘ πο {Π|6 6μα, ἐπαὺ [Π6Ὺ τδὺ τοοοῖνα ὑἰοβα θη8] ΒΟΠΟΙ͵Β δηᾶ 
{Ππαὖ ἱτηγηογίαὶ σόν τυ οἷ αὐγαὶῦ νἱοίουϊουβ Ἀ]οίυ. 

Τη {16 [Ὁ] ον Πρ νΟΥῪ βυυἹΚίηρ ἀπα Ὀοδα Ὁ} ραββαρα οὗὨ δι, Ῥδὺ} 8 
ἘρΊβ616 ἴο η6 ΕἸ ρμϑβϑίδῃβ (υ]. 11 --- 17.), [16 νᾶγῖουβ ραγίβ οὗ (86 ρᾷπο- 
ΡΙ]γ-διηλοῦν οὗ {86 ἤδᾶνυ ἰχοορ8 διμοηρ {Ππ6 ἀγθοκ8 δρᾶ ΒΟΔ8}8 (086 
ψΠ0 Πα ἰο δυβίαϊη [Π6 τυᾶαβὺ 45881}}18) ““ἀγὸ αἰβυ μου υ Θηυμαογαίθα, 
Δα Ὀοδυ ΠΥ ΔΡΡ]ΠΙ6α ἴο ἐποβα τηοταὶ δηα βρὶ γι 8] γαηροι8 ὙΠ 
ΜΓ ΒΙΟΒ (μ6 ὈΘΙΊΘν Σ ουρδύ ἴο Ὀ6 ογῆθα. μέ οπ ἐΐδ τολοῖο αΥ̓πιυ ΟΓ 
Οαοά, ἐμαὶ γὸ πιὰ ὅδ αὖἴο ἰο ξίαηὰ αφαϊπϑὲ {}6 τοῖΐο8 9 ἐλθ ἀουϊϊ, ΖῸΥ 
106 τογοϑέϊε τιοέ ἀφαΐπδὲ Ποδῆ απα ἰὑϊοοά, διΐξ ασαϊπδὲ ργίιποὶραζι ἐδ, 
ἀασαϊηπδέ ροιοογβ, ἀασαϊηϑὲ ἐδ γεῖογς 90 ἐλε ἀαγάπο88 ὁ} ἐλὶ8 τοογίά, ἀσαϊπδὲ 
9ριγίξιαϊ τοϊολοηηθ88 ἴπ σὰ ρίαςοα. ἩΛογοξοτο, ἐαλθ ὠπίο ψοῖς ἐλ 
τολοῖο απο" 9. Οὐοά, ἐλαὶ γὸ πιαν ὅς αὖδίο ἰο ιοϊἐϊιδίαπά ἐπ ἐδ ευὶΐ ἄαν, 
απά λαυΐπρ ἄοηθ 4 αἷϊ ἰο δἰαιά. δίαπά, ἐλογεξογο, λαυΐπῷ ψΟΏΤ ἰοΐπδ 

. Ὧγ, Α. ΟἸΙαγξο, οὐ Μαίέ. νι]. 9. 3 ΨΑΙΡΥἘ Οἵ. Τοβῦ, γὙοἱ]. 11], Ρ. 255. 
5. Ἠορίπδοῃ δ Οἵ. ἕωχ. ἴο 6 Νὸν Ταβί. ἰῃ γοοθ. 
4 ἘρΠα68. νἱ. 13. Ἅπαντα κατεργασάμενυι. 7]}}8 νοΥὉ ἰγοηιθηΥ εἰρη 68 ἰοὸ ἀδοραίοΐ 8 

ἴοα, [ΟΥΑΙ ἴο νϑηαι δ δηὰ βιθάϊθ δὴ δἀνογβαυυ. 8.0 [Ὁ δῃοιιὰ 0 ἰγαΠδ]διθὰ ἴῃ 1Π 9 
Ρίδσθ. Ὃν αὐτοχειρίᾳ κατειργάσατο: ἊΝ ἴοτὰ πὸ ἀεοδραίοἠοά τ 18 οὐὐπ μαπᾷ. 1) ἴοπ. 
ἩΙἸσΆγη. ἴομι, ἱ. Ρ. 99. Οχοῃ. 1704. Πάντα πολέμια κατεργασάμενοι : Τανὶτρ αιιο 116 41} 
μοσῦ 68, Ιἄοι, Ὁ. 885. Μεθ᾿ ἧς ἤδη πολλοὺς πολεμίους κατείῤγασθε : ΒΥ ΟΝ γοῖι 
πᾶ ΥΔηαι 5η0ἃ ΤἸΔΠΥ͂ ΘΠΟΙΏΪΉ85. ῬΟΪΥ δ δέγαίι, το υ. 421. Ταιὰρ. 1589, Πέτρας ἀβάτους 
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εσίὶγὲ αδοιὲ ιοἱξά ἐγιίδ, απ μαυΐπο ὁπ ἐδὲ ὄδγεαδί-ρίαίε ὁ τισλίεοιδηεπο, 
απά ψοῖν ἤεεέ δλοά ιοἱέδ ἐδδ »τεραταΐζίοπ οὗ ἐδα φοβρεὶ 9} Ρόασο; αδουδ 
αἰϊ 1}, ἑαλίηφ ἐλο εὐϊοϊα ὃ οΓΓ ζαϊ, τοῤλογοιοϊίἢ γοι ἐμαί δε αὖῖε ἐο ψμεποἢῖ 
αἷϊ ἐλε ἥογγ ἀατίδ ὃ 9.7 ἐΐθ τυϊολοα ; απαὶ ἑαΐε ἐδ δοίηιεξ 4 οΥΓ ϑαϊυαξίοπ, 
απὰ ἐδ διοογά 90 ἐλε ϑ»ιγίξ, ιολίοὐ ἐν ἐδ τοογὰ Γ᾽ Οοα," δ 

Ἡανίπρ ἔμ π8 οαυρροα {86 δριτιἴπ8] ΒΟ ]ἸοΥ ἢ [86 αἰ γ]Π6 ῬΆΠΟΡΪΥ, 
116 Αροβϑίῖϊβ Ῥγοοθθαβ [0 ΒΒΟΥ͂ δϊπὶ ΒΟῪ δ6 5 ὅο 186 1ὃ: πα {πογθίοσο 
Β10]Ο]ΠΒ -- Ῥγαγψίπρ αἰισανα εοἰίθ αἷΐ Ῥγαψενῦ απ δυρρίϊοαξίοπ ἐπ ἐλ 
ϑρίγίί, ἀπά τοαϊοἠίπο ἐδογεμπίο εοἱέλ αἷϊ ρεγβευόγαποο. ΤΕ ΟαὝσθοκβ δὰ 
οἴμοῦ δηοϊθηῦ πϑίϊοηβ, γγ76 δᾶνο ΔΙγοΔαῪ οὐδογνοᾶ, οἴδγθα ὉΡ ῥσϑυοῦβ 
Βθοίογο {π6 ὺ πνϑηΐ ἰηΐο {Π6 Ὀαι 16. ΑἸ]υσϊηρ ἴο {π|8, ϑαϊηΐς Ῥαὺ] δα 8 
Ἴδ6 οσχμογίδθοη ἰο Ὀδ6ἰ ον γα, ργαψίπρ αἰισανϑ, αἱ 411 ΒΘΆΒΟΠ8 πὰ οἢ 8]}} 
ΟΟΘΟΆΒΙΟΙΒ, τοΐέᾳ αἷΐ Ργαψοῦ (ΤΏΟΓΘ ΘΟΙΥΘΟΙΪΥ, δυρρίϊοαΐίοπ ἴῸΡ Ὑμαὺ 15 
Βοοάλ) δπὰ ἀεργεοαΐξίοη οὗ 6Υ1] ; ἀπά τοαϊολιέπρ ἐλεγσιηΐο ---- Ὀοϊη σ᾽ ΑΙ ΤΥ 8 
9 {μον ριλτα 1680 {Π6Ὶ} δριγιῦαδὶ ΘηΘπλ1 68 βῃου αὶ βυγρσῖβο {μοι ---- 

σιδήρῳ κατειργασάμην. Ἰάδῃ), Ρ. 599. ΟΑϑαυῦοι. Ταῦρον ἄγριον---ταῖς χερσὶ μόναις κατειρ- 
γασμεγῳ: Ἡς ἀοσδβραϊοποα ἃ ν»]]ὰ ΡὈ8}1 ΟὨΪΥ ψῖ δὶ δαπὰ8δ. ΑΡρρίδῃ, τοἱ. ἱ. Ῥ. 201]. 
«Ατηδὶ, 1670. 66 δἷθο Ὀρ. 5. 29]. 410. 6581. ΤΟ]. Τῇ ᾿νογὰ πογὸ πβοᾶὰ ὈΥ͂ {πὸ Αροβῇὶθ 
1148 αἾδοὸ (Πὲ8 βί χη δοδείοη ἴῃ Ὠίοῃ Οδββίαβ, Φόδορῆμδ, δα ἀ ῬὨΙ]ο. 

Σ Ἐπὶ πᾶσιν, ΔΙ͂ΟΣ 4}, ΟΥ ὈοΒ᾽ 168 41}: ἱξ ὭσνοΓ βἰρηϊῆοβ ἀθονα 411. Αὐτὸς δὲ χαλεπῶς 
ὀπὶ πᾶσι διαβαίνων: ΑἸῸΡ 4}}, Βα Ηΐπι861{ μαδβοὰ τ ἢ ἀΠΠ α]γ. ῬΙαϊαΑτοῖ, Οβασ, ἢ. 1811]. 
οὐϊε. Ογ. ϑίορῆβπ. ἔάγοντα πρῶτον τὴν φάλαγγα, μετὰ ταῦτα τοὺς ἱππεῖς, ἐπὶ πᾶσι δὲ τὸ 
σκευοφόρον: ΕἾτει, [6 ἰεὰ Ὁρ [0 ῬΒαίδηχ, ποχὶ [86 σϑΥ ΙΓ, δ 811 [πΠ6 Ὀαρζαρμο. ῬΟΪΥ- 
Όΐπθ, Ρ. 664. Οαϑαυῦομ. Ἐπὶ πᾶσι δὲ ΓΑσσις ἐννέα καὶ τεσταράκοντα καὶ μῆνας δύο: ΑΘΓ 
811, Αβεαὶβ τοϊσῃοά ἔοσί γ. 0 γοδγβ δῃηὰ 57 ΙΘΟΠ 8, ΦΌΒΕΡἢΠΒ οοπίγα Αρίοπ, Ρ. 44ὅ. 
Ἡδνοτοδιρ. 

3 ΤΉ εῃϊοϊὰ ποτ ἱπίοηἀοἀ (ϑυρεός) ἰ8 (Π6 ϑομένμε, ΟΥ 1ἀγῶθ ΟὈϊοπρ δι 6] ἃ οἵ 10 Ἐο- 
ΤΩΔΏΒ, ψ Ὠἰσἢ ττὰϑ τηδὰο οὗ ψοοὰ οογοσοά τ ἢ Ὠἰά68, αηὰ ἀοτίγοα 118 ἢδῆγθ ἔγοπι [8 Χ6- 
δοι  δδποθ ἴὸ ἃ ἀοοῦ (ϑύρα). ΑΒ ζδὶτ ἰ8 ἴπδὲ ΟἸ τὶ βιϊδη σζτασο, Ὁ ψ ἢ ἢ 411} 1Π6 ΟἸΒΕΤΕ 
ΔΙῸ Ὀγοϑοσυοὰ δηά τοπαογοα δοίϊνα, ἴδ 'ἰΒ ὮΘΓΘ ῬΓΟΡΕΥΙ͂Υ Το ργοβοπιοα Ὁποῦ ἴΠ6 ἤσττγο οὗ δ 
Βἰοὰ; πο οογογοὰ δηὰ ρῥγοϊθοϊοα {π6 τμοΪ6 ὈΟΑΥ͂; δπά ΘΔ Ὁ]68 (6 Ὀο᾽ ΕΥ̓ Γ ἴο φμεποΐ 
-- ἴο ἱπϊοσοορῖ, ὈΪαπῖ, ἀπὰ οχυϊηρυ δα, 88 οὐ 8 βιὰ --- ἰδέ βεγῳ ἀατία 9 (δὲ τοϊολεά οπε, 
τῆι ἷ8, 41} τῆοβϑ δυ}} ᾿πουρ 8, δΔηἃ δίτοηρ ἱπ) ΓΙ ΟΏΒ, 88 ΠΟΥ ἄτὸ ἰοττηθα, πο ἢ ̓ηθδπηθ 
186 Ῥαβδίοῃβ οὗ [6 πητοπουγοά, δπὰ οχοῖϊο [Π6 8ου] ἰο δοῖδ οὐ [Υβη 3, ΤΟΙ 0ῃ. 

8. Βέλη πεπυρωμένα. ΤΏΘ86 ἀγοΒΑΠ] ΥΘΆΡΟΠΒ ἸΤΟΓΘ ἔγοα 6 ΠΟῪ δ ρ]ογοὰ ὉΥ͂ [86 δποίθηϊβ. 
Πυρφόρα τοξεύματα, ΑΡρίδῃ, Ρ. 829. Πυρφόροις ὀϊστοῖς βάλλεσθαι, ΤὨυογα 468, ἴοπι, 1. 
110. χὶ. Ρ. 302. ΟἿἷδβα. 

Τοίους, ἄγριε δαῖμον, ἔχεις πυρόεντας ὀΐστους. Ορρίδη. Κυνηγ. 110. 1ϊ. γοτ. 425. 

Αοοογάϊηρ ἴο Απημλϊδηθ8 Μαγο 8 (ΠΡ. χα ὶϊὶ. ο. 4.) ἔμο86 βΟῚῪ ἀδσίβ οοηδίβιεᾷ οὗ 8 
ΒΟΙΙονν τϑοὰ, ἴο [Π6 Ἰοννοῦ ρατὶ οὗ τυῆϊοῖ, ππάοσ (16 ροϊηΐ οὐ θΑΥΌ, ψγῶ8 [βϑίοποα ἃ τουηᾶ 
Σοσορίβοῖο, τηδὰς οὗ ἴγοῃ, [Ὁ σοι Ὀθ5010]6 τηδίοσίδὶβ, 80 ἰδὲ δυο Δ ΔΙῸ δὰ [6 ἴοττα 
οἵ ἃ ἀἰδβίαθ. Τῇ 5 νν88 ἢ] ἢ Ὀυγηΐηρσ ΠΑρἤδα; δηὰ ἤθη ἴΠ6 δὺύτοὸνν 88 δῆοϊ ΠῸΠὶ 
ἃ 5ἴδοϊκς ὈΟῪ (οσ ἱΓ ἀἰβδομαγροὰ ἴγοπι ἃ οἰρϊς Ὀον ἴΠ0 το τσοπξ οὔ), ἰξ δίγαοκ [86 Θμ πιο δ᾽ 
ΤΔΏΪΚ5 δηπὰ τοτηδίποὰ ἰηῆχοά, ὑπ6 ἤδπιθ σομδυπιίηρ Παίουοσ ἴδ το ἩΠῊ; Μαῖα Ρουσοᾶ οἱ 
ὧς ἱποσθαβεᾶ 18 νἱοΐθῃςθ; {ΠῸΓῸ ῬΟΥΘ ΠΟ ΟἿΟΣ Τγ]68Π8 ἴο ἜΧυηρ οἶδ ἰὲ πὲ ὉΥ ττονπΐης 
ΘΑ προ δ, ΙΓ ΪΑΣ ἀδγίδ ΟΥ ΔΥΤΟΥΒ, ἩΠῚΟΝ πόσο ἐν ποὰ στουπὰ τ [ΔΓ δπὰ γ᾽ οῖ, 
δηὰ βεὺ ὅγο ἴο, δγὸ ἀδβετί δε ὈΥ 1 ὐνυ (Ὁ. χχὶ. ς. 8.), 88 βανΐηρς Ὀθθὴ τυδὰθ τ186 οὗὨ ὉΥ͂ [16 
ἀπ μδὈϊ Δ η18 οὗὨἨ πο οἷν οἵὗὁἨ βασαπίυμῃ, θη Ὀοδίοχεὰ Ὀγ τΠ6 ἘΟΙΔΠΒ. 

4 0η τ ἴῸρΡ8 οἵ (πΠ6 δποίοπὶ οἰ πιϑῖβ, 88 γγο}} 88 ΟἹ ἴμοδο ΠΟῪ ἰῃ τιβ6, 15 ἃ ογεϑὶ Οὐ 
χάχα, [αγτιϑῃοᾶ 1 ΟΥΠδιηοηῖ8; δοῖηθ οὗὨ ἰῃ6 δηοίθης Βοϊ πηϑὶβ ἢϑα οπιθ]οτηδῖὶς ἤρττγοβ, δὰ 
ὧν ἰδ ῥΡγοῦ8 16 [δὶ ϑαῖπε Ῥϑαὶ, ῆο ἴῃ 1 ΤἬ 688. νυ. 8, [θῦτηδ ἴμ6 ποϊπχοῖ ἐδδ λορε 97 ταἰσαξίοπ, 
ΤΟίοΓΒ ἰ0 βιοὴ Ποϊπιοῖδ 88 δὰ οἡ ἴ86πὶ [ἢ 6 ΘΙ] ποις Γοργοδοηϊδίοη οὐ ἤορθ. 18 τηϑϑῃ- 
πᾷ (πογοίοτο ἰδ, (μδῇὺ δ8 1116 Βοϊπιοὶ ἀοίδπι δὰ τμ6 Ποδὰ ἔγοτῃη ἀθβαυ Ὀΐονβ, δὸ ἐλ6 λορβε κέ 

υαίίοι (οὗ ΘΟΠΑαΌΟΓΙΏ ΘΥΟΥΥ͂ Δάνογβαγυ, δηὰ οὗ βυσηοαητίηρ ΟΥΟῪ αἰ υγ, τῆγοῦς 
ΟὨγίθι διγοηρτποπίηρ (ἢ6 ΟΠ τίδι18π.), Ὀυΐς οἡ [116 Ῥγομβο οὔ αοά, ν}}} ναγὰ οἱ, οΥΎ Ῥτοὸ- 
ϑογγο [εἶπ ἔγοπι ἴῃς δι4] οἤδοῖβ οἵ 4}} ἐθτηριδι ἢ, ἔγοτη ἡγοῦ] αἰ  ὕοστοῦβ δαὰ ον δ, 80 1ἢδὲ 
ἘΠΟΥ͂ 8841} ποί ἀϊϑοτάδσ (Π6 ἱπηαρὶ παιίοη ΟΥ̓ ΡΟ ῦ 186 ἡπάριηθηξ, ΟΥ εδυϑθ θη ἴὸ ἀδϑοσὶ 
41ιὸ μι οἵἨ ἀν ἴο {πεῖν ἤπδ] ἀσδιγιοιίοη, 

δ Ὦγ. Ηδυνοοῦ β [πιτοὰ. τὸ ἰΠ6 Νον Τεδί, γο]. ἰϊ. ῬΡ. 49, 50. 
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«οἱἱὰ αἱ ρογϑούεγαποε, Ὀδὶπσ αἰνγαγϑ Ἰηἰσπῦ οἡ {μ6ῖν οὈ͵δοῖ, δηἃ ΠΟΥΟΣ 
Ἰοδίησ βῖσῃι οὗἉ {Ποῖγ ἀβηρσοῦ οὐ οὗ {μ6ὶγ Ἰηίογαβί.ἕ 

“«Τη {6 ΕΠ ρ15116 ἴο ἧς Βοιηλπβ, ὑπ6 Αροβί]θ, Ἄχβογέηρ τπθη ἴο 
ΤΘΠΟΌΠΟΘ {8086 81Πη8 0 τῇ Πἰοἢ (ΠΟΥ Πα Ὀδοη Ἰοηρ' δοσυιδίοπηθά, ἀπά ἰοὸ 
δηΐου ὌΡΟΣ ἃ ΠΕ Δηα ΠΟΙΥ 116, 1868 ἃ. θΘΑΌ ] βἰτα πᾶ 6, θογγοννοά 
ἔγοτα {πὸ συδίοτῃ οὗ 80] 16 γβ {πγονὶπρ οὔ {6 ῖν ογάϊματγ μα 10 ἰπ ΟΓΟΥ 
ἴο Ρυΐ οπ 8 Βυϊ οὗ ἀγθουγσ. 7Ὺὲε πῖσπέ ἐδ αν δροπί, ἐδὸ ἄαν ἴδ αὲ 
δαπά: ἰδὲ μι ἐμεγεζοτα ΟΑΒῚ ΟΥῈ ἐδ ιρογὰ8 9}, ἀαγάπειθ, απὰ ἴοὲ 5 ῬὺυΤ 
ὉΝ ἐδδ ΑἙΜΟΌᾺΕ οΓΓ ἰἐγλί.5 (οτι. ΧΙ. 12.) [π᾿ ϑῃοῖπον ρϑββαρθ ἢθ 
Τορσοβθηΐβ ὈΥ 8 βγη 8112116, 1η Ὑ Πδὺ ΠΔΏΠΟΡ (6 Δροβί]θβ Ψ6ΓΘ 
Του ρα ἀραϊηδῦὺ {Π6 ορροδιλοι τ το ἢ (ΠΟῪ πγογο οἰ ]θα ἴο 6οη- 
Βιοῦ 1ὰ (18 σου. δὲν ἐδ τοογὰ 9 ἐγιιέδ, ὃν ἐδ ροιοοῦ 9.6, Οαοά, ὃν ἐδε 
ΑΒΜΟΥᾺ 9} τί σλέοοιιδη645 ΟΝ ΤῊΕ ΒΙΟΘΗΤ ΗΑΝῸ ΑΝῸ ΟΝ ΤΗΒ 1.8Ε1.ἢ 
(2 Οοε. νἱ. 7.} 

111. 1018 ψ6}} Κποῦσῃ {πα {Π6 βἰγιοίθδῦ δ θοσαϊπδίϊοη δα ορϑάϊθηςοθ 
ὍΤΟΥ τοαυϊγοᾶ οὗὨ νου Βοιηδη 80] 416 σ. Αἢ δἰ] υβίοι ἴο {18 Θσσυ ΓΒ ἴπ 
186. ΘΡΘθοὰ οὗὨἩ {δ οδῃϊυσίου ἰὸ “96ϑὺ8 Ομγιδὺ (Μαίυ. νὴ]. 8, 9.), 
ΒΊΟΝ 48 δἰγοδαν Ὀθθῃ ῃοί664 1π ραρθ 247., δπὰ ὙΠΙΟΝ 18 σ ΘΔ Υ 
1] υδίγαίοα Ὀγ το βίυ κιηρ ραβδαροθθ 1ῃ Αὐγδη Π᾿ΒΟΟΌΓΒΘΟΒ Νὰ Ερὶο- 
οί : ---- Βροδκίηρ οὗ [ῃ6 δαίαγμηδ δ, π6 888, ---- “ Υ ε ἀρτϑϑά ἰο ἈὈἷδυ 
Αραιηθιηοη δα ΑΟΠΠ1686, Ἠς ψ|ιὸ 18 δρροϊηϊοα ἔοῦ Αρϑθιωποι 
ΒΆΥ8 ἴ0 πι|6--- ὅὉ ἐο «ολὶίϊοδ, ἀπά ὥόγος αὐταν Μτίβοῖο.᾽ ---- 1 60. ---- 
“Οὐμε."-- 7 οσοπιθ.4 Αραΐη, αἰβοουσθίηρ οἢ δἰ] {πῖηρβ Βοϊηρ ἈΠῸ 
16 ἀϊνίηθ ᾿πβροοίΐοη, 6 88γ98,--- ““ μοι (ἀοα οσπιπιαπάς ἴμ6 ρ]Δηίθ 
ἴο δίοδϑοπι, (ἰΠΘῪ ὅθαγ δίἰοδδοπιβ.Ίυ. ὙΥΆΘΩ 6 οοπιπιαπαβ [θὰ ἴὸ ὅξαγ 
Φοεά, [ΠΟΥ δεαν 8εοὦ. ὙΝΘπ 6 σοπιπιαπαάς [θὰ ἰο ὄδγέπ ζοτιἢ Κγπμΐ, 
186γ ρεΐ υγτίλ ἑλεῖν γι. ὙΝΏΘη 6 οοηπιπιαπαϑ ἴμϑτὰ ἰο σίρεπ, {ΠῸῪ 
στοῖο τίρε. ὙΝΈΆΘα μα οοπιπιαπας ἴπδπὶ ἴο ας ἀπὰ δὐθά ἐλεὶτ ἴοαυε8, 
δηα ἰο γτϑηγδὶη ἱπδοίϊνο, δηα ἱπνοϊνοα (ον οοπίγδοίθα) πιίδῖη {Βοῖὰ- 
Β6Ϊν6β, (886 0 ἰμὺβ τοιλδίη δ ηα 8.6 ᾿πδοίϊνο "δ 

ΝοΥῦ 18 {π6 τ] ΠΑ ΤῪ δ θογαϊπδίίοη δανογίεα ἴο ὈΥ {π6 οοπιυγίοι, 
ὙΠΠΙΒουῦ 1(8 (Α]ιοδὺ υεγδαϊ) ρᾶγΆ}161 ἐπ τηοάθσῃ {1πλ68 1η [Π6 Εἰαδῦ: ---- 
Ἐιγίθ- Βδηδῆ, ἃ οαρίϊνα μβοοσκῆα σοῦ, το νγαβ χῃαυοῃῖηρ; ἰο (86 
ΒυΙΌΒΕ μοδα αὐυαγίογβ,--- οι Ὀοὶηρ᾽ Ἰη οττοραίθα σΟΠοογἸηρ᾽ {Π6 τιοῦνο8 
ταῦ Ἱπάυσοα μὰ ἴο αυϊῦ 18 δίϊνο ἰδ δῃηὰ δηΐου ᾿ηΐο {6 ΒῈσυ1Ὸ6 
οὗ (86 Βα)]αῆ οὗ Νεραὶ, ---- σὰ ἴῃ 1Π6 10] ηρ ὙΘΥΥ͂ γα βδῖνθ 
ΤΩΒΠΠΘΥ: --- ς Μῖν πιαδίον, ἐδ τα)αΐ,; βεπὲ πιὸ: δ δαγϑε ἰο λὲδ ρεορΐε,---- 
ἐο οπε, " ἀο ψοιι ἐο Οἰιτιοπαῖ ;᾽ ἰο ἀποίδογ, “ (ὁ ψοῖι ἐο (ἰαϑἢηιῖγα, ΟΥ̓ ἐο 
αην αἰδίαπὲ ρατί.᾽ --- “ Μγ Τιογά, ἐὰν εἴατο ΟΒΕΥΒ; ἐξ δ ὍΟΝΕ.᾽--- Νοη6 
ΟΥ̓́ΟΣ ἸΒΑΌΪΓΕΒ ἰπΐο [86 Τϑϑβοη οὗ δῇ ΟΥῸΣ οὔ {Π6 τὰ]. ἢ.ἢ 5 

Ὁ Ὧγτβ. Οπδπάϊοσ, Μδοκηΐρῃι, δπὰ Α.. Οασῖκα, οα Ἐρἢ. νἱ. 11---Ξ}7. Τὴ το ΝῊ οἵ Βίβῃορ 
Ἠοστπε 8 Ὀἰθοοῦγχεοβ (͵ οΥβ, νοὶ. νυ. Ῥῃ. 60---72.)} 106 τούον π|ι}} ἤπὰ δὴ δάἀπηίγαῦο ἀπά 
δηϊμδίοα οχροδιϊίοη οἵ [πΠ6 ΟΠ γχἰβείδη δυτηοῦγ. 

2 ᾿Αποθώμεθα τὰ ὅργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. Ἐα]ροπίίδασθο ἰηδευὶς 
δἴτοαδ. ΨιγρΙ, ΖΕ ποῖά, ᾿ϊ. γεσ. 7472. Πρῶτον τοίνυν ἀποδύσωμεν, ἀνάγκη γὰρ τοὺς μέλλοντας 
ὁπλίζεσθαι, γυμνοῦσθαι πρότερον. ἸΤριοΐδῃ,, ἴοτη. 1]. Ρ. 256. οἀϊτ, τῶν]. 

8 Ηλγνοοά δ [ηἰτοά. γο}. ᾿ΐ. ᾿. δ2. 
4 Αττίδη᾽ β Ερίςτοῖα8, ὈΟΟΚ ὶ. ς. 35. 1. (τε. Οδυίοτ᾽ 5 (γβῃβ δον, νοὶ. 1. ἢ. 118.) 
6. Αττίβη Β Ερίἰοἰοῖαϑ, ὈΟΟΚ ἱ, ς. 14. Παρ 1 Αππηοίδιϊοιιεβ 'ἴπ βδοτγαπι γι ρυιγαμι, οΧ 

[{ιτουΐϊοῖο, ὅσ. νο]. ἱ. ΡΡ. 242, 248. 
4 ῬΓΑΧΟΙἑ Νοῖοβ οἷν τἴῃ6 Ηἰ}}5 δὲ ἴῃς ἔοοϊ οἵ Ππ᾿ὸ Ηα]αγα Μουμίαίηδ, ἢ. 226. Ἰωοπάου, 

1520, 40. 
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Τὴ ἢϊ8 ΕΡΙ5116 ἰο Τιπιοί ΠΥ, ὙΠῸ ἈΡΡΟΘΔΓΒ ὅο πᾶν ὕδθὴ σγϑδίυ ἀο- 
)θοἰοα διὰ αἰβριγιὑοα ὈΥ (6 ορροβιθιοῃ ἢ τοῦ ψ ἢ, δὲ. Ῥδὰ] βηϊπιαῦοθ 
[πὶ ἰο ἔογα αθ, δηα δπγοπρ οὔποθ αἰγθοίοπϑ δποουγαρθθ ἢἰπὶ ἴο 
ἘΝΌΌΕΒ ΗΑΒΌΒΗΙΡ 88 ἃ ροοί 5βο] 16 ν οὗ 688 (γιδί (2 ΤΊμ, 11, 8.. 
--- πὰ σλμδὺ Βαγάβιρ ἃ Βθομλδῃ 50] 16. βυρροτγίοα, {π6 ἐΟ]]ονηρ ρμ88- 
Βᾶρ6 ἴῃ ΦΦΌΒθρι8 Μ01}1} Δα ΠἀΔὨΤΥ ουῖηθθ. [0 18 {886 τηοϑί βέγικίηρ' 
ΟΟΠΙΓΠΘΗΪΔΙῪ ὈΡΟῺ {π|8 ἰοχύ {παῤ ουὐοὸσ νγαὰϑ τι θη, ““ΒΟη {ΠΟΥ͂ 
ΤΩΔΓΟὮ ουὖ οὗ {Π6ῚὉ Θποιτηρηηθηῦ, ὑπ Ὺ δάνδηοα ἴῃ βΊ]θηοα δηάᾶ ἴῃ ρτοαῖ 
ἀδοογαιω, 680 ἢ τηδη Κϑαρίηρ Πἰ8 ῬΓΟΡΘΟΥΙ ΤᾺΠΚ }α8ῖ 48 ἴῃ Ὀα[16.0 ΤΠοΙν 
ἸΠλΠ ΓΥ ἅγὰ διτηθα τ Ὀγθαβῦ- υ]αἴοβ δηα Ποἰπηοίβ, δηᾷ ΤΠΘΥ ΟΔΙΤΥῪ 8 
Βυογὰ οα Θδοἢ βἰ4θ, Τῇ βυογα ὙΠΟΥ πύθᾶν οα {Ποὶν Ἰοἷν 8146 18 ὈΥ ἔᾺ 
1Π6 Ἰοηραβί, ἔογ (μαι οἡ {116 τσ ῦ 15 ποῦ αὔονο ἃ βρη ἰθοησί. ὙΤμᾶαῖ 
Βα] θοῦ ΡοαΥ οὐ ᾿πΐαηίγν,  ΠΙΟἢ ἔοστηβ ρατύ οὗ {Π|Ὸ σϑπογα δ Πορυδγαβ, 
15 ἀγα] ἃ 1 ἰλησοβ απ θυ οἰ]θγβ, Ὀαὺ (Π6 τοϑὺ οὐ 116 ρῃδίδηχ δανα ἃ 
ΒΡΘδν δηᾷ 8 Ἰοῃρ 8[11614, »651:468 υγῃιοἢ ΠΟΥ ὈΘΑΓ ἃ ΒΑῪ δ πα 4 ᾿δδκοῦ, 
8 ΒρλἋὯ6 ἀπά ἃ Βαίομοῦ; (ΠΥ 4180 δ ΜῈ (Π6π ἃ οοτά, ἃ δὶς Κ]6, 8 
οἤαΐη, δηα Ῥγον βίο (ῸΥ ἴἴγαο ἀἄδγβὶ 80 ὑπαῦ ἃ Βοπηδῃ ἔοού- 80] ἀ1 61 19 
θυ νΟΥῪ ᾿{|6 ἀδγθηΐ ΠἰῸμλ ἃ ΒΕΑΒΤ ΟΕ ΒΌΒΡΕΝ.᾽"} 

Αοοογάϊπρ ἴο 8 τ] ΥῪ Ουβίομῃ, ΘΒ 8 μ 6 1π Δ ΘΑΥΪΥ ροτὶοά οὗ 
[Π6 σομαῃοην θα] (ἢ, ον ΥΎ Ἐοπηδη ΒΟ] 16 ΟμοΒ6 818 ἔα σουγῖῖ6 Θοταγδάθδ ; 
δηα ὈΥ {μαὺ {16 οὗἉ (ὙΠ ἀΒΗ1Ρ 411} τ ΓΘ τύ }]} ν Ὀοιπα ἰο Βῇδγθ δυθσν 
ἀδηρον τ] {πον 16 ]]}οὐγ8.52 ϑαϊηῦ δα], δ] παϊπρ ἰο {818 ῥγδοίϊοο, 
ΤΟΥΏ18 ΕἸΡΑΡγοαΙΐαΒ Π8 οοπιμαπίοπ ἐπ ἰαδοιτ ἀπά Κοἰϊοιο-δοίαϊογ. (ῬΆ], 
11. 256.) Εγίμον, “16 18. νν6}} Κπόοσα {π80 {Π6 Βοιηδῃ 80] 16 .8 Το ΓΘ 
ποὺ Δ]]ονγθα ἴο ΤΩΔΙΤῪ ; ὈΥ {π|8 Ῥγο δ !1οἢ (86 Βοτηδπ ργονιάθῃοθ, 88 
τυποὗ 48 ΡΟ5810]6, βίυαἱηρ ἴο ΚΘΘρ {Π|61Γ τ} ΔΥῪ αἸΒΟΙΙ ὈΔΥ ΓΑ8864 ἔγοιῃ 
[π6 ογθ8 δπα ἀἸδισδοίιοηβ οὗ βδϑουϊαν 116. Τὸ (818 ἰδανν {86 Αροβί]8 
Τοίοιβ; πὸ ομθ ἐμαὶ ιτυαγγείδ, ἘΝΤΑΝΟΙΈΤΗ ΗΙΜΒΕΙΕ ΜΊΤΗ ΤΗΕ 
ΛἈΕΒΑΙΕΒ ΟΕ ΤΗΙΒ ΠΜΕᾺῈ; [δα ἢ6 για ρίοαδο ἀϊπι τοῖο καΐΐ οδοϑοη ἢΐηι 
ἐο ὃ6 α 8οϊαϊΐον. (2 'Γῖτα. 11. 4.}3 
“ΤΒο πδη168 οὗ ῃοβὸ ὙΠῸ αἱοα οΥ όσα οαϑ] ΟΓοα [ῸΣ ᾿]βοοπα ποὲ 

ὝΘΓΘ ΘΧρυηνοα ἔγοιὰ {Π6 πλιδβίθ -τῸ}}. ΤῸ {{|18 ουϑύίοτῃ ργοθϑῦῖν, [86 
[Ὁ] ον ἰαχὺ 4|1π468 ; ἴῃ {18 νἱθὺν {Π6 8} 116 18 ΨΟΥῪ δίσικίηρ, 1 
εοὐϊΐ ποὲ ΒΙΟΤ ΟἹ ἀΐδ ΝΑΜΕ ομέ ὁ} ἐδο Βοοκ οὶ ἰϊϊ. (Βδν. 1). δ.}" 

1 Φοκορθιβ, 46 Β6]}. διὰ. 110. 111. ς. 56. ὃ 5. Ἠαγινοοά" " Ἰπηιτοἀποίίοη, νοΐ. ἰἱ. Ρ. δ2. Τῆϑ 
[]ονσίπο ρμαγι σι] αγβ, οο]οο ἃ ἤτοι Ἐοτηδῃ δι ΠΟΥΒ, ν7}}} Θοηῆγπι δηά 11} πἰδίγαϊο [Π6 δἰδίθ- 
ΤηΘηΐ8 οὗ Φοδορίιυδ: - Κ Ύ Πα Ἰοδὰ ὙΠ Οἢ 8 Ἐοπιδη βοϊ ἀἴ 9 Ὁ οαγτοὰ ͵'8 δἰ πηοδὲ ἰπογοα θ ]6 
(τυ. σοογς. 1. 846. Ηογϑϊ. 8αῖ, ἰϊ. 10.); νἱοῖπα}8 (οἰδαγία) ἴον ἥεεπ ἀλγε (Οἷς. Τα5ο. 
ἰϊ. 15, 16.). ϑοπχοιί πο το ([ἷν, Ερὶδ, 57.), ἀϑυΔ}}] 7} σΟΥΏ, 85 Ὀοΐηρ ᾿ἰχῆϊοσ, βοηθοί πο 
ἀγοβὲ ἰοοα (οοοσέμϑδ οἶδα, Τὰν. 11]. 27.}. αὔθ η51}8 (μέδηδέία, 1ἸΌ. 42.) ἃ βανν, ἃ Ὀδδίκοὶ, ἃ τηδιίοςκ, 
8ΔΠ ΑΧΘ, ἃ Ποοῖ, δηᾶὰ ᾿οδίθοῦ τποηρ, ἃ σΠαίῃ, 4 Ροῖ, ὅς. ([ἱν. χχυῖΐ. 45., Ἡοταὶ. Εροά. ἰχ, 
18.), δια ἰςοϑ ἀϑυ8}}ν [ΠΓΘΘ ΟΥ̓ ΤΟΥ, ΒοΟΙ Θ᾿ τη68 ἔνγεῖνο ([ν. 111. 37.}; {πὸ νο}]6 διηουπιΐηρ 
ἴο δἰσίν ρΡουπάὰβ νεῖρι, ὈαΒ᾽ 468 δΙΤΩΒ; Ὁ. ἃ οιηδῃ δβοϊαἷορ οοηπδίἠογοὰ π650 ῃοΐ 868 ἃ 
Ὀυγάοη Ὀυῖ 88 ἃ ματί οὗὨ πἰπιδβο]  (ἀγῶλα Το ὈΓᾺ τλλ] 65 ἀποοῦδηξ, Οἷς. Τυδα. ἐϊ, 16." - 
Αἀλπι δ Ἐοιηᾶη ΑπηαυΣο5, ἢ. 377. 

2. Τνγ, 110. 1χ. ς. 389. Ταοίταθ, Ηἰἶδὲ, 110. 1. 6. 18. -- ΜΟΓΣΡΏΥ Β ποῖθ, ἴῃ πἰ8 ἐἰγαηβ᾽δίίοη οὗ 
Ταοίταϑ, νο]. γ᾿ Ρ. 856. ϑνο. οἀϊϊ, 

3 Ἰθλίοη Οἰμδβίιιβ, 110. 1χ. Ρ. 961. Βοίπιασγ, ΤϑοιπΒ, βροακίηρ οὗὁἨ βοὴ Ἐογηδη υοίογδῃδ, 
ΒΆΥ8, Νοαπο ΘΟ 18. διιδοὶ ρ᾽οπ ἀ8 θαι δἰθ πη ἷ8 106 Γ18 διιοῖ, Το Αμπδ]ο8, ἴοπι. ἰΐ. 
110. χὶν. σϑρ. 237. Ρ. 210. Ὁ}. 

ὁ 1ι ἴα, πούγανοῦ, ροββί 16 (ἰαῦ (Π18 ΔΙ θη. ΤΑΥ͂ Ὀ6 ἀγάννη ἤγοπ οἱυϊὶ [1 6, ἴῃ τς ἶ ο886 
το τιοαπίηρ οὗἩἨἉ τη αδονο- οἰ ραββαρο νν}}} 6. [[}18:-ττ Α5 'π βίδίοβ δηὰ οἰκίοβ, ἰπο86 ἢῸ 
οδιαϊπεὰ ἐγοοἄοπι δηὰ []]ονν ἢ νοτθ ὀχ] ]ο ἴπ 186 ρηὉ]}ς τορίβίογα, ἢ Ὁἢ σηχοϊπιοηῖ 
5 ἴΠπεὶγ εἰὐ6 10 {Π6 γγἰνηορθδ οὗ οἰτἰχοηβ; δὺ τὸ Ιχἰης οὗ Πραγρῃ, οἵἩἨ τ[Βς Ννν Φοταβαίεοιῃ, 



οπιαπ 71) βεὶμί γι απ Ταϊμηιἦδ. 26] 

“ΤΠ γί υτηρῃδηὺ δἀναμοοθιηοηΐ οὗὨ (π6 ΟΠ γιβίαη το]! ριοπ ἱπγουρἢ 
1π6 τντοῦ]ά, ὅδ... 'Ῥδι}] σοι ραγοβ ἴο {Π16 1ΓΓΘΒΙΒΌ1016 γγόφτοδ8 οἵα νἱοϊουϊοιιβ 
αγτπῦ, Ὀοΐογο ὙΠ1οἷ νοῦν “γέ πο ρίασο, διὰ 4}1 ορροδιξϊοπ, ΛΟ 707- 
τεξαάαδίε δοθνου, γἹϑ] ἀοα δηα [0]]. (2 ον. χ. 4.) ΖῸΡ ἐδ ισεαροηϑ οῦ 
ΟἿΤ' Ἡσαῦ αγε αγὰ ποὲ σαγπαΐ, διέ πιϊσλέν ἰδγοισὴ Οοά ' ο ἐδλε ρει πφ 
ἄοισπ 97 εἰγοπρλοϊαβ; οσαδέϊπφ αὐτοπ ἱπιασίπαξίοηδ, ἀπά δυο ἰλίπο ἰλαὲ 
εχαϊίεέλ ἐξδεῖ  αφαϊπϑὲ ἐδ ἀποιοίραγο 9} Ουά, απαά δνϊπσίπρ ἱπίο σαρίϊοϊίν 
εὐεγῷ ἐμομσὴξ ἰο ἐδο οδοάίεποο Κ᾽ (ὐγῖδ. Παυΐπρ 8ροϊεα ργἱποίραϊζι 68 
απά »οισεῦς, δ πιαάο α δἤοιο 0 ἐδιοηι ομεοπῖν, ἐγίμπιρλίπο οὐεν ἐξλϑηι. 

““ ΒΥ ἃ γ6ΓῪ βιίγικιησ τηοίδρθογ, ἱΚοὴ ἔγομῃ (Π6 ραν οἵ ἃ 801016, ἢΘ 
ΤΕΡγαδθηΐβ {Π6 τσαφε8 Μ 1 ὙΠ ΠΙΟἢ ΒΓῚΝ τουσαγᾶθ {8086 γ8Ὸὸ βσλέ ἀΠ66 Γ᾽ 
ΠΟΥ δαππεγς, ἴο Ὀ6 οογίμϊη δηα πον ]6 ἀδφαίδ. Τμα ἡ ΑΘΕΒ ὃ οὗ ΒΙΝ 
15 ὍΒΑΤΗ. 

“ἦΟὐυν Ἰιοτὰ 1ῃ {μαΐ τόοβάουιϊ ργόρἤθου οὗὨ {ἐπ6 ἀοδιγαοίίοη οὗ 
“ὁ ΘΓ ΒΔ] 6 πὶ δοουγδίο Υ τοργοβαηίβ (π6 Βοιηδη ΤΩ ΉΠΟΥ ΟΥ̓ Ὀαοδιοσίηρ δπάᾶ 
τ κιηρ ὕοντ 8, --- ΠΟ νγὰϑ ΟΥ̓ ἱηνοβίϊηρ {16 ρΡΪδοθ, ἀἰσσὶπρ ἃ ἄθθρ 
ἰγοηοῖ στουπα 10, Δπα δῃοοιηρδβδίηρ Ὁ ὙΠ ἃ βίσομσ νγ4}}, ἕο ργανθηΐ 
Θθ68Ρ6, Δηἀ οοηϑαπηα {86 ΠΑ Ὀϊη 5 ὈΥ͂ ἔδηθ. 7716 ἀσγε δῆλα] σοπια 
κροπὶ ἐΐετε, ἐλαΐ ἐλέπιο ογηιδηιες 5}ιαἴΐ οαδί α ΤΚΈΝΟΗ αδομέὲ ἐλέόε, απ ΟΟΜ- 
ῬΑΒΒ ἔλεε ΚΟΌΝΙ, απά ἀεερ ἐΐδε ἵπ ὁἩ εΌεΥΥ δά: ἀπά τἠαϊὶ ἰαψ ἐδοε ἐνοη 
τοἱδὦ ἐδε στοιιπά, απὰ ἐΐν ολιέϊάγεπ ιοὐξλῖπ ἰδε6, απὰ ἐλεν ἐμαὶ ποὲ ἰεαῦὸ 
ἕπ ἐδξε οπὲ είοπε μροπ ἀποίδον; δεοοαι86 ἐΐοι ἀπεισεεέ ποέ ἐλ ἐΐπιο ο΄ ἐὰν 
σἱδίξαξίοπ. (ἴΚὸ χὶχ, 483, 44.) 

““7Τη οχραιϊλίϊηρ ἀροῦ ἴμ6 αἰ Β] ὉΠ 168 ἀπά αἸδἴγοββθθ ἢ ποῖ 1Π6 
ἢγβί ργθδοῆθίβ οὐ {π6 (οβροὶ οοπῆϊοιοι, {π6 ἀροϑί]α Ῥδὰ] ἴῃ ἃ βίγοῃρ' 
ἤσΌΓΘ ΘΟΙΏΡΑΓΘΒ {86 1γ δ᾽ (δίοη ἰο {μαὺ οὗὨ δὴ αγιῃ ρεπέ “} ἴῃ ἃ παττγοιο 
Ῥίδοο --- απποψοά Ομ εὐεγν 8146 --- δῦ ποῦ οί! »γεοϊμαφα ἴγοτα δῃ 
ἐδεαρο 8 --- [χεὶρ οοπάϊτοη ἰοὸ {π6 ἰαβύ ἄαρτοθ ρεγρίεχοά απα ιογείοδοά, 
γοῦ πού δἰϊοροίθον ἀεδρεγαίο δπα ζυγίογπ. (2 (ον. ἴν. 8.) Υἦϑ ὃγθ 
ἰγομδίεα ΟΝ ουετῳ δἰάο, γαῖ ποὶ αἰδίγοθϑοα ;Σ ὍΘ ἅτὸ ρεγρίεσεά, Ὀὰϊ ποί ἱπ 
ἀεςρ»αϊτ.Ἶ 

Ομοθ τποσρ, “48 ἀμοηρ ἰδ6 Οἰδον τ] ΠΠΑΓΥ ΠοΠοῖτΒ ἀηα ΤΘΟΟΙ,- 
ῬΘΏΘΒΘΒ, τὶς ἢ πα ερ]επαϊά ογοιοπδ δ, ἰγοα θην οὗ σοϊά, 6Υ6 ΡΌΡΠΟΙΥ 

ΘηΖΑΡοΒ [0 ῬΓΌΒΟΓΥΟ ἴῃ Ηἷδ τορί βίου δηα φητοϊπιοπέ, πὶ (ἢ6 ὈοοΚ οὗἉ 116, [ἢ ΠδΙΊ0Β οὗἨ (Π086, 
πο, {Πκὸ 186 ΓΑΙ ΕΠ δ] τα θπι θ6 Γ8 οὐ ἴῃ 6 μι γο ἢ δὲ ϑαγάϊβ, ἰπ 8 σοτταριοιὶ δηᾶ βαμὶπο Βοοί οἵΥ, 
8411} ρσόβοσγο ἰ]αρίαποο, ἀπά 8 Τα" [] ἀϊδειατρο οὐ τῃοῖγ ΟΠγπδη ἀμπεῖ.8. Ἠς ννἢ}]} ΟΜΏ 
ἔβόστα 88 δἷβ [Ὁ] ονν- οἰ Ζοη5, θοίυγα πηθη δηὰ δῆμοῖ8. Οοπιραγο Μαῖϊ. χχ, 82., [υκὸ χὶδ, 8. 
ὅο6 αἶδο βα]. Ἰχῖχ. 28.; ΕΖ.κ. χίϊ, 9.; Εχοά. χχχὶ, 88.; [).6η. χὶ!, 1.; Μα). "ἱ. 16.; [πκο 
χ, 20. Ὧ γτ. Υι]οοάδοιιβα οὐ [ἢ ΑΔ μοςάγρθο, Ρ. 84. ᾿ 

1. Δυνατὰ τῷ Θεῷ, ὀχοοροάϊης ρον οι, Μοβεβ 8 εὐ]Ἱεὰ ἀστεῖος τῷ Θεῷ, ὁχοοοάϊηρ Ὀέδιι- 
Πα]. Αἴ νἱ, 20. 

2. 8.66 ἴῃ6 σοπαιοδὲ οὗ ἴη6 Οὐβροϊ, δηὰ [15 ἐγ πη ρἢ ΟΥΟΡ ἰΔΟΪΔΙΓΥ ἱῃ 8 ὙΟΥῪ βιτΚίηρ τηλῃ- 
ΠΟΙ Τοργοβοηϊθα ὑν Επβοῦϊαδ, ᾿ἰὉ. Χ. Ρ. 468. (πη. 

3. Ἔσπι. νἱ. 25. Ὀψώνια, [ῃ6 ῬΑΥ͂ οὗ ἃ 5βοϊάϊετ. ᾿Οψώνιον τῇ στρατείᾳ, --- κατενέγκαντες 
ἀυγύριον : Βτὶιμὶπρ ΤΠΌΠΟΥ ἴὸ ῬΔΥ 86 γῆν, ΐοη. Ηδ]ϊοαση. ἴοπι. ᾿. Ρ. δ68. Οχοη. 
ΔΛαθὼν ὀψωνιά τε εἰ τ᾽ ἄλλα ὅσων ἔδει τῇ στρατιᾷ, Ὁ. 587. 

4 Ἠατγινοοῦ [πἴγοιἷ, νοἹ. 1]. 0.. 58--- 58. 
5 Στεφάνυυς ἐπὶ ταῖς νίκαις χρυσοὺς ἔλαθε : Ἠς τοροϊνοα βονοτηῖ ογοισηα Ὁ φοἰά οτ᾽ δεσουπὶ 

οὔ μι8β υἱοτογίο. Ἠοη Οδεβίας, 110. ΧΙΗ, Ρ. 384. οἀϊτ. Ἠοίπιατ,. ΜΊΑ, οὔδπι ποῖὰ8 ΕΔΌΤΙΟΙΙ 
λι] Ιος. Τοῖς δὲ δὴ ναικρατήσασι καὶ στέφανον ἐλαίας ἔδωκε: Τὸ ἴπο86 ΠΟ παι σοπααποτοά 
ιν τῆς παναὶ οηραροιθοηῖ 6 μαννα ογοισηϑ ΩΓ οἰἴσο5. 1Ὁ. χΙΠΧ. Ρ. 597. ὅδ6ο αἷδὸ ὑρ. 557. 
5530. δὸ 8150 Φοξορῆιδ βανκ τὴ ΤΊ ειι5 κάνὸ σγοισπα ὁ σοί τὸ τἶνοβα ν ῃο Πλᾶ ἀἰβερ υἱοὶ 
τ οτβοῖνοβ ἰπ ἴῃ6 βίορο οὗ Ζεγιναϊοη; στεφάνους ἐπετίθει χρυσούς. Ἐς]. Δι. 110. Υἱ]. Ρ. 404. 
Ἄς ἃἷσο ρ. 412. αν ογοδηρ. ; 
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δοϑίονγοα ἀρομ (ῃς 1ΠΠπ|8έτίοιιϑ ΘΟΠαΌΘΓΟΥ, Ἀπ ΡΟ. ΘΥΘΓΥ͂ Τη8} ὙἘ0, 
δοίης τ ουίῃγ οὗ {π6 Βοπιδῃ πᾶπηθ, ᾿δα ἀἸΒ συ Βῃ6α 11 π|86] ΟΥ̓ Ἠ]8 
ν δου δηά 1}}18 νἱγίθπο ---- ἴῃ 4] ϑΐοη ἴο ἐλὲδ ουδίοτῃ μοὺν Ὀοδυθ πὶ πα 
Βίυ Κὶπρ' ἀΓ6 {Π086 ΤΩΒΗΥ͂ ρΡΑΒΒαρ68 οὗ ϑιδογεᾶ δουιρίυγθ, γ Ἀ]οἢ ταργοβθηῦ 
«}68118 ὅμπει, Ὀοίοτα απρσοῖθ ἀπα [Π6 ὙὙΠ0]6 ἀββϑιῃ]δα τσογίά, Δοκηον - 
Ἰοάρτηρ δπά δρρίδυάιηρ ἀἸδυ προ Βῃθα μ]6.γ, δηα ρα] ΟΙΥ οοηξοστιηρ 
σγοιοΉ 8 Οἵ Ἰτητηοσίαὶ σίογψ ἀΡΟι ρεγβευετίης πα υἱοίογίοιι5 ἈΟ]ΊΠ6 88. 226 
ἔδιοῖι ζαϊ μ υπίο ἀδαίῃ : 1] ιοἱ]] σίθε ἐδθδο α ΟΘᾺΟῪΝ οὶ ἰΐϊΐε. (Β6ν. 11. 10.) 
Βιο55.α ἐς δε πιαπ ἐμαὶ ἐπαπμτείδι ἑεπιρέαίΐίοη ; ΚὉ7 τοΐόπ ἤσ ἐξ ἐγχτοα, ἠδ 
δα! γοοοῖυθ ἐδιδ ΟᾺΟΥ͂Ν οὶ ἰΐΐε («[ἀϊη6β 1. 12.}, τολϊοῖ ἐλο Πογταὰ λαΐᾷ 
»γοηιϊδεά ἰο ἐλόπι ἐλαὲ ἰουε ἀΐηι. Ἦγλῥεη ἐδε οὐ ῦ[ Ξλορλεταά δλαϊί ἀρρϑαγ, 
ψ6 8διαϊϊ τοσοῖυθ α ΟΒΟῪΝ ὦ φίογτψ ἐλαὲὶ γαάοίἠ, ποὲ ατσαψ. (1 Ῥεῖ. ν. 4.) 
1 λασυο Κοιιφιί α φοοά φλέ, 1 λαυς "ηϊδἠοα πὶν σοίιγδο, 1 λαῦυο Κερὲ ἐδιδ 
{αἰ : Πεποοίοτίι ἐδιοτο ἰ8 ἰαϊὰ Ἢρ ΚΟΥ πιὸ αὶ ΟΘΒΟῪΝ οἱΓ. τισ]ιοοιιϑη685, 
εοὐἠϊοῖ ἐλ 7,ογὰ ἐ]ι6 τὶσλέοοιιϑ γιιάσο δλαϊί σίυο πιὸ αὐ ἐμαΐ ἄαγ ; απὰα ποὲ 
ἔο ΕΣ οπῖψ, διιὲ ὠπίο ΑἹ,1, ἐδιοπι αἶδο ἐλαξ ἰουε ἠϊΐδ ἀρρεατῖπφ." (2 ΤΊ). 
ἰν. 8. 

ΙΝ. 1θυῦ (86 Βισμιοδβῦ τ Ἰ]Π Π ΑΥΎ Ποποαγ {πα σου] 6 σΘοηξεογτϑᾶ ἴῃ (86 
Ἐοπηδῃ βίἰδίθ νγἃ8 ἃ ἐγίπηιρ, ΟΥ̓ ΒΟ]ΘΙΔῺ ῬΓΟσΘββίοη, τ ἢ ΒΙΟἢ ἃ υἱὸς 
ἰου]οῦβ ρσὍΠΘΓΑΪ δηα ἢ18 ΔΙΤΩΥ δανδησθά {ΠγουρᾺ [ἢ 6 οἸτγ (ο {Π6 ΘΑρ᾿ ἰΟΪ ; 
πα ψ Ὠϊοἢ γγ88 {Π6 τηοβύ σταπα δη τηδρηϊβοσηῦ βροοίβο]θ νος θ6μ6]4 
1ῃ δηοϊθηῦ {1Π|68. 

ἐς ΑΥ̓ΟΥ 4 ἀροιϊϑῖνα βαίι]6 ραϊηθα, απα {Π6 σομρ]οία οοηαααβέ οὗ ἃ 
Κἰησάομι, ἐπ τηοϑὲ 1] υϑίσουβ οαρύνοβ ἴῃ ν8Γ, ΚΙπρθ, ῬΥΙΠΟ68, δᾶ 
ΒΟΌΪο8, ψ 8 {πο ῖν ῖνο8 δηα μι] ]άσθη, ἴο {π6 ρογροίμαὶ ᾿πίδηνυ οὗ {818 
ῬΘΟΡΙ6, τοῦθ, ὙΠ}. (ἢ6 Ἰαβῦ αἰβῃοπμΟΌ  ἀηα Ἱσποιληγ, 16 ἴῃ ἐδ υοΥ8 
Ἰιοέογβ [Ὧ6 σϑῃθγα Β ομασγιοῖ, ὑπγουρῃ {π6 Ρ0]16 βύγθοίβ οὗ Βοιμδ: 
ΒΟ Ὁ] 48 ὈοΙηρ ΘΥΘΥΥ͂ ἤΘγο αγθοίθα, (η6 βίγθαίβ δῃα ΡΌ]1. ρίδοαθϑ 
οιονἀοα, δηα {186 Ὀαγθδγουβ δπα ὑποῖν}} 1564 δύο 411} {π6 ψ Ή1|6 ἰπ 
{6 ἰσμιοϑῦ Ἔχοθϑδ οὗ 70γΥ, δῃὰ ἴῃ {π6 [111 ἔγυϊ θη οὗὨ ἃ βρϑούδοϊα {πδὲ 
γγ785 8 ΤΟΡΓΟΔΟΝ [0 Πυαπιδηϊίγ. ΝῸΣ Μα8 ΟὨΪΥ {6 1 βονγθγεϊσῃ οἵ Ἰατρθ 
ἀπά ορυΐϊοηῦ Κιηράοπιβ, (ἢ6 τηλρηδηϊηουβ ΠοτΟΣ ὙΠῸ Πδα ἰουρδὺ 
τ ΑΙΙΔΒΕΥ ΤῸΓΣ ὮῚ8 ΘΟ ΠΙΣΥ δηὰ ποὺ ΠΙὈΘγίϊθβ, [86 νγϑαῖς πα ἤθμθσ βοχ, 
Βοτῃ ἰο ἃ Βαρρίογ λΐο, ἀπά γουηρ; οἰ] ἀγθη 5 ᾿ΠΒΘ Ή810]6 οἵ {μον γοίομοα 

1 ΒοΝίπὰ 1[Π6 οὨ]]άγοη δηᾷ ἐμοὶν (σα γα] κοὰ Ῥογβθὰβ Ηἰπη561 [(86 οδρίϊνο κίηρ οὗ Μ4- 
οοἀοη1, πὰ ψολγίπρ βαπάαἷβ οὗἩ ἴπ6 Γιδιΐοῃ οὗὁἨ [8 σοπηῖσγ. Ης δὰ {π6 Δρρεθᾶγδῃοα οὗ ἃ 
Τῆδη Ονογ οἰ πιο ἢ ΤΟΥΤΟΥ, δηὰ Ὑἤοβο γϑᾶδβοῃ δἰ πηοϑὺ δίδσρογοα ππάογ ἴΠ6 Ἰοδᾶ οὗὨ δῖ5 
τηϊβίοτίηθδ, Ηδ νγ8 [Ὁ] ονγοὰ ὉΥ ἃ στοδῦ Πυτη ΟΣ ΟΥ̓ ἔγίθπαβ δπὰ ἑμανυουγίο8, 086 οοῦυῃ- 
᾿δῆδηςο8 6ΤΟ Ορργοββθὰ ὙΠ} ΒΟΥΙΤΟΥ; δῃὰ ὙΠΟ, ὈΥ χίηρ τποὶγ υθορίηρ ογ68 Θοπι  ΌΔΙΠΥ͂ 
ὌΡοη (ποτ ῥγίποο, τοβιϊβοὰ το τ[ὴ6 Βροσίδίουβ {Παΐ ἴν νγαβ 85 ἰοῦ τ ΒΟ (ΠΟΥ ἰδιμοπίοα, δηὰ 
1Πδὴ 1Π6Υ τος τοραγα 688 οὗ {ποῖγ οὐη. ΕἸ Αγ ὙΊ66, ἱὰ ΖΕ μ}}}. ἴοτα. 11. ΡΗ. 186, 187. 
οὐαϊ!, Βηιδηΐ. 

2 ΤΏ, δὲ ῃ6 οοποϊυδίοπ οὗὁὨ ἴπ6 βοοοῃὰ Ῥαπὶς ψδσ, [86 Ναιη ἀΐδη δηὰ (σι παρ πίῃ 
οδρίϊνο ζϑηογαΪ8 σα τὸ ἰοὰ ἰπ {τ ρἢ. Αγρρίδῃ, ἴοπι. ἱ. Ὁ. 58. οαΐῃ, ΤῸ", Απιβὲ. 1670, 
ϑονυεγαῖ Κἰηρδ, ὑυΐποοδΒ, απ ὰ ζΟΠΘΓΆΙ8 ΟΓΟ 4180 ἰοὰ ἰῃ ῬΟΠΙΡΕΥ Β ἰτυρῃ, ΑΡρίδη, ἴοπι, ἱ, 

, 417. 
Ρ Ῥιαίαγοῖ, ἱπ 8 δοοοπηὶ οὗἔἁἨὨἁ ἴδ6 ἐγ ππιρ οὗἁὨ “2 πλ}]}}ὺ8 δὲ [π6 σοπαποβὲ οὗ Μδοθάοη, τὸ - 
Ῥτγϑδβθηίβ (Πϊ6 ἐγαρὶςα] οἰγουτηβίαποο ἴῃ ἃ ΥὙΕΥΥ͂ Δ θδοιηρ; τλϑῆποσ. ΤῊ Κίπρ᾿Β οὐϊάγεν γ 6 
α͵90 Ἰοὰ οδρενα, δὰ δος ὙΠ [Πθτ 8 ΓΙ ΟΥ̓ ΠΏΓΒΟΒ, δπὰ ΓυῖοτΒ, διὰ ον ΠΟΥ; 8}} 
Ὀδι πο ἴῃ ἰθαγβ, δἰγοιοὶπρ οὐδ (πον πϑπὴβ ἴο [86 εροοίδίοτβ, δη ἃ ἰοδοῃὶπρ (ἢ 6 ΟΠ άγθη ἴο 
οηΐγοδι δηὰ βυρρ]ἰοαίο {ΠΟΙΓ τηοῦογ. ὙΓΠΟΙΘ 6ΓΘ ἴνγὸ ὈΟΥΒ δηὰ ἃ γίγὶ, νῇοβ6 το ἀθγ Ἀ5 6 
τοπάοσζοᾶ ἰδοη ἰπϑοπδί 6 το ἴΠ6 χτοδίποςβ οὗ {πεῖς δ δια, δὰ {1115 (ΠΟ Γ ἰηδοις  ὈΙΠΕΥ τν δὲ 
(Π|ὸ πιοδὲ δήοοϊρ οἰτουπηρίδηςο ἰῃ [ΠΟἿΓ ὈΠΉΔΡΡΥ οοπάϊίοη, Ῥ]αμιῦο, ΖΕ 1}}1. τοπλ, κα 
Ρ. 186. ὅ00 εἶδο Αρρίαῃ, Ρ. 417. εἀϊτ. Δπιοὶ, 1670. 
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οοπάϊθοη, ἰσα τη ἐσ υπρἢ; Ὀὰὺ ναϑὺ πυμρογβ οὗἉ ττασροῃβ, [1] οὗἁ τἱοὶ 
ξατηϊίυγα, βίαίαθβ, ρῥἰοίαγοθ, ῃ]αΐθ, να868, νϑϑίβ., οἵ σοὶ Πμ6Ὺ δά 
Βί σι ρρϑα ρβίδοθβ δῃὰ ἰδθ δουβθβ οἵ δ στοαὶ; δῃᾷὰ οδγίβ ἰοδαοὰ συ] ἢ 
[9 ἀγταβ {μ6 Ὁ δα Δκαη ἔγοσα {π6 θῃθυ, δα ψ 1} (86 οοἰη ὅ οὗ (86 
Θιηρῖγοϑ {ΠῈῪ Βα οοπαμπογαοᾶ, ρἸ]Π]αροα, δπα Θηβίανθα, ργθοθάρα {86 
{ὐϊατρἢα] ογ. Οἱ {18 τποϑῦ βρ] θη} οοσαβίοη, ᾿τηροσὶαὶ οταΘ τ 8 
4 Β66Π6 Οὗ υηϊνοῦβαὶ ἐθϑυϊ νιν : {Π 6 ἐθ0]68 ἬΤΘΥΘ 8} {γον ΟΡΘΏ, τοῦ 
φἀογηοᾶ νυ] ραν] πα8, δηὰ ἢ]]οα στ ἢ οἰοιι8 οἵ ᾿ποθηβ6 δηα [86 γἱοϊνοϑὺ 
Ρογ[ἀπγο8 : (μ6 Βροοίδίουϑ 66 ΟἰοἰΠ6α 1 6 ρσαγηηθη 8’: Πδοδίοιη Ὀ8 
οὗ υἱοϊτη8 ἡ ΘΥ6 βἰαῖη δ, δἀπα {π6 τηοβὺ βυχϊηρίϊιουβ οηὐογία! ππηοηἴβ5 γγ6 ΓΘ. 
σίνεη. Το ᾿Π]υδίσίουβ οαρίϊνοθ, δέθεσ μαυϊηρ θθθα ἀγασορβα τΠγουρἢ 
186 ΟἿ ἴῃ (818 ῥτγοσθβϑίοῃ, δπα (π8 ρυ Ὁ] ΙΟΙγ Θχροβθᾶ, 6 γ6 σοηογα 
ἐα ρυ βοηθα, γα θη] βίσδηρὶ θα ἀπαὰ ἀἰοβραίομοα πῃ ἀππρθοηβ, ΟΣ 
Β0]4 ῸΓ β[ανθβ.ϑ --- Τὸ δευεγαΐ οὗἨ [πο86 ν“16}} ΚποΠ Οἰτοιιπιβίδηοοβ 
αἰϊομπαϊησ 4 ἤοπιαπ ἐγίμεπινῆ, [ἰῃ6 βδογϑα Ὑσιῦοσβ ον] ΘΕ] 41}46 ᾿π [Π6 
ΤΟ] ον ηρ᾽ ραββαροθθ. [ἢ {π6 ,,γ8ὲ οὔ ΒΙΟἢ «688 ΟἾ τῖβί 18 γαργαβοπίρα 
88 ἃ στοδῦ σΟΠΩΊΘΤΟΥ, ΜὮΟ, ΔΙῸ Βανηρ ὑοία! ]ν υαπριμϊδλοα ἀπά φμὃ- 
ισαίοα 41} [μ6 ἐπιρίτες δια Κιησάοπιβ οὗ [886 τ] !σίοη, δῃα ουογέμγηποα 
186 ταὶ Υ εεέαδἰἰϑἠπιοηὲ οὗ ὕκάαϊεπι δια ασαπῖβηι, ϑαρροτγίοα Ὀγ (86 
στοαὶ δα ροιοον μἰ, ΘΟ] γαῦοϑ ἃ ταοϑῦ τηβρηβοθηῦ ΤΕΙΜΡΗ ΟΥ̓ΟΣ 
{π6ηι, ἰεα(ς [Ἀθη ἰπ ργοσοδδίοη, ΟΡΘΏΪΥ ἐσροβίπσ ἱμ6 πὶ ἰο (Π6 υἱεῖ οὗ 
[6 ΨΗΟΙΕ ΟΒΙ, 848 [88 σδρῶνοϑθ οὗ [18 οτηηίροΐθμοθ, ἀπά ἴμὸ 
{τορΐθ8 οὗ 18 ἀοβρο! ἢ ̓αυΐπο 4ροϊϊεα ργίποϊραϊιϊο8 ἀπά ροισεγα, ἣδ 
γηαάε α δἦοιο ΟΓ ἐδεπι οροπῖψ, ἐσὶμπιρλίπρ οὐον ἐλοπι }9---- ΤΠ δεσοηά ρ88- 
Βᾶρ6, ὙΠΟΒ6 Ὀοδυ Ὁ] ἀπά βυυικὶηρ ἸἸΩΘΘΥΥ 18 ἴα κο ἔγου 8 Ποπιαη 
ἐγϊπιρῆ, ΟοσΌγΒ ἴῃ 2 ΟΥ. 11, 14--16, )Νοιο ἐλαπάς δε μπίο (ἰοά, τοῖο 
αἰισανΞ οσαμϑοίδ 8 ἐο ἐγίμηπιρὰ ἐπ Οἠτγίδέ, ἀπά πιαλείλ πιαπῖίζεδέ ἐδ βαυοιιτ' 
9Γ λὶ8 ἀποιοίοασο ὃν 8 ἴπ ουογῳ ρίασθ. ΖῸΤ τοῦ ατὸ μπίο Οοα α ξιοοοῖ 
ϑαυοι 9}} Ολγὶδί, ἐπ ἰλσηι ἐλαΐ ατὸ βαυοά, ἀπά ἴῃ ἑΐόηι ἰδαξ ρογίβι : ἰο 
ἐδ οπὲ τοὸ αγὸ α βαυοί ὁ ἀφαίῃ ὠπέο ἀφαίς ; απά ἕο ἐδ οἐλεγ, 9 1ϊ76 
μηΐο ἰΐξε. [τὰ 118 ραϑδᾶρθ αοα ΑἸγρΉΥ, ἰῃ ὙΘΣῪ διυΚῖηρ βοηι}- 

1. Κρατῆρας ἀργύρους, καὶ κέρατα, καὶ φιάλας καὶ κύλικας. ῬΙαίατοῦ, ἰδ᾽ἃ. Ρ. 497. Αἰχμαλώ- 
τοις ἀνδριάσι καὶ γραφαις καὶ κολοσσοῖξς, κ΄ τ. Δ. Ρ. 496, ὅ60 4180 Αρρίδη, ἴοπι, ἱ, Ρ. 68. δὰ 

417. ΤΟΙ, 
᾿ 3 "Ανδρε: ἐπεκορεύοντο τρισχίλιοι, νόμισμα φέροντες ἀργύρουν, κι τι λ. Ἑΐἶτα μετὰ τούτους: οἱ 
τὸ νόμισμα φέροντες. ῬΙυΐΔτοΙ, τοι, ἰΐ. Ρ. 184. ΑΡΡίδῃ, Ρ. 417. 

8. Πᾶς δὲ ναὸς ἀνεῶκτο, καὶ στεφάνων καὶ ϑυμιαμάτων͵ ἦν πλήρης. ῬΙαίδτοῦ, ἰοτλ. ἱ. Ρ. 496. 
σε. ϑνο. 

4 Νίγοοθ δβὰ ἔγβεπα Ουἰγίίοβ Ψγοηδὶ, δαῖ. χ, γοσ. 456. Καθαραῖς ἐσθῆσι κεκοσμημένοι, 
ῬΙαἰδτοῖ, Ρ. 496. ϑδίθρῃ. 

5 Μετὰ τούτους ἤγοντο χρυσοκερω τροφίαι βοῦς, ἑκατὸν εἴκοσι, μίτραις ἡσκημένοι καὶ στέμ- 
μασι. Αἴον ἴΠ686 πΟΥΘ ἰοεὰ ομα δυπάτοά δῃὰ ΘΠ ἔμδε ΟΧΘΠ, ἡ ἰοἢ μαὰ {Ποῖν ΠΟΥ 8 
εἰϊὰοά, ἀπὰ πἢϊοἢ τνογο δἀοτγηρὰ τυῖἢ} τ θα πάβ δα ραγϊδηβ, Ρ]αΐδγοι, ἰϊ. Ρ. 885. 

4 ᾿Αφικόμενος δὲ ἐς τὸ Καπιτώλιον ὁ Σκιπίων, τὴν μὲν πομπὴν κατέπαυσεν, εἰστια δὲ τοὺς 
φιλους, ὥσπερ ἔθος ἐστὶν, ἐς τὸ ἱερόν. ΑΡρίλη, ἴοπ,. ἱ. Ρ. ὅ9. οἀἰῖξ. Απηδῖ. 1670, 

 Παρελθὼν δ' ἐς Καπιτώλιον, οὐδένα τῶν αἰχμαλώτων, ὡς ἕτεροι τῶν δριάμβοις παραγαγόντων 
[ἀνείλετο ΑΡρίδῃ, Ρ. 418. ΕῸΥ δχϑιηρίθ, Αυβίο υ] 8 Κίπρ οὗἨ [πὸ δον, δίεσ δδυϊης 

ἢ ἀχροβϑά, διὰ ἀγασροὰ τγουσὶ [Π6 ΟἿ ἴῃ ῬΟΙΏΡΘΥ 8 τὶ απ] ἢ, γγὰ8 ἱπηηγθ Δ’ 6], δ 
1:6 ῬΓΟΘΟΒβδίο γ88 οοποϊπάοᾶ, ρυὶ ἴο ἀοδιἢ : ΤΊΡΤΑΠοΒ, βοιὴθ ἰἰπιθ δῇ ογνιγάβ, ᾿Αριστόβουλος 
εὐθὺς ἀνηρέθη, καὶ Τιγράνης ὕστερον. ΑΡρίδη, ἀ6 Β611}8 Μιχὰ. Ρ. 419. Απιδῖ. 1670. 869 
Α4ἰδο ῥ. 408. 

3 ΤΟΣ Ῥ᾽ατίπηο8 οδρὶΐνοθ ὁχ Ἐϊγυϑοὶβ δηΐθ ουτταπι ἀπχὶς, φαϊθυ δα ὺ ̓ιδεία γεπυτηδαιΐε, 
Τὰνγ, ἸἰΌ. νἱ. Ρ. 409. οἀϊε, Εἰς, 1634. 

Οὐ]οιβ. ἰΐ. 16. Θριαμθεύσας αὐτούς, Τοδαϊηρ ἰΒ6πὶ ἴῃ ἐγ τ Ρἢ. 
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τηθηΐβ δη Ἰδποῦδοθ, 18 Γοργοβθηἰθα 88 ἰοαάίπρ δια ἀροβέζΐος ἴηι ἐγἱμηιρλ} 
{Ὠγουρᾷ {Π6 τνου]ὰ, βιονίησ [Πθπὴ ΘΥΟΤῪ ὙΠΟΓΘ 88 ἴῃ Ἰποπαπιρηΐϑ οὔ 
μῖ8 ρυδοθ 8Π4 πΊΘΓΟΥ͂, δηα ὈΥ {Π|6}} τροϑη8 αἰ) βίης 1ῃ ΘΥΘΓΥ 0]466 180 
οἄοιν οὗ ἰμ6 Κπον]οᾶραο οἵ (ἀοά----ἰπ τοίδγθησα [0 ἃ τἹυτηρὶ), τ Π ΘΠ 4]]} 
{Π6 ἰδηλ 0 68  γο Α]16α ὙΠ ἔγαστδηοθ, δπα {π6 συ πο]6 δἷν Ὀγοδιμοά 
Ῥογἤληιο ; -- πα [π6 ἀροβί!θ, οοῃθιπυϊηρ {Π6 Δ]]πδίοη, 8448 {πα {Π18 
οὐοιι “ουϊὰ ῥόον {π6 τηθδῃ8 οἵ {86 ξαἰυαΐξίοη οὗ βοπι6, ἀηα ἀσδέγκοξϊοπ 
οὗἉ οἵ 618 ---- ϑ ἴῃ ἃ συγ ἢ, δἰΐοσ {Π6 ΡΟ δὰ ῥγοςθββίοη νγᾶϑ σοη- 
εἰμαρα, βοταθ οὗ {π6 δαρῦζνοβ σα ρμεμὲ ἐο ἀδραΐ, οἴδουβ δαυφά αἰϊἶυε.᾽" 

1 Θριαμθεύοντι ἡμᾶς, ΟΔυβοίῃ τι18 ἴο {ΥΪΠΤΩΡὮ : ΓΑΙ ΠΟΥ, Τρδοῖἢ τ8 δῦοαϊ ἱπ {τἰππιρῖι. 
᾿Εθριαμθεύθη καὶ ἀνηρέθη, δ ν᾽88 ἰδὰ ἴπ {ΓΤ Ρἢ ἀπὰ {δ Ῥὰΐ ἴο ἀθαῖθ, ΔΡρίδη, Ρ. 408. 
Αἰηδβῖ. 1670. “ὙΠ ατοοῖκ πογᾶ, ϑριαμβεύοντι, Ὠσἢ ΤῸ τοη ον οαμδείλ μ8 ἰο ἐγίμπιρῆ, 
ῬΓΟΡΟΥ͂Υ 8 χη ΐβ68 ἴο ἐγ μηιρὴ οὐεγ, οὐ ἴο ἰραά ἐπ ἐγτωμπιρὴ, Δ8 ΟὟΤ ΓΔ Β᾽ αἴογβ [ΠΟ ΠΊΒΟΙν 8. Πᾶνα 
εἰσ γ τοπάἀογοὰ ἰδ ἰπ δη ῦμ6Υ ρ͵αοο, ΟΟἸΟϑ4, ||. 16. Απηὰ 8ο ἴΠ6 ΑΡοβι|6᾽5 ἔγιι πιϑδηΐηρ 18 
ῬΙ ΔΙ ΠΥ 18: Νονν, [88 η|κ8 ἢῈ ἴο αοὰ, γνῆο δἰ νγαυβ ΥἸρ ΠΟ ἢ ΟΥ̓ΘΥ 8 ἴῃ ΟΠ γίδβι : ἐσαάίης 
᾿Ὧ5 αδυμί ἵπ ἰγὶμπιρὴ, 88 ᾽ὰῃ ὝΘΓΘ ἰπ 80] θη Ῥτοσαβδίοη, 8 γ16 18 ἃ πιοβὲ ςοηστιουβ δηὰ 
Ὀοδυιῖίι 586 η80 οἵ ἰβ τογὰβ. Απὰ 'π ΟΥΟΣ ἴο ἀρ ΑΥ 6 ἴογοα οΥἨὨ 8 ἥπο βοηιϊὶπγηοηϊ, ἰῃ 
ἦϊ8 [1}} οοπηρβββ δηὰ οχίθηϊ, ἰοῦ ἴξ Ὀ6 οὐδογνοά, ἐπδῦ ννῆθη 8... Ῥδὺ]} γαργοβοηῖβ ἢ πη56 1 δηὰ 
ΟἸΠΟΙΒ, 88 θοίης Ἰοὰ δῦουξ ἰπ {Υ]υπιρἢ, ΕΠ 80 ΤΙΔΗΥ͂ οδρίΐνεβ ὉῪ [86 φργουδι! εν ρον δηὰ 
«οἴὔἴσδογ οὗ Ἃἀοβροὶ στδοθ δηὰ ἱγυΐ, ἢ8 ποτὰ παίυτδ! γ᾽ ἱπι ΡΥ δπὰ δισροβῦ τ γοο {πη ρ5 
ὙΟΓΙΗΥ οὔ Ραγου δῦ ποῖϊοθ πὰ δὐοπιίοι ἢ; ΠδΠΔΟΪΥ, 8 οοηϊεδῖ, ἃ Υἱούοτυ, δηὰ δὴ Ορεη ΒΏΟΥ 
οἵ Πΐ8 νἱοΐογγ." (Βγεῖκο  Β Πβϑοουγδβοθ, ρΡ. 14], 142.) “ὮΠ6 αοαἂ νψὯ8 ἰοδάϊηρ δϑουξ 
δυο ἢ τη6η ἴῃ (γα ρἢ, ἢ6 τηϑᾶὰο ἴΠ6Πὶ ὙΘΥῪ ΕΓ ΘΔ 0]9 δηὰ δβιιοοοββίιὶ ἰπ Ῥσχοσηοιίης ΟἸ τ 8- 
κἰαπ Κπον]εᾶρο ἰῃ ΘΥΘΟΓῪ οἾδοθ νΒΘΓΟΥΟΣ ΤΠΟΥ οδπη6." ([Ὀϊ4. Ρ. 151.) 

2 Ἠαδγποοά δ ̓ πιτοάδυοιίΐοη το ἴ0 ΝΙΕῊῪ Τοβίβηγοηΐ, νοὶ]. ἰΐ, Ρρ. 39---84. ἙοοἸ]αίοὰ τὴ 
Βυυηίηρβ᾽8 ἀἰδβαιι 5 το Ὧθ Τεϊαθρμο Ἐοιηδηογαπι ἴῃ [πΠ6 Αρρϑῃαϊχ ἴὸ πἷ8 Οοταροπ αἰ .πὶ 
Απεαυϊταῖυπι αταοδγυπὶ (ΡΡ. 415---484.), ΠΟΙ ΒΘΟΙ8 ἴο ᾶνο γσυϊἀοὰ Ὦγ. Ἠαγποοά ἰπ 
818 ΤΒΏΠΕΣ οὗ 11] υβἰΓαϊηρ 4 Βοπιδη ἰσπρἢ. Ηθ 88, ΒΟΎΘΥΟΣ, στο ἱμαρτογοὰ προπ 
Βνυηίϊησθ Πἰββογιδι οι, 



ῬΔΑΕΒΤ 11]. 

ΒΑΘΟΒΕ. ΑΝΤΙΟΤΙΠΤΙΕΒ ΟΝ ΤῊΝ ΕΒ, ΑΝῸ ΟΕ ΟΤἸΉΕΕ ΝΑΤΊΙΟΝΝ5 

ΙΝΟΙΠΒΕΝΤΑΙΙΥ ΜΕΝΤΙΟΝΕῈΌ ΙΝ ΤΗΝ ΒΟΒΙΡΤΌΞΒΕΒ. 

ΟΗΑΡΤΕᾺ 1. 

ΟΡ ΒΑΟΒΕΡ ΡΊΩΑΟΕΒ. 

ΤῊΞΒ 1016 που] θοῖπρ' [16 που κιμβηβμὶρ οὗ αοα, {μοῦ 18 ηο ὈΪδοθ 
ἴῃ ὙΠΟ ΙΘῚ ΤΑΥ͂ ποὺ ἰρϑι! γ {Π6}Γ ΤΟ νΌΘηο6 ἰοῦ Η)8 Βυργοιηο 
Μα]εδίγυ. ΕἼοαι {Ππ6 ὙΟΤῪ ὈορΙπηϊηρ' οὗὨ {1π|6 Βολθ ρἶϑοθ γ88 αἱ γᾶν 8 
ΘΡργοργιδίβα ο {πὸ βοϊθθλη ἀπι[168 οὗ ΓΘ] ΙρΊουΒ ΟΡ. Αἀδπι, ονθῃ 
ἀατῖπρ' 88 σοπεϊπιδποθ Ἰὼ ῬΑΓΔαΊ8Β6, ἢ84 βοπὶθ ρ]δο6 ΠΟΓΘ ἴο ργϑβϑηΐξ 
Ηἰπηθοὶ Βοίοσα {86 Ἰωοτά ; δηᾶ, αἴνδσ ἷ8 Ἔχρυ ϑίοπ ἰμθηο6, ΠἷΒ ΒΟη8 ἴῃ 
116 τοδηποῦ μδα πΠΣΠ6Υ ἰο Ὀτηρ' {π61ν ΟὈ]Α ομ8 ἀηα ββοσῆςοθβ. ΤΉΪ8, 
ΓΟΡΔΡΙΥ, γγ88 {Π6 τϑᾶβοη ΨΠΥ Οὐδίη ἀϊά ποῖ ᾿τηγηθα!αίθ!υ (4}} ἀρο ἢ18 
μποιμο Μ ΠΘ6η [18 Οἰἴδυῖηρ' γγ88 γοίαβοα, ὈΘΟδ56 ρΟΥΠΔΡΒ {Π6 ΒΟΙ ΘΙ Υ͂ 
δα το] ρίοη οὗὨ [86 ρ͵δοθ, δπα ὑπ βθῃβ: Ὁ]6 Ἀρρθάσαποα οἵ (86 αἰνὶηθ 
Μα]εβίν {π6γ6, ϑύγυοῖς μἰπὶ 10} ἃ σονθγθηΐδὶ αὐγὸ {παῦ τορι σαι δα 
Πΐηὶ ἰο ἀδίδσ 818 Ὑ]]]αποὺβ ἀθβῖρστι {}}} δ6 οδίὴμθ ἱπίο (86 β6 ἃ τ ΟΥΘ 
δ6 β'θν Βῖπ), 

ΤἼ6 ρείγδγοῆβ, Ὀοΐι Ὀοΐογο δᾶ αὔος (π6 Βοοά, πβθα δ] 88 δπά 
ταουηΐδ!η8Β Δα στονο8 [ὉΓ (ἢ6 Βϑη6 ΡΌΓΡΟΒΟ: ἰῃ8 ν᾿ τοδᾶ οὗ Νοδὴβ 
θυ] απρ δὴ αἰΐασ ἴο [6 Ἰμοχά, ἀπᾶ οἴδθσεϊηρ Ὀυγπηὺ οἴδυϊποβ ὉρΡοη 10. 
(ἄϑφμ. νι. 20.) ΑὈταδβδϑῖη, ἤθη μ6 τγ88 οα] δα ἰο 1[π6 ψοσβρ οὗ {Π6 
ἔσθ αοἄ, οτγθοίθα αἰΐδγβ τ ῇογονοὺ 6 ρἱ ΟΠ οα ἢ18 ἰδ (6 6ῃ. χὶϊ, 8. 
Δηά χΙϊ. 4.}): 6 ρἱδηΐοα 4 ζσονθ ἴῃ Βϑούβῇδθα, δα οδ]]α {6.6 ὁ 
186 παῖδ οὗ {π6 Ἰωογὰ (ῃ. χχὶ. 88.): δηὰ 1Ὁ τγᾶβ ὉΡΟῚ 8 τηοιηΐίδιῃ 
{παι Οοα οτάοσοα ᾿ἷπὶ ἴο ΟΥ̓ ὉΡ [18 βοὴ [88820. ((ἀβῃ. χχὶϊ. 2.) 
4000 ἴῃ ραγίϊου αν ο8]16 ἃ ρἷδοθ Ὀγ {π6 πδῖηο οὗ (ἀοἂδ ἤουβε, ὙΠοΓο 
Βο σοτγθὰ ἰὸ ῬδῪ {μὸ {{{Π||8 οὗ 4}} ἐμαὺ (ἀοα Βμου]ὰ σίνο δῖτα. ((βη. 

-ΧΧΨΗ͂Ι, 22.) 
ΤΠΟΙΘ ὙὍΙῚΘ Βανοσαὶ ρυΌ]1ο Ρ]αοθθ Δρρχοργιαΐθα ἰοὸ {πΠ6 τοὶ ρίουν 

ὙΟΥΒΕΙΡ οὗ 186 9678, νἱΖ. 1. Τὸ 7Ταδεγηπαοῖο, νυ ]οἢ ᾿μ Ὦμ.6 σζᾶγ6 Ρ]86 8 
ίο, 2. Ὑπὸ Τεηιρίε, Ὀοϊῃ οὗ ψΒ 1]. ἀγα οὐνδηπλθ8 ἴῃ δου ρίαγο 981168 
1μ6 δαποίυδγγ ; θούναοη ποῖ {8616 8 πὸ Οἴμαν αἰ θ γα 88 ἴὼ 
{86 ῬΥϊποῖραὶ ἀθεῖσῃ ((πουρα [Πογο τγαβ πὶ ὈΘδΟ Υ πα Του ΚυαλδΒΠ1ρ) 
ἐπδη ἰμαῦὺ {Π6 ἸΔΌΘΓΠΔΟΪ]6 γα8 ἃ Ἰηονθϑῦϊα (Θταρ]6, 848 (86 ἰοιρὶθ τγᾶϑ 
8 ᾿ΠΙΊΟνΟΔΌΪ6 Δ ΡΘΥΏ8016: οἡ ὙΔΊΟἢ δοοουηῦ [Π6 ἰΔΌΘΓΠ861]6 18 ΒΟΙΏ6- 
{1π|68 6416 {μ6 ἰδιιρὶα (1 βὅδπ.. ἱ. 9. δπὰ 11}. 8,), 28 116 ἴθ] 18. 
βοτησδίϊταοθ ο9841164 {π6 ΤΔΌθγπδοῖο. (9 6γ. χ. 20. ; 1μ4π|. 11. 6.) 8. ΤΠΘΓΘ 
ὝΟΓΘ αἶβο ρΐβδοθβ οὐ τ υϑρ, ο8]]6ἃ ἴῃ ϑοσιρίατο σὰ ο65, δαὶ 
Ῥτοταϊϑουοιιϑὶν ἀυτίηρ ὑπ6 ὕτηθ8 οὐ Ὀοίδ (86 ἰΔΌΘΥμ80186 δπα ἰθγαρὶο 
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ὉΠῚ}1 {86 ΘΑΡΕΥΙΠΥ ; 8π4, Ἰαβϑίγ, ποτα ογο ϑυπασοσῖιο5 ἀτηοησ {ὁ 
ἶοτ 8, δῃηα ΟἿΟΣ ρΐδοθϑ, υβθα οὐἱν [ὉΓ Ῥγᾶυοσ, οδ]]16 μγοβεμοῖμδ ΟΣ 
Οταίογίος, ΜὨΙΟὮ ΟΠΙΘΗ͂Υ οὐἰαϊποά δἴξον [86 οαρεν!γ ; οὐἩ {8686 νασίουβ 
βίγυοίαγαδβ βοηα δοοουηῦ ψ1}} θ6 ἔουπά 1π (86 [Ὁ]]ονηρ Βοοοηβ. 

ΒΕΟΤΙῚ 

ῸὉΣΥ ΤῊΒ ΤΑΒΕΕΝΛΆΛΟΙ, 

Ι. ΜΕΝΤΙΟΝ 18 ταϑθ ἴῃ (π6 ΟἹ Τοβίδμηθηΐ οὗἩ ἰἴγθο ἀδγοπέ ἰαθ6γ- 
Π80]68 ῬΓΘΥ ΟΌΒΙΥ ἰὼ [Π6 Θγθοίίοη οὗ δοϊοπιομβ ἴθρ]6. 18 ,γεξ, 
ὙΒΙΟἢ Μόοβοβ ογϑοίθα, 18 οδ θα π6 7αδογπαοῖο 9. ἐδ Οοποτεσαίϊοπ 
(Εχοά. χχχὶν. 7.); θοῦ ἢ ρᾷνα δυάϊθηοθ, ἤθαγὰ οϑῖιβεϑθ, δῃα 1π- 
αυἰτοᾶ οὗ Φεμοναῖ, δῃα ἤθγΘ 8180, αὖ ἢγβύ, ρευβδρβ {π6 ρυ]}1ο οΥ̓ο68 
οὗ το] ρίοη Το ΓΘ βοϊθημηἶβθα, ΤΠ δεοοπά ἰἈΌΘΓΏ8016 νγ88 {πα΄ οτθοίθα 
ὃν Μοβεββ ἴον “ϑβονδῆ, δπα δὖ ἢ18 Ἔχ ρυθδ8 οοιημηδης, ῬαΓΕΪΥ ἴο θ6 8 
Ραΐδοθ οὗ μἷβ Ῥγβθβθῃοθ 88 {π6 Κίηρ οὗὁἨ [ϑγδϑὶ (Εχοά. χὶ]. 84, 8δ.), δῃὰ 
ῬΑγΕΪΥ ἰο θ6 π6 πιράϊυμι οὗὨἨ ἐπ6 πιοβί βοϊθπγῃ ρα 116 γοσβῃΐρ, ψ ΒΙΟΒ 
1Π6 ΡῬΘΟΡ]Ὸ ὑγοῦθ [0 ῬΦΥ ἰο δίῃ. (26-- 29.) ΤἸΒ ἰἈΌΘγμΔ 016 νγα8 
δγοοίρα οὐ {μ6 ἢγδβί ἀδνὺ οἵ {86 ἤγαί πποηίβ 1ὴ {86 βϑοομα Ὑ6ᾶγ δέϊδσ 
{6 ἀορατγίατα οὗἩ {π6 1βγδο 168 ἔτοπι Εσγρύ. ΤΠ6 ἐῤέγα ρΡΆὈ]16 ἴδθοΣ- 
ΠΔ0]6 γ͵ὰ8 ὑπαὶ ογοοίθα ὈΥ ᾿ανια ἴῃ δ18 οὐ Οἷζγ, [Ὁ 186 τϑοθρῦοι 
οὗἨ {Π6 αὐἷκ, σβθη 6 γχοϑοοϊνοα 1ὑ ἔγοτα ἐπ ἢουβα οὗ Οδδα-άοηι. 
(2 ὅδ). νἱ. 7.; 1 ΟἌγοῃ. χυὶ. 1.) ΟΥ̓ [86 ββοοπά οὗἉ {π686 ἰἈὈΘΓΏ 801 68 
6 ΔΓ6. ΠΟῪ [0 ἰγοαΐ, νν 810). γγχλ8 ο8||}6 ἃ ΤῊΕ ΤΑΒΕΒΝΑΟΙΕ ὈΥ̓͂ ΚΑΥ οὗ 
ἀἰδιποοη. [1ὺ νγὰβ ἃ πηοόνθϑῦ]α οὔδροὶ, 80 οοῃίσινθα δ8 ἰο 6 ἰδ κῃ 
ἴο ΡὈΐθοθβ δῃᾶ ρυΐ ἰορϑίμεν δρϑῖῃ δὖ ρ]θδϑυγθ, [ῸΣ [16 ΘΟΏΥΘΠΊΘΠΟΘ οὗ 

ἵν 1ὖ ἔγοιῃ μἷδοθ ἴο ρ͵δοαδ. 
τί. ἤ 588 θθθῃ πηδρίηοα {πδὲ {π|8 ἰΔΌθγπδοθ, ἰορϑίμον τὶ 4}} 

1.8 ἐασηϊΐαγα δπα Δρρυγίθμδμοαβ, γγ͵ἃ8 οὗ Εργρίϊδῃ οΥἹρΊη : [π΄ Μοβοϑ 
Ργο)θοίβα Ὁ αὖον {π6 ἔδβῃοη οὗ βοιλα δυο βίγυοίαγα τ Βῖο Π6 Βδά 
οὐβογνρὰ ἴῃ Ευρῦ, δῃὰ ὑψοῖ τγὰ8 ἴῃ υ86 Διηοηρ ΟἾΠΟΥ ΠΔΙΟΠΒ: ΟΥ̓ 
ναὶ οὐ ἀϊτοοίοα 1( ἰο Ὀ6 π!)δᾶθ 1} 8 νἱ ον οἵ ᾿ἱπά]σίηρ {Π6 15γ86]- 
1168 1 8 ΘΟ] ΙΔη06 1 {Π6ῚῚ συδίομῃβ δηα τηοάθβ οὐ Ὑγουβ!ρ, 80 ἔᾺΓ 
48 {Π6γ6 ψὰ8 Ββοίμιηρ 1η ὑπ 6πὶ αἸΓΘΟΙΥ β᾽ 1]. - ΤΏ Ὠραῖ Θἢ ΠΑ ΙΟΏΒ, 
10 16. ἔχσιιθ, πδα βοὴ (ἈΌΘΥΠΔΟ] 68 ΟΥ̓ΡΟΥίΔΌ]6 ΒΗΓ 68 88 8γ6 δ υἀθα ἴο 
Ὀγ {86 ῥγορμοῦ ἀπηοβ (νυ. 26.), ψ ῖοῖ τρἢῦ ὈΘΔΓ 8 ρσγοαῦ γοβοι]δηοο 
(0 ἰδμαῦ οὗ 116 Δεν: Ὀυΐ 10 Πα8 ποιίμοῦ Ὀ66ῃ ργονθά, ΠΟΥ 18 1Ὁ ῥγο- 
4016, {μαύ {πον μαδα {πθὴὰ δεόγο (6 678, δῃὰ {πὶ 1Π6 ΑἸπιρ εν 
80 ὯΓ Θομἀοβοοπασρα {0 ἱπαιῆρα {π6 ᾿βγϑο] 168, ἃ γὺψ αγὰ ρΘΟρΊ6, δηὰ 
ῬΓΌΩΘ ἰο ἸΔοἸδίσΥ, 88 [0 Ἰηίτοάτποα (ἤθη ᾿Ἰηο 18 οὐνα οσβρΡ. [0 18 
ἔαγ τόσο Κοῖν ἰμαὺ {π6 ὨοϑίμοηΒ ἀογῖνϑα {ποῖ (ΌΘΓΏΔΟ]68 ΕΙΡΕΣ {πὶ 
οἵ (86 968, γῆοὸ μδᾶὰ (6 σΠ016 οὗ {Π6ῚῚ το] ρίοη Ἱπιτηθα δύο Υ ἕγοτα 
αοά, ἰδδη {μαὺ {Π6 “608, ΟΥ τδίῖμοσ [μαὺ (ἀὐοα, Ββου]ὰ ἰδκα μοι ἔγομι 
{π6 Ποαίμϑηβ. 

" Τδο Βγροίποεὶδ δῦονο ποιίοεὰ τγ8 βάναημοοἀ ὮΥ ϑροῃςον ἰῃ ἷ8 ἰοατηοᾶ, δὰῈ ἰῇ ἸΠΔῊΥ 
ΤΟΒΡΟΟΙΔ [ΔῃΟἱ Ὁ], ἰγεδιῖβο, θ6 1 ρίδυ8 Ἠοθγβογαπι, Ὁ. 11}, ἀἶδα, ἰ. ὁ. 8. δηἃὰ ἀἰεδ, νἱ. ὁ. 1. 
ἨΪδβ ἀγζυπιθηΐδ γεγο ὀχδιηλίμοὰ δηὰ τοίαϊοὰ Ὁγ Βυάάουδ ἰπ εφ Ηϊδιογία Ἐκοϊοδίαδιοα 6- 
ζ0Ὑ18 Τοδιλσηθῃῖὶ, ρασί ἱ, ὑΡ. 8510, δέ8. 
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ΤῊΘ τρδίοσιδὶβ οἵ ἰδ ἱδθογηδοὶα γογ ῥχγον θα ὈΥ (ἢ6 ῥθορίε: 
ΟΥ̓ΘΥΥ͂ ὁη6 Ὀγουρμῦ ἢ18 ΟὈ]δίϊοη δοοογαϊίηρ; [0 [18 ΔὈΠΠ1γ : (ἢ086 οὗὨ {86 
δτδί αὐυΔ] 1 οἴἴετγοα ρο]ά ; (πΠοδ6 οὗ 8 τη ]Δ 416 οομάϊ οι Ὀγουρἢῦ ΒΓ νοΣ 
δηα Ὀγαβθ, δπα βῃϊ π-ποοα ' ; δηά [Π6 ΟἸδυηρΒ οὗἩ {π6 Ππλθδηον βοτί 
οομδὶϑίθα οὗἨ γϑγῃ, πο ᾿ἴπθη, ροδίβ᾽ δαῖτ, δηα βΒΚΙΠΒ: ΠΟΙ οΓα [6 
ΤΟ 6 ἢ Ὀδοκγατα ἴῃ Ομ υαϊηρ ἰο {π|8 σοῦΐ, [Ὁ {πον τ ΠΟΥ 
Ὀτουρπῦ ἴῃ. {Π|6]νγ Ὀγδοοὶθίδ, Θαγ- τη σ 8, 8 πα ΟἸΠΟΥ ΟΥΠδΙηΘηΐ8, ἀπα βαοῖὶ 
οὗ ἴθι 48 στ γα ΒΚ} } 1 1ἢ ΒΡ Πρ ΤηΔ 46 γΆγ δηα ἰγοδα, [π βῃοσί, 
ἴη6 ΠΡ γα ΠΥ οὗ [16 ρῥΘορὶθ οἱ {Π|8 οσοββίοη νγ88 80 στοϑί, {παὺ Μοβϑϑ 
γγ48 ΟὈΠσοα ὉΥῪ ΠΑ ΡΕβο δ Β [0 ουθιἃ δὴν ποτα οβδυϊηρθ, δπὰ 
ἈΠΕΓΘΌΥ τοϑίγαϊη ἴπἢ6 δχοθδβδῖνα Ζθαὶ οὗ (Π6 Ῥθορὶθ [Ὸγ {μαὺ βουυῖςβ. 
(Εχοά. χχχν. διὰ χχχυὶ.) 
ΤῊ ἰἈΌΘγη 8016 γγα8 βοῦ ὉΡ ἴῃ ἐμ Ὑ Σά ΘΥΏ688 οὗ ἰμδὶ, ἀπά οατυυιθά 

δἰοηρ τὶν {Π6 ΒΥ 61 1068 ἴτοτη ρἷδοθ ἴο ρ]δοθ 88 ὑποὺ Ἰουγῃογοϑα ἰο- 
τ Γ δ (Δ πάλῃ, δηα 18 οἴγθηῃ οδ]6α {μ6 7Ζαδεγηπαοίο ο ἐδλε (οπρτεσαΐϊοπ. 
Τὴ ἔοστα 1 ἀρρϑαᾶγβ ἴο βανβ οἰοβεὶυ σθβοι ]ε ἃ οἷν τηοάσσγῃ ἰθηίβ, δὲΐ 
11 γγ͵Ὑδ8 ΤΠ. Ὁ0ἢ ἰάσσοῦ, δανϊηρ {Π6 81468 ἀπά τοοῦ βθουγϑα σι ῬοσΓάβΒ, 
μδηρίηρθ, ἃπα σου συ ηρ8, 8Π6α ψγ͵8ἃ8 ΒυΣΤΟυ ἀ6α οἢ 41] δἰ 468 ὈΥ 8 Ἰᾶγρθ 
οὐδοῦ οουγί, ἩΜΙΟἢ νγᾶβ Θηοἰοβοα Ὀγ ρ1]1αγθ, ροβίθα δ θαι] ἀἰβίβῃοοϑ, 
ΜΓ ΠΟΒΘ Βρδθθβ ψογ6 ΑΠ]δα ἃ ὙΠ συγίαϊη8 ἤχοα ἰο ἴΠ686 1118: 
ΜΠ ΘησΘΟ 1ὑ 18 δυάθηΐ {παὺ (Π18 [Δ ΌΘΓΏΔΟ]6 οοπείϑίοα ἢγβϑί οὗ (86 ὑδῃῖ 
ΟΥ Ὠουδβα 1561, τ ΠΙΟΝ 88 οονογθα, δπα ποχΐ οὐ ἐπα οουτί ἰδὲ 8υτ- 
τουηαρα 1{, ὙὨΙΟἢ γ88 ΟρΘῃ : 411} ὙΠΟ ΔΓΘ ταϊπυΐθὶΥ Δ Πα Θχδοί 
ἀοβογι ροα ἴῃ ὐχοά. χχυ.---χχχ. ΧΧΧΥΙ.--- Χ]., ἔγσομλ πο ομαρίοτβ 1Π6 
[ΟΠονησ Ραγ ]ΟΌ] ΓΒ ἀτὸ Δοτιἀρθά, β 

1Π. {πο ἰοπὺ 1861 τγᾶβ δὴ ΟὈΪοηρ ϑάθδγο, (τ οὐ 8 ἴῃ Ἰοηρί, 
Δηα (δὴ ἴῃ Ποιρῃῦ δπᾶ Ὀγθαἢ. 6 ἰηδ1:46 οὗ 1ὖ γγαὰ8 αἰνιἀθα Ὦγ 8 
γ611 οΥ Ππαηρίηρ, τηδᾶθ οὗἁ το οι το Δογοα ᾿Ἰηθη, το ραγίϑα {δ 
Ηοὶγ ῬΊδδθ, τυ δι οἷ 18 ο4]16α {π6.3,γ8ὲ ἑαδογπαοῖς ἴὰ Ἡ6Ὁ. 1χ. 2. 6.., ἔγοτῃ 
ἐπ Ποῖ ὁ Ἡοϊΐο8, ο4116ἃ (6 Φεοοπα ἑαδογπαοῖε ἴὰ ἨΘΌ. ἰχ. 7. [πῃ 
{Ππ6 ἔοστηον βίοοα {6 αἰΐδγ οὗ ᾿Ἰποθῆβα ουθυϊδϊ ἃ τ} οΟ]4, (Π6 (406 οὗ 
Βα Ὀγοδα, οομβὶβίϊπρ οὗ ὕνγοϊνθ Ἰοᾶνθδ, δῃα {Π6 στγοαῦ συπα]  βίϊοκ οὗ 
Ρυγο ρο]4, σοπίδιηΐησ βου ὈΓΔΠΟΙ6Β: ΠΟΩ6 οὗ ἰῃ6 ΡΘΟρ]6 σα δἰ- 
Ἰοτγοα ἰο ρὸ Ἰηίο {π6 ΒΟΙΥ ρἷδοθ, θὰῦ ΟὨΪΥ {86 ῥγϊθβίβ.Ό. ΤῈ Ηοὶγ οὗ 
Ηο]168 (8ο οΔ]]6α Ὀοοδυβα 1Ὁ νγα8 {Π6 τηοϑὲ ββογϑα ρΐδοα οὗ (86 ἰαῦογ- 
Π86]6, ἱπίο ψ οἢ. πόμα ποηῦ Ὀὰΐ [6 ὨΙσῇ ρῥγ]θϑῦ) οοηφαϊποά ἴῃ 11 {Π6 
ΑΥΚ, ο4116ἃ 1Π6 αὐΐκ οὗὨ [π6 τι ΠΠΟΩΥ (Εχοά. Χχν. 22.) ΟΣ {86 841 οὗ 
186 οσονοπδηί. (9088. 1ν. 7.) ΤῊΒ 88 ἃ 8118}} οῃμδϑὺ οὕ δου. τηδάθ 
οὗὨ βιιιὐἰϊτα-ττοοά, ονου αι ἃ ἱὉἢ ρο]α, πο τσ μιολ οτα ρυῦ {86 ἔνο 
180168 οὗἩἨ {δ6 ἰατγ (48. γγ6}1} 186 ὈΓΟΚΘῊ ΟἸΘ8, ΒΑῪ {Π6 ἼΆΡΑ͂Ι 88 [86 
γγἢ016), τι (86 μοῦ οὗ τρδῆπα, απ ἀδγοπ᾿β στοὰ (μαὺ Ὀυάαοά, 
ΗΦ6}. ᾿χ. 4.) Τβ νὰβ [86 τηοϑὺ ΟΙΥ οὗ 411] {ἢ βδογθα ἐμγηϊίαγθ. 
οηθ Ρυῦ (ἢ6 ργίοδέβ ΤΟΥ 8] ονϑα (ο τοιοῖι 1Ὁ ; ἀπά οὐ]ν {86 Κοβα- 

(68, {86 βΒαοοσάοίβὶ ἌΓ], Ὑ6Γ6 ῬΟΥμα 6 ἃ (0 ΟΑΓΓΣΥ͂ 1Ὁ, τ ῚΓὰ ρο]68 
τηδ66 οὗὨ Βῃϊτα-τοοα α8ὸ ονου]α!α 11} σο]α ᾿ηβογίθα 1ἢ ὕνσο ρο]άθη 

1 ΤῊ ἐλιἐπι-ἰοοοα ῖ8 ϑιιρροθοὰ ἴο ἢᾶνθ Ὀδ6Θη οἰζποῦ [Π6 δοϑοὶδ ΟΥ {π6 οοἄδγ, Ὀοϊἢ πῖον 
ἔτον πη Ἐργρὶ δπὰ ἱπ ϑιγτία. ΤῈῸ δοδοίβ 18 ἀο]  ποαίθὰ ὕὑγ Ῥγοβροσ Αἰρίπιδβ, θ. ῬΊ μοι 
ΕΣ Υριϊδοὶς, ς. 4. Ηδαβοϊφυΐδὲ ουσηά ἰδ ἰη Ῥαϊοβεῖηο (Ἰοιγ πὶ (Π6 Ιδυδηῖ, Ρ. 350.), δπὰ 
Τ.τ. Ῥοοοςκο ἔοαπά ἰε ὈοΓἢ οὐ Μουπὶ βίπδίὶ δηὰ ἰπ ἔσγρι. ΤῸ οοάδσ 88 ὑὕθϑῃ αἰτοθ! ῦ 
τοθπίϊοησά, 

ΥΟΙ,. 11]. ᾿ 8 
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ΥΩρΡΒ δ δδοῖὶὶ οῃά, (1 Κίπρβ υἱ}}. 8.) Ἡδποα {Π2ΖΖ ἢ ἐμο Ζευΐέε νγ88 
Ρυπιϑηθα τι} ἀθαῖ ἕο ἑουοδῖπρ 10. (2 ὅΔπηι. νἱ. 7.) 

ΤἼ6 11 οΥ σονϑγϊηρ οὗ [86 ΔΥΪΞ τᾶ ὙΒΟΙΪΥ οὗἉ 8018 ρο]4, δηα ς4116α 
{Π6 τηθγογ-ϑοαῦ: αὖ {πΠ6 ὕπο 6παᾶβ οὗ τὖ χοῦ ἔνγο σμογα πὰ (ΟΥ̓ Βίθγο- 
αἴγρμῖο ἤρσυγοβ, {μ6 ἔοσῃι οὗὨἨ τ οἷν 10 18 τη ρΟΒ81 016 ὩΟῪ ἴο ἀϑοογίβ! ), 
Ἰοοκίηρ ᾿ηνγαγβ ὑοναγβ δ  Οὐμαν, τὰ πὶηρθ Ἔσχραηάρά, ψΒο, 
δ Ὀγδοῖηρ ἴ[Π6 18.016 οἰγουταΐθσθηοθ οὗ {Π6 τρϑγογ-βοδῦ, τηθῦ οἢ ϑϑοῖ 
8146 ἴῃ (6 τ14416.Ὀ. Ηδρσγα (86 Θῃδοίηδῃ οὐ νι πο Ῥσθβθηοα χαβίρα, 
Βοίι ἴῃ (λ6 ΤΑΌΘΓΠΔΟ]6 δηα ἰθαρ]θ, ἃμα Ὑγδ8 υἱἹβι ΟΪγ βθθὴ ἰὴ (Π6 8ρ- 
ῬΘΆσβηοθα οὗ ἃ οἰουά οΥογ ἴ. (1μον. χυὶ. 2.) Ετοι {818 {π6 ἀἰνὶπθ 
ΟΥΔΟΪΟ8 6.6 σίνοῃ ουὖῦ ὈΥ 8Δὴ Δι 106 γοὶοθ, 88 οϊθῃ ἃ8 «δ μονδῇ νγ88 
οομϑι θα οα ὈΘ 41} οὗὨἨ ἢ18 ρθορὶϑ. (Εχοά. χχν. 22.; ΝΌΘΙΡ. νἱϊ. 89.) 
Απᾶ δΒοποθο 1 ἴβ ἐμπαὺ {Π6 δὐῖκ 18. ο41164 {μ6 ἐοοίδίοο! οὗ ἀοἂ (ῬΒδὶ. 
ΧοΙ͂χ, ὅ.), ΨὙ͵ΠῸ 18 80 οἴθη βαϊὰ ἱπ ϑογρίασθ ἐο αιοοῖ! δοίισοοπ ἐΐε 
ολογιδίηι. (2 Ἐὶηρβ χῖχ. 1δὅ.; Ῥβαὶ. Ιχχχ, 1.) ὝΤῇδ σοοῦ οὗ {δ6 
1ἈὈΘΓΏΔΟΪ6 88 ἃ δβαυδγα ἔγδμηθ οἵ ῥΙδη ΚΒ, τοϑίϊησ ΡΟ {πο ὶν Ὀ 4518, 
ΔΠα ΟΥΟΡ (8686 Ἔ͵ΓΘ ΟΟΥΘΥΪ Ωρ. ΟΥ Θυγίδιηβ οὗ αἰβογθηῦ Κιηάβ ; οὗ 
ΜΒ Οἢ (86 ἢχϑὺ οι {π6 1η8146 γγὰβ τηδᾶθ οὐὗἨἩ με [1πθ, οὐχ ΟΥΒΙ Υ 6 .- 
Ὀτοϊάογοα ἴῃ ψαυϊοῦβ οο]οῦτθ οὗὨ οὐἹηβοη δηᾶ βοδυ]οῖ, ρυσρὶθ δῃὰ 
Πγδοίηί ἢ. ὙΏ6 παχύ νγ88 τηδάθ οὗ ροαίβ᾽ δ] ΌΣΟΙ Υ τρονο ζοροίμοΥ: 
δηά (86 ἰαδί, ΟΥ οΟυἱπχοδῦ, νγα8 οὗ βῆδορ δηᾶ ὑδαροσθ᾽ β1η8 (βομο ἀγοά 
ΤοΩ͂, δῃά οἰογβ οὗ δζυγα Ὁ]16), ἡ υ ἢ ΒΟΥ α ἴο Ῥγϑδβοῦνθ (6 οἵδμοῦ 
τὶ οἷ ουγίδ!ϊηβ ἔγοτῃ {μ6 ταὶῃ, δῃηα ἰο ρῥγοίθοῦ {μ6 ἰδΌθγΏδ 016 1186] ἴτΟτΩ 
1Π6 1η]Ὑ168 οὗ (Π6 τοδί. 

ΤῊΘ ἰάθθγη8016 νγ88 βυστουπαάθα ὈΥ ἃ ἰᾶαῦρα οὈ]οπρ οουσί, 8 Βυπάγοά 
ΟΟδΙ8. Ἰοηρ, δηᾶὰ ΘΕ Ὀτγοδα, ἩΘΑΥΪΥ ἴθ {π6 οθπίτα οὗ σοὶ βίοοά 8 
νθ886], οδ᾽ἱοα 186 γαζεπ 7, αὐ, ἴῃ ἩΠΙΟΒ {Π6 ρῥτιθδίϑ τναβμθα {Π6}γ 
Βαηάβ δπὰ ἔδοῦ τ βθηθυοῦ {Π6Ὺ Το γα ἰο ΟΠΙ Βου ῆσ68, ΟΥ ρῸ ἰπΐο {Π6 
ΤΑ ΘΓΏΔΟΪ6; δηα αἸΓΘΟΙΥ ορροβὶίθ ἐο {86 δπίγαηοα οὗ {Π6 ὑαθθγηδο]8 
βίοοά τὴ6 γαζέηῃ Αἰΐατ οἵ Ὀυτη -ΟΠ τη 8, ̓ ῃ (86 ΟΡΘῺ δἰγ, ἴῃ ογδΓ 
{μαι {Π6 ᾿πίθνῖοῦ τϊρῃΐῦ ποῦ 6 Βροϊ]]οα Ὀγ ὑπ6 ἔτο, ψ Β]οἢ ν 88 αὖ ἢγβί 
ΤΑἸΓΔΟΌΪΟΙ ΒΒ] Υ Κιπα]ο ἃ! (1μον. 'χ, 24.), ἀπά ψβῖο ἢ νγαβ Καρὺ ρογροίμδ!!ν 
ὍΡΟΙ 10, Δπα ὈΥ͂ [86 Βηλοϊκα ἀγιδίηρ σοὶ [86 νἱοίξπιβ {πδὺ ΟγΘ ὑπ 6 γ0 
ΘΟὨΒΆΓΊΘΩ, 

ὙΒΟΥΘ 18. 20 Ῥγδοορὺ ἴῃ ἰμ6 αν ἴο τάκ {π6 δἰΐαῦ ἃ ρῥυϊν]ορϑᾶ 
ΡΪδοθ, θυῦ 1 ΟΟΠΙΟΥΤΩΙΥ ἰο {86 οὐβίοπι οὗὨ οἴβοὺ παίϊομβ ἴπ6 «6 νγ78 
β6θπι ἴο Πᾶνα τηδ6 1ὑ ϑιοῖ ; ἔῸγ, ἔγομῃ {π6 σογαβ ἴῃ Εἰχοά. Χχὶ. 14., 
ψμογο (οα οτἀογοα (86 ψ2ΠᾺ] τυγάοσοσ ἔο ὅδ ἑαλοπ ἔγοπι ᾿ΐβ αἰίΐαγ, 
ἐλαὲ ἦδ πιαψ αἷθ, 1ῦ ΒΘθῖὴβ ὉΠΑῸ ΘΒ Ομ ΌΪΥ ἔγαθ, ἱμαὺ Ὀοίῃ ἴπ {86 
ΜΟΥ Π688 ἈΠα ΔΙΘΥΤΑΣαΒ 1 δηδβϑῃ, (Π]18 ΔΙᾺ ΟΠ υ6α 8. ΒΑΠΟΙΠΔΥΥ 
ἴογ {πο86 ψῆοὸ θα υπίο 1Ὁ ; δῃα ΨΘΥῪ ΡΙΟΌΔΟΪΥ 1ὖ ψγα8 {86 Βοσῃβ οὗ 
1818 αἰταῦ (6 αὖ (ἱθθοη) [μα Αἀοη" Ἴδη πα «9080 ἰοοῖ Βοϊὰ οἵ 

1 (οὰἂ μὰ ρῬγονίουδιΥ ογἀδογοὰ εδὸ [86 το Ομ 8 δ]ἴδγ, ἡ ΠΘπ οηοο ἰκἰπἀϊοα, δου ὰ 
ὭΘνΟΣ αοουΐ, (1ονϊο νἱ. 12, 18.) Ιὲ ν)γδ8 σοοκοῃϑὰ δῇ ἱπιρίουβ Ῥγοβυσωρίϊοη ἴ0 Τρ 88 
οὗ ΔηΥ͂ οἴδον Ὀὰϊ [818 βαογοὰ το ἴῃ Ὀθυγηΐηρ ἰποθηδο Ὀϑίοτο ἴπ6 1οτὰ; νη ὶο ἢ 88 δ Ἐ}- 
οἰθῃ!γ ποϊβοά ἰο Αδζοῃ ὈΥ͂ δὴ ἱπ)πποιίοη χίνοῃ εἰμι, [μαι ἢ6 νγαδ [0 Ἰίσῆς 186 ἰΠΟΘη86 
οὔδτοα ἴο αοά, ἱπ 1Π6 πιοδὲ ΠΟΙΥ ῥἷδοθ οὐ ἴπὸ στοῦ ἀδγ οὗ Ἵχρίδείοη, δὲ τμἰ8 Ηγθ ΟὩΪγ. 
(1ον. χνὶ. 12, 18.) Νοὺν διδη ἀρ ϊο Ῥγομιἱείου Ναὰδὺ πὰ Αὐὶδα, το ἘΠ ΠΔΡΡΥ͂ 
8018 οὗ Λδζοῃ, ἔογχοίδιϊ οὐὁἨ ἐμοὶγ ἀπίγ, ἰοοῖκ Γμοὶγ θῆδοσβ, δη ἃ ρυμης ΘΟητοοῦ το ἴῃ 
τ 6 πὶ, ἰδ ὰ ἴποθῆδβο τλόσθοι, δηὰ οογοα βίγδηρο ἢγο Ὀθέογο ἴ9 1οχὰ, ἰη ἐποὶνγ ἀδι!Υ ταϊηΐβ- 
τεαϊίοηβ, ν᾽ ἱοἢ ᾿Γοίβηθ Δρργοδοῦ αοὰ ἱπιπηοαϊδίον τοδϑηϊθᾶ; ἴοὸσ γὸ δῖ ἰοἱὰ ἔαὶ α γα 
τϑοεπί ομί 7γοηι δὲ Ζογά, απά ἀευουγεά ἴδεπι, 80 δαί (δεν αἰἱεά, (Ἰονῖϊ. χ. 1.) 
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(1 Κίησθ 1. δ0. δῃᾷ 11. 28.), ἔοσ {π6 ἴδιβρ]θ οὗὁἨ ϑοϊοπιοῃ νγὰβ ποῦ {ΠἸ|6η 
ογροίοα. ἢ 

ΑΙἸΟΡ [86 [Εγδο] 68 ΤΟγΘ βου] 6 ἴῃ {Π6 ]64πα οὗὁὨ ῬΤΟΠλ1Β6, 1Ὁ ἀΡΡΘΔΓΘ 
[δ᾽ {18 ΤΔΌΘΓΏΔΟ]6 νγᾶ8 βυστοπη 64 νὰ ἃ ρτΥοαῖ ΠΊΆΠῪ ΟΥΠΟΥ (θη 8 ΟΥ̓ 
66 }18, ΒΟ τ σ ῥ]ασοα δρουῦ 1 ἴῃ [86 ΒΔ ΠῚ ΤΔΠΠΟΥ 848 {μ6 θι}}4- 
ἴηρθ8 ὍΟΙΟ δου σγὰβ ρμἰδοθά σχουπᾶὰ (μ6 ἰθτη}]86. ΤἸΉθΘδΘ ποτα δ80- 
βο αἴθ ΠΘΟΘΒΘΗΤῪ [ὉΓ {Π6 τοοορύϊοι οὗ {Π6 ῥγυἱδϑίβ ἀυγίηρ (Π6 πη6 οἵ 
(πεῖν το ηἰβίσαυοη, 8ΠᾺα ΤῸΓ ἰαγίηρ 60 [6 τυὔθῃ81}}8 δηα ῬΥΟΥΪΒΙΟῊ8 
ψ οἷ 6ΓΟ υϑοα ἴῃ {π6 ἱΔΌΘΓΠ8016. ΤῊ]Β οἰγουπηβίδηοθ οχρ] δὶ Πα 
ἦβ τοϊαίδα οὗ ΕἘΠ1Ἐ8 βοῃβ ρσοϊηῃρ ᾿ἰηΐο {π6 Κιίομβοη σμθγα [86 ρδδσο- 
οἴδδσυϊηρβ ογο ἀγθβεῖηρ,, δηα ἰακίησ οἂὔὐ οὗ [ῃ6 ροΐβ γι μδύθυο {π6 ἤθ8}- 
Ποοῖκς Ὀτουσθῦ ἀρ. (1 ὅδ. 11. 14.) Αμά {δὺ8 ΕΠῚ 18 βαιά ἴο θ6 αἱ 
ἄονη ἴῃ ἢ18 οἶδοα (111, 2.}, (Παὺ 16, γὰᾺ8 ροόοπθ ἰο θα ἴῃ οπα οὗ {686 
ἰοηῖθ ΠΟΑΡ {86 ἰδ γδοῖο, ποχὺ ἴο Ἡ ΒΙΟἢ ϑϑι6] Αγ, τ ΒΊΟΝ. τηδάθ Ὦ]πὶ 
βοΐηρ; {1π6η ἃ Ομ} 4) τὰπ ἰοὸ ΕἾ1, τ θὰ Βα Βοαγὰ {16 νοΐδθ οὗ {Π6 

» Τδιηκίηρ {παὺ 1011 μδα ο4]]6α (4, ὅ, ὅζα.): δηα {18 4180 δα ρ] δὶ 8 
ψἰδί 18 β814 οὗ Παν!ὰ (Με. χι!. 4.), {παὺ λὸ ϑηέογθα ἵμέο ἐΐε λοιι86 οἵ 
Οοά απὰ ἀϊά εαὲ ἐλε εἠειούγεαά, {παῦ 18, 6 σδταα ἴο {π6 ὈγθδίΒ Βα ὶ(Ά- 
τοι, ΓΟ ἢ γ88 δηλοηρ᾽ [8686 ἰοΘ8 τουπα (6 {Δ ΌΘΥΏΔ016, δηα π ἢ] οὶ 
6 ΓΘ Τοοκοποα 88 ρασίβ οὗ {86 Βουβα οὗ οα., 
ὙΒοῺ {86 ᾿ΔΌΘΓΏΔΟ]9 τγὰϑ 1964, 11 νγγᾶ8 δοηϑοογαίθα, σι 41} (Π6 

βαγπϊζαγα ὑπογοῖη, ὈΥ Ὀοΐησ δηοϊπίθα τὶ ἃ ρΘΟΌΣ ΔΓ οἷ], ργοραγοά 
ΕΥ̓͂ αἰνὶηθ ΘΟΙΩΙΩΔΠΩ ἴῸΣ {παὶ ὙΘΥΥ ΡΌτροβο (Εἰχοά, χχχ. 22, ὅο.), δῇγοσ 
νι οἢ οὐ τηλᾶρ Ηΐθ ρϑόρίθ βθῃβιῦ]6 οὔ Ηβ βρϑοῖδὶ ργθβθῆοα ἴῃ 10, 
οογοσῖηρ 1 ταῦ 8. ὙΠΊοῖκς οἰουα νυ] ἢ ουθγβηδαάουγθα 1 ὈΥ ἀΔΥ, δηᾶ ὈΥ͂ 
εἰρη σάνο Πρ, 88 17 1Ὁ μα Ὀδθη ἃ ἔτθ, ἀπα ὈΥ σιν! πρ' ΔΏΒΥΤΟΙΒ ἰῃ 8Π 
Δ 1}0]6 ΤΔΠΠΟΥ ἔγοσῃ (86 δὐῖκ σβοη οομϑυϊοα ὈΥ ἰδ6 διρἢ ῥυὶθϑί. 
ὙΒΟΆΘνοΣ ἴδ6 1Βγβ6]168 Ομδηροα {μ6 1} ὀδπὶρ ἴπ6 {ΔΌΘΥΤΙ801]6 τγ88 
(ἈΚοὴ ἄονη, δηα ουθῦυ [μονα Κηθνν τ μδὺ ρατί ᾿6 τῦῶδ8 [0 ΟΔΙΤΥ, [ῸΓ 
(18 νγᾶϑ ἃ ραγύ οὐ {86} οΥ̓͂οα; δηα βοτῃθί ποθ, ΡΟῺ ΘΣΙΓΔΟΓΟΙΠΔΥΎ 
ΟΟΟΔΒΙΟΏΒ, {86 ῥγοδίβ ὑμουηβοῖγαθ Ὀογα ὑπ6 δὐΐκ, 88 ΠΘΩ ἐΠ6Ὺ Ραββοα 
ΟΥ̓ΘΡ Φογάδῃ, δῃὰ Ὀθβιθσθα “ϑγίομο. (9 8Ἀ. 111, 14. δπά νἱ. 6.) Οοη- 
οογπΐηρ᾽ {{π6 ΤΔΠΠΘΡ οὗ ΟΑΥΥγὶπρ [Π6 ΒΟΥΘΙΆΪ ραγίϑ οὗ 10, 6866 ΝΠ. ἱν. 
ὙΏΘΩ (ΠΟΥ Θμσοδιηροά, {86 ρου ηβοὶα βίοοα αἰσαγϑ ἴῃ {6 τρϊαϑί, 
Βοῖηρ δαττουπάορα ὮΥ 86 δύωυ οὗ (86 1βγδθὶε8 ΟἹ 4}1 581468 1 ἃ 
ἀβατδος μὲ ἔοστη, αϊνι θα δοοοσάϊηρ ἴο {μοῦ ΒΘΥΘΤᾺΪ {τὶ 68: [86 

ἘΣ ἰδ ουϊάθης ἤτοσα ἐδὶβ δηἃ ΟἿΟΣ Ῥϑβδαροβ οἵ ϑοτιρέιγο, Πδὲ [Π6 ΔΙΓΑΣ τν88 οοπδί ἀογοὰ 
88 6. δεγίυτῃ; δηὰ ἰξ 18 γν6}}] ἱκηόνη [πδὲ, διλοτς δἰπηοδὶ 4}} [Π6 ποδίῃθη πδίϊοῃϑ οὗ δ Δ Υ, 
[0 Δἰίδσβ οὐ τμεὶνγ ἀοὶ (68 τγοσὸ δοοουηϊοα 80 βδογοὰ ἐπδὲ [Π6 υἱ]οδὲ πιϊβογοδης ἰοπη ἃ βαίθιν, 
ἔ{ ΒΟ ποθ γοϑοποᾶ δὴ αἱίδυ, Ηδθηοθ ἈΥΟΒΘ ΤΩΔΗΥ͂ ΔΌΠΒ6Β, δηα ᾿πδι106 88 σΓΟΔΟΥ ρογυοσιροὰ: 
80 1δὲ ἴξΣ Ὀοοδπ6 ἃ πηδχὶπι (μδὲ ἐΠ6 ΧΆ ΕΥ βῃου]ὰ 6 Ῥαηῃίβῃοα ὀυϑθη ἐπουρ ἢ ΓΠΘΥ ΒΒουῦα 
διαγνὸ τδῖκοὴ σοῖο ἔμ σὺ. 6 δδυθ σοιηδυκοα δῦουο, [δὲ [Π6 ῬΓΟΒΟΤΩΡΓ ΠΟΙ ΤΠ ΌΓΔΘΓΟΥ ΜΝ ΔΒ, 
ἘῪ ἀἰϊνίπα σοτημηδηὰ, ἴο Ὀ6 ἀγαρρ χοᾶ ἰπθηοο δῃὰ ρα ἴο ἀσϑῖ. Ἐπτ ρ 468 [μῈ8 δἰ πὰ68 ἰο ἃ 
αἰτοῖασ οὐ Δ η66 δμλοηρ, ἴΠ6 ΠΟΘΙ ΠΘη ΠΔΙΪΟΏΒ ἰὼ Ὦϊ8 ἰἴτηο : --- 

Ἐγὼ, γὰρ ὅστις μὴ δίκαιος ὧν ἀνὴρ 
Βωμὸν προσίξει, τὸν νόμον χαίρειν ἐὼν, 
Πρὸς τὴν δίκην ἄγοιω᾽ ἂν, οὐ τρέσας ϑεούς" 
Κακὸν γὰρ ἄνδρα χρὴ κακῶς πάσχειν ἀεί. 

ἙΕυτίρ. Εταρ. 42. οὐἱξ. Μυβργανο. 
Τὰ Ἐπρ ϊδἢ {ΠῚ :-α 
“ 1 δὴ υαὐγίρμοουδ τη, Δυδιἑτρ Ἀἰπιβ6}  οὗὁἨὨ [Π6 Ἰᾶνν, Βῃου]ὰ οἰ αἰπὶ [6 ρῥτγοίθοϊίοη οὐ εἴ16 

αἴϊασ, 1 του ἀτὰρ πἶπι ἴο 8166, ΠΟΥ ἴοδν [Π6 τι οὗ ἐἰ6 ροάδβ: [ὉΓ ἰξ 18 ΠεοοββαεΥ ἴπὰὲ 
« νὶοκοὰ τηδη δῃιουϊὰ δἰνγαγδ βι ΕὉ Ὁ [ῸΓ ἢ 18 οὐ πι68." Ὠγ. Α. ΟἸαγκὸοη 1 Κίημα ἰϊ. 80, 

Β2 
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Τ1ϑγδθ ΠΠ18}} σδιὴρ Ὀοϊπρ δὲ {π6 αἀἰβίαποα οὔ ἔττοὸο ἐμουβαπα οὐδὲ 8 ἔτοπι 
116 {ΔΌσγπδοϊθ, ποῖ ὈΥ οοιηρυϊαίίοι 18 ΓΘοκοηθα 4 τη1]6, δηᾶ 18 
(8116 α ϑαδδαξπ ἀαν᾽8 οιγπεν (Αοἰβ 1. 12.}, Ὀδίηρ [Π6 ἀϊδίδποα {Π6Ὺ 
Πα ἴο ρὸ οπ {μα ἄΔγ ἴο {π6 ΡΙδ66 οὗ ποσβῃῖρ. Μόοβθθ δῃὰ ᾿δτγοῃ, 
ΜΠ} (06 ῥγιθδίβ δῃὰ 1,ονϊίθθ, ϑηοδιαροα ἴῃ {πδ6ῖὶγς ἰθηΐβ ποχύ (ῃ6 
ἱΔΌογηδοῖθ, θούνγθθῃ 1 πα {μ6 ΔΙΙΩΥ ; 88 γοργοβοηΐθα ἴη [ἢ 6 αἰλρταπι 
Ἰηβογίρα ἴῃ ρ. 227. διιργὰ. ᾿ 

ΓΝ. Τμο ἰαθογμδοὶθ Ὀοϊηρ 80 οοηβίγυοίοα 88 0 Ὀ6 τ Κοὴ [0 ῬΙ6ΟΘΒ 
δηα ρμυΐ ἰορούμοῦ ἀραῖπ 88. ΟΟΟδδΊοη τοαυϊγοα, 1 γγ;88 Τοιηονθα 88 οἴῃ 
88 186 οδρ οὗ {π6 [5γ86]1068 τηονοα “ποτα 006 βίαιοι 0 δποίπου; δηὰᾶ 
18 Δοσοιαρδηϊοά {θη 1ῃ 41} [Π61} τηγο 68, ἈΠῸ] (Π6Υ γγινοα αὖ (6 
Ἰαπά οὗ δῆδαπθ. [ να αὖ ἢγϑὺ βοῦ ὕρ δαἱ ΟἼρα], Ὀοϊησ (Π6 ἢτβί 6ῃ- 
οδιμρηηθηῦ οὗὨ [86 1βγβα] 68 ἴῃ (ὑδηδλῃ : ὅπ ἤθγο 10 σοημηι6α [ὉΓ 
δθουῦ βαύθῃ γϑᾶγθ, ἀυγίπο συ μιοῦ ἐ οβἤῆα νγὰβ ὁσουρ!οα ἴῃ (Π6 οοη- 
απσβύ οὔ (Βα οουπίγ. Αἰουναγάβ, 1Ὁ τγᾶδ ῥ᾽ ομθα τη ΘΒ] ἢ. δ0Ὀ- 
ΒΟΑΌΘΗΓΥ τγὸ τοδα (Πα 1 νγὰβ αὖ Νοῦ. (1 ὅδια. χχὶ) Ετοιι 1 Οἤτοη. 
ΧΥΙ. 39. Δηα χΧχὶ. 29., γα ἰθᾶγῃ ἰμαὺ 1 γα αἱ (ἀἰθθοη, δηπα ἔτγουλ 
1 Κιηρβ υ1}}. 4., ἰμαῦ 1Ὁ γγὰ8 ἀοροβιίθα ἴῃ {Π6 ἰδαρὶο οἱὐὗὁἨ δϑοϊομιοῃ. 
ΓΒ 18 [86 ἰαϑῦ τηθηίίοη οὐ {πὸ ἱδθθγηβοὶα πο 6 Ηπα ἴῃ {Π6 ΟἹά 
Ταοβίαμηοηῦ Ὠἰϑίοσυ. [Ὁ 18 ΒρΡΡροβθα ἴο βᾶνθ Ὀθθὴ σοῃβυμμθα ἴῃ {86 
ἀοϑίχυαοσίοῃ οὗ ὁ ογυβαίθα ὈὉγῪῚ ΝΟΟυΟΠ Δα 6ΖΖΑγ. 

1 Κ'ομαἶΣὶὶ Αὐοβθοοὶ, ΗθΌτ. ΡΡ. [88 ---204.; Ῥαάζοδβυ, Απεᾳ. Ηθοτσ, ΡΡ. 94---101.; Ἐοϊδηάὶ 
Απτὶᾳ. Ηθδγ. ΡΡ. 11---24.; Ηοτμθ᾽5 Ηἶϑι. οὗὐἨ (6 Φ678, γο]. 11, ΡΡ. 129---188. ς Βτγυπίη 5 
Απῇᾳ. Ηθδγ. ΡρΡ. 145---1 59, 
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Φ4ῳ 

τορος ἐν ου υυϑμυδδυν ον υε κυ υυύυνις 

ἔ. 

5 [1Ὶ}- 
-.-ο 

τοῖς “8. Ἦν 

ἘΣ ΈΞΕΙΞ: 5: 
{-Ῥὶ δοθο ᾿ 2 τι 

.“.νὉ9 1}. τὰ 

το ἧς Ἐς 
ΣΤΡ Έ ΣΕΙ͂Σ ἐλ 

: τ: ἘΞῈ 
᾿ ἢ οἷς 

ἐπ ῇ: : Ὁ} 
Ἂ ᾿ Φ. 

ΠῚ: ΜΠ: 1: 
οΦο Ἂ 285 Οοιυσὶ ψ' ἐλε ζεναεξίῥορ. : 8. με πεν 

. “9 ς χὰ ΠΥ .Φοοοφοορδοοοου 8 ἣ . ΑΣΝ 

μαδρεδὰ . δ. οἴοο 3 ΦΊοΙο τηοαξ, θα 80 δ ΒΕ ΡΝ. μὲ 49. 

᾿ ἕ ; 
ΘΦοοροοθφοοθοθοοοοθοθΦῶ φΦοοοοθϑθο 
Φοοορφοθοθφοοθοοφοοθοοδουοφφθ 

: οοθϑθοθΦθθοθοθθοθοθΟθθοθθο Φ 

ΦδοοΟΘθΘΦοΟοΘοΘθΦΘόοΘΘΟΦΦΦΟΦΟΟΦΘθΘΘΦΘΦθϑο 

Ῥίδη οἵ ὸ ΤΈΜΡΙΞ δὶ σΈΒΌδΑΣ ΕΝ, δοοογάϊηρ ἰῸ ΓΔ δηὰ Οαϊτοοὶ 

ΒΕΟΤ. Π, 

ΟΥ̓ ΤῊΞ ΤΕΜΡΙΞ. 

ἈΘΟΘΟΒΡΙΧΑ ἴο {Π6 ορ!ηΐοι οὗ βοπιθ ἩΤΘΓΒ, ἔΠ6 ΓΘ γ616 ἐΐτοο [θη 63 
νἱΖ. (Π6 βγεῖ, ογϑοϊθα ὈΥ ϑοϊοσμοι ; ἔπ βθοοῃμᾶ, ὈΥ ΖογυαῦραὈ6] δπὰ 
Φοβδυδ [π6 Πρ ῥγὶθδῦ; δπᾶ {Π6 {π|τά, ΌγῪ Ηθγοα ἃ ἔδνγ γϑᾶσβ Ὀ6- 
ἴοτο {86 δἱγ οὗ Ομγῖβ, Βαΐ {Π18 ΟΡΙΠΪΟΠ 18 ΥὙΘΥΥ͂ ὈΓΟΡΟΙΙΥ τοὐοοϊοά 
Ὀγ 1Π6 ονγγθ, ψῆοὸ ἀο ποί δἰΐον ἴδ {πϊγὰ ἴο Ὀ6 ἃ πον ἰθρῖθ, Ρυΐ 
ΟὨΪΥ {86 Βεοοῃᾶ [δηλ ρ]6 τοῦυ] : δα {Π|8 ΟΡ᾿ πΙοἢ ΘΟΥΓΒΡρο 48 Ὑ 1 {ἢ 6 
ῬΓΌΡΒΘΟΥ οὗ Ηδρραὶ (11. 9.), {παι ἐλ σίονψ οΥΥ ἐλὲβ Ἰαΐίογ ἤοιιδε --- [ἢ 6 
ἰδταρὶθ Ὀυ1]ὺ Ὀγ Ζογυδυδθοὶ, δλουϊά δὲ στοαίεν ἐμαπ ἐλαξ οΥΓ ἐδιο ξόγηιον ; 
γΒ]Οἢ Ῥγοα!οοιη γα8 υἱἱογοα 1} τοΐεγθησθ ἴο {π6 Μοββιδ ΒΒ ΒομουΓ- 
ἱπρσ 1Ὁ 1 18. Ῥγοϑθηοα ἃπα τη ΠΙΒίγΥ. 
ἜΠ, ΤὮΟ βγϑί ἰθαρ]ο 18 ἐπαῦ τ ΠΙΟΝ ΒΌΔΠΥ ὈΘΑΣΒ [ἢ 6 διηθ οὗ 501,0- 
ΜΟΝ; ἴδ6 τΤηλίοσιαὶβ [ὉΓ ΜΏΙΟΝ 6 Γ6 ρῥγον θα Ὀγ αν Ὀεδίογα ἢΪ8 
ἀραίῃ, πουρἢ [86 οαἸῆοθ γγὰ8 ταϊβθα ὈΥ ἢϊ8 δοῃ. [10 βιοοά οὐ Μουπὶ 
Μογῖδῃ, δὰ διβίηθηοο οὗ {ῃ6 τηουπίαδϊπουβ τἱάρο ἴῃ (ῃ6 βοσιρίυγοβ 
ἰοττηοϑα Μουπὶ δίοη (Ῥβ8]. οχχχῖ". 13,14.), σοῦ μδα θδθη ρυτγομαβοά 
οὔ Ασδυηδῇ οσ͵ Οτῆδη [86 “6Ὀυβιῖο. (2 ϑὅδμι. χχῖν. 283, 24... 1 Οἤτοη. 
χχὶ. 26.) Τῇ ρῥΐδῃ δῃα στο] τοδὶ οὐὗἩ {18 ϑυρογὺ βἰγιιοΐυσο ἡ 6 
οσιηθα αἷνοσ (παὶ οὗ [π6 ἰαθθγηδοῖθ, Ὀαΐ οὗ τηυοῦ ἰΑΥσον ἀπ ὨβΊ οΉ8. 
1 ταϑ βυστουπαοά, Θχοθρί αὖ {π6 ἴγομί ΟΥ̓ Θαβϑῦ δηὰ, ὈΥῪ [Ὦγοο βίοσθβ 
οὗἁ σΒδιλΌο.5, οδοῖ ἔνθ ουδὲ 18 βαυδγθ, ΒΊΟΝ το μϑα ἴο ΠᾺ]Ἐ τπ6 μοῖραὶ 
ΟΥ̓ {π ὕθιαρὶθ: δηὰ {π6 ἴγοηΐ νγὰβ ογπαιηθηιθα τι ἃ τηλρπίβοοης 

δ 
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Ρογίϊοο, τ] οἢ γοβα ο {86 πεῖρα οὗὨἨ ὁπ δυμάγοα δηά ΕΥΡΘΒΕΥ συδὶϑ - 
80 18 {π6 ἔογτη οὗ [86 ψ8ο]6 δα ῆἔσο τταᾶθ ποῦ ὑπ Κ τμαῖ οὗ βοπιθ 
δηοϊθηῦ ομυτοθοβ ὙΒΟἢ ὈᾶΥθ 8 ἸΟΥ ὕονγου ἴῃ (86 γοηΐ, δηᾶ 8 ἴον 
δἰδἰ6 σα πηΐϊηρ' δ᾽οηρ ΘΔΟΝ 8146 οὗ [πὸ δυ!]άϊησ, Ὑπὸ πἰθηθ1}8 ον (86 
ΒΔΟΓΘΑ Βουυἷο 6 6 Γ6 {86 ΒΔΠ16 ; Θχοορίϊηρ, {παὺ ΒΟΥΘΓᾺΪ οὗὨ {Πο, 88 1ῃ6 
ΔΙΑ, οδῃ]οϑίῖοκ, ὅζο. 6 γα ἜΠΙΟΝ; 1ῃ Ργορογίοι ἴο ἔδ6 πλοῦ ϑρβοίοιιϑ 
Θαῆοα ἴο σοι {86 ν Ὀθαοϊοηροα, ὅὅθνθῃ Ὑθδγβ δηα βὶχ το 8 ΤΟΓΘ 
ΟΟΟῸΡΙΘα ἴῃ μ6 δγθοϊίοῃ οὗ ἴπ6 βυρογρ δπὰ τπασηϊβοθηὺ ἰδταρὶθ οὗ 
ΘΟΪοτηοη ; ὈΥ̓͂ Ποῖ 10 ψ͵ὰ8 ἀοαϊ!οαίοα ̓  Υὰ ἢ ῬΘΟΌΪΙΔΡ βο]ουχαϊον ἴο {86 
ΒΡ οὗ 1806 Μοεὶ ΗἸρἢ, τῆπὸ οὐ {π18 οσσαβίοῃ υουοδβαξθα ἴο 
ΠΟΒΟῸΓ 1 τὴ [86 ΒΒΘΟΒΙπδἢ, οὐ ὙἹΒ1 016 τηδηϊ οαίδοη οὗ ΗΒ ργὸ- 
Βθη06. ΤΠθ ῥγάγοῦ οὗ (π6 Ηδῦτον πλοπάγοῇ οἡ {{|18 ΟΟσββῖοι, 18 ΟΏΘ 
οὗ 116 ποδ]οβί δηᾶ ταοϑὺ βιι δ ΐπηθ οοτηροβιίοηβ ἴῃ ὑπ6 ΒΙΌ]6, οχ- 
Βιδιησ, ἴῃ [86 Ρτορμοίϊο βρι γι οὗὐἠ Μόοβοβ, {πΠ6 τηοδὲ δχαϊ θά σοποθρ- 
(ἴοπθ οὗ [886 Ομληιργαϑθηοα οὗ {86 Ποϊγ, οὔ .ἷ8β βιρου πἰδηαϊηρ, 
Ῥτγονιάθῃοορ, δηὰ οὗὁἨ ἢ͵58 ρϑοῦ αν ρῥγοίθούίοη οὗ [π6 [Θγαϑὶῦθϑ ἔγοια [ἢ 6 
ἔπη6 οὗὁἨ {μ6ῖν ἀοραγίατε ουὐ οὗ Εσγρῦ; δπα πηρ]οσίηρ ραγάοη δηά 
ἔουσίνθηθββ ἴὸσ δ} {ποῦ β'π8 δὰ ὑτϑηβο  ΘΒ81:008 1ἢ ἂς ἰδπά, δπὰ 
ἀυγίησ [86 οαρύϊν 165 το ταϊσῃῦ θηϑυθ.2 Ὑδγουιβ δι οιιρίβ δανο 
Ὀδθοη τηδάθ ἴο ἀθβοῦῖθα [16 Ῥγορογίϊοηϑ απ βουογαὶ ραγίϑ οὗ {818 βίσυιο- 
ἴυτο; Ὀαὺ 88 ΠΟ ἔνγο ὙτΊῦΘΥΒ ΒΟΔΓΟΘΙΥ ἄστοθ οη (μἰὰ δι] οῦ, ἃ ταϊπαΐθ 
ἀδβουρίοη οὗ 11 18 ἀοδβίρηραϊν οπ εἰοα. 10 τοϊδιηθα Σΐϑ ῥτίβι 6 
Βρίϑη ον ΟὨΪΥ {Πϊγγ-ἄγθα οὐ ἐμ γίγ-ουν γϑᾶγβ, τ βοῶ μεθ Κιησ 
οὗ Εἰσγρί ὑοοῖς Φογαβαίθα, δηα σαγτϊθἃ ἀναγ [6 ἰγϑαδαγοθ οἵ (88 
το 016"; δηα δου υπάἀεγροΐησ βυ θδοαποηῦ ρτγοίδηδίίοηθ δ ΡΠ αρθβ, 
(18 βδίαροπάουβ Ὀυ]]ἀϊπρ' 88 βηΑγ ρῥἰαπαογθᾶ δπᾶ Ὀυταὶ ὉΥ ἰμ6 
ΟΠ  ἀθαπβ ὑπάοσ ΝΟ ΘΠ μοΖΖανρ ἴῃ (δ6 γοαῦ οὗ {μ6 που] 8416, οΣ 
βοΐοσα Ομ τῖβι, ὅ84. (2 ΚΊηρβ χχνυ. 18--- 1 ὅ.; 2 Οβγου. χχχυὶ. 17---20.) 

Π. Αἴον (86 οαρύινιτγ τΠ6 ἰορῖὶο οηλουροα ἔγομλ 118 ταἷπ8, δαὶ 
ΤΟΡΌΣ 0 ὈΥ ΖεγυθΔθ61 δ, Ὀυῦ τὴ ναϑυ ϊγ ἸΒέουῖοΣ δηᾶ ἀἰτοϊηϊομοῖ 
ΒΊΟΓΥ; 88 ἈρΡρθδῦβ ίγομι (Π6 ἴθατβ οὐ {Π6 ἀρϑᾶ πχθὴ ὙΠῸ ᾿δὰ Ὀομοϊἃ 
186 ἔοττοΣ βίγασίαγα ἴῃ 81} 118 σταπάδυγ, (Εἶτα 111. 12.) ΤΏ βϑοοπᾷ 
ὕθῖρ]ο τγὯ8 ργοΐαπθα ὈΥ͂ οσᾶοσ οὔ Απθοομυβ Εριρἤθαμθβ (Α. Μ. 3837, 
Β.6. 168); ψο οδυβοα μ6 ΔΑΠΥ βαογιῆοθ ἕο Ὀ6 ἀἰβοοηι πυρά, διά 
Θγθοίθα {86 ἵπιασο, οὗ Φαρ᾽οΓ ΟἸγτρὶυ8 ὁπ [Π6 Αἰΐαγ οὔἉ Ὀυγηύτ-οἰοτίπρ. 
[ὴ {818 δσοπαϊίοι 10 Θοπτπυ6α (ἤγοθ γοαῖβ (2 Μίδου. χ. 1---8.), σβθῃ 
π69}48 Μδοοδθθοιιβ ρυγῆρα Δηά τοραϊγοα 1, δηᾷ τοϑίογοα {86 βδουϊῆοοθ 
δηα ἰγὰς ᾿γογδῃ οἵ Φϑμονδῃ. (Α.}. 8840, 8.0. 160.) 

ϑΟΠ16 ΥΘΔΓΒ Ὀοίοτο {π6 Ὀιγίῃ οὗἉ ον αν ουσ, [Π6 τορι σηρ ΟΓ ταῖμον 
σταάμαϊ του] αϊηρ οὗἉ [118 βοοοηᾷ ἰδ ρ]6, πο οἢ μαα Ὀδοοια ἀδοαγοὰᾶ 
1 {Π6 4086 οὗ ἔνθ οϑηίατῖοβ, τγὰ8 ὑπάογίακοη Ὁ Ἡδγοὰ {π6 ατοδῖ, 
ὙΠΟ ΤῸΓ ΠΙΠΘ ΥΘΆΓΒ ΘΙΏΡΙοΥθα οἱρμίθοη ἱπουβαπα σψουκιλθα ἀροη 1, 
ἈΠἅ ΒρΑΓΘαῖ ὯὩῸ ΘΧΡΘη86 [0 ΤΌΠΟΥ 10 δαυλὶ, 1 ποῦ ΒΌΡΟΙΙΟΣ, ἱῃ ἸηλρὩ]- 
τυἀ6, βρϊοπάουγ, δηα ὈθϑυΓΥ 0 δὴν (δίηρ διηοηρ τρϑηκὶπα. «[086- 
Ρδι8 ἐὰ Ὲ 10 ἃ ψοΥκ [86 ταοβί δαμιγα Ὁ] 6 οὗ δὴν (μαὺ μδα ουὐϑὺ Ὀθθῃ 

1 Ἰῃ {πὸ γοδλῦ οὔ [πΠ0 που] 8001; Ὀοίοσο ΟΝ γίσὶ 999. 
2 Ἠαοβ᾿ 5 ΟΠ ΓΟΠΟΪΟΘΎΥ, Υο]. ἰΐ. Ρ. 8398. 
δ᾽ ΤὮο τοδᾶὰθν Μ|}} πᾶ δ οορίουβ ἀοδοτίρεοη οὐ τῖιδὲ τπ6 γδὶ ἰοταρ]6 18 δῃμροθεᾶ ἰὸ 

ἰάνο Ὀθεη, ἱπ Ἠοπο᾿ Ηἱεῖ, οὗ ἴπ6 7ονν8, νοὶ. ἰΐ. ὑῃ. 144----Ἰ 8. 
4 Ἴπ 116 γόδγ οὗἉ (86 νογ]ὰ 8033; Ὀείοτε ΟἸγῖδὶ 967. 1 Κίηρβ χὶν. 85, 26. ὃ ΟἸμΌῃ, χίὶ, 9. 
5 Ἑωτα ὶ.---αἱ, Φοβορῆυδ, Απὶ. δπά. 110. χὶ. ς. 4. 
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866} ΟΣ δΒοεζᾷ οὗ, ὈοΪὰ ἴον 16 οὐγίουδβ βἰσιοίασο δηα 18 τιδρτϊπάα, 
δη 4180 ἴοσ {πΠ6 ναδί θα τ οχροπαάρα ὑροῖ ἰὔ, 88 ὙῸῚ1] 88 [Ὁ {Π6 
πηΐγογβαὶ σορυϊαίίοη οὗ 118 βδαπογ.} Βαυΐ ἱἐπουρὰ Ἡογοά δοσοιρ }8ῃ6α 
18 οσἱρίῃβὶ ἀδδῖζῃ ἴπ [86 πιο ἀρονο βρϑοὶβοά, γε (Π6 “68 οΘοππυδα 
ἴο ογμβδιλθηΐ Πα ΘηΪΑΥρὸ ἰΐ, Χροπάϊηρ [86 Βαογθα ἰγοαβοσα ἴῃ δ ΧΙ ηρ 
Δ]! ἤομδὶ θυ] ἀϊπρθ (0 1 : 8ὸ ἐμβαὺ {Π6Υ παῖσμύ 1 στοδῦ ργορυθίΥ 
αϑϑοσί ἰδοὺ (86 }γ θρ]6 μα Ὀθθῃ οσὶγ δηαὰ δὶχ γϑδσθ 1 θυ] Ἰηρ.3 

Βοῖΐογθ νγχὸ Ῥγοοθθα ἰο ἀδβοσῖθα {8186 Ὑθθ γα] 6 οὐῆἔσο, τὖ ΤΑΥ͂ 6 
ῬΓΟΡΟΙ ἰο του, {παὺ ὈΥ (86 ἰδιαρὶθ 18 ἰο Ὀ6 υπάογϑίοοα ποῖ ΟΠΪΥ͂ 
186 ΆΌΤΙΟ ΟΥ Βοῦδβα 186}, τοῦ ΟΥ̓ ἩΔῪ οὗὨ διλῖπθῃοα 18 οἰ οα 7.ε 
Τεπιρίο, υἱζ. ἴπ6 ΒΟΙΥ οὗὁὨ μο]1608, {86 βαποίθδσῃη, δῃὰ {86 βουύθσαὶ 
οουγίβ Ὀο(ἢ οὗἉ (86 ρῥγιοδίβ απὰ 1βγβο δ; Ὀυΐ 4180 41} {Π6 πυχηθγοιιβ 
ομδαθογβ δηά σοοτιβ Βῖ οι (818 ργοάϊρίουβ οὐ ἤοα Θοταρσθθηαθα, δηὰ 
6808} οὗ ψΒΙΟΣ μά ἐἰ τοβροοῖνο ἄδρτθο οἵ δΒοϊϊημθββ, ᾿ἱπογθαδβίηρ ἴῃ 
Ργορογἄοι ἴο 18 σΘομθ συν ἴο ὑπὸ ΒοΙγ οὗ Βο]168. ΤΊνΒ τουλδτκ 11 Μι}}} 
6 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἰ0 ὈΘΆΓ ἴῃ τηϊηά, ἰοδὲ [86 γΤϑϑάεσ οἵ [86 δου ρίαγοβ ββου!ὰ 
με Ἰοα ἴο ΒΌΡΡοβα ἐμαΐ ἡ μδύθυοσ 18 {μ6γὸ βα!αὶ [0 6 ἰγδηβδοίθα ἴῃ {Π6 
ἰθ ρ ]6 τγὰδ δοίι!} } Υ ἀοη6 1ῃ [86 ΣὨΥΟΥΙΟΥ οὗ μὲ βδοσγϑᾶα οαϊῆθο. Τὸ 
(18 ᾿μβπηῖῖθ πυροῦ οὗ δραγιπθηΐϑ ᾿πΐο το {16 ἰθιρ]6 τγὰ8 ἀ18- 
ΡΟΒΘα οὖν ]μοχὰ τοίριβ (δοΐη χῖν. 2.): δὰ ὈΥ 8. Ὑ ΣῪ δίκην δὰ 
ΤΩΆΡὩ  Ποοηΐ βῖμλ116 θΟΥΤΟν Θα ἔγοτα {π6 πὶ, ἢ6 Ταρτγοθοηΐβ {πο86 πυτροσ- 
οὐδ βοδίβ δῃα τβδηβϑίοηβ οὗ ὨοανΘΏΪΥ Ὁ]188 γΒ10 ἢ Π18 Ζἰαέλεγ᾽ 5 ἤοιιδε 
οοπίαϊ 64, Δηα τ Ὦ1ΟΪ 6.6 ργοραγοα [ῸΣ [Π0 ουουϊαδίλησ δροάθ οἵ {μ6 
τσμύθουβ. ΤὴΘ ἱΠΩΔΡΌΓΥ 18 ΒΙΠΡΌΪΑΥΪΥ Ὀοδυ 1] ἀπα ὨΔΡΡΥ, ΘᾺ 
ΘΟΠΒΙ ἀργὰ 88 δὴ 8]]} βίου ἰοὸ {86 ἰθαρ]6, το ον μοσχὰ ποῖ υἢ- 
ἔγθαυ ΠΥ οΔ]16α λὲς αἰλετ᾽ς ἤοιιδε. 
ΤΠ βοοομα ἰθιρὶθ, οὐ ΠΑ γ Ὀ0} ὈΥ ΖοΥΌΡΡΑΡεὶ, αἴτον Ἰμ6 σὰΡ- 

νιν, δηα τοραϊγοα ὈΥ Ηοτγοα, αἰδογοά 1ῃ ΒΟΥΘΓᾺ] τοϑραοίδ ἔτομι ὑπαὶ 
οσθοϊθα ὈΥ ϑοϊοσθοῃ, δἰμουρῇ [ΠΥ ἀρτοοα ἴῃ οἴ οΓΕ. 
ΤΠ ἰθιαρ]6 δγθοίθα ὈΥ͂ ϑοϊοιωοῃ νγὰ8 ΙΏΟΥΘ Βρ πα! δηα τηδρηὶ- 

δοσηῦ {ΒΔ (6 Βοοομά ἰθιρ]θ, τ μοῦ γ88 ἀοβοϊοηΐ ἴῃ Ηνγα σϑιμλυ Κα ]6 
ὑπηρΒ (παῖ οοπδιψαϊοα {π6 Ομ]εῇ ρἸοτΎ οὗὁὨ {80 βγεῖ : --- [8686 σσθγθ (86 
ΘΥΚ δῃά τηθτογ-βθδί, ---- [Π6 ΒΒ ΟΊ ΠΑ} ΟΥ τηδηϊοβίδιου οὗὨ [86 αἰνὶπθ 
ῬΓΈΒΘΠΟΘ 1ῃ ὑπ6 ΒΟΙΥ οὗὨ ΒΟΙΊ66, --- (16 βδογθα ἢτγο οὶ {π6 αἰΐαγ, μοὶ 
ἢ84 Ὀδ6οῃ ἢχϑὶ Κιπαϊθα ἔγοτῃ ἤθαυθῃ, ---- [ἢ6 υτΐτη δηα {δπυτητηῖτο, ---- πὰ 
{Π6 βρισιῦ οὗ ργυόρῆθου. Βυΐύ [86 βοοοπᾷ ἰθρ]6 δυχραββοα [ῃ6 Βγεϊ ἴῃ 
ἴογγ, Ὀοΐηρ Ὠοῃουγοά ἈΥ (Π6 ἔγοαυδηΐ ργθβθθοθ οὗ ΟἿΣ ἀϊνῖῃθ 
ὙἹΟΌΓ, ἈΡΥΘΟΒΌΪΥ ἰο 1Π6 ργοαϊοῦοη οὗ Ηδρραὶ. (11. 3.) Βοίβ, μου- 

1 6 Β6]1, ΨΦυά. 110. νἱ. ο. 4. ὃ 8. 
5 Φοδη 11. 90. ΤΏοτΓο ἰδ, ἱμοσοίοσο, Π0 στοαὶ οοπίγαἀὶοιίοι θοίτγθοι ἐδ 6 Βδογο Ὑτῖζοῦ δπὰ 

Φοθορῆυβ. Το πογὰβ οὗ ἴθ ϑυβδηρε δε δ.Ὸ, " ΕΟΓῪ δηα εἷχ ὙΟΔῚΒ Ἐ,Ὀ48 (Ὠΐδ ΘΙ 06 ἴῃ 
Ὀπϊάϊηρ." ΤΗΐδ, 65 Οδἰπιοὶ νγο}] Οὔδοσυςεβ, ἰ8 ποῖ βαυΐηρ ἴδδὲ Ἠοτοὰ Πδὰ οτηρϊογοὰ ἔοτίγ- 
εἶχ γΟΑΓΒ ἴῃ ὀγοοϊΐης ἱϊ. Φοβορῆυβ δοαιδίη!β τ πὶ Ἡοτοὰ Ὀοχδη ἰο του ]ὰ [Π6 το ΡΪο, 
γοῖ 80 88 ποῦ ἴο Ὀ6 Θδἰθαοιηθὰ ἃ ποὸνν οἀϊβῆοο, ἰη ἴδ6 εἰ μέοοη ἢ γοδϑὺ οὗ [εἴ τοῖρτι (Απίᾳ. 11Ὁ. 
χν. ο. 14.), οοτηρτιείηρ ΠῸμτ. ΐ8 δοΐπρ ἀροϊατοὰ Κίηρ ὉΥ͂ ἴη6 ΒοπιδηΒ, ΟΥ ἴῃ 156 ΘΟ ΠὮ 
γεδσ (Βοὶ]. “πἀ. 11δ. 1, ὁ. 16.}, τοοκοηῃίηρ ἔγοπι ἴΠ6 ἀοδὶι οὗ Απλίσοηθβ. Ηο διηϊεηοὰ ἱξ ἴοσ 
τ|86 ἰπ δϑουξ πίηθ γϑᾶσβ (Αηΐ. χνυ. 14.); πὶ ἰδ οοῃεἰπαεα ἱπογοδϑίηρ ἴῃ Βρ᾽ομ οἴ δηα τηδρ- 
πἰἤσοηοο [πχοπρῇ [86 Ρΐουδ ἀοπαδιίοηβ οἵ [π᾿ ροορὶο (Β6]]. “υἀ, ν. 14.) ἴο (π6 {ἰπιθ οὗ Νοῖο, 
Ὑ ἢ 6ἢ 1 τγ88 οὐορΙοἰοα, δηὰ 18.000 τογκτηθη 6 ΓῸ αἰθτηϊβϑοᾶ ἤγοσῃ ταὶ βογυΐοθ ἀπτίορ [80 
ῬΤΟσυγδίοσβῃΐρ οὐ ΑἸ ίηυβ.Ό. Ετοῖὶ ἰπ6 οἰραίθοπι οὗ Ἠοτοὰ, στο τεὐκποὰ [πἰγγ-δουθῃ 
γΟΔΓΒ, ἴο ἔμο Ὀἰγι οὗ ΟἸγίβε, τλοσο Τμδη ἃ γοασ δοίογο ἴΠ6 ἀθδίῃ οὗἨ {μαὺ ὑσίποθ, τγὰϑ δθονθ 
δ᾽ χίθοῃ γὙϑδγβ, δα ἀοὰ ἴο ἩΠΙοΝ, [ἢ6 ἀχὸ οἵ Ομ γίδι, πον {γῖγ, χίνοβ ἰοσγίυ -εἶχ σοι ]οῖθ 
γοδσθ. (Οὐδ τροὶ Β Οοιτηθηΐ, ἰῃ ἰος, 

Β.1 



2θ4 ΟΓ ϑαονοαά Ῥἴαξοε. 

ΟΥΟΥ, Μ6ΓΘ Θγοοίθα ἘΡΟῚ [ἢ 6 Βαπλ6 δ᾽ 16, ἃ ὙΘΤῪ Παγα σοοῖκ Θηδομπηραδοοάᾶ 
ὉΥ ἃ νΘΥῪ ἔπ ρὨ Ὁ] ὑγδοῖρισα ; απα {π6 ἔουπάαίίοη τψ͵8 ἰδ τ} 
ἱηοΓ 1 0]6 ΘΧΡΘηβ6 δα ἰαῦουῦ. Τηδ βαραογβίγιοίαγα τῦαϑ ἢοῦ ᾿ΠΕΟΣΙΟΥ 
ἴο {18 σγοδὺ ψοῦΐ ; ἴδ 8 Βοῖσιῦ οὗἩἉ {Ππ6 ὕθιῃρ]8 ψ 41}, δβρθοίδ γ οὰ {86 
Βοι (ἢ 8146, νγϑϑ δία ροπάοιι!β, 1η {Π6 ἰονγοδῦ μ᾽ οθβ 1Ὁ γγϑβ [γϑα Βυπάγοα 
ΟὨδΙα, ΟΥ ΤΌΣ Βυπαγοά δηὰ ΒΥ ἰδοῦ, δῃηα ἴῃ βοῖὴθ ρ]δοθβ ουθῃ 
δτοδίοσ, ΤῊΪΒ τηοϑὲ τηδσηϊοθηῦ 0116 γγὰβ οοηδίγυοσίοα τ ἢ μαγὰ τ 106 
δίοῃϑϑ οὗ ργοαϊρίουβ τηδοη θα 6.} 
ΤῊ ἰθιαρὶα 1861}, β τ] ΟἿ] 80 οδ] θα ( Β]οἢ Θοταργιβοα {(Π6 ρογίϊοο, 

{πΠ6 Βδηοίυδτγ, δηᾶ {π6 ΒΟΙΥ οὗὨ Π0]168), ογτηϑα ἐει 8 8181] ρατγὶ οὗ 
{π6 βαογβᾶ θα ϊῆἔσα οα Μουῃπΐὶ Μοσῖδῃ ; Ὀαΐπρ' βυσγοιπᾶρα ὈΥ βρϑοΐοιιβ 
οουγίδβ, τηδκῖηρ ἃ ΒαυδγΘ οὗ 841} ἃ τη] 6 ἴῃ ΟἸΓΟΌΠ ΌΓΘΠΟΘ, Ἰετω 
οηίογοα ἱπγουρἢ πῖπθ τηδρηϊβοθηΐ ραΐθθ, οὁπ6 οὗἉ σβῖοἢ, σ41164 (86 
Βεακέεϊ αἰ τὰ Αοἴβ 111. 2., γγᾶβ ΤΏΟΤΘ Βρ] 6 μα] δπα ΘΟΒῦΥ ἰπδη 4}} 
{π6 χοϑῦς 10 ψγὰ8 οοιῃροβοά οὗ (Οὐσία Ὀγαβθθ, [86 τηοϑὲ ργθοῖουβ 
τ οίδ] 1 δηοιοηῦ {ἰ1168. 

1. Τὴ σβῦ οσ ουδοσ οουγῖ, τ ΠΟΝ ΘΠοοΙηρΑββ6α [86 ΠΟΙΥ ουδβα δηᾶ 
16 οἶοῖ οουγίβ, γχ8 παιηθα {86 ΟΟΕΤ ΟΕ ΤῊΕΞ ΟΕΝΤΙΠΕΒ ;: Ὀδοδυ86 
{π6 ἰαὐΐοῦ Το γο Δ] ονσθα ἴο θηΐοσ ἰπίο 10, Ὀὰΐῦ 6 γα Ῥσοε16α ἔτοια 
δανδποίηρ ἔὈγίμοῦ : 1 88 ΒΟΣΤοΙ Πἀ6α ὈΥ ἃ Τρ οὗ ρογίίοοθθ οΥ 
οἰοϊβίθσβ, ἀθουθ σοῦ σοῦ σἈ] ΟΣ 68. ΟΥ̓ δραγίτηθηΐβ βυρροτγίοα ὮὈΥ͂ 
ῬΊΠΑτθ οὗ σμϊΐθ τραγῦ]6, θαοΐ σομβιβθιηρ οὗ ἃ β᾽ηρῖα ρίθοθ, απᾶ ἔνθ 
Δα ὑθητυ οὐδ118 ἴῃ δαῖρηί. πὸ οἵ 686 ᾿γ88 ο]]6 ἃ ΟΙΟΜΟΝΒ 
ῬΟΕΟῊΗ οὐ ΡΙΑΖΖΑ, Ὀθοδιβα 1Ὁ βίοοα οἢ 8. ναϑὺ ἴθσγδοθ, τ βοὴ Πα δα 
ΟΥΡΊΠΔΙ]Υ ταὶ ἴγοῖὼ ἃ ν᾽] 6 Υ Ὀσποαίδ, ἴουγ Βυπάγοα οὐδ᾽ 8 Πρ, 
ἴῃ ΟΥ̓ΔΘΓ 0 δηΐαγρο {Π6 ἀτθὰ οἡ {π6 ἴορ οὗ [86 τηουπίβϊῃ, δηα τηκ6 
0 6404] ἴο [86 ρ]δη οὗ μἷβ Ἰηἰο πα θα Ὀυ]]4Ιηρ : Δηα 88 {Π18 ἴϑύτδοθ νγᾶϑ 
186 ΟὨΪΥ σοῦ ΟΥ̓ ΦοϊοσηομΒ {παῖ Τοιηδιηθα 1 {π6 βεοοῃμα τοπρ]6, ([Π 6 
ΡίαΖΖζα ΜὨϊοΝ βίοοα ἀροῃ 1ὑ τοίδιποά {π6 πϑηλθ οὗ {παΐ ρεῖμποθ. Ηθτγο 
10 ψγὰ8 (Πδὺ οὐν ]μοτὰ τγᾶβ γα κίηρ αἱ 1Π6 ἔδαβὺ οὗ ἀδαϊοδοη («0 Π Χ. 
23.)35; δῃηᾶ {86 ἰδῃηθ τηδῃ, ἤθη Ὠοα]οα Ὀγ Ῥοίδυ' δπὰ “οΒη, ρἱογιβοα 
(ἀοὰ Ὀοίοτα 411 (86 Ρεορ]ε.ὃ (Δοίβ 1.11.) ΤῊϊ8 ϑαροῦ ρογίϊοο 18 
ἰοιτηθα (Π6 ΒΟΥ͂ΑΙ, ΡΟΕΤΙΟΟ ὈΥ͂ Φοβορῆυθ, γγὲ0 ΤΟργθβθηΐβ 1Ὁ 88 {Π6 
ΠΟΌΪοδῦ γοσκ Ὀθηθαῦδ {Π6 δὰπ, Ὀδίηρ; οἰαναίθα ἰο βυοῖς ἃ ργοαϊρίοιβ 
πεῖσῃῦ ἐμαῦ πὸ οὔθ οουὐ]Ἱὰ Ἰοοῖς ἄονσῃ ἔγομλ 118 ἢδὶ τοοῦ ἰο {Π6 ν᾽] 6 0 
Ὀεϊονν πὶ βουΐ Ὀοῖησ 861Ζοα ἢ α1ΖΖΊ 688, (6 βισμῦ ποῖ τοδομίησ ἰὸ 
ΒΌΘΝ δὴ ἱτηταθαβαγα ]6 ἀαρίῃ. Τηδ βου ἢ -οαβῦ ΟΟΥΠΘΓ οὗ {πὸ τοοῦ οἵ 
(18 ροτοο, τμογα ἴπ6 Βοῖρηῦ γγὰβ σγϑαίοβί, 15 Βυρροβϑᾶ ο ᾶνθ Ὀθθῃ 
1Π6 πτερύγιον, ῬΙΠΗΔΟΪ6, ΟΥ̓ Οχίγομιθ δηρίθ, ψΠθηοο ϑαίδῃ ἰοιηρίοα 
ΟἿΣ ϑδανιοὺγ ἴο ρῥγθοϊρι αθ Βἰμηβοὶ ί (Μαῖ. ἵν. ὅ. ; 1ᾳ[κ ἴν. 9.) ΤΙ 
Α80 ὅ)ὰϑ (ῃ6 βροὺ σποσο 1ἃ τνναϑ ρχοαϊοίθα {παῦ (Π6 Δδοοιηηδίϊοι οὗ 
ἀοβοϊαίϊοη, οὐ 16 Βοιηδῃ Θηβῖρηβ, μου] βίαπα. (ΠΏ δη. ἰχ. 27.; 
Μαιξ. χχῖν. 16.) βοϊοιῃηοῃμβ ρογίϊοο νγἃ8 βιζυαἱδα ἴῃ {π6 οδβίθγῃ 
[τοηΐ οὗ {π6 ἰδιρῖθ, ορροβιίθ ἴἰο 6 Μοιυπί οὗ ΟἾἸ᾽νοβ, σβοῦα οὔσ 
Ιμογὰ τννδβϑ δι εὐϊηρ τ μθη [18 ἀἸβοῖρ᾽88 οϑῖηθ ἴο ΒΟΥ πἰπὶ {Ππ6 σΥΆΠάΘῸΓ 
οὗ 118 ναγίουβ Ὀ.]]άϊηρΒ, οὗὁὨἨ τ ιϊοῃ, ρταπα 88 {ΠῸῪ γογο; μα 8414, {86 

1 Απτίᾳ. Δαυά, 110. χν. 8 δ. 5. Απιΐᾳ. αᾶ, ο. 11. ὃ 8. 
8. Οἵ ιδὸ βαιὴβ Κπὰ τῖτα (Π686 ρογίίςοσϑ, οἱοἰβίουβ, ΟΥ̓ Ρΐδζζαβ, ἵνογα ἀοπθτῖοδβ ἴπ6 ἔνθ 

Ῥογοοοβ ἡ μὶοἢ βυττουηᾶοᾷ {Π6 ροοὶ οἵ Βεοιμοβάα. (Φοβη ν. 2.) ΓΓΒ6 ρμοοὶ τν88 ργοῦυδοὶγ 
ἃ ῬΟΘηϊΑρΟΠ, πα {Π6 μἱα 2.85 τοιπὰ ἰδ ογα ἀοδίσησα ἴο δ] 0 Υ ΠῸΙΏ [6 νυ οδί Ποῦ [116 πλ}0}- 
τάδ οὐ ἀϊδοιδοά μούδουα πὸ ᾿ὰγ ναι (ὉΓ ἃ σαγα ΟΥ̓ {ΠῸ ταϊγασ]ουδ νλσίιο οὗ (Ποδ8 
ΔΙΌ 75, Φοπηΐη8᾽5 ον Απτᾳ. ν. 207. 
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"ἔπι τγῶ8 ΔρΡργΟδ Πρ ΠῚ ΟΠ6 βίομο ββουἹὰ πού Ὀ6 Ἰο ἀροπ 4π- 
οἴβοσ. (Μαιι, χχῖν. 1-- ὃ.) ὙὍΤῊ]Β οαϊοτταοβί ὁουσί Ὀαΐηρ' δϑϑὶσηθᾶ ἰοὸ 
16 Οἰδμ]6 ρῥγοβαϊγίθθ, (86 “68, σῆὸ (ἃ πού ψογβρ ἴῃ 10 {Β6.ι- 
βοῖνϑ, οοῃοοϊνϑα {μαῦ 10 τοῖὶρῃΐ Ὀ6 αν ]ν Ραΐ ἴο ῥγοίδηθ 1868: [ὉΓ 
Ἰιοστα ψὸ δηᾶ {παῖ {Π6 ὈΌγοΓΒ δη 86.106 γ8 οἵ δῃϊγη8}8 ἴῸΡ βδοῦ ῆοθ5, δπὰ 
αἶδο [6 ΤΟ ΘΥΘἤΔΗρΡΘΙΒ, Πα βία Ποποά {ῃοιηβοῖνοθ; τὑη1}} «6888 
Ομ γῖβί, αὐνίηρ ὑμοπὶ 1ηο Βα ἰββίοη ὈΥ {86 σγαηάθαν δηᾶ αἀἱρητ οὗ 
18 Ῥδύϑοι δηα ὈθμδυΟυ, Οχρο] ]οα ἤθη, (6  ησ (μοὶ ἐμαὶ Σὲ 188 
6 Ὠουδθ οὗ Ῥσαυοὺ 290. αἷΐ παίέοηδ, απὰ ἰπαΐ 1 δα δ χεοϊδνθ β8ηὸ- 
ΕΪΥ, δπαὰ γγαδ πού 0 ὈΘ6 ῥγοίβῃθα, [10 18 ποῦ ᾿πργοῦδῦ]θ, (δαὶ [86 
οϑρίαϊηϑ οὗ ὑπὸ ἰδίηρ]θ, ὅγὙῖο Ὑ6ΓῸ ΟἸΘΟΥΒ {Παὺ δα {86 σαγο δπά 
οἰδτῦρο οὗ 1, Ἰοῦ ουν {818 οουγί ἴῸΓ Ρχοῆϊ δὰ δἀνδῃίΐαρθ, δπά ἰμαὺ (86 
86116178, ἰο οΘογηρθηβαία ὑμοιωβαῖνοθ Ὁ. Ὑδδὲ ἰΠ6Υ ῥαϊᾶ [ον ἐμοὶγ (8068 
ἈΠ δβοϑαίβ, ϑαῆς 8 ὉΠ] υδὺ Δπα Θχουθιαηῦ ραῖη : δπά μαύ (818 Οἰγουτα- 
βίδῃοθ οδοδβ ΟΠΘΩ 118 Ὀοϊπρ 0311. ἃ 8. ἄδῃ οὗ {πῖονοβ.ὃ (αι, χχὶ, 12, 
18.; Μαῖκ σι. 1ὅ---17.; 1 χῖχ. 45, 46.) 

2. ὙΥΙπ [86 Οουτὶ οὗ [86 (ἀοπῦ]οβ βίοοα 86 ΟΟΥΕῚ ΟΕ ΤῊΒ 
ΙἸΘΒΑΕΙΙΤΕΒ, αἰν! 64 ἱπίο ἔνχο ρᾶσίβ οὐ σουγίδθ, [88 ουδασ οὔθ Ὀοϊηῃρ 
ΔΡΡτορσγϊδίθα ο ἐμ6 οΙΏΘη, δηα [6 'πὴο Οὴθ ἴο {π6 τωθῃ. ΤῊΘ 
Ονιτὲ οὐδε Ῥροπιόη νσὰ8 βαραγαϊθα ἔσοτα (μα οὗ {η6 (θη Ὲ}165 ὈΥ 8 Ὁ 
βίοῃβ Μ18}} οΥ ρασγιοῃ, οὗἉ οἰαραηῦ οοπδβίσαοίοη, οα ΒΟ ἢ προ Ρ1 Αγ 
δῦ θαυδὶ ἀϊδίδῃοθβ, υγεδ ἐμοῦ ρ ]ΟῺΒ ἴῃ ασοκ ἀπά 1,αἰΐη, ᾿τωρογίϊηρ; 
{πα πὸ 4116} βῃουᾶ δηΐου ᾿πίο {86 ΒΟΙῪ ρΪδθθ. Τὸ {Ππ|8 νγ8}} δ, 
Ῥδὰὶ παοϑῦ δυ θη} ῦ Δ] 0.868 ἴῃ Εὑρἢ. 11, 18, 14.: Βκέ ποιο ἱπ Ογὶβέ 
«ὔοδιιδ, ψ6, τοῦιο βοπιοίϊηιε8 106 76 αὔαν" ΟἿ, αγὸ πιαάε πίσὴ ὃν ἐδ ὀϊοοά οΥΓ 
Ολγίβές Υ ἦδ ἐδ ΟἿΣ ρϑασθ, τοῖο λαίῇ πιαάθ δοίδ ὁπ (πηϊίοα Ὀοίὰ 
«΄ονγ8 δῃὰ Οδη [168 ᾿Ἰηΐο ὁπ6 ΘΠ ΌΓΟΙ), απΩ λαίΐ ὄγοΐοη, ἄσιοπ [. 6 τα! 4416 
γν8}] οὗὁἨ ἁ ραγ οι δεζισοεπ μδ; Ὠανὶηρ ΔΘ ΙΒΠ6α [Π6 Ἰατν οὗὨ ογάϊπβηοοβ 
ὈΥ τ ΔΙΟΝ,, 88 ὈΥ 16 ν᾽8}] οὗ βαραγαίϊοη, θοίῃ «6718 δπα (ἀθῃ 1168 Τ6ΓῸ 
ποῦ ΟἹΪΥ ἰκορύ δδυῃᾶοσ, Ὀυΐ α͵8ὸ δ΄ γψαγίδῃοθ. [}ἢ {818 οουτί 8 {Π6 
ΤΓΘΑΒΌΓΥ, ΟΥ̓́ΘΣ δρϑὶπβί ψν ἰοῖ (γϊβύ δαί, δπὰ θθμ6] ἃ μον {π6 Ῥθορὶβ 
{γον {μοὶ νοϊαπίασυ οἴἶενγίπρ ᾿πίο 10 ἴοὸγ ἐγ ἰβδιηρ; (86 νἹοῦτη8 
αηα οἴθον (ἰηρΒ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ [ῸΓ (16 βδουιῆοθβ (Μα χι!. 41.; Φολη 
γι}. 20. 
Ῥεραν 186 οουγὺ οὗ 1806 ποθὴ, σΠΙΟΝ τγὰ8 ὁ ΒῖρθοΥ στουπά ἴΠδ8π 

{Πδὲ οὗἩ (86 Οὐθπε} 68, ἔπ γο τπῦὰθ δῇ ϑοθηΐ οὗ πέίθθῃ ϑίθρβ ᾿πίο {ῃ6 
ππὸρ οὐ Μοης Οσιγί: δα 80 081161 Ὀαοδαβα 1Ὁ γγχὰβ Δρργορτιαἰδα ἴὸ 
1Π6 ψοΥΒΠρ οἵ [16 πι4]6 1βγαθ] 68. [1 [0686 ὑνγγχο Θουχίδβ, οΟἸ]] δ οὔ νοὶ 
[οτταθα {π6 Οὐοεγέ οΥΓἹ ἐλ ]εγαοίἑἐε5, οτο 1ῃ6 Ῥθορὶθ ργαυΐην, νὰ 
Δρασὺ ὈΥ ΕἸ Πη86}}, ἴῸΣ (Π6 Ῥαγάοῃ οὗ 18 81π8, ὙὙ8116 Ζϑομδυιϑῃ νγ88 
οἴδεγσϊπρ ᾿ποθηβο Ὑ ἢ] [Π6 βαποίπαγγ. (1μ0Κ6 1. 10.) 

ἃ. ἸΤΡΑ [6 οουτγὲ οὗ ἴῃ6 1Βγδ6} 1168 838. {παὖῦ οὗ {86 ῬΕΙΕΒΊΒ, 
ὙΠΟ τῶ βοραγαίθα ἔγοτῃ 1 ΟΥ̓ ἃ ἰο γ7ὴ]}1, οὔθ οὐδιὺ ἴῃ ΒεΙρ , 
ΤὨῖ8 ᾿Ἰποϊοδβισα βδυστουπαρα ἐπ6 4]18γ οὐὗὁἨ Ὀυτγηύ-ΟΥ ΓΙ ρΒ, δπα ἴο 1{ (6 
ΡΘΟρΙ6 Ὀγουσμὺ {ποὶν ΟὈ]ΔΕΟΩΒ δηα βου ῆσοβ: δυΐ ΑΝ Ῥυϊθδίβ δ'οπθ 
ὙΓΟΓΘ ροττωϊ ἰοα ἴο οδηΐοσ ἢ. ΕὙοτὰ {Π18 οουτ ὑπεῖνα βίορα ἀϑοοπάρα 
ἴο (δὲ ΤΈΜΡΙ,Β ΒΓ ΟΕ 80 ο4]16, ψ ΠΟ 8 αἰνἀοα ᾿ἰηΐο ἰῃγ68 
Ραγίβ, {86 ροτγίίοο, [86 οὐΐει βδποίθδγυ, δηα {(μ6 ΠΟΙΥ Ρ]8066. 

(1.) [π τς ῬΟΒΤΙΟΟ πότ βυβροηαοα {86 Βρ] 6 πα! γοίϊνα οἴου πρΒ 
τοϑθ ὈῪ {86 ρῥἱεῖγ οὗἁὨ νϑγῖουβ παν ἀι4}8, Αὐηοηρ' 118 ΟἾΠΕΓ ὑΓθαΒΌΓ68, 

5 Πρ. Ῥοδγοοβ Ουπιηοηγ, νοΐ. ἱ. οη Μδιι. χχ'. 18. 
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ἐμθτθ γὙ͵88 8 βζοϊἄθῃ (8016 ρίνοῃ ὈῪ ῬΟΙΏΡΘΥ, ἰοροῦθοῦ ὙΠῈῺ βουογαῖ 
ἰάθη νἱβθβθ οὗ Ὄοχαυϊβδιύα ὑγουκιιδηβηῖρ 88 Ὑ76}} 88 Οὐἁ ἸπῃπΊΘ 86 81ΖΘ : 

ἫΝ Ψοβορθμβ σοϊδίθ {μαῦ {Π6 ΓΘ σατο οἰυδίουβ 838 [811 856 ἃ ἵδη. Απᾶ 
6 δ4άβ, ἐδπδὺ 411} δυουπά σγοσὸ χοᾶ τ. δηα αἰβρίαγϑα {Ππ6 ΒΡ0118 ἀπά 
ἰγορῖο8 ἑδκϑα ὉΥ Ἡογοά ἔτοπι (86 Βαγρασίδηβ ἀπ Ασαθίαπβ ὙΠεβ 
νοΐ οουϊηρβ, 10 δῃου α βθϑῖῃ, γγ γα ὙἹβ10]6 δ΄ ἃ ἀἰδίδμποθ ; ἴοσυ. ὑμ θη 
“688 ΟΠ τὶ δὶ τσὰβ εἰσ οὐ {16 Μουπί οὗ ΟἾτνοθ, δπα [8 αἸβοῖρ 68 
ΟΔ] 16 8᾽Ά8 αὐϊοηοη ἰο [86 ἰθιηρ]6, (Π6Υ ροϊηίθα ουΐ ἰο Βἷπι [86 σίγὲς 
ΜᾺ τοῦ 10 δὲ δαογωϑᾶ, (10Κ6 χχὶ. ὅ.) ΤῊΒ ΡΟΥΘ μια 8. γεσῪ 
κεὶτὴ Ροσίᾳ! οὐ ψαΐθ, ψ]1Οἢ, ᾿πβίοϑα οὗ [0] πηρ, ἀοοῦβ, τγϑ8 ἔσῃ θα 
νὰ ἃ ΘΟΕ ΒΑΡΎ ]ομΐδη σοὶ, οὗἨὨ τυϑηγ οοἰουγθ, {πδὺ τογϑσα! ν 
ἀοφποίοα {Π6 πηΐνοῦβα. 
πὶ ΤῊ6 ΒΑΝΟΣΌΑΒΥ οσ ΗΟΪΥ ἘΪδοθ νγᾶβ βοραζγαίθα ἔγοτῃ [Π6 ΒΟΙγῪ 

οὗ δοΪοβ ΌΥ ἃ ἀουῦδὶβ νδὶ], ψ ΒΙΟἢ 18 Βαρροβοα ἴο μβανθ Ὀθδϑῃ {Π6 γϑ]] 
[μα νγῶᾶϑ τϑηῦ ἴἢ ὑτϑῖη δ ΟΟΥ ϑανιουσβ οσυοβχίοη: ἰδ8 δ ]6- 
ΤΩΒ ΊΟΘΠΎ ροϊπϊησ ουὐ {πᾶ} {π6 Βοραταιοη θοΐν θοὴ 68 δηᾶ ΟἰθμΈ}]168 
48 ΔΡΟ]ΙΒΠ6α, δηὰ {παὶ {π6 ὈΥγϊν!]θῦα οὗ [86 δισῇ ῥσίθδὶ νγὰθ οομι- 
τηπηϊσαίοα (0 4}} τωδηκὶ πα, τγὸ ταῖρσηῦ Βοποδέοσί ἃ μανθ δοοθῖβ ἰο {86 
[ΠΡΌ οἵὁἨ στῆσα ἱμγουρὶι [86 ὁῃ6 στϑδί τηθαϊδίοσ, «}6ϑὺ8 ΟἸὨγὶβί. 
ΗΞΡ. χ. 19----22.). ΤΒῖδ δογγοβρομαθα τι (6 ΗΟΙΪΥ ῬΊδοθ ἴῃ ἐδ 6 
ΓΑΌΘτδοΙ6, [1 1 τοτο μἰδοοᾶ (ῃ6 (ἀο]άρη Οδαδιοειοῖν, 186 ΑἸὰν οὗ 
Ιηόθηρθ, δά {86 Ταρίρ οἵ βμθν-Βγθαᾶ, [π 186 δῃποχϑὰ ϑηρταυίηρ 
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8. Τοργοβοηίοα (πὸ ἴοστα οὗ {πὸ ΟΟΙΡΕΝ ΟΑΝΌΙΕ-ΒΤΊΟΚ 88 10 νγὰβ 
δοία δ] σατο ἴῃ {86 τὶ υπιρθαὶ Ῥγοοθβδῖοι οὗ {μ6 Βοπηδη (ἀθπογαὶ 
Τιίαβ; δπὰ (μ6 [Ὁ]οσίπρ Θηργανίηρ ΟΣ 8. ὑπ6 ΤΆΑΒΙΕῈ ΟΕ ὅ5εν- 
ΒΒΕΑΡ, (ου ψ 10} ποτα ρἰδοθα ὑγοῖγθ ἰοᾶνθδ, δοοογάϊηρ ἴο ὑῃ6 πυτϊη- 
ὈοΣ οἵ [86 {γ1068 οὗἉ ἴδγαο],} στ ἃ οαρ ὕροι ἴ{, ἀπ τὰ το οὐ [88 
βηοΓοα ἱσπιροίβ, τ Β1οἢ 6Γ6 ϑοα ἴο ῬγΟΟΪαῖτη {Π6 ΥὙϑ ΑΓ οὗ «ΨυὈ1166, 
85 ΤΠΘΥ ὙΟΓΘ αἰδὸ οαγτιθὰ ἴῃ [Π6 βϑῖηθ {τ ρἢῃ. ΓΙΟΥ͂ ἀγο οορὶοα 
ἔγτοτα (6 ρῥἰαίθα ἴῃ Β απ 8 ΤΥθδιῖδα οα {86 ὅ3'Ρ0118 οὔ {π6 Τϑηρ]ο οὗ 
]ογυβαϊοιαῖ, ὑῃ6 ἀγαιηρδ [0Γ τ ΒΙΟΝ 6ΓῸ τλθ δ Βομμθ ἰοναγαβ 
{86 οἷοθα οὗ (86 βουδηΐθοηί οδηΐυσυ, ψθθη {86 ὑπαμρμαὶ Αὐτὸ οὗ 
ΤιυΒ γ͵γδὁ8 ἰπ 8 τοῦ βαίζον βίαϊθ οὗ ργεϑοσυδίίοη {μδῃ 1 ΠΟῪ ἰδ, 
ἔγοσα 186 Σ] υΥ168 οὗ τη6 δῃηὰ ψθδίμοσ. 
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(3.) Το ἩΟΣΥ ΟΣ ΗΟΙ1ῈΒ τσαβ ὑνγθηΐυ οὐδ᾽ 8 βαυατθ. ΝῸ Ῥϑύϑοῃ 
Ὑγ88 ΟΥΘΙ Δαταϊ 64 Ἰπίο 10 αὶ {6 ΒΙρᾺ ρῥγίθβί, νμὸ θπίδγοα ᾿Ὁ ομο6 8 
ΥΘΑΓ οὐ {86 στειλῦ ἀδΔΥ οἵἉ δἰοποιρμδηΐ, (Εἰχοά, χχχ. 10.; 1,6υ]ῖ. χνὶ. 2. 
1ὅ. 84.; Ηδφῦ. ἱχ, 2---7.) 

Μαρυϊβοοπῦ 68 [86 τϑϑῦ οὗ {ῃς ϑδοτϑᾶ οἀϊῆσο τῦδϑ, 10 γγχα8 ᾿πδηϊ οἷν 
Βυγραβθθα ἴῃ ΒρΊ μουν ὈΥῪ {86 7ππὸν 7 πιρίο οὐ ϑαποίμιαγῳ. ““Τιβ ἃ 
ῬΘΆΓΘΠΘΘ,᾽" Βοοογαϊηρ' ὑο ΨΦοΒορθτι, “ δαὰ ουθσυτίηρ ἰμδὲ οου]Ἱά βίγῖΚθ 
86 τη ΟΥ̓ Αϑίοῃ ἢ ([6 βῖρηῦ: ἴῸΣ 1ῦ )88 ΘΟΥΘΓΘα ΟΠ ΘΥΘΙῪ 5146 τ ἢ 
ΡΪδΐθβ οὗ οἰ, 80 (παὲ τ βθη {Π6 8. το86 ΡΟΠ ἰδ, ἰΐ τοβοοίθα 80 
Βίγοηρ' δηα ἀ422]1πρ' 8Δῃ ΘΠ ]ροηοθ, ὑπαὶ (ἢ 6 6γ6 οὗὨἉ {π6 βροοίβίοσ νγ8ϑ 
ΟὈΪροα ἰο ἴση ΑἸὙΑΥ, ὈΘΙΠρ' ΠΟ ΠΟΤῈ 806 ἰο βυδίαϊῃ 18 τϑάίδποα ἴμ8Ὲ 
186 Βρίο μου οὗ (89 βῃπ. ΤῸ εἰγαῆροτβ ὙΠῸ ὍΕΓΘ Δρργόβομῖηρ, 1 
ΔΡΡΟΔΑΓΘΑ δ ἃ αἰδίδῃσα [2 ἃ τηουηΐαϊῃ οονογοα ὙΠ ΒΟΥ, [ῸΣ ΠΟΓΘ 
1 τγᾶβ ποί ἀδοοσζαϊθα 1 ῥἱδίοβ οὗ ροϊᾷ, 10 νγᾶβ δχίσοι θυ ΜΔ 6 δηᾶ 
οὐδύοσϊησ. Οἱ (86 ἴορ 10 μαᾶ βμδυρ-ροϊηϊθα βρικοβ οὗ ρο]ά, ἴο ὕσγθ- 

᾿ Ἠδάγ. Βοϊαπάπθ ἀθ ὥ'Ῥο 8 ΤοαρΙΐ ἱπ Ατοὺ Τιίδηο Ποταδο οοηβρίουΐδ, ἸΤτα)εοιΐ δὰ 
ἩΠοησση, 1776. ὅὃνο. 

3 (οάν π᾿ Μοβε8 δηὰ ᾿δγοῃ, Ὀοοΐς ἰϊ. οἰ. 1.; Φοπηΐηρδ8 δονίεῃ Απεϊχαϊεδ, Ὀοοκ ἰἱ, 
“δ. 1.; βου! Ατομϑοϊοσία ΗοΌταϊοδ, ΡΡ. 204---220.; Βοδυβοῦτο᾽ Β δηὰ Σ᾿ Επίδη Β [Π|7Ὸ- 
ἀυςιίοη. (Βρ. ῬΥ ἰβδοπβ ΤΉ ΘΟΪ, Τυγδοία, νοἱ. 111. ὑῃ. 145---150.) Ῥαᾶγϑδϑι, Απιεϊᾳιυϊίί86 Ηθ- 
Ὀγδῖςδ, ΡΡ. 196--- 208. ; Βυιιπίηζε, Απίᾳ Ηρδτ, ΡΡ 168---Ἰ 72. 
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νοηΐ 8ῺΥ διγᾷ ἴσοπὶ στοβῦπρ ρου 1ξ δῃά ρο]υϊηρ ᾿ς, ὙΤΒΟΓΟ σσογο," 
ΘΟΠ πιι68 ἴΠ6 “618 ΗἰδίοτΊδη, “ ἰη {παὖ θυ] ἀϊησ βου ταὶ βίοποβ ψῃϊοῇ 

. Ἴ6ΓῈ ἔογίγ-νο οὐ108 τὰ ἰοηρίῃ, ὅγε ἴῃ Βοῖρἢΐ, δη ἃ ΒὶΧχ 1ῃ Ὀγοδα ἢ." 
ὝΝΏΘη 411 [8686 ὑπ1ηρ8 Δ΄Θ ΘΟΠΒΙἀογοα, ΠΟῪ πδίαγαϊ 18 (Π6 ΘΧοΙ μηδ οη 
οὗ 186 αἰβοῖρ]θ8 ψ Βθη υἹουσίηρ {818 ᾿Ἰτητθηδο θυ] ηρ αὖ ἃ. ἀϊβίβηοο : 
Μαϑίογ, 566 τιολιαΐ ΜΑΝΝῈΒ 9177 ΒΤΟΝΕΒ (ποταποὶ λίθοι, ψαῦ ὙΘΙῪ Ἰαγρα 
ΒίΟΠ68), ἀπά τολαΐ ΒΌΙΠΌΙΝΟΒ ἀγὰ ἦγε] (Μαυκ σχὶῖ, 1.); δῃπᾶ πον 
ὙΜΟΠΘΟΥῺΪ 18 {π6 ἀφοἸαγαίίοι οὗ οὔῦ [μογὰ ὍΡΟΙ {818, ΠΟῪ ὉΠ] ΚΟΥ ἴο 
6 δοοοιαρ] 1864 Ὀοέογα {Π6 τα οὗ θη ὙΠῸ ὑγο γα ΤΠ θη ᾿ἰνηρ Βμου]ά 
οΘᾶ86 0 αχὶϑδί. δϑϑεδέ ἐλομ ἐδοδο σγεαὲ διιϊαϊη9ε 3 ἍἽἽλογο εἤαϊ] ποὲ δὲ 
ἴ6 7 οπο βίοπθ ροπ αποίδογ ἐπαΐ 5ιαϊΐ ποέ ὅδ ἑΐγοιοπ ἀοισπ. (Μαυϊκ χῖ. 
2.) Ἰωογὰ Νυρδηΐ (πιο ἰγανο]οα 1ῃ Ῥδ]θϑίϊπα ἴῃ 1844) [808 46- 
ΒΟΓΙ68 βοπιθ οὗ [Π6 ἰαγροδβί οὐ [Βοβα βϑίοῃμϑ βίο ἰοσηθα {πὰ δποϊθηΐ 
ψ8}} οὐὗἨ 186 ἰθαρ]6: “ 1)ὰρ' ὰρ ἰο {86 ἔουπαδίίοηβ Ὀγ ΤιΐαΒ, {Π6 γγ81}8 
οὗ 1π6 ἰδ ρ]6 ἀγθα ΓΘ ΠΟῪ ΟΟΙΩΡΟΒΘΑ, ἴον {Π6 τηοϑὺ ραγί, οὗ [86 δῃοϊθηΐ 
Βίοῃθθ, ϑοιῃὴθ οὗ {Πποβ6. . . . πῃ {86 Βοοοπά (16. ἔγοτη (Π6 στοά ἀγΘ 
ΟΓ6 ἰμδη ὑνθηΐγ -ἔνα ἴδοῦ Ἰοηρ; Ὀὰΐ ΠΟ αϊΒροδοα ἴῃ {86 1γ8}} αἰΟΥ 
ἃ. ΤΊΔΠΠΘΥ ΜὮΙΟΝ Βῃον8 παῦ {[ῃ6 ὙΠοΪ6 88 θθθὴ σοῦ}, ποὺ ομ6 Χ6- 
ἰαϊηϊηρ {Π6 Ῥοβιϊίοῃ [ὉΣ Ὑ ὮΙ Ὁ ψγὰ8 βγϑῦ βόσῃ, δὰ ῃογα ἴῃ [Π6 
βυβὺ θυ] ϊηρ 10 ττα8 ἰαϊὰ. ΤΠ ῬσορΡΒΘΟΥ 88 Ὀθθη δοχηρ]οίοα ἴο {116 
ΨΘΓΙΥ ἰοἰΐον. 5. ΠΙΩΡΓΟΌΔΌΪα 88 {818 ὑγοαϊοϊίοι πχυϑὺ ἤᾶνο ἀρρθϑαγθᾶ ἴο 
{ῃ6 ἀϊδοῖρ]68. αὖ ὑπδῦ {ϊπι6, πὶ {π6 βῃοτῦ βρᾶθθ οὗ {διγίγ-ϑθνθῃ Ὑθδγβ 
αἴθογ, 1Ὁ γγ88 Ἔχϑοί! Υ Δοοοιηρ ]ΒΠ64 ; δηα {818 τηοϑῦ τηλρηιβοθηΐ [οΙΏΡ]6, 
ΜΠ Οἢ (86 96 })78 δα ]1ΓογΆ]Ὺ ἐαγηθα ἰηΐο ἃ ἀθῃ οὗὨ [μϊονθ8, [βγουρσἢ 
{Π6 τἱρμίθουβ ἡυἀρταθηΐβ οὗ (ἀοά ὑροη {μαὺ τὶς κα πα δραπάοποά 
πϑίϊοπ, γ88 αἰ ΟΣ ἀοδίγογοα ὈΥ {Π6 ΒΟΠΔΠΒ Α. Μ. 4078 (Α.}. 78), 
ἴῃ {16 βδπι6 χτηοηῃίῃ, δηἀ οἡ {86 βϑῃγθ ἀδὺ οὗ Τῃ6 τηοηίἢ, οὐ ὙὮ]1Ο 
ΘΟΪοΙΩΟΠ Β ἰθαρ]6 μδα Ὀθθη σαβοα ἴο {886 στουπα ὈΥ (86 ΒΑΡΥ]ομιδπβὶ 

Βοῖὴ 186 ἢγβὺ δῃηα βϑοομα [θα ρ ] 68 6 γα οοπίθιρ θα Ὀγ [86 «“ονγ8 
ΜΠ} {π6 ΒΙσμιοβὲ σονόσοηοθ ΟΥ̓ {μοῖν δδοιποηδίθ τοραγὰ ἴοσ {86 γί 
16 ΏΡ]6, αηὰ ἔου ΘΥΌΒΔ] ΘΟ, ΙΓ] τ οβο Μν 4118 1ὑ νγ88 01}, γ Βανα 
ΕΘΟΥ̓ΘΓΆΪ ἸΠΒίβῃμοοβϑ 1 ἰθοβα Ῥβδὶτοβ το ἢ ΟΓΘ ΟΟΙΩΡΟΒΟα ἀυσίηρ (16 
ΒΔΌΥ]ΟΠΙΒἢ οαρ  ν"ν; δπα οὗ {Π6ῖν ῥσγοίουμπα γϑπογαίοι ἔοὸσ [Π6 βοοοπά 
(6016 ὅχΧ6 Βᾶνα τορϑαϊθα δχϑιρῖθβ ἴῃ 186 Νονν Τοβίδπηθηί, ““ ΤΠΘΟΥ 
σου ]Ἱά ποὺ ὈΘΆΣ ΔΗΥ͂ ἀἸβγθβρθοί ] οΥὁ ἀἰϑΒομΟΌΓΔΌ]6 (ἰὴ [0 Ὀ6 8814 οὗ 
11. ὙΠ ᾿ϑαβϑέ 1π]υσγίουβ αραύ οὗ ἰῦ, τθ8] οὐ δρργθῃθηαθά, ἱῃβίδηυ  Υ 
αὐναΚοηρά 4}1 [ἢ6 οἤοϊοῦ οὗ ἃ 67, δπα ψϑ δὴ δήγοῃϊς πϑνοσ ἴο Ὀ6 
ἔογσίνθῃ. ΟἿΥἿ δανουσ, ἴῃ {π6 σοῦγβο οὗὨ ἢ18 ρα Ὁ]16 ᾿ηδυγιιοί! ΟΏ8, 
ΒΑΡΡΘπΙηρ᾽ ἴο 88 Υ, .7]2εδίγον ἐλὲβ ἐοπιρίο, απά ἐπ ἐγδ ἀνε 1] ιυἱϊ γαῖβ6 τέ 
Ὁ ασαΐπ («οἰ 1. 19.}), 10 νγα8 φοπδβίγιι δα Ἰηἴο ἃ οΘοπίοιηρύαουβ ΑἸβγοβρθοῦ, 
ἀεβιρσηθαὶν ἐμτονα οὐδ ἀραϊηδὺ [π6 ἰθρὶα: 18 γογ 8 ΠΟῪ ἀ6- 
Βοοπ δα ἰηίο {86 Ὠραγὶ οὗ ἃ 6ὁγγ, δᾶ Κορῦ τδηκ]ηρ ὕΠ6γ6 [ῸΓ βανθγαὶ 
ὙΘΆΓΒ; ῸΓ ὍΡΟΝ Ἀ18 ὑ{18], {Π18 ἀθοϊαγαίϊοη, ἣν Ὠιοἢ 1Ὁ 88 τα ΡΟΒΒ1 016 [ῸΓ 
8 760 Ἔνϑὺ ἰο ογροὶ οὐ ἴο ἔογρινθ, νγ88 ᾿πητηθ ἀἸδίθΥ ΑἸ] ρα ἀραϊηδῖ 
Ηἷπὶ 88 Οἷς ψὴ (86 πιοϑὲ δἰγοοουβ σα] δπα Ἰπαρὶοὶν : (Π6Υ ἰο]ὰ {6 
οουτί {ΠππῸ Ὶ δα Ποαγὰ [πὶ ΡΟ ]ΠΟΙΥ δββογί, 1 δὴ 80]6 (ο ἀΘβίγου [18 
Τοηλρ016.. Τηδ σαποοὺγ δηα ν᾽] πο. ὙΠ6Ὺ 84 οοποοϊνοα ἀραϊηβί Ὠΐτ 

1 Ζόβορῆυβ, Απεὶᾳ. Φυὰ. 110. χν. 6.1]. ὃ 3. 1)6 Β6]]. πᾶ. 110. ν. ο. δ. ξ 1--α. 
2. })γ. Ηαγνοοῦ δ [πιτοᾶ, ἴο (Π6 Ναὸν Ταβῖ. νοὶ]. 1]. ὑρ. 159. 16]. 
8 Τοτὰ Νυροδηι δ 1.Δη68, ΟἸ]αβεῖςδὶ διὰ ϑδδἼογοα, νοὶ. ἰϊ. ῃᾧ. 838.. Ἰωηάοῃ, 1846. 
4 Μδῖϊ. χχνὶ. 61. "" Τῇ [Ὸ]Πονν 8814}, 1 ὅπὶ 8016 ἴο Θοδβίσου [ἢ9 ἴθ ρ]ο οὗ αοά, δἀπὰ ἴο 

υ.}1ἃ ἴεν ἰὼ τῆγος ἐγ 5.᾽ 
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ἴον {18 Βροθοῖ, σι Βῖοἢ {ΠΟΥ ἱπιασὶ πο πα Ὀδθη ]θνο]]θα ἀραϊηβὲ [ῃ6 
τοι 016, γγὙὲβ ποΐ βοϊηρα ὮΥ 8]} (μ8 προ ϑυῦκ ΟἸΓΟΙΒίβ 668 οἵ (πα 6χ- 
ογυοιαίίπρ, δηα πυγοίομοα ἀθαίῃ ὑΠῸῪ Βα Ὠἷπὶ ἀ16: Ἔνθ 88 Β6 ἢυηρ 
ὍΡΟΙ {Π6 ογοβδ, ὙΠ ἱπβηϊία ὑπ υτρ ἢ, βοοστι, ἀπά δχυ]δίίοη, {Π6 Υ 
ὉΡΡταἀοα τὰ τὰ 10, σοπίοιμρί που! βμακίπρ {ποὶγ μοδάβ, δηά 
βαυϊηρ, 7Τήοι ἐδαΐ ἀεείτοψεεί ἐἦι6 ἐοπιρίο, απα διιϊϊαοδέ ἐξ ἐπ ἐΐγεε ἄαψε, 
δαυε ἐλυεεῖ} 10 ἐδλοιι δὲ ἐδδ δοπ οΥ Οοα, οοπις ἄοισπ Κγοπι ἰδὲ ογ035. 
(Μαῖι. χχνῖ. 40.)ὺ ΤΙ βυρογβίϊουβ νοπογαίϊοη, ὙΠ] Οἢ {818 ρΘΟρΙὶα 
δὰ ἔοσ ὑμποῖν ἰθηιρ]θ, ἔυγί μοῦ Ἀρρθαγβ ἔγσοσῃ {Π6 δοοουπὶ οὗ βίβρβϑη, 
ὝΒΘη 818 δάνογβασιθθ ὑσογο ὑπ θα φηα οοπίουπαοα ὈΥ {παὶ Βα ρουὶοῦ 
τ ἰδάοτα δηα [8086 αἰΒυ! ρ θΠ6α ρἸ ΕΒ τ οἢ ἢ6 ΡῬοΒββθδβϑά, ὑΠ6Ὺ γοσα 80 
Ἔχαβρογαίθα αὖ (Π6 υἱούοτυ 6 μδὰ σαϊποᾶ ουϑὺ ἴθι, (πδύ [Π6Υ βυθογηρα 

ΤΒΟΏΒ ἴο ΒΙΘΑΣ {πδὺ (ΠΕΥ δα ἤδατα Πτὰ βρϑαῖς ὈΪΆΒΡΒΘῚΥ ἀραϊηβί 
δΐουοε δηᾶ ἀρσαϊηδὺ ἀοα, ΤὮρδδβα ᾿πῆδηληρ 0Ππ6 ΡΟρυΪδοθ, {πΠ6 πᾶσ ὶβ- 
ἰγαῖΐββ, δὰ {Π6 «ον δῇ οἰ αγργ, [μ6 ΒΟΙΥ πιϑη ᾿γ88 861Ζβά, ἀγαρρϑα αγαυ, 
δηα Ὀτουρμὺ Ρείοτα [86 ϑδπμθαάση, Ηθγθ {86 ἔα]βο τὶ 5868, ΠΟΙᾺ 
{Π6Υ μιὰ ργοουτοᾶ, βίοοα ὉΡ δῃά βαϊ], ΤῊ]8 ρϑσβοπ Ὀδίογε γοῦ 18 οοη- 
{ἰπλυ8}}Υ υἱὐϊοσίηρ {86 τοδί ΣΘΡΓΟΔΟΒΓῺΪ ΘΧΡΥΘΕΒΙΟῺΒ ἀρδιηβὲ {Π18 βαογοᾶ 
ΡΪδοο', τηϑδηϊηρ [86 ἰδιηρῖθ. ΤῊ]8 νγαβ ὈΪΒρἤθιωυ πού ἰο Ὀ6 ραγἀοποά, 
Α 7υἀϊ᾽οαύίιγο σομηροδοά οὗἁ δὶρἢι ῥυϊθδὶβ δηᾶ βουῖθαϑ ὑοῦ ἃ Ὥθυοῖ ἴοτς 
σῖνο βυοῖ ᾿πιρὶ ον. 

“ ΤΏυ8, αἰβο, ψμθ πῃ δι. Ῥδὰ] σσϑηῦ ἱπίο (86 ἰθιρ]6 ἰο ρῖνα ρυ] 16 
πούϊοθ, 88 ῦϑ υ808], (0 {86 ῥγιθδβίβ, οὗ 818 βανΐπρ' ρυγῆοα δηὰ Ὀουπὰ 
ΑἰΤηΒ611 ὈῪ 8 σϑ]]ρίουβ ΨΟΥ δοηρ τὰ ἴον ΟΥΒΘΓ Ῥθγβοῃβ, ἀθοϊασηρ, 
186 ἔταο ὙΏθη {818 ΜΟΥ τῦδϑ8 Τη8Δ46, δηα {Π6 οὈ]αϊοηΒ Βα ψουϊά ΟΥ̓Γ [ὉΓ 
ΘΟΥ̓ΘΙῪ Ο0Π6 οὗὨ {Πεπὶ δὖ 18 ΟὟ ΘΧΡΘΏ86, ἤθη {86 ἰλπη6 οὗἉ {μοὶν γον 
Ὑγ88 ΘΟΟΟΙΩΡ Βῃ 64, δβομθ «6718 οἵ Αβὶα Μίπον, σβθη (86 βανθὴ ἄδγ8 
ῥγθβουιροα Ὀγ [86 ἰανγ ἼΓ͵Θ δἰπιοϑύ σοταρ]οῖοα, Παρρϑπίηρ' ἴο 866 ΐπα ἴῃ 
1Π6 ἔοι ]6, βίσυοκ ψΊ} ΒΟΥΤΟΥ δὲ {π6 βίσῃύ οὗ βιιο δ Δρργοβεπάθα ρσο- 
ἔαπδίίοη, ᾿πτηθα!αίο ὅσοι θα ἰδ 6 ὧν ἀξηημς ὝΠΟ 411 αὖ ὁποῦ συβῃρα 
ὍΡΟΣ Εἶπ δπα ᾿ηβίβη! ]Υ 861ΖΘα Πῖγα, γϑῃθτη ΠΥ Ἔχοϊαϊμιίησ, θη οὐ 
1εγαεὶ λεῖρ} ὙΤηῆῖε ἐξ ἐδλθ πιαπ ἰλαξ ἐεαολιοί αἷΐ πιόπ φυετν τοΐότα ἀφαϊπδί 
ἐλο ρεορῖε ((μ «6 ν78), απά ἐλο ἰαιο, απα ἰλιὲβ ρίαοο; ἀπά, βιγίλον, ὁτοισὴΐ 
Οτεολε ἱπίο ἐδ ἐεηΐρίο, απά λαΐΐι ροϊϊμέεα ἐξ λοῖψ ρίαοο. (Αοἰϑ χχὶ. 28.) 
ΤΒΟΥ βαϊα {818, Ὀθοδῦβθ (Π6Ὺ Πα 4 11{{1|6 Ὀαίογθ βθθὴ ΤΥορΒίιηιβ δῃ 
ΕΡΒοδίδῃ δίοῃρ τὶ Ὠϊπὰ ἴῃ [86 ΟἸΟγ, δπα ὑΠ6Υ ᾿πβί Ε]Υ Θοποϊυἀοά ἢ6 
μαᾶ Ὀτουρμῦ μὰ Ἰηο {π6 ἰδπρ]6. ἴὔρομ {818 {86 ὑ8ο]6 Οἱ νγ88 
Ἰγατη  ἸδύοΥ ταὶβρα ; 411 {8:6 Ῥθορὶβ αὖ ὁποθ τυ βῃθα {ΓΙ ΟΌΒΙΥ ροπ ᾿ΐπι, 
δηὰ ἀγασρθα δΐμὰ ουἱὐ οὗ {π6 ΤΘῃ1016, ἡ ΠΟΒ6 ἀΟΟΥΒ Τ6Γ6 ᾿πβίδηιν βῃυί, 
Βοΐπρ ἀοίοτταϊποα ἴο τηῦγαοῦ πἴτὰ, ΠΟῪ νγ}ὰ8 δυσὶ θα τὸ {πμ6 Βοτηδη 
ἰϊθαπθ, ὑμαῦ 1Π6 τΟΪ6 ΟΥ̓ τγᾶϑ πῃ ἃ σοϊωπηοίΐοη, Τὴ6 ὈΡΓΟΔΙ ΠΟῪ 
Ταϊβοα διθοηρ (86 6 ν)718, δπα {πον ἀσίοστωιπθα γϑβο  υὔοη ἰο ταῦ σιιθ 
(Ποῖν ΒΔ 48 1η 1Π6 Ὀ]οοα οὗ α ρογβορβ ὙΠῸ Πα βρόκθϑη ἀἰβυθβρθοί α }} γ 
οὗ {86 ὕἤθιηρ]θ, δῃα ψῆο ἐΠ6Ὺ Δρργεποπαθα μα δ οη Υ ργοίΐδποα 10 
ὈΥ ᾿ηἰχοάποιηρ το Ἰηΐο ἱΐ, ΝΟΥ δηᾶ 1] υβέγαϊα (86 ἀδοϊαγαίίοη οὗ 
ῬΒΙο; (παὺ 10 νγα8 οασίδϊ πῃ δηα ᾿που 8 0]6 ἀοαί ἢ [ῸΓ ΔΠΥ Οη6 ΨὮΟ νγ88 
πο ἃ {6} [0 βού ὶβ ἔοοῦ ὙἹη {Π6 ᾿πποῦ οουγίβ οὗ {86 ἐθτηρ]8.᾽" 3 

ΤῸ ΟὨ]Ὺ τοιηδῖηβ ο δα, ἐμαὺ 1ΐ Δρρθᾶγβ ἔγοϊωῃ 86  ΓᾺ] Ῥϑββαρθβ οὗ 
βοτγρίυτο, (μαὲ “ἐδὸ 9678 δα 4 θοὰγ οὗ βο] 1οσβ ψγῃὸ συατάθά {9 

1 Αοἰ Υἱ, 18. 3 Ἡδγποοῦ δ [πιγοὰ. νοὶ. ἰϊ. ὑρ. 166---169. 
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Το ΡΪ6, ἴο ργϑυθηῦ ΔΥ αἰβίασῬδησο ἀπαγίηρ (86 ταϊηἸβίγαι Ιου οὗ δα οἢ δὴ 
ἱπηΤ 686 ΠΌΤΟΥ οὗ ῥγιθϑίβ δα [ανι68. Τὸ {118 συπατὰ ῬΊ]αῖο γοβοιτοῦ, 
τ ἤθη Βα βαϊὰ ἰο {μ6 ομϊοῦ ῥγιθδίβ πὰ ῬΠδγίβοοθ γΠ0 παῖ θα ἀροὰ 
ἴο ἀσβῖσα Β6 ψου]Ἱα στρα {π6 βορυϊοῖτο βοοῦσα: 7 λαῦς α τοαΐεῖ, φθ 
ψοι τοᾶψ, απὰ πιαΐε τξ αϑ δοσιγε α8 γε σαπ. (Μαίϊ, χχνὶ!. θὅ.)ὺ νοῦ 
[Π686 συαιαβ ὁη6 Ῥθύβοη διδα [ἢ 6 ΒΌΡΓΘΤαΘ Θοϊηπιδη, 80 ἴῃ βου τὶ 
Ὀΐδοθβ 18 6] {Π6 ΘΑΡΤΑΙΝ ΟΕ ΤῊΕΒ ΤΈΜΡΙΕ (Στρατηγὸς τοῦ “Ἱεροῦ), 
ΟΥ ΟἰἶοοΥ οὗ 1π6 ἴδαρὶο συδγὰ. “Απά 88 (Π6Υ βραῖϑ πηΐο {86 Ῥθορῖβ, 
1π6 ῥγιθδίβ δῃὰ {16 σαρίαϊη οὗὨ [Π6 ἰδηρ]α δῃὰ {86 δ'ιειδιά ἀποθοθ οϑιὴθ 
ΠΡΟΣ {μοηχ.᾽ (Δοἰβ ἰν. 1.» ν. 2ὅ, 26. ; Φοδῃ συ. 12.) Φοβαρῆυβ πιθη- 
{108 βΒυο ἢ δὴ οἴἶοογ., ὁ [1{ βῃου]ᾶ βοϑὰ ἰμδί {818 ΟἸ ΟΣ νγὰβ ἃ 6 ν, 
ἔγοσα (86 οἰγοιμηβίαποθ οὗ δ18 δϑϑιβίϊπρ {π6 ΒΙρῊ ῥγϊθδὺ ᾿π δγγοϑδηρ 
(Ὦο86 ο ὙογΘ ἀδοιηθαᾶ ἴο Ὀ6 βοάϊουβ, τιμουΐ (86 τὐογυθηίζοη οὗἁ 
186 Ποιηδη ργοουγαΐοῦ. 

111. Βοβιάθβ {Π6 ἐβθιηρ]6 δ Ψ συβαίθπι, ὑνγο ΟἴΟ.Β ΟΓΘ ογοοίοα, ν]Ζ. 
οη6 ἴὴ Εργρί, δπὰ ῥά ἘΝ οῃ Μουμπῦ (ἀοΥΖίμι, οὗ ον {86 [0] οἱ; 
Ποΐ66 ΤΙΔΥῪ δ6 ποῦ υπδοςορίδθ]α ἰο {π6 ΤΟΔάου: ---- 

1, Τὸ ΗἩΈΤΙΟΡΟΙΙΤΑΝ ΤΈΜΡΙΕ, 4180 08116α {6 ἴοταρ]6 οἵ ΟὨΐ88, 
88 Θγθοίθα 1ῃὰ Ἰπλϊϑίϊοη οὗ (μα΄ αὖ “6 Γαβαίθσα Ὁ Οπίδβ, {Π6 βοὴ οὗ 
{Π6 πιρὰ ρυιοϑὺ, Οπίδϑ 1Π|.; σπο, Βπαϊηρ [ἢδὺ ΠΟ ΒΟρ6 σγοιμδϊπϑα οἱ ὶβ 
βοϊηρ τοϑίοσϑα ἰοὸ [π6 ροπεῆοαὶ αἰρητ πιο πα θθθῃ πο] ἃ ὈΥ δὶ8 δῃ- 
οαβίοσβ, θα ᾿πίο Ερσγρῦ ἰῃ [86 ἔϊπηθ οἵ ΑΠΌ ΟΟἤιΒ Εἰ ρβηθβ. “ Ηδνϊηρ 
δΔοαυϊγοα στοαί ἔδνουῦ πὰ (Π6 {πη γοϊσπῖηρ δογογοῖση, ῬιΟΙΘΙΩΥ͂ 
ῬΒΠ]οτηθίοσ, πα [18 αὔδα ΟἸδοραίγα, ΟΥ̓ Πῖ8 8Κ1}} 1π ρῬο 68] δὰ 
ΤΩ] Π ΠΑΥῪ αἴἴδῖτθ, Οηϊδ8 τοργοϑοηίοα ἴο ἰμθσω, {μαῦ 1Ὁ του] Ὀ6 ργοάυοίϊνο 
οὗ τοδί δἀνδηίΐίαρο ἰο {ποῖν Κἰπράομπι, "ἢ {10 πυϊηθγοὺδβ «ον δὰ ᾿ ΠΔὈ]1- 
δΔηΐβ οὗ Εσγρίύ δηὰ υγοπα οου]ᾶ δᾶγνα ἃ ἰοαρὶθ οὗὨ {π61} οτη, ψ ΒΙΟἢ 
ΜΟΙ] Βαρογβοᾶθ [6 πϑοοβδι υ οὗ {μὲν σϑραίτιηρ ἴο “΄Θγυβαίθμχ ἴῃ (ἢ 6 
ἀοχαϊηΐομβ οὗ 8 ἔογοῖρῃε τηοπαγοῦ, [0 ρογίοστα {Ποῖν στ ρΊοΙΒ ΒΟΥ ΊΟΘΒ ; 
Δα {δαὐ, 1 βυοῖι ἃ ὑθαρ]θ σοσα Ὀυ}}ὕ, ΤΔΕΥ ΤΌΤ «96ν7]8 ου]ὰ Ὀ6 1η- 
ἀπορά ἰο βε.{16 1ῃ {π6 σου, 848 ἀφο 88 ΘΟη ΓΙ Π.8|1Υ Ἔχροβϑᾶ ἴο 
{π6 6υν1}8 οὗ γᾶγ. ΒῪ βυσῇ σοργοβθηίδίϊοηβ δ δὖ ἰϑηρίῃ οὐίαϊποά ρογ- 
ΤᾺ 5810} ὕο δὐθοῦ ἃ [61}0]6 ἴογ (δ «678, οἢ (λι6 β᾽ῖ6 οὗὁἨ δῃ διηοιθηῦ ἰθΘΏ Ρ]8 
οὗ Βυραβιὶβ ΟΥΣ 1518 ἴῃ ἴπ6 οἱἱγ οὗ Ἰμϑομπίορο]β ἴὰ (86 Ηδ]Πορο] ἴδῃ 
ΠΟΙΩ6 (ΟΥ ἀἰδίτι οί), οὐδοῦ ΒΊΟΝ Ὧ6 ψγὰ8 ρονογπον." 352 Τὸ {Π6 Ψ6ν7}8 ἢ6 
ἀρ ϑϑὰ 818 υπἀογίαἰκίηρ;, οα [86 μ]68 (μα (86 θυ] αἸηρ οὗὨ Βυοῖ ἃ [ΟΠ 018 

Ὀδοῃ ρῥγϑαϊοίθα ὈΥ {ΠπΠ6 ῥγορμοῦ 1βαϊδῃ, σψῆο ᾿ινϑα δρουΐ βὶχ ἤυη- 
ἀτοα γϑαγϑ θοΐοσο Ασδοοσαϊηρὶν, {μ6 ἰοιαρὶα ν᾽ 88 οομρ]οἰθα οἢ ([6 
εἰολεῖ οὔ τμδΐ δὖ Φογιβαίθσω. Οὐπἱδ8 νγὰβ ἰηνοϑίθα ὙΠ} {π6 ὨὶρῊ ρτιοδί- 
Ποοᾶ ; {86 Βυθογάϊπαῦδ ᾿υἹοδίβ σοσ ἐγ Βῃ 64 ἤτοι (Π6 ἀοβοοπάδηί οὗ 
Αδγοῃ; [μον]ῖθ8 ΘΓ ΘΙΩΡΙοΟγϑα ἴῃ {Π6 βδογθα βουνοθθ; δηᾶ (ἢ νΠ0]6 
οὗ {ποὶγ τ ρου ΤΟΥΒΒΙΡ τγαβ Ῥου Ουπηθα ἴῃ [Π6 ΒΆΠ)Θ ΤΩΆΠΏΘΙ 88 δὺ 
γα], ΤὨρυΡὮ (μ6 Η 6] οροϊτίδη ἴθῃιρ]6 τν88 βηλ} 16. ἴῃ 1.8 ἀἸΠπγ61- 

1 Τὸν στρατηγὸν "Ἄνανον, ΑΠπδηΐδδ, (ἢ0 ΘοΙ Δ ΠΟΥ ΟΥ̓ [86 ἰορ]6. Απίᾳ. πὰ. Ὁ. χχ. 
ς. δ. 8 2. Β5]]. Φαά, 110. 11, ο. 17. 8.3. ᾿Αφόρωντες εἰς τὸν ᾿Ελεάζαρον στρατήγοντα, ᾿ανΐηρ; 
πὸ οἰϊοῦ τοραγὰ ἴο Ε]οασαγ, (16 χουθίτιοῦ οὗ (Π6 ἤθιρ]θ. Β6]}, Ψαἀὰ. 110, ἰϊ, ς. 17. ὃ 2. οὐϊε, 
τε Ηαγνοοά 5 [πιγοὰ. νοΐ. ἰΐ, Ρ. 169. δηὰ Ὧν. Ταγάηοσ᾽Β Οὐ  Ὀ Δ γ, Ὀοοῖὶς ;, οἰ. χί, 

Ἰ. οἢ. Ἰχ, 8 4. 
3. 2 Δ Ὲη 8 νὴ οὗ Ηδθῦχ, Οοτσηοη δῆ, νοΐ, ἱ, Ρ. 848. 
8 Ἴ Ποτο ἰ8 ἃ φοπβί ΘΓ ἢ]6 αἰ νυ ΕΥ̓ οὐὗὁἨ ορί πίοι διθηοης οΟΙΙ ΘΟ δίουβ Θοποογηΐης ἴδ 6 ἰπ- 

τεγργοϊδιίοη οὗ 86. χίχ, 18, 19., τ πο ἢ ἴδ [86 ῥτοαϊοιτίοη δῦονο δ] πἀθὰ ἰθ. 866 ὃγζ. Ηρη- 
ἀουβο Β ἰδδσηῃθὰ ΠΟΙ ΟἹ [Π6860 γεγθοϑ, ἴῃ 18 ἰγϑηβ αἰΐοη οἵ ἰβαΐδῃ, Ρρ. 169---178. 
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δίουϑ (δὴ {86 ἴδ 0}]6 δὶ «ογυβδίθη, 10 88 τηδᾶθ οοπΐοσιηδῦϊθ ἰο {86 
Ἰαιτον ἴῃ ΘΥΘΥΥ τοϑροοί θχοθρέ (δα ἃ σοϊ άθῃ ἰδιὴρ βυδροηαθα Ὀγ ἃ σοϊάοπ 
οδαϊῃ νγαϑ βυ ρδιτυϊοα ΤΣ ἃ σαῃα]θϑίλοῖς, [Ὁ νγ88 δ͵ϑὸ δι πιἢ .}.). 
γοῦνα ρ δ. ΤῊ]8 ὑδιαρ]6 οοπίπυθα ἈΠῈ] [86 {τλ6 οὗὨ ' οβρβϑδβῖδῃ, γῇ, 
1π ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΟΘ οὗ ἃ ταῦ ποῖ πδὰ Ὀδοη ταϊθοὰ ὈΥ πὸ 6} ἴῃ 
ἘπγΥρί, οοτημηδπα θα ρὰβ [86 βονθσηοῦ ἰο ἀθιμο 18} 11. Αοοοχαϊηργ, 
1 γγὰϑ βῃυΐ ὕρ, δηα παν ἀοδίσγογοα. ΤῊΪΒ ΟΟΟΌΣΤΘΩΟΘ ΟΟΚ ρἶδοθ 
{γος πυπάγρα δηὰ ἔοσίγ- ἤγθθ γθδγβ δου [π6 Ὀυ]άϊηρ οὗ μα ἰδιαρ]ο." 
1ὰ 2 Μεαοο.]. 1--ὁ. {πογθ 18 δῇ ορὶβί]6 ἔγομαι (Π6 “}6ὺ]8 δ ΥΌ ΒΔ] οτὰ 
ἴο ἴδοβα ἴῃ ᾿ργρί. 

2, Το ΤΕΜΡΙΕῈ ΟΝ ΜοΟΥΝῚ ΟἜΒΙΖΙΜ τγδ8 οσοοίθα Ὀν ϑ'δηθδ αὶ, 
ὉΠᾶοΥ (86 ΔΙ ΠΟΥ Υ οὗὨ ΑἸοχαηᾶον (86 ατοδί, ἴον (Π6 86 οὗ [86 ϑαπια 
ΤΙ ΔΒ: ὙῈἘῸΟ οα [86 τοίυτῃ οἵ [86 ὁ 6178 ἔγοιῃ [86 ΒΑΌΥ ΟΠ δἢ οαρ ν!γ, 
Ρτοίοπαοα ἰῃδὲ ἔπ  Υ Ὑγ το οὗὨ {Π6 βίοοκ οἵ (πὸ γι δῃά δποϊϑῃί Ἡθῦγονβ, 
δηα {πὲ [8 6ῖν τιοπηΐαϊη γγᾶ8 [86 τηοδύ ὈΓΌΡΟΓΣ μΪδοθ οὗ πόγβῃρ. (ρου 
{816 ῥυϊποῖρ]6 (86 ϑδσωλγδη οιθδῖι ἀζθα τ1} “968ὺ8 ΟἸγὶδὶ ἴῃ 
ϑόδη ἐν. 20.) ϑβ'δηρδὶ]αῦὶ οοπβυαϊοα πὶ8 βοπ-π-ἰτν Μδηββϑοῖ [16 ἢγβὲ 
ΠΡ ῥγῖοδί, ὙΤΠ18 ἰθιηρὶθ τγὰβ ἀοβίγογοα δρουΐ ὕγο Βυπάγοα γϑ8γ8 
Δζοσ σα αγθ Ὀγ ΗἩγγτοδηιϑ, μα νγαδ γοὈ}}Ὁ ὈΥ {Π6 δαιηλγιίδηβ, θοΐνθοη 
σΠοῖὴ δηα {86 ονγ8 (ποτο δα δϑδίοα [86 Ὀἱογαδὺ δηϊπηοδιγ.32 ορτο- 
Βοη 0:8 οὗὨ {118 ἴθ ρ]6 8Σ6 (0 06 Βθ6} οὰ {86 οοΐϊῃβ οἵ {86 ΟἰΥ οὗ 
ΙοΒοία ΟΣ ΝΟΆρο]18.ὃ 

ΒΕΟΤ. π΄ 

Ο ΤῊΒ ΗΙΟΒ ῬΤΑΟΘΕΒ, ΑΝ ῬΕΟΒΕΌΘΗΖΣ, ΟΒ ΟΒΑΤΟΕΙΒΒ ΟΥ̓ ΤῊΒ σΕΎΤΒ. 

1. ΒΕΒΙΡΕΒ [ἢδ6 ἐδθογηδο]θ, πιο 88 Ὀθοη ἀοβου θα ἴῃ 8. ΤΌΣΤΩΘΓ 
βοοίίοῃ, ἐγοαυθηῦ τϑ 06 18 τηϑῆθ, ᾿ῃ (πΠ6 ΟἹα Τοδίδιμοηί, οὗ ρΙβοθβ οὗ 
ὙΓΟΣΒΙΡ, 6811. ΗΙΘῊ ῬΊΑΟΕΒ, π᾿ 1 Οἢ Τ6Γ6 ἴῃ ἀ86 ὈΟὰ Ὀοἴογα δπᾶ δὕοσ 
{86 Ὀυϊάληρ οὗὨ [Π6 ἴδιηρ]6. ἴῃ {6 ΘΑΓΙΥ ἀρο8 οὔ 86 που]Ἱᾶ, {86 ἄδνο- 
οι οὗ πδη πα βθθμιδ ἴο μανθ ἀ 6] Πρ θα ΣΥΘΔΌΓΥ ἴῃ στουθβ, τνοοᾶβ, δηὰ 
του 81}8, πού ΟὨΪΥ ὈΘοδι86 {π686 Το στ α Ρ]Δ 668 γα ἠδίσγα! νυ δι οᾶ 
ἴοσ. σοπίοιηρ]αίίοη, θα ΡΥΟΡΔΡΙΥ αἷδο θθοαυβο μον Κι πα] ἃ οογίαϊπ 
βλογρα ἀγοδα ἴῃ (86 ταϊηά οἵ ἴδ6 σγοσβιρρογ. 10 18 οοσίδιη ἐμαῦ ποιῃϊη 
Ὑ788 ΤΟΥ δηοϊοηῦ ἴῃ {π6 Εὐαδί, ὑπ Αἰ ἴατΒ βυστουπα θα ὈΥ στονοδ πε 
ἔγροθ, σι  ῖοῖ τηδθ [λ6 Ρ]8οθ ὙΘΥῪ βηδαν δηᾶ ἀο] ρ ἢ] ἴῃ (Πο86 Βοὲ 
οουίτῖθθ. ὙΤῈ6 1Δο]αύθσβ ἴῃ {86 ἢγβὺ δρ68 οὗ [Π6 νου, γῆο σοηο γα Υ 
ἩΟΣΒΙΙρΡΡΟα {86 δύῃ, ἈΡρΘΆΣ ἴἰο μανα ὑπουρύ 1 ἸΣΩΡΓΟΡΟΥ [0 βιγαϊίθῃ 
8δη4 οομῆπο {16 ΒΌΡΡρΟΒΟΘα ᾿πβ πη οὗὨ {818 ἸΠΠΑΟΊΏΑΥΥ ΟΣ τὶ ΐη τ 4118, 
ϑηα {Ππογοίοσο {Π6Ὺ σΘΏΘΓΑΪΙΥ τηδάς οποῖοα οὗ 1118 απὰ τηουπίδιηϑ, 88 
16 τηοδὺ Θομνθηϊοηῦ ρ] 4068 ἴοΥ {πον ἸΔΟ] ΑἰσῪ ; δπα τ ἤθη ἴῃ ἰδίαν {1Π|68 
ἴπογ Βαά Ὀτουρδῦ ἴῃ [86 υ86 οὗὨ θα ρ]θ8, γοῦ Ὁ ἃ ἰοὴρ ἰπ6 {πο Ὺ Κορὲ 
ἴδοι ορϑη-τοοίθα. Νβὺυ, {μ6 Ῥδιγγοῦβ ὑποιηβοῖνθθ, 80 τ ουβρροά 
ἴπ6 ἰτὰο (οὔ, σοΠΘΓΆ]Υ Ὀυ 0 ὑπ 61} Δἴ 8 ΠΘΆΣ ἤο ΒΟΠ)6 δ )δοθηῦ ρζιουθ 
οὗ ἰτοοβ, τ πιο, 1 παίουσα ἀθμϊθα, ΘΓΘ πιθΈ8 }}Υ ρῥ]δη θα ὈΥ [16 Το] σίου 
ἦπ ἴοθα ἄδγβ, ΒΘ α ΑὈγδδδῖα ἀνγο]ῦ αἱ Βθθσβιθθα, ἴῃ {Π|6 ῥ]αὶηβ οὗ 

8 Φοθορῆαθ, Αηΐ. δαά, 110. χὶϊ!. ὁ. 8. Β6]], δ υά. 110. υἱῖ, 6. 10, Βοδυχιὶ Ατοῖμοοϊ. Ηοῦτ. 
ΡΡ. 321, 322. Ῥατεδα, Απίᾳ Ηοῦγ. Ρ. 208, ᾿ 

3 Ζοδορῆσα, Απὶ, πἀ. Ὁ. χ, ο. 8. δὲ 2---4. 1}. χὶ τ, ο. 9. 81. 
8 Βοδιυ σι! Ατοῖδοὶ. Ηοῦσ. Ρ. 321. Τᾶσοδῦ, Απὶ. Ἡςῦτ, ἢ. 329. 
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Μδιάγο, 1 ἷβ β41:4, 17εὲ ρίαπίεα α στοῦ ἐΐεγο, απὰ οαἰϊεά προὸπ ἐΐιδ 
παηιθ ΟΓ᾽ ἐδε 70ῈΡ ἐλο ευογϊαδέϊπφ αοὐ (τη. χχὶ. 33.), δᾶ ἀουθ 1688 
ὑπαῦ γὰ8 0Π6 ρΐδοθ ὕο ὙΠΟ ὰ (16 ραίσαγοι δηα [18 ἔἈΤΑΣΪΥ τοβονγίθα [ὉΓ 
ΡΟ]ΙΟ που ρ. 

Βυΐ δ Ἰοησίῃ 686 81}}8 ἀπά σγουϑδ οἵ {πὸ μϑαίμϑη Ἰἀοϊαύθιβ, 85 
ΠΟΥ ἼΘΙ ΤΟΥ Το ϊγοα δηα βῃδᾶν, θθοδῖρθ 80 τ οἢ (π6 δἰίον ἔου (Π6 
ΘΧΘΙΟΙ͂ΒΘ ΟΥὗἨ {Π61} ὉΠΠΟΙΪΥ σιΐθβ, πα [ῸΣ [6 ΘΟΙΆΙ Β8ῖ0 οὗ {μ6 οὔβοθῃθ 
ἀηα Βουτία ργδοίῖο 68 ἐμαὺ γγο τ ὉΒΌΔΙγ ρογροίταὐθα {μ6γ6. (8661 ΚΊηρθ 
χνυ. 123,: 2 Κϊηρβ ΧΧἸ!. 7.) {ἢ ΠΊΔΗΥ͂ ραβϑαρθδ οὗ βογιρίατα 10 18 Τθοογθα 
Οὗ Β6 1βγϑο] 1068 (γ8ο ἴῃ {Π18 ταβρθϑοΐ 1μλϊίαΐθα [16 Ὠδαί ΒΘ η8) ἐπαὺ {Π6 Υ 
ΒΘΟΓΘΙΥ αϊὰ {86 ΠΕ Ὑ ΒΙΟΝ ὙΓΟΙΘ ποὺ τρί, ὑμαὺ {πο Ὺ βϑὺ ὉΡ ἱπηαρθβ 
Βα σΊΟΥΘΒ ἴῃ ΘΥΘΙῪ ὨΙΡᾺ 811}, πα ὉΠῸΘΥ ΘΥΘΤῪ στθοι ἰγ66, δηά {πο γ6 
Ὀυγηῦ ᾿πόθηδα ἴῃ 8]} (6 Βἰσἢ Ρ͵δοθβ, δηά ισογοικσ]ιέ τοϊολοάπο8θε ἰο »το- 
υοῖτ ἐδ 7ογά, α8 αἱά ἐδε ᾿δαίλοπ. (2 ϊησβ συ, 9----18.) Οἱ {818 
δοσουηί, ἰμβογοίοτθ, (ἀσα ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ οοιμμημδηαοα {πὸ 1Βγϑοὶτύθβ υὐίουὶΥ 
ἴο ἀαϑβίσζου 811] {π6 ρ]δοθβ ψ βογοὶη ἴπ6 πδομδ οὗ (ὐδηδδη, τ βοβα Ἰαπᾶ 
(ΠΟΥ͂ Βμου ]α ροββθββ, βογνϑᾶ {πὸὶν ροὰβ ἀροὴ {π6 Πὶρἢ τηουηΐδιηθ ἀπά 
ὌΡοη 86 1118; δηά ἴο ΡΑῪ {πο ῖν ἀδνοίϊομβ δηα ὑσγιηρ {πον ΟὈ]ἰϊοιϑ 
ἴο ἰμαὺ ρΐδθθ ΟἹ σοῦ οὐ βῃου]ά ομοοβθ. (Πϑαῖ, χὶὶ, 2---1δ.) 
ΝΑΥ, ἴο ρῥγϑνοῃῦ ΘΥΘΥΥ Δρρσοδοῖ ἰοὸ πὸ Ἰαοἰαίσουβ ουδίοιηβ οὗ [ῃ6 
Βοδίμθηβ, [Π6Ὺ 6 Γ6 Το ἀ6ῃ ἴο ρῥ]δηῦ ΔΏΥ͂ ἰγθθ8 ὭΘΆΣ (Π6 ΔΓ οἵ {Π6 
1μογὰ, (θοῦ, χυϊ. 21.) Ηδμοο 1ὐ 18 οἰθαγ, ὑπ δον (ἀοα βμου]ὰ ἢχ 
ὌΡΟΩ ἃ ΡΪδοθ 07 18 ΡῈ 116 ὑοΥΒὮ]Ρ, 1Ὁ γγα8 ΘΠ ΓΟΙΥ ὉΠ] ΤᾺ] (ο ΟἸΘΥ 
ΒΔΟΥ ἤο6 8. ὍΡΟΝ Εἰσὶ ΡΪδοθθ, ΟΥ ΔΗΥ͂ ὙΏΘΓΘ 686 Ὀὰΐ ἴῃ {π6 ρίαοο οὐ 
ἀϊὰ οῃοοδα ; 80 {δαὶ να {86 δυϊάϊηρ οὗ (ἢ6 ὑδιιρ]6, 186 Ῥγοβι "9 ἢ 
οὗ ἰρσῇῃ ρίδοθβ δὰ στονθϑ (80 ἔδυ αὖ ἰθαβδὲ 88 Θοποδγηΐπρ {δ βδουβοιης 
ἴη {861} παι θβ Δ ΌΪΥ ἴοοῖκ ρἷδοθ. Απᾶ 10 νγὰϑ ἔογ {πεῖς α18006- 
ἀϊθποθ ἴο (18 οοτηγηδπά, ὈΥ̓͂ (Π6ῚΓ Βδου βοίηρ' ὈΡΟῚ ὨΙρἢ μΐδοθβ δηᾶ ἴῃ 
ϑτοναϑ, ούϑῃ δέον [86 ἰθιιρὶθ νγὰ8 ογθοίρά (2 Κίηρβ χν. 8ὅ.), διὰ ἴοσ 
ποῦ ἀεδίγογϊηρ' {π6 ΒΙσῊ ΡΙδοθ8 οἵ {μ6 Βοαίμθμβ, τ βογο {π6ὶν 110] ροαβ 
ΘΓ ὙΟΓΒΠΙΡΡΟα, ΒΟ ὈΥ μδὺ ΘΟμμμηδπα δηα ἴῃ ἸΏΔΗΥ͂ ΟΠ Γ ὈΪΔ668 
οὗ δοῦρίυαγτα (ΝΡ. χχχὶ. 62.), (ΠΟΥ τ ΓΘ ΟΧΡΓΘΒΒΙΥ͂ ἀρροϊη θα ἴο 
αο ; --- (μῃαῦ [ῃ6 ρῥγορμοῖβ τῖῦ 80 τυοἢ ΒΟΙΥ 268] σϑργοόδοποα {πθ6 
1ογδθ] 1068. Ὑ͵ο Βᾶγθ, 1πἀ 664, ΒΕΥΘΙῊᾺΪ ᾿πϑίδηοαθ ἴῃ βου ρίιγα Ὀ681468 
ἐμπαὺ οὗ ΑὈγδμδπι, ΠΟ γΘ Π6 ΡΥΟρΠοἵΒ δηα οἴμαν ρσοοα πηθὴ ἃΓῸ δα! ἴο 
ἤδΥθ τη866 υ86 οἵὗἩ {π686 δΙσἢ Ρΐδοοθ [ῸΓ βου βοιηρ,, 88 Μ76]}] 88 οἵδ σ 
1688 8ο]θιηη δοΐίβ οὗ ἀδυοίοη, δηά ψ  Οἢ ἃ ποὶ οομἀθιηπθα. Τἢι8, 
ϑαπλα 6], ἀροη 1Π6 ὑποργίδιπ δθοάσ οὗ {π6 αὐῖς, Βιἰ6ἀ ὑρ 4 ρῥΙδος οὗ ἀ6- 
νοῦ οη [ὉΓ Ὠἰπη861} δηᾶ ὮΪ8 ΓΆΓΩΣΪΥ ἴῃ ἃ ΠΙΡᾺ ρίδοθ, δηὰ 01} δὴ δἰ ῦ 
{μογθ, δηᾶ βδουβοθα ὑροὴ 1. (1 δι. ἴχ. 12. 19, 26.)ὺ ΟἸάδοῃ αἷβο 
Ὀ}} δὴ αἰίαν δῃὰ οδσγθα ἃ βδουϊῆοα ἴο (ἀοα ὑροὴ (86 ΟΡ οὗ ἃ τοοὸκ 
(Φυάρ. νἱ. 25, 26.); δπὰ (8 ἱθογηδοὶθ 1861} τγὰϑ τοπιονθα ἴο {86 
μὶρὴ ὑἷδοα ὑμαῦ τὰ αὖ ἰθοοῦ. (1 Οδγοη. χυὶ. 39. δῃηὰ χχὶ. 29.) 
Βαυΐ 411 {π18 88 δείογο (86 ἰδθιὰρὶθ νγὰϑ ογοοίθα, σοῦ 88 {86 γα 
βχοα ρἷδοο ἐμαῦ ἀοά Δρροϊηίοα [ῸΣ [ὶ8 ρυ 16 Ὑγοσ ΒΡ ; δένοσ τ θῖο ἢ 
ΟἴδοΓ ὈΪδοθθ ἴον βδουοϊηρ θθοδπη6 ὉΒ]ΑΥΤία]. 

Τμαὶ {π6 1ϑγδθ] 168, θοῦ Κιηρσα δηα ρθορὶο, οἴδογθα βδουὶ θα 8 ὍΡΟΙ 
8686 Πρ Ρ]ασ68 ουὐθῃ δου ὉΠ6 ὕθρ]θ γῶ8 Ὀ0}10, Ψ11}1} ον! θην 

1 ΜΔΩΥ δποϊθηΐς Ὠδίϊοηβ πϑ6ὰ ἰο0 ογεοί Δ᾽ γ8 δηὰ ΟΥ̓ βδουγ ἤσοβ ἴο ἐποὶγ σοάβ ἁρου Ὠιμὶι 
Ῥ᾽δοδδ δῃἀ τηουηΐβῖη8. 3.690 (6 ΟΧΔΙΏΡ]65 δἀἀπορά ἰῃ Βυγάογ᾽Β Οτίϑη αὶ Τὐϊοταίηγο, νο]. ἰς 
Ῥ. 233. 
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ΔΡΡϑδῦ ὈΥῪ ποίϊοϊηρ ἃ ἔουγ ρϑδβαρθδ ἴῃ {Π6}} ΒΙΒίΟΤΥ ; ῸΣ (ποῦ ἰο τῃοῦ- 
θη ΦΦογορολμα δμα ἢ18 Βα σοοββοσΒ ἴῃ τμ6 Κιηρσάοτῃ οὗὁὨ [δγδ6], βοβα 
ῥΓοΐδββθα ρύσροβα 8 ἰο ἱππονδίθ ΘΥΘΥῪ ὑδ]ηρ᾽ ἴῃ τηδίο 5 οὗ το] ρίοι, 
8Δπἃ ὙΠῸ .8ὰ ῥΘΟΌΪΑΡ ῥγθδίβ τ ποῖ [Π6Ὺ ἰοστηθα ρῥσορβμοίβ οὗ (86 
στονοβ, 1 Είηρβ χυἹ], 19,}) 10 16 οἷδαν ὑμαῦ πηοϑῦ οὗ {π6 Κίηρβ οὗἉ πα Δἢ, 
---- ουϑθῇ δυο οὗ {πο 838 ὍΤΟΥ ΟἸ ΒΟΥ 186 ΖΟΘΙΟὰΒ [ῸΓ (ἢ6 ΟΌΒΟΥνΔΠΟΘ 
οὔ {π6 αν, -- ΑΥΘ. ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ σϑοογαάθα 845 ὈΪαηη 8 016 οἢ {Π18 ἢθδα, δπᾶ 
δαΐ ἔοτν Βανο {μ6 Θομησαθπαἀδίοη σίνϑη ποτα οὐ ἀθβίγογιηρ (686 Βὶρἢ 
Ὀἰαοθβ ΝῸ βοοῃϑσ μδαὰ Βδβοροδῖ ἴπ6 βοὴ οὗὨ ϑοϊοϊμοι, αἴοσ (ὴ68 
του οὗ [86 ἰθῃ ἐσθ ἰτοτη ἢἷπι, διγοηρίμβοηθα Ὠϊπη86}} 1 ἷβ 
Κιηράοχι, Ὀαΐ γα τοδᾶ {μπαΐ ὁ πὔδῃ αἰά ουἱΐ ἐπ ἐδο δἰσλέ 00 ἐδο 7Ζοτά, 
απά διῖϊξ ἐΐεπι λϊσὴ ρίασεβ απὰ ἔπιαψοβ, απαὰὶ σγοῦεδ οπ ουογ ᾿ϊσῃ ἢ, 
απᾶ ππάεν οὐεγν φγέοπ ἐγθθ. (1 ἸΚΊΩρΒ χῖν. 22, 23.) 

ΟΥ̓ 16 ἐάυδ Αμως ΒΟ Ιρτι8, Αβα δηα « ΘΒοβμαρΒαί, ᾿πα 666, 10 18 
τοοογϑα {παὺ {Π6Ὺ ὕοοῖς αἸδῪ {π6 ΠΙΡῺ Ρ]δθθ8 αῃὰ στοόνϑδ (2 ΟἌτομ. 
χῖν. 3.,), Χυ. 16., χνυἹ. 6.); Ὀυὺ «6 οΒΒΑρμδὺ ΒΒ Βοὴ δηἃ βῃοοθββοσ, 
ΨοΒοσϑμ, 18 Β814 [0 αγα πιαάε ἠιϊϊχὴ ρίασεα ἴῃ ἐδ πιομπέαϊηδ 907 ὕμααῆ. 
(2 Οβτοη. χχὶ. 11.) Απὰ 1μουρῇ «“οδβῃ, οπα οὗ ἢϊβ βοῃβ, βεὺ ουΐ γ78]], 
γοῦ ἴῃ (86 Ἰαϊίεν ρματύ οὗ πὶβ 6 Π6 88 ρεγνογίβα ὈΥ ἢἷ8 ἸΔοἰδίσουβ 
ΔΟΌΓΙΟΥΒ, 80 ΒΕΓΥΘα ρ,ονθθ δηα 1ἄοἶβ, ἰὸ βοτὰ Ὁ ΘΡΡΟΑΥΒ ὑπαὺ ἢΘ 
ὥ876 ἃ ῬΟΙΤΑΪΒΒΙΟῺ ΤῸΣ ἴοι ΡῬυΐροβο; ἔοσ, δον τρακίηρ [Π6}} Οὔ Βα 66, 
ΜΘ 8Γ6 (018 ἐλαέ ὧς λεαγλοποά ἰο ἐΐοηι, απὰ ἐΐοη ἐΐεν ἰο ἐδε ἤοιδο 9 
Οαοά. (2 Οἴτοι. χχῖν. 17, 18.) ΝῸΣ ναὰβ {Ππ6 τοῖρτι οὐ ΑἸηδΖιϑἢ (86 
Βοη οὗ Φοδβ ΔῊ. δ ούΐου, ἔὺγ 811} [86 ρ6Όῃ}]6 δαογύπεοα απά διγηέ 
ἑποόηδα οκ ἐλε λϊσὴ ρίαοοβ (2 Κιηρβ χῖν. 4.):; απὰ ἐπουρὰ Ὁ ΖΖίδιι 18 
ΒΟῚ 18 8814 ἴο ᾶγα ἄομθ ἐλαέ τολΐοι τορας τσὶ ἐπ ἐλ εἰσλὲ 9. Οοά, γοὶ 
1118 ὀχσορίϊομ ἈΡΡΘΑΣΤΒ δρδίηϑὺ ἢϊτη,- ἐλαέ ἐδθ ἀϊσὴ ρίασοβ «0676 ποὲ 
γεπιουεά, διιξ ἐδθ »εορίο 4{1|] ξαογίπεοοα ἐΐεγε (2 ιυσϑ χυ. 8, 4.); (86 
βδτη 6 ΟὐὨβογνδίοη 18 τΩ8646 οὗἉ Φοίδμδια δῃὰ Αμαζ. (2 δ γομ. χχυπ]. 4.) 
Βυὶ ΗοΖοιδἢ ψὸ βυοοοοαρα ᾿ὶπὶ γἃ8 ἃ υγΐποθ οὗ ὌΧ ΓΔ ΠΆΣΥ 
Ρ᾽οΙγ : πο γεπιουεά ἐδ ἤϊσὰ ρίαοες, απὰ ὅγαλο ἐδ ἵπιαφεξδ, απὰ σμξ ἄοιοη 
ἐδε φγουες (2 ὶηρδ χυἹ]. 4.) τολίοΐ ἠΐθ δοη Δαπαϑεες ἀσαΐπ διαὲϊξ πρ. 
2 ἔρμος χχὶ. 2.) Αὐ]6 ποοῦ Κιηρ «΄οϑδῇ, 8. ῬΥΔΟΘ ὙΘΙΥ ΖΘΔΙΟΙΙΒ 
Ὁ ἐπ6 ἔσο το]! ρίοη, υὐὐο ]Υ οἰοατοα ἕο Ἰαπα ἴτοσὰ ἰδ δῖριι Ὀ]δθθβ 
δα στοόνοθ, δῃᾶ ρυγροα 1ὑ ̓ ξϑὴ ἸΔοϊαίτυ : Ὀαῦ 48 {π6 ἔουγν βυοοθθαϊηςΣ; 
ταῖσηβ Ὀοΐοσο ἔπ ΒΔΟΥ]ομπίδη οαρα νυ  Υ ΘΥΘ ὙΘΙῪ Μ]ΟΚΘά, γ7ὸ ΤΟΥ 
Ργδβϑυταθ {πᾶὺ {μ6 σι οἶδοθβ σσοσο ἀσαΐῃ τουϊνο, που ρἢ ὑπο γ6 18 ΠΟ 
ΤΩ Ώ ΟΝ οὗὁἨ [6πὶ ἴον (88 χαῖρε οἱὗἉ “οβίδῃ, 

11. τοῖα (Π6 ῥγϑοθαϊηρ ἰδοίθ δῃα συουμαυκβ, ΒΟΘΥΟΥ, 76 ΔΓ6 ποῦ 
ἴο δομοϊυάθ, ἐπαὺ [86 ῥγοΒΙ οι τοϊδπρ' ὑο πῖρὶ ῬΙδοθβ δῃα ὕτόυθβ, 
ψν Βιοἢ οχίθπαρα ΤΘΒΙΘΗ͂Υ ἰο {Π6 τοτα ΒΟ] θμ δοίβ οἱ βδουποῖηρ {Π6Γ6, 
41ἃ οπ δὴν δοοουηΐ ὀχίθμα ἰο {π6 ῥγομι δ᾽ πρ' οὗἩ οἶμον δοὶβ οἵ ἄονο- 
(ἴοπ, ΡδΥ ΙΟΌΪΑΡΙΥ γα ῦ., ἴτι ΔΏΥ ΟΥΒΟΥ ΡΪΔ66 Ὀθαϊἄθα {π6 ἰθρ]θ, (δ 
ΒΡΉ ρἷδοοθ δῃηὰ στοόυύβ οὗ (86 μοαίμοη (πο τοῦθ οτάθγθα ἴὸ 6 
ΤΑΒΘ) ΟὨΪΥ δχοορίθα, ΕὟὉΣ γγα Ἰθδσῃ ἔγοπι (86 ϑιαογθα Υ τ ηρθ, ὑμδὺ 
ΡΓΆΥΘΙΒ ΓΘ ΔΙΑΥΒ ΘΟΟΘΡί40]6 ἴο αοα ἴῃ ΘΥ̓ΘΥΥ οἶδοθ, τ μθῃ μρϑγ- 
ξοχτορᾶ πιὰ {πδὺ ἐτπθ δηὰ βίποοσο ἀδνοίϊοη οὗ ποαγί, ΒΊΟΝ δ] οπο 
δῖνοβ 116. δηᾶ υἱροὺν τὸ οἵἷιγ τσὶ ρίουβ δἀάγοθβοαι Απά {πδγϑῖοσο 1 

. Ἠοπιο 8 Ηἰδὲ, οὗ [80 ζον8, νο]. 11. ΡΡ. 161---166. ΟΥΟΧΔΙ ἢ Β βου ρειγο Ῥο]οἶκβ, ΡΡ. 90 
“«---Θ9. 
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ὙΓῈ5 Πα 1Π ΤΩΔΩΥ ΡΗΪΔ668 οὗ 6268, Ὀοΐἢ ὈοίΌΓΘ δηα δέ [ῃ6 ΒδΌγ]ο- 
εἴδη οαρ νιν, 6 πᾶ τη ῇοη ταϑάδ ἴπ {86 «6. 18} δηα οὐδοῦ [18- 
ἰουΐοβ οὗ ρίδοαβ. Ὀ0}10 ΡΌΓΡΟΒΟΙΥ [ῸΓ ὈΥΆΥΘΥ, πα σοβογίθα ἴο ΟἿΪΥ [ὉΓ 
τμαὶ δπά, ο41164 ῬΕΟΒΕΟΘΗΖΣ οΥ ΟΒΑΤΟΕΒΙΕΒ. 

Τμδ86 ᾿Ϊδοθβ οὐ ψοσθῃρ ΜΈΓΘ ὙΘΕΥ͂ ΘΟΙΏΠΊΟΩ ἴῃ «6:8 (Δηα 1 
ΒΒου]α βϑϑηὶ ἴῃ σα Γϑα τοὶ! ΠΟῸΒ ΟΣ οἰοναύθα Ρ]6 668) 1ῃ {6 ἔπη οὗ 
ΟἸὨγῖδα; ἸΠ6Υ 6 γ6 αἷβο πυχηθγοῦβ αὖ ΑἸ ΧδπασΊδ, 810} τγ85 δ ἐμαὶ 
(τα ἃ ἰᾶαγρα δηα Πουγ ΒΗ Ωρ; ΘΟΙΩΤ ΘΙΟΪΆΙ Οἱ, ᾿ΠΠ Δ 16 ὈΥ ναδβῦ πὰ π)- 
θοῖβ οὗ ϑνβ: δα 1Ὁ ΔΡΡθδτβ ἰμαῦ πῃ Ποδίμθη δουπίσίοβ (ΠΟΥ͂ ῸΓΘ 
ογθοιρα ἴῃ βθαυοβίοσϑα χγϑίγοδίβ, ΘΟ ΠΥ οἡ {Π6 ὈΔῈΚΒ οὗὨ ΤΊ ΘΙ, ΟΥ 
ΟὨ [πὸ βθα-ϑῆοσγθν ΤῈ ργοβθοδδ ΟΥ̓ ΟΓΑΙΟΙΥ αὖ ῬΆΠΠΙΡΡΙ, 6 το ἐδε 
Τιογά ορεποά (δε λοαγέ οΥ᾽ 7,γάϊα, ἐλαΐ 6 αἰξεπάφα επΐο ἐΐε ἐξέπιφϑ 
τολϊεῖι τρογὸ 5ροΐοπ ὃν Ραιιῖ, 88 ὃν α τῖνον βἱἰάθ. (Δοῖβ χυὶ. 13, 14, 16.)" 
1 15 8 αυσβίζοῃ Ὑ] ἢ Βοτὴθ ἰθαγηθ τηθη, ὙΒΟΙΠΟΥ [Π686 ργοθθυο δ 

ὙΟΥ6 {Π6 Βα} 6 88 [86 ΒΥπδοοσιθδ (Οὗ τ ΠΙΟΝ δὴ δοοουηΐ Μ}}} θα ἔοι πὰ 
ἴῃ {86 [Ὁ] ηρ ΒΟ 0}), ΟΥ ἀϊδύποί δα! ἤσθβ ἔγοτα {86 ἰαίΐοσ, Βοίῃ 
βαρ αὐ, ῬΗΙο, ἴο ὙΒΟΙὶ Ὑ͵Ὑθ ΤΑΥ͂ 8Δ0ὅα «“νόπδὶ, ἀρροαῦ ἴο Βᾶνθ 
ΘΟΙΒΙΔοΣραῖ {Π|6 πὶ ἃ8 ΒΥΠΟΠΥΙΊΟΙΙΒ; δηα Ὑ{{Ὸ {πολ ἀστοο τοί, 
Ἐχποβίὶ, Πσβ. Ν᾽ ΒΌγ, θϑοσατιαᾶρο, δπα 1μαγάπογ 3; υὺ (δὶ ποὺ, Ὠ γα. 
Ῥυγίάοαυχ δῃὰ ΗἩδιημομά, δηᾶ οἴμοιβ, μαν ἀἰβπρυηθα Ὀοίνγθθα 
{μ686 ἔνο βοτίβ οὗ Ὀυ]αηρΒ, δηα μανο ἐμόνσῃ (πδὲ ἐπουρῇ (ΠΟῪ τ 6 γα 
πραγῖΐψ [88 βᾶῖηθ, 8Π4ἃ ὙΈ͵Θ Ββοιωῃθῦηθβ οοηουπαάοα Ὀγ ῬΒιο δηάᾶ 
]οβαρῆυδβ, γοὺ μα ἔμοῦα γ88 ἃ γϑᾶὶ αἸἤδγσθποθ δοίνγθοῃ {ποτὰ ; {86 
ΒΥμΑροραθ8 Ὀοΐηρ ἴῃ οἱ68, ὙΠ16 186 Ῥγοθθυομδ όγα πιοῦν 186 
γγ} 8118, ἴῃ Βααπ βίο α βροίβ, δηὰ (ραγ ΟΡ] ἴῃ Ὠοδίμθα σοπη 168) 
ὝΘΓΘ ὈΒΌΔΙΪΥ ογθοίθα οα {π6 Ὀδηβ οὗἁὨ Υἴνοσβ, ΟΣ οπ ἰδ6 βθ8- 8 οσθ 
(Λοείϑβ χνὶ. 18.), νου δὴν σογοσῖπρ Ὀυΐ ρΆ]]6Υ168 οὐ {Π6 βιδάθ οὗ 
ἔγθθβ. Ὁ γ. Ῥυιάθαυχ {πη ὑπ 6 ργοβθομεθ γογα οὗ ρτϑδίοσ δηλ ῦ 
μὴ {π6 Βυμαρόριιοβ, ἀπ ὙἜ͵Θ ἰοστηθα ὈΥ {16 «678 ἴῃ ορϑῃ ὁουγίθ, 
ἴῃ ΟΥ̓ΟΣ {πὶ ἄς ῬΟΥΒΟΩΒ ὙΠῸ ανο]ῦ δἱ ἃ ἀϊδβίδῃοα ἔγοτη “ϑυβα θα 
ταὶρῦ οΟΥ̓ΘΥ ἊΡ {861} ῥγιναῖθ ῬΣΆΥΘΥΒ ἴῃ [Ποῖ 848 [Β6Ὺ Ὑ 6.6 δοουβίοχηρα 
ἴο ἀο 1π {86 οουτίβ οὗ (μ6 ἰδιαρ]6 οὐ οὗ {π6 ἰΔΌΘσθλ616. [ἢ {6 ϑγπᾶ- 
οὔαθβ, 86 {πείμοῦ Οὔβογνθθ, (ἢ6 Ῥσαυοῦθ ἡ τα οἴδσοα ἀρ ἴῃ ρα ]ϊο 
πάρῃ ΜἘ116 [86 Ρτοβθυσθο ὙΓΟΓῸ Δρργοργιαίθα ἴο ῥγϊναίθ ἀθνοομβ : 
Δα ἔοτη [86 ΟΥΔΙΟΓΥ, ὙΏΘΓΘ ΟἿ ΘΑΥΙΟῸΣ βροηῦ ἃ ὙΠ016 πϊριιῦ ἴῃ 
ΤΆΥ 61, οὶ ογθοϊθα οἡ ἃ τηουπίδίη ([ὑΚ6 νι. 12.), 10 18 ΕΙΡΏΪΥ ῥγο- 

[αθνο {μ8ὲ {π686 Ῥγοβθυομθ 6 Γ6 [Π6 58Π16 88 {86 ἰρῇ Ὀ]δοβδ, 80 οἴϊθῃ 
τοοη!οποα ἴῃ {86 ΟἹ Ταδίδιημθπί, ὃ 

1 Φοθορἢτ8 δ48 ρτοϑοσυθὰ [16 ἄθοχοο οὗ [Π6 οἰἵγ οὗ ΗΔ] ἰσασπαδβυ8, ροστηϊεἰπρ 186 ὅν ἴοὸ 
αζϑοὶ ογϑίοσγίοβ, ρατί οὗἩ ὙπίοΝ 18 ἴῃ [6 [ΟἸ]ονγὶπρ; ᾿ΟΣΙΩΒ: -- “ ἯΥ ὁ ογάδίη, ἰδὲ 119 ὅονγβ ἘῸ 
δ1Ὸ ὙΠ|ΠῈῸ, ὈΟΓὮ το δπα ψγοϊηθη, 0 οΟὔδογνο ἴΠ0 Βα 818 δηὰ Ῥοσίοστιῃ βδογθὰ σὶΐο8 δὲ- 
οογάϊηρ, ἴο 186 δονβ ἰανγ, δπὰ δμὲά ργοβομοΐκε ὃν (δε δεα-δἰε, ἀσοογαΐπς ἴἰο (ἦδδ συδίοπι Γῇ 
ἐλεὶγ σομηδῳ; δῃὰ ἰδ ΔΗΥ πιδῃ, Ὑ ΠΟΙΠΟΓ πιαρίβίγαὶθ ΟΣ Ριναίθ Ρεγϑοη, χῖνο Ἰμοτ ΒΗΥ͂ ἷῃ- 
ἄοσοποο οὐ ἀϊδιυσΌδηοθ, 6 Βἢ811] ΡΔῪ 8 πο [ο [80 οἰ1γ. Απί, Δυά. 110. χίν. ο. 10. ὃ 38. 

2 ῬΠΐο ἀθ 1,ορζδίίοπο δὰ Οδίσσο, Ρ. 1011. Φοθορῇμβ ἀ0 1.8 δᾶ, 8 δά. Φαγοηδὶ, δῖ. 
1.14. Οτοιίαθ, ΥΗΙΌΥ, δἀπὰ θοδάγ ἀμο, οα 1κΚ6 νἱ. 12. Ἐγσηοδιὶ ᾿πϑι πο ΠΗ ΟΓΡγο 8 
Νονὶ Τεδίδιιθηίὶ, ΡΡ. 868, 864. οαἰξ. 414. 1792. Τιλτάηοι 5 Οἱ Ὀ1]}Πγ, Ὀοοῖ ἢ, 6. 8. αὶ 8. 
τ. ΗἩδγνοοάβ Ιποδηυοσίοηυ ἴο ἴΠ6 Νονν Τοδιδιηθηΐ, τοὶ, 11, ὑῃ. 17]---180. 

8 Ὧν. Ἠδιητλοηᾶ οἱ 1μκ|ο τὶ. 12. δηὰ Αοἰϑ χυὶ. 19---16. Οδ τοι οί, γοοῦ Ῥχοϑοῦςδα 
Ῥτὶάθδαχ᾽ Βα Οομηοοϊοῃ, μᾶτὲ ΐ, ὈΟΟΚ Υἱ. δὰ δῆπο 444. νοϊ, ἱ, ῬΡ. 887---990. οἀΐξ, 1720. 
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ΒΕΟΊ. ΙΓν. 

ΟΣ ΤῊΣ ΒΥΝΑΘΟσυΒΑ͂, 

Ἑοϊτὰ οὗ ἃ ϑυκάσαοσσε ΒοΙ,, οἵ [6 Ῥοηϊδιους. 

1. ΤῈ ΚΥΝΑΘΟαῦΕΒ ψ το Ὀυ]αηρδ ἴῃ ΒΊΟΝ π6 «6078 δββοι δ] 6 
ἴον Ῥσδυύϑυ, τοδαϊηρ' δηα Ποατΐηρ [πΠ6 βιεαογρα ϑδοσιρίαγαβ, δα οἰμοῦ 1η- 
βίσυοοηθ. ΤΒουρὮ ἔγοααθη νυ ταϑηὐοηδα 1 {116 ἰβίοσιοαὶ Ὀοο 8 οὗ 
86 Νὲν Τοβίδπιθηῦ, {Π6ῚΤ ΟΥἹΡῚ 18 ποῦ ὙΘΙῪ νγ6}} ΚΠΟΤΤΩ ; 8Πα ΤΔΠΥ 
ἸΘΑΣΏΘα Τη6η 876 οὗ Ορ᾿πίοῃ ἰμαὺ ΤΠ6Υ δγὸ οὗ γτϑοϑῃΐ ᾿ηβςαλοῃ. 

ΑἸΓΒουΡὮ βδου ῆοαβ οου]α ΟὨΪΥ θ6 οἴοσϑα δὖ [Π6 ΒΟΙΥῚ ἐδΌθσ 8016 ΟΥ 
[οι ρὶ6, γοῦ 10 4068 πού Δρρϑαῦ ἰδὲ {86 9678 οῦα τοϑσοίθα ἴο ΔΗ͂ 
ΡΥ ου] Αγ οἷδοα ἕο σ 1Π86 Ῥδυοστηδηοθ οὗ οἴμοσ δχϑγοῖβοϑ οἵ ἀδθνοίίοῃ. 
Ηδμοθ ἔοστμουΐυ, (μ6 ῥγαῖβεβ οὗ “6 μονὴ ΘῚΘ Βυηρ ἴπ {Π6 ΒΟΠ00]5 οὗ 
{886 Ῥχορδμθίβ, τ ῖοῦ ἰδ6 τροχὸ ἀδνοιῦ 1βγ86]1068 Βθθῖὼ ἰὼ ἰᾶνθ ἴγϑ- 
αυθῃίοα οἡ Βα ΔΙ Β- δ πα ΠΟῪ ΤΩΟΟΠΒ ἴογ [86 ργροβα οὗ ἱπβίσυο- 
Ὅοη δηαὰ ῬΓΆΥΟΥ. (1 ὅϑδγη. χ. ὅ----1]., χῖχ. 18-- 24.; 2 ΚΊηρβ ἵν. 23.) 
Θυχίηρ [86 ΒΑΡΎ ]ΟΠΙΒὮ οαρε νιν, (86 «6ν)]8, Ὀοὶπρ ἀοργινθα οὗ (6 
ΒΟ θα ΟΥ̓ ΠΘΠΟΘΒ οὗ αἰνιηθ γουβρ, τοβοχίθα ἰο [6 μουδο οὐ ΒοπῈ)6 
ῬιορΡοῖ, οὐ οὔδμιεν ΠΟΙῪ τλδῃ, 0 νγὰ8 ἴῃ [86 φγδοίϊοθ οὗἨ ρσίνϊηρ τα ]}- 
σίουθ ᾿πδίσγυσθοη ἴο 18 οὔτ ΤΆΠΪΥ, δηα οὗ τοδάϊηρ ἴμ6 βοχιρίαυγεβ. 
(Οομρασ ΕΖϑκ. χὶν. 1. δπὰ χχ. 1. ψῖ ΝΟ. νι. 18.) Αἱ Ἰοπρίῃ 
[8686 ἀοΙμοθῦο σομρτορϑίϊοηβ Ὀθοδπ6 ΕΧΘα 1π οογίδῖῃ Ὁ]8068, δπα ἃ 
ΤαυΪαν οτάσν οὗ οοπάἀποίίπηρ αἰνηθ ΤΟΥ ἢ1Ρ 88 ᾿πἰτοάποθᾶ, ῬΆ]]ο! 
τη Κ8 [1686 6 1Πἔοθ8 ΟΓΘ ΟΥ̓ΡΊΠΑΙΙΥ ᾿πδυαϊθα ὈΥ Μόοβοβ: Ὀαὺ 88. πὸ 
ΤΑΘΏΠΟΙ 18 τηϑθ οὗ ἔβθῖὰ ἀυγῖηρ (86 ἐἶπη6 οὗἨ Απίϊοομυδ ἘΡΊΡΏδΔη 68, 
1Π|61ν ΟΥ̓ΚῚ ἸῺ «ΘΓ ΒΑ] οτὰ 18 τοίοστοα 0 [ἢ τοῖρηβ οὗ [6 Αβιβοπϑαῃ 
ῬΓΊΠΟΘΒ, ὩΠοΣ βοτὰ ΠῸῪ ΜΟΥ ἢγϑὺ ογθοίθα, δῃα ΟΣ ΒΟΟῺ σΓΟΔΟΥ 
του] 1164; ἐποῦρσἢ ᾿π ΑἸΟσχδμασια, δηα ὀἰμοσ ἔοσοῖρστι ὈΪδοαβ ἤθγο {πὸ 
6078 ΤΟΣ αἸΒροΓβϑά, [Β6Ὺ ΤΟΥ ΟΟΥΔΙΪΥ οὗἉ τι οἢ σγϑαῖου δα. 
ΤΆΟΣΟ ΔΡΡΘΑΣΒ (ο Ὀ6 8} 8] 1810}. (0 {π6ῖ 1ῃ 84]. ᾿ἰχχῖν. 4. 8. 

Τὰ {π6 ἔταθ οὗ {π6 ΜδοσοΆθ668, Βυπαροριιθβ ὈΘΟΔΙῺΘ 80 ἐγεαπδπΐ, ἐμαὶ 

1 ῬΏΪο, θ6 Ψιϊα Μοεῖα, 110. 11}. ρ. 685. 
5. Ζοεορἕυδ, 6 Β6]]. σαὰ, 110. νἱϊ, ς. 8. 9 8. 

τ 
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ΠΟΥ͂ ΤΟΙ ἴο 6 ουπά 1ῃ δἰπηοδῦ βυθσυ ρἶδοθ ἴῃ 9 υἀφᾶ; ναΐ {16 “678 
ὙΟ͵ΓΘ πού ροχτηϊ θα ἰο Ὀυ}] ἃ οπ6 ἴῃ 8 ἰονγῃ, ὉΠ]|688 ὑπο γα ΤΟΣ ἰδ 
ΡΟΙΒΟῺΒ οὗ Ἰοίβυγο ἰὴ 10. Νοΐ ἔδτχοσ μδὴ ἔουν μυπαγοα δηα εἰρη ν 
ΒΥΠΑΡΟΡΊΙΘΒ ἈΓ6 8814 ο ἢαγνα Ὀ6ΘῺ δγθοίθα 1ἢ «6. ΒΑ] 6, ῬΓΟΥΙΟΌΒΙΥ (0 
118 οαρύαγα δηα ἀοδβίσιιοίίου ΕΥ̓͂ {86 Βοιηδηβ. [1ἡ {16 δυδηρθῖ1οαὶ [18- 
ΤΟΙΎ γ͵θ πα, {παὺ τ ΒΟΥΟΥΟΥ [86 «678 Τοβ θα, {ΠΟΥ Πα ΟἿ6 ΟΥ̓́ΤΏΟΓΘ 
ΒΥΠΑΡΌΡΈΘΒ, σοηδίγποίοα ΔΙ͂ΟΣ {Ππο86 δὖ  6γΌβαΙ θα : μθηοθ χὰ Ηπά, ἱπ 

οἱβ γἹ. 9.» ΒΥπασοριθ8 ὈοΙοηρίηρ (ο {8 ΑἸοχαπατίδηβ, (μ6 Αδιδίοβ, 
1π6 ΟἸ]ΠΙοίδη8, [Π6 [1 θογί 68, ἀπα [86 ΟΥγθηΐδη8, 1 ἢ ἡ ΓΘ ογθοίθα 
ἴο0γΥ βιιοἢῦ “6188 ΣΠΑΡ ἰδηΐβ οὗἨ ἰποβθ σου 7168 ΟΥ Οἰἴ68, 88 βῃουὰ 
ΒΔΡΡϑῃ ἴο 6 δὖ “΄6γυβαίϑιη. 
ὙῊΝ τοραγα 0 [86 Βυπαρόρια οὗ [86 ΤΙ ΒΕΒΤΙΝΕΒ, 8 ΘΟΠΒΙ ἀοΓΔΌΪ6 

αἀἸἤογθηοθα οὐἁ οριῃπίοῃ Ἂχ βίβ διλοηρ [86 Ἰοαγη64, τ Βοίμοσ [8686 [06 Γ- 
{1Π68 σχο γα {86 Ομ] τη οἵ ἔγθϑα τηθη (1{8]18} «6 ν]8 ΟΣ Ὀγοβαὶ γίθβ), ΟΣ 
Αἰγοδη “}6νγ8 ἔγοσῃ (86 Οἰἱγ οὐ Θουμ τυ ο8]16α 1 Ἰθογίαβ, οσ [10 γε πα, 
ΠΘΆΡ Οδγίμαρο. ΤΏ ΓΌΓΤΏΘΥ ΟΡ᾿ΠΙΟῺ 18 Βαρρογίοα ὈγῪ ατουδβ δηᾶ 
γιαῖηρα; [86 Ἰαἰΐος (ΒΙΟἢ νγὰ8 σύ μἰπίθα Ὀγ Οθϑουμηθηϊι8, ἃ οοτὰ- 
τηθηΐδίου ἰῃ {86 οΪο886 οὗ (86 ἰθηίῃ οϑηυγγ) ΟΥ̓ Ῥτοΐδβθος (ἰδθγάθβ, 
ὙΝ οἰδβίοιῃη, ΒΙβῃορ Ῥθᾶσοθ, δα ΘΟ Ιου δηου. 

Τὸ ἴδ τγ6}} Κπόονῃ {π8 [Π6 δῃοϊοης Βοιμδηϑ τηδᾶθ ἃ ἀἰδυποῦοη δ6- 
ὕσϑθῃ {86 Ζίδογίϊ ἀπα {86 Ζιδογέϊπι. ΤᾺ6 Ζδοτέμβ γ88 ὁμθ ψ0 δα 
Ῥ6Θ6Π ἃ βἷανθ, δπᾶ οδίδλϊποα ἢ15 ἔγοοάοιῃ ': {86 7 1δογεϊμιι8 χαΒ [86 Β0ῃ 
οὗ Τλδογίυβ.2 Βαυΐ {μ18 ἀΙϑ πούϊοι ἴῃ Αἰο ἀρθϑ8 88 πού βίγι  Υ 
ΟὈβοσυθᾶ: δᾶ 1 1}ὈΟΥ 8 4180 σα ἴο Ὀ6 δρᾶ ἴοσ ομ6 πού θοσῃ Ὀυΐ 
Ἰηδας ἔγθα, ἴῃ ὁρροβιύΐοῃ ἰο Ζηφοηιῖιβ ΟΥ ὁπ6 δογη 7εε.8 ὙΤΒΘΙΠΒοΣ (Π6 
1 ἰδεγεϊπδ, ταθη!οποα πὶ {118 ραϑβαρα οἵ {π6 Αοίβ, σεγ Οἰθ 1168, τ 8Ὸ 
Πα Ὀδοοσμθ ῥγοβοὶ γίθβ ἴο «ἀἀδιβτη, ΟΥ παίνο 678, πὸ Πανὶηρ θ66α 
ΙΔ Ὧθ βἷανϑδ ἴο (16 Βοιηδηὴβϑ ογα δἰϊουναγαὰβ βού αὖ ΠΡΟΥΙΥ 4, δηα ἱπ 
ΤΘΙΩΘΙΏΌΓΆΠΟΟ Οὔ ἰΒαὶν οαρύϊν!ὑγ 641164 {Βογλβοῖνεβ [}Ὀ ΟΣ], δηα ἔοστωϑαᾶ 
ὃ ΒΥΠΔΡΌΡΙΘ ὈΥ ἐμοηλβοῖνοϑ, 18 ἀΠΠ ΥΘΠ]Ὺ οοπ)δοίιγοα ὈΥ {86 Ἰοαγποά. 
ΤῸ 16. ῥγόῦβοϊθ, παὺ (8 ὅ6νγ)1ἷα οὗ ὕγσγθμθ, ΑἸοχδηάγια, ὅζο ογθοίβα 
ΒΥΠΑΡΌΡΙΘΒ αὖ «6γυβαίθια δ {Π6}} ΟὟ μαῦρο, [Ὁ (86 86 οὗἉ {πεῖν 
Ὀτοίθγοη 0 οαπιθ ἔγοτη ἐδοβο οοιπηΐσὶθϑ, δ (6 Π6η68, ϑυγοαθβ, δπὰ 
οἶβοσ παϊοηβ, Ὀ01}1 ομυτοϊο8 ἔοσς {π6 86 οὗ {Π6 11 οὐ ΘΟΌ ΕΓ ΤΆΘα 

. Οἴνοϑο Ἐοπιδηΐ βυηὶ 1ἡθοτγε, ααἱ νἱηαὶοίδ, οοηδιι δὲς ὑοϑίδιηθηΐο, π 0110 ἦτο ἱπιρεάϊοηίο, 
ΤοΔηυταἰβαὶ δαὶ. Ὀ]ρίδη. 611. ἱ, 8. 6. 

3 ΤῊΉΪΒ Βρροδγβ ΠΌμπι ἴπ ΤΟ] ον Ραββδρθ οὐ ϑΘ'ποίοηΐῃβ σοποοζηίΐηρ ΟἸδιάϊαβ, τἢο, δ 
δΆΥ͂Β, ὍᾺΒ ἱχΏΔΤΒ ἰοΙηροτίθυβ ΑΡρίΐ, οἰ ἀοίῃοορβ αἰᾳυδπιαΐϊα 1 θογίίηοβ ἀϊοίοβ, ΠΟ 'Ρ808, 
᾿νε ΤΑΔΏ ΌΤΙ Π ΘΓΘΉΓΕΣ, 864 ἱπΘΉΠΟΒ ΟΧ ἰδ ῥγοογοδῖοθ, [Ι͂ἢ Υἱἕδ ΟἸδαάὶϊ, οαρ. 24 ἃ 4. Ρ. 78. 

1180]. 
8. Ουϊπε!!δη. ἀθ Ιπδεϊξαϊςίοηο Οταίοσίβ, 110. δ. σδρ. 10. "Ὁ. 346. οὐΐϊε Οἴθθου, 1698. Ουἱὶ 

ΒΟΓΥΙ8 οδῖ, δὶ τηδηυτηϊδζουτ, ὅν 1 θοτιηπ8--- υοιηΐδη. Τηδείτας. 110. 1. εἰς, γν. Τὐθοσ πὶ βαηῖ, 
αυΐ οχ }::8.8 Βογυ 6 ΤηΒΠ ΤΩ ἰδϑὶ δαπί. ΤΙΐ, ἷν. Ι’ΘησῸ8 οδὲ ἰ8, 4αϊ δίδει αἴ παα 8 εδῖ, 
ἸΙΌΘΓΙ οϑῖ; βῖνο οχ ἀποῦμβ ἱη ρον 8 τηδιτὶπηοηΐο δά ϊτι8 68ὲ, βἦγο οχ 1 δου ηἷβ θοῦ, δἷνο οχ 
ΔἸίοτο ᾿ἰδογεπο, οὐ ΔΙ ἴΘΓΟ ἱῃρθηῦο. 

4 Οὔ τμ686 ἴβογο 6ΓῸ ζτοδῦὺ ΠΌΤΏΌΘΙΒ δὲ Βοιηθ. Ἰδοῖαβ ἱΠΙΌΓΤΩΒ τ (ΑΑΠΔ]. 110. 1ϊ. οΔΡ. 85.) 
[δὲ ἴουσ ἰδουβαπᾶ 1 θοτιϊηϊ, οὐἨ [6 6 ν18ἢ. Βα ρογβιϊτίοη, 88 μ6 Βέγ168 ἰδ, ΘΓΘ Ὀϑηϊβδηῃοα δὲ 
ΟΠΘ ἐΐπιο, ὉΥ ογάοσ οἵ Τιθοσίυβ, ἰπίο ϑαγάϊηΐα; διὰ [06 τοδὶ οοτητμηδηάθα [0 ᾳαὶξ Π0Α]Υ, ἰἔ 
{86 ἀϊὰ ποὲὶ δΌαΓο, ὈΥ 8 δογίδίη ἅδῦ. ὅ66 δἷδὸ δυοίοπίῃδ ἰη υἱδ ΤΊΘΟΣΙΙ, οαρ. 86. «“086- 
Ῥμα8 (06: 110. χυἹ!. σαρ. 8. ὃ ὅ. οὐΐξ, Ηδνοσο.) ταϑηϊίοηδ [6 βαρ ἴβδοῖ. Απὰ ῬΒῖο 
([ροραϊ. δὰ (δίυμι, Ρ. 785. Ο. οἀϊξ, Οοἴοῃ. 1618) οἵ ἃ φοοὰ ρᾶχὶ οὗ [πὸ ΟΕ Ὀεγοπὰ 
ἴδ6 ΤΊΌΟΣ, 88 ἱππδοϊυθὰ ὈΥ ΨΦ6γ8, ὙΠῸ ψΟΓΟ τηοϑον Γἰογιϊηί, μαυΐπς Ὀθϑὴ Ὀσοῦρῆϊ ἰο Ἐοπιο 
88 οδρίΐνεβ δηὰ εἷανεβ, Ὀαΐ, Ὀεΐηρ τη8ὰ6 ἔγθο ὈΥ͂ (ΠΟἿΓ Τηλϑῖαγρ, 6ΓῸ Ῥογιηϊ θὰ ἴο ᾿ἶγα 86- 
οοτάϊης ἴο 1Ποἷγ οὐνὴ τἱῦθϑ δῃα σαβίομπια, 



ΟΥ̓ ἐδλε ϑγπαφοφιιεδ. 277 

ἴῃ [ωοηἄοπ ; δᾶ ἰδαὺ (86 Τἰ4114π 9618 ἀἸα {Π6 8816: δηἃ Ὀθοβδιδο 
(86 ρτγοαΐθδθ Ὠυσηθοῦ οὗ βοὴ στ σὸ Ζιδογεϊπὲ, ὉΠΘῚΓ ΒΥμΑρΌριΘ τγ88 
ἐμογαίογα οδ]]6α {π6 βυμαρόραθ οὗ {86 ΤΟΥ 68. 

Τῃ βυρρογί οὗ [Π6 δοοοῃμα ορίηϊοι ἀρουο ποίοθά, γΥἱΖ. ἐμαὺ 1π6 1.18δ6Σ- 
Ἐϊπ68 ἀογινϑα {μοὶν πδπὴ6 ἔγτοιλ [1θογίαθ οὐ [1 ογμδ, ἃ ΟἷἵΥ ἴπ Αἰτιοδ, 
10 8 πτροᾶ {παῦ ϑυϊά48 1π ἢ18 Ἰμοχίοομ, οα ἴπ6 πογὰ Λιβερτῖνος, Β4γ8, 
ἐμαὶ 10 νγαβ ὄνομα ἔθνους, αι παίζομα!] Δρρο]] να; δηα {πα (86 Οἰοδεα 
ἑἐπέογἰποαγὶς, οὗὁ τ ὨΙΟΝ ΝΊΟΠΟΪΑ8 ἀθ ᾿ὔγτὰ τηδάθ ργοαὺ 1186 1 ὨΪ8 ποίθβ, 
848, οὐδὸν [86 ποιὰ 1 ΟΓΌΙΙ, 6 γεσίοπε, ἀθηοῦπρ ὑμαῦ {Π6Υ ΘΟ 80 
βίγ]οα ἔγοτη ἃ ΘΟ ΤΥ. ΕἼΣΙΒΟΥ, ᾿π {Ππ6 δοίβ οὗ (6 σα] οταϊθα οοι- 
ἔδγσομσα 1} (86 Πϑοπαίδίβ αὖ (δγίμαρο, απποὸ 411, {6 γα 18 τηϑη ]οηρᾶ 
ο.6 ᾽ιοίοσ, Ὀῖβθορ οὗ {86 μυχοῦ οὗ 7 ἐδογεϊπα ; δια ἴῃ {Π6 δοίβ οἵ (86 
Τιαΐοσαῃ οοῦηοῖ, τ ΒΙΟἢ γγα8 Π6]4α ἴῃ 649, {Π6ΓΥ6 18 τη ΠΟ. οὗ ζαπιαγίμξ 
φταίία ]εὶ ορίδοορι8 ϑαποία δοοϊοδία 7, δεγεϊποπϑίβ,  δηυλτῖιδ, Ὁ (ἢ 6 
το οὗἩ αοα, ὈΙΒΒΟΡ οὗ 86 ΒΟΙΥ οδυγοὶ οὗ [ἱ ΓΕΑ; δπα {πογοίουθ 

πραδεϊοϊαβ ἴῃ ῖ8Β Οδορυδρδῖοαὶ [πᾶσ οὗ ΟἸ γιβύύδδβῃ ΒΙβμβοργῖοθ, Ἦ88 
ὈΪαοοα Τὐδογπα ἴῃ δῦ νγ88 ο8116α 4{{[ἰλ σὰ Ῥγοργία, οΥὐὁἨΥΤᾺ6 Ῥσοοοῃ-. 
ΒΌΪΑΥ ρσουΐηοα οὗ Αἴτῖοα, ΝΟΥ͂, δ8 41} {Π6 οὔποσ Ῥϑορὶο οὗ {86 βουϑσαὶ 
ΒΥΠΔρΡΌΡΊΘΒ, τηϑηΠ]οποα 1 (818 ραββασὸ οὗ [π6 Αοἴδβ, ἃγὰ ο81164 ἴγοιμ 
(6 Ρίαοοθ θη [ΠΟΥ οδτΏ6, 10 18 ῬΓΟΌΔΌ]6 ἐπαῦ (86 1 ΟΥΠΠ6 5 ΤΟ, 
ἀοπουπδίρα ἴῃ Εἰ ΚΘ ΣΔΠΠΘΡ ; δηα 88 π6 ΟΟὙσθηΐδηβ δηα ΑἸΘΧβηὙ18η8, 
ὙΠῸ οδγη6 ἴγοτη ΑἸΤΊοδ, ἀγὸ ῥ]δοθα παχύ ἴο {86 [106 ΓΈ η98 ἴῃ {μδὺ οαίδ- 
Ιοσαθ, [π6 ΒΌΡΡοΣίασΒ οὗ {818 ορίῃῖοι {πιηῖς 10 ῬγοΡ 4016, {πα (ΠΘῪ 4180 
Ὀοϊοηροᾶ (ο [86 βαηθ οουπίσυ. Βυΐ γὸ ᾿ἰᾶῦθ πὸ θυ 6 η66 [0 Ξ5ΠΟῪ 
(δαῦ ὑπο γ6 ΓΘ ΔΩΥ ἡδῦνοβ οὗὨ {818 ρ]800 εὖ «ὁΥΌ 8416 πὶ, αὖ (86 ροτὶοά 
τοίουσοα ο 1 {86 Αοἰβ οὗ ἔμ Αροβίϊθβ' Οἱ π6 ΘΟΠΕΓΆΓΥ, 88 10 18 
γ76}1 Κπουσι ἐμαί, ΟΠἸΥ δρουῦ 16 γϑᾶγβ Ὀοΐοσθ, συθαὺ πυμηθοῖβ οὗ 
Ψ6νγ8, οιμδποὶραίθα βἰανθθ, οὐ {861} ΒΟΏΒ, ΟΙΓΘ ὈδηΙΒΗ6α ἔγοσῃ Εομια, 
10 18 ταοϑὲ ΠἸΚοῖν ἰδαὺ ὑπ 1 θοΓΠ6Β τηθη]οποα ὈΥ ΓὉΚ6 ᾿σοσα οὗ (86 
Ἰαΐίεν ἀθϑοσιρίίοῃ, ΘβρθοίδΠῦ 88 18 δοοουηῦ 18 οοστορογαίθα ὈΥ ἔνο 
Βοοιηδῃ ἰδίου 88. 

11. 10 ἀοε8 ποῖ ἀρρϑᾶῦ Ποτω 6 Νοὸν Τοβίδιηθηῦ ἐμαὺ {86 βγπὰ- 
δορβιυο8 Ββαα ΔΠΥ Ρθοι αν ΕΌΒΜ. ὙΤῈῸ Ὀυϊ]άϊπρ οὗἉ ποτὰ 88 τεραγαοά 
88 ἃ το κ οὗ ῥἱογ (1ωυΚο ΥἹ]. ὅ.); ἀμὰ ΤΠ6Ὺ ψγογθ ογϑοίθα τ] ΐπ ΟΥ 
ψπουύ [06 ΟΣ, ΦΘΏΘΙΑΙΪΥ ἴῃ δὴ οἰοναίθα ρἷδοθ, δηᾶὰ ὑγεσα αἰδβίλη.- 
συϊβμοα ἴγομη (86 Ῥγοβθῦομθ ὈΥ Βοϊπῃρ τοοΐοα, Εδοὶ οὗ ἐβοῖη μδά δῃ 
ΔΙΊΑΓ, ΟΥ ταί Σ ἰ80]6, οὐ Ὑ8ΙΟῚ [86 ὈΟΟΚ οὗ {86 ᾿ΔὉ γγαβ βρτοδᾶ : δηά 
ΟἹ {16 Θδαϑὶ 8146 {6 γα γγχ8ϑ 8η δύὺῖκ ΟΥὁ ομιοϑί, ἴθ 1 ἢ (86 εἰς πεῖρα οὗ [86 
ἴδ νγ88 ἀβροβι θα, ΤῈ6 δβϑϑῖβ γθγὸ 80 ἀϊβροβϑα {μαῦ [86 ῥϑορὶβ αἰ ψαὺβ 
εαὺ 1} {μοὶν ἔλοοα ἰουγαγὰβ (π6 6] 6.8, νγχῦο οοοσυρ!οα [86 Θδαβίθσῃγηοδε 
ΤΟΥ͂Β οὗ β6δίβ: ὙΠΟ, 88 Βοὶπρ' Ρἰδοθα ἤθΑγΟΣ ἴπ6 δεῖ, ΤΌΤ δοοουηίοα 
[8:6 Τότ ΒΟΙ͂γ, ἀπά Βθησο {Π6ΥῪ δζὰ ἴῃ {πμ6 Νονν Ταοβίδηιθηῦ ἐοττηθᾶ {86 
οἰϊο ῦ φςοαΐβ ἐπ ἐδε δυγπαφοσιο; σἈΙΟΏ (Π6 ῬΒΑΥΒθοΒ αἰδοίθα, δπα ἴοσ 
ὙΠ] Οἢ οὐ 1,οτὰ ᾿πυοῖρ 64 ἀραϊπδῦ ἰμοπι. (αι. χα, 6.) Αἰ παῖ ]αῦ 
ἀδρδρώσον ΒΘ ἰ0 ανα ογορύ ᾿πίο {86 ρΙδοθβ οὗἨ ὑγοσβῃρ δυϑῃ οὗ 
[86 γΥῪ ἤγβύ ΟἸὨγΙβυδηβ, ἀπ ἤθποθ Ὑ76 ΤΩΔΥ δοοουηΐ (ον (86 ἱπάϊρτιω- 
οι οὗἉ {Π6 δροβίϊα “6π|68 (ἰϊ. 8.) ἀραϊπβῦ πΠ6 ὑπάϊι6 ργθίθγοποο {παὶ 
ὙγὙ88 ρἼγΘΩ [0 {Π6 τοῦ, Ὁ σοσηθη ὝΟΓΘ βοραγαίθα ἔγομη {86 τηθῃ, 
δα βαὺ ἴῃ ἃ ψ ΠΟΥ ἱποϊοδοα τῖϊῃ Ἰαὐίοθθ, 8δὸ ἰμαὺ (μον οομ]ά ἀ18- 

τ 8 



278 ΟΓ ϑαεγεὰ Ῥίαεςο8. 

ΠΠΟΟΪΥ 866 δῃηα 68} 411 ἐπαὺ μαββϑα ἴῃ {π6 βγῃδρόχιιο, ψὶτπουῦ ἔποσὰ- 
Βαῖνϑβ Ὀθῖηρ Ἔχροβϑά ο υἱδον ἢ 

111. ον [86 τηδί ηὔθηβῃοθ οὗ ροοά οσᾶοσ, ἔμ γ6 Ὑσθ γα ἴῃ ΘΨΘΓΥ ΒΥ η8- 
δορια οογίδιη ΟΕΕΙΟΕΕΒ, ΜὙΒΟΒῈ Ὀιιδίηθδθ ἰὑ τγα8 ἴο 866 {πα 41} (ἢ 6 
ἀυῦ1ε8 οὗἉ το]! ρίοι ΓΘ ἀθοθη  γ ρογίοστηθα ὑμπογθῖθ, ὙὍὙΒδ [Ὁ]ον Ωρ, 
ΟἹ οοΥ 86 ξηθηίοποά, ΟΥ Τοίογγοα ἴο, ᾿π (86 Ναὸν Τοβίδιηθηί :---- 

1. Το ᾿ΑᾺ άγωγοϑ,οΥ μεν 9 ἐδ ϑδυπαφοσιιο. (ἸΛΙκ6 χλιὶ, 14, 
Μϑκ ν. 22.) [Ὁ ἀρρϑδσβ σα Αοίβ χη, 1ὅ., οοἰϊαἰοα τῖῖ Μά ν. 
22.. διά Φὁ8ὴ τνἱ. δὅ9., ἐαῦ {Π6γ6 ὙΟΥΘ ΒΟΥΘΓΆΙ οὗὨ ἰπθ86 ΤΌΪΘΥΒ ἴῃ 8 
ΒΥΠπαροραθ. ΤΆΘΥ ταρυϊαϊοα 411 118 ΘΟΠΟΘΙΠΒ, 8η4ἃ σὰν ρϑσῃλβϑίοῃ 
ὅο ῬΘΥΓΒΟΩΒ ἰο ργθᾶοῦῃ. ἸΆΏΘΥ ΜΌΙΘ ΔΙ ΤΑΥ͂Θ πιθὴ δἀνδηορα ἰῃ δρθ, δηὰ 
ΓΟΒρΡΘΟίΔΒ]6 (Ὁ {Π6}} Ἰδαγηΐηρ' δ πα ῬΓΟΌΙΥ ; δπᾶ {ποὺ μδά [86 ρΟΎΟΣ 
οὗ τηῇὴῆοίίηρ ΡΒ πηθπῦ οἢ {Πο86 ὑυβοῖὰ {ΠΥ ἡυπαροα ο θ6 τϑρ βου 

1πϑὺ {86 ]ανν ; 10 Δ] υδοῃ ἴο ΒΊΟΝ οἰτουχτηβίδποα (Ἰγιδὺ ἔσο αγιρα 
18 α1561}168 {παῦ ὑΠ6Ὺ «λομίά δὲ δουμγφεά ἴῃ ἐδθ ἐγπασυσμο. (Μαιι. 
Σ. 17. 

2. ἡ αχὺ ἰο {89 Βυ]οῦ οὗἉἩ {ῃ6 ΟἸΥπαρόριιθ, γγχὰ8 8η οβοθῦ, τ ΟΒα 
ΡΙΟΨΙΠΟΘ 10 νγὰδ ἴο ΟΥ̓ ἊΡ ΡΌὈ]16 ᾿γαυοτΒ ἰο οὐ ἴον {π6 ψΒο]ς οοι- 
ϑτεσαοῃ. ΒῪ «6 Ὑ18} ὙΤΙΘΙΒ Ὸ ΓΘ ἱπίογιμοα (Παΐ Πα τγ8 οΔ]168 
ϑλοίίαοῖ, Ζέδδον, (μαὐ 18, {π|6 Δηρ6 1} ΟΥ̓ τη βθθηροῦ οὗ [86 σομρτορδίίοη ; 
ὈΘΟΔΊΒΘ6, 88 {61} ΤῊΘΒΒΘΏΡΘΡ, Β6 Βροα ἰο αοά ἴον ἔβϑα. ἴῃ δ]]αβίοη 

Φ4Φφὼ Φ69 

᾿ ΘΒΡΘΟΙΑΠΥ ἀρροϊπύρα ἔον [Π6 Ῥυγροβθ. Η!8 ἀυεν νγ88 ἴο τοδᾶ ἰη Ηβργον, 
ουῦ οὗ {86 ΔῊ δῃά {π6 ρσορμοίβ, (μ᾽ ῬΥΟΡΟΣ ἰθθβοι ον ἰῃ6 ἄν. ΤῊΘ 
ΟΥ̓οα οὗἁ τοδᾶδὺ ἴῃ [Π6 Βυπδρόραθ δὖ ΝδΖαγοίῃ νγ88 ρογυίοστωθα ὈΥ “6808 
ΟἸὨτιβί. (11 ἴν. 16.) 

4, Το “ὑπηρέτης, οὐ ἴϊπιίθίον, ταθυϊοποα ἴῃ Τα] ἵν. 20, 88 δῇ 
ἸΠ δεῖοσ αὐξοπάδῃξ ΟΣ βοσυδηὺ οὗ ἴΠ6 βυπαροριιθ. Ηδ διδᾶ (Π6 οἴδτρθ 
οἵ [86 βδογϑᾶ ὈΟΟΚΒ ; στ 1Οἢ π6 Ὀγοαποοα ἔσομαι [86 ομθϑί τ βογοίῃ ἹΠΟΥ͂ 
Μ γα Καρί, ἀο γογθα ἴο {86 γοδάοσ, ἔγομι μοῦ Β6 γοοοὶνϑα ([θχὰ Ὀβοῖς, 
8ηα τούαγηθα (ἄθι ἴο {ποῦ ῬΓΌΡΘΥ ῬοΪδο οὗ ἀδροβῖί. 

ΙΝ. Το ΞΡΕΥΙΟΕ οὗ (86 ϑυπαροσθ νγγ88 ρϑυίοστωϑα ἴῃ [86 [Ὁ]1ο νυ - 
Ἰηρ' ΤΩ3ΠΠΘΡ:-- 

Ι. ΤῇΘ Ρθορὶθ Ὀοὶπρ' βοαίθ, [86 δῆρ] ΟΥ̓ ΤΠ ΘΘΘΘΗΡῸΣ οὗ (δ 6 ἐοπκεν 
ϑίϊοη ἢτγϑί οἴδγοα ὺρ {πὸ ἐκδίἑὲς Ῥγαγεόνα, [6 ρθορ]6 στἰβὶηρ ἔχοι {μον 
βοδίβ, δπα βἰβδηᾶίηρ' ἴῃ ἃ ροβίυγα οὗ ἀθορ ἀδνοίοι, (Με. ν. ὅ. ; Μαῖκ 
χὶ, 2ὅ.,: [ζΚ6 χνι]. 1]. 18. ΕὝδοΝ, τι ἴο ἢν. Ῥειάοδυχ, {86 «6078 
Πιδά ᾿1Ρ ΓΟ Ί68, ᾿π ΤΒΙΟΝ ἃγΘ 4}1 [86 Ὀγοβοσι θα ἰοττηβ οὐ {π6 βυπαρορὰθ 
ὙΟΓΒΏΡ. ΤὨΒ τηοβῦ βοϊθιηῃ ραγὺ οἵ [8686 ῬΥΆΥΟΓΒ ἅγα {ἢ 6 ΒΗΕΜΟΝΕΗ 
ἘΒΒΕΕῊΗ, ΟΥ̓ {86 οἰριῃύθθῃ Ῥγαυθυβ, Ὑ ΒΊΟΝ, δοοοσαϊπρ' ἴο {Π6 ΓΑΡΌΙΏΒ, ΤΘΓΘ 
ΘΟΙΩΡΟΒΟα δηᾶ ᾿πδ παρα Ὀγ ΕΖΓα, ἰῃ ΟΥ̓ Σ {μα {π6 «6078, Ὑπ086 ἰΔῃ- 
συλρα δἰον [86 ΟΔΡΟΥΠΥ νγ8 ΘΟΥΥυΡίΘα γι ΤΔΏΥ ὈΑΓΡΆΓΟΙΒ ὑθυτη8 

Ἰ Τῃ ΒΟΙΏΘ ΥΟΤῪ δποίθηϊ ΒΥπαρορΌκ8, ἃ8 αὖ Οδγρθηῖσαβ δὰ Ανϊρποη (πὶ {π6 βου! οὗ 
ΕΥΔΏΟΘΘ), ἰξ ΔΡΡΘΟΆΓΒ [ἢδὺ 10 Ὑοπλθ Οοσοιρίοα ἴδ6 Ἰονγοδ δβίοσυ, ἴπ6 στουπὰ ἤοοΥ οὗἉ [δ9 
δα άΐπρ, δηὰ τπ6 το (86 βοοοπά δηᾶ (ἰτὰ βίου. [Ι͂ἢ ἴ8686 σ΄868 ἴῃο0 το 416 οὗἨ 106 ἀγοὰ 
οὗ [π6 βοσοπὰ ΗοοΥ νγαὰβ οονογοὰ ὈΥ͂ Δ ἰγοῦ ἔγϑηιο, τ ἰοἢ Πδα ΘΡΟΓΓΌΓΟΒ ἰᾶγρὸ Θῃου ἢ ἴο 
ΔΙ]ον ἤλὸ τοσθθῃ ἰο0 δ66 (6 το ]Ϊ οἵ [86 ἰδ ἐσ ροβοῖ, διὰ ἴο ποὰγ 186 βουνίοθ, Δ Βουσ ἢ ΠΟΥ 
ἍΟΓΟ Ποῖ ὀχροϑοῦ ἴο νον. [ἘῸΓῪ τη 8. ποῖο {86 Δι ΠΟΥ ἰδ ἱπἀουιεα το 186 ΘΟΌΓΣίΟΒΥ οἵ ἃ ἰαῖθ 
Ἰοαγιθὰ δον, Μν. Α. Αββϑγ, οἵ Βου)η.} 
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ΒοτιΟνγΘα ἔγοσα Οὐ Ὶ ̓δηρτιαρθδ, τσ ῃΐ θ6 4016 ἴο ροσέοστω ἐμποῖν ἄθνο- 
ΟἸΟῺ5 1π {86 Ῥυγα ἰδηριαρα οἵ {ποῦ οὐ ΘΟυμ ΤΥ. ὅθ ἷβ [Π6 
δοοοιηῦ ὙΒΊΟᾺ Μαϊπιοη! 68 σῖνοδ, οαὐ οὗ {86 (ἀοηδγα, οὗἨ [86 οὐἹρίη 
οὗ [86 δον θα ᾿ατρῖθβ ; δά {86 οἰρύθθη οο]]θοίβ, ἴῃ ΡΥ Ιου ΑΣ, 8ΓΘ 
τηθηςοηθα ἴῃ {δ6 Μέεμπα. Ἡονόυοσ, βολο θοίίοσ ουἹάθηοο ἐμδη {δαί 
οΟὗἨ (86 ἰαἰπιυα1ο8] τα Ἷ68 18 τεαυ δῖα, ἰὰ οΥοΣ [0 Ῥσόνα {μοὶν Πἰυγρὶθ8 
ἴο θα οὗἁὨ 80 δὶρῇ δὴ δηθαυϊ ; ΘΒΡΘΟΣΑΠΥ βίηοα βοχηθ οὗ {μι  }ῦ ῬΧΥΔΥΘΙΒ, 
88 Ὦγ. ῬΥΙΔΘΔΌΧΣ Δοπον θᾶροβ, βθοῖὰ 0 Ὦαγθ ὈΘΘΠ ΘΟΙΙΡΟΒΟα δ οΣ 
186 ἀοδίστιοσοι οὗ «“ογυδβαίοιη, δα ἴο μανὸ σϑίργοπορ ἰὸ ἰδ. Τὺ 1β ουὶ- 
ἀοπύ [Π6Υ 6 ΓΘ Θομηροβοᾶ ἤθη {πο Γ8 γγ88 ποῖ ΠΥ ΤΘΙῚΡ]Θ ΠΟΥ͂ ΒΔΟΣ]ῆ 6; 
ϑῖποα {86 θαυθηύθθῃ ἢ ΘΟ] 6οὐ Ῥσαυβ, (μα (ἀοα σπου]α τοδίοσο 18 νγου- 
ΒΕΙΡ ο [86 ΠΟΥ ρῥᾶσχί οὗ πὶ8β ποιβθ, δῃᾶ ΔΚ Παδίθ, τ ἔοσνουν δπὰ 
Ιονθ, ἰο δοοορῦ ἔθ Ὀυγηΐ βδουβοθβ οὗ [86γ86]}, ὅο. ΤΉΘΥ οου]ά πού, 
{πογοίοσθ, θ6 {π6 οοιηροβίποη οὗ Εστα, γο ἀἸὰ ποὺ τϑοοῖνο [ἷβ δοσὴ- 
ΤΑΙ Ββίοη ἔσο ΑΥΆΧΟΥ͂ΧΘΒ (0 ρΡῸ ἰο «υᾶφϑ, 1111 Ἰηοτθ ἔμδη ΠΥ γθδγθ 
Δίου 186 βοοομά ἰθρ]6 τγαϑ Ὀ0}}, ἀπα 108 ΤΟΥΒΒΙΡ τοϑίοσοα. Τῇα 
ῬΓΟΡΔΌΣΙΥ 18, δαὶ ἐδο ἔοστηβ οὗ ὈΧΔΥ͂ΘΣ [ῸΓ (86 ΒΥΑρΌριιθ ὙΤΟΥΒΠΙΡ 
ΓΟ δὖ ἢγϑῦ νΟΥῪ ΓΘ, δηα ὑμαῦ δΟη16 τ0678 ἐπ δὲ ἵπ ἐδ ἐΐηιο 0. υεξδιιδ 
Ολγέδέ, [Ὰ6 πύθθον οὗὁἨ τΒΙΟΩ 88 Βα ΒΘ ΠΘΒΕΪΥ ἱπογοαβοᾶ, Τὸ {πΠ6 
οἰ ύθθῃ ῬΥΔΥΘΙΒ ἀρονθ τιθιίοπθα, δῃοίθο γγῶ8 δἀ6α, ἃ βῃῃοσὺ {π|θ 
Βοΐοσα ἐμ ἀοδίσυσᾶοπ οὗ [86 βοοοῃὰ ἰθωρ]θ, ὉῪ ΕΔΌΌΣ (Οὐδ ]16], οἵ, 
ΔΟΟΟΙΙπρ ὑο Βοπλ6 ἩΣΙΘῚΒ, Ὁ ΒΑΒΌΣΙ ϑϑατατθὶ, οπ6 οὗἁἨ [ιῖ8 βομοίασαε. 1 
6 ἀϊγθοίβα δραϊπβὺ αροβίαϊοβ διὰ πογθίϊοθ, πο τ βῖ ἢ ΔρροΙ]δ ϊοηβ 
ΑτῸ ἀοδισηιαίοα 411] ΟἸγΙβιΐδηβ, τυ βοίμου οὗ “ οσ βῃ οὐ οὔ (ἰθπίι]6 ἀδβοθηί. 
ΤῊΗῖΒ Δα ομδὶ ῬΥΑΥΟΣ 18 ΠΟῪ ᾿πβοχίθα 89 {π6 ὑνγθ 1}, ἀπὰ (86 πα ον 
15. εἰπούθου, ΤΏΘΥ 8.6 τοαυϊγοα ἴο μ6 β81α ὈΥ͂ 4]} 7 6ὺγϑ στ ποὰὺ Ἔχοαρ- 
(10, ὙὯΟ 70 οἵ δρ6, δγϑθ π|68 ΘΥΘΟΙῪ ἋΟΔΥ, ΟἸΓΠΟΙ ἴῃ ΡυὈ]16, δ {86 
ΒΥΏΒΡΌΡΊΙΘ, ΟΥ δὖ [Π6]Γ ΟΥΤΏ ΒΟΊΒΕΒ, ΟΥ ὙΒΘΓΘΥΟΙ ΠΟΥ͂ ΤΩΔῪ ὨΔΡΡΘΩ ἴο 
θ6. ΑΔΒ βοχῃθ ΓΤ ϑ 18 ΤΩΔΥ͂ 06 ΘΌΣΙΟῸΒ (0 566 ἴπθτη, (Π6Υ 8 βυδ)]οϊηθά, 
αὖ 186 6πα οὗἩ [818 βοοίζοῃ. 

2. Το βϑοοῃά οὗ {818 Βγμαρόρτιθ ΒΟΥ 06 18 {πμ6 Ποαάίηρ ὁ ἐδε 
ΑΚιτιοέδ- ϑῆσπια, πολ οοπαίδίβ οὐὗἨἩ ἴπγθα ρογίϊομβ οὗ βδογρίιυσο, υἱζ., 
δαί. νἱ. θ---9. ; Θουΐ, ΧΙ, 18---21.; ΝΌΙΩΡ. χν. 37---41. Α8 {πὸ ἔχει 
οὗ {π686 ΡΟΣ ΟΠ 8 ΘΟΤΩσηΘ 668 ΤΊ {Π6 ποτὰ δἤσηια, ἰμαΐ 18, ἀδαγ, [Π6 
86 οΟ]]οσἴνο νυ ἑοττηθα [86 β'ῃοτιωδ, δπα {86 γϑδάϊηρ οὗ ἔθη 18 ο8]164 
Αἰτιοίλ- ϑῆσηια, οὐ {86 τοδαϊπρ' οὗ (μ6 ϑἰιθιηβ. ΤΉ]8 γϑδάϊηρ' οὐ τθοῖίαὶ 
158 ῬΓΘΟΘαΘα δηὰ [Ὁ]ονγθα ὈΥ ΘΟΥΘΓΆΪ ὈΓΑΥΘΙΒ δηα ὈΘΠΘαΙΘΙΙΟΏΒ; δπηᾶ, 
ποχί ἴο {86 βαγὶπρ οὗ {π6 πἰποίθθηῃ ὈΥΆΎ ΘΒ δθουα ποίϊοϑά, ἰβ {π6 ταοϑὲ 
Βο θη ρᾶγὺ οὗ [ῃ6 το] ρΊουΒ βοσυῖοθ οὗ [86 6718; σδο, Ὀ6]Π]ονηρ {86 
ΘΟΠΩΘΔΗὧΒ ἴῃ Πουΐ, υἹἱ. 7. δπὰ χὶ, 19. ἰο θ6 οὗ ρεγροϑίυδὶ οδ]σαίίομ, 
ταροδί ἐμ9 ὅ'Βοιμδ δῖ γ, ΘΥΘΥΥῪ που πϊηρ πα ονθηΐϊηρ. ὃ 

1 ΤῊ ΗΠ}, ἐοηϊδι, οἰσυθηιῃ, δηὰ ἔουσίθοη τῆ οο]]οοία ἤδγθ [ἢ βᾶτηο 8]]δίοῃ δηὰ τϑίργοηοθ 
88 ἴπ6 δονυθηθθη ἢ, 8.66 [δ ΟΥ̓́ΧΙΠ Δ] ὈΓΘΥΘΓΒ ἰπ Μαϊπιοηϊάοθ ἂἀ6 Οτάϊπα Ῥσχϑοῦτῃ, οσ ἰῃ Ὑ]- 
ἡηρα (ἀ6 βϑγηδρ, γείθσο, 110. 111, ρασὺ 12. σδρ. 14. ὑρ. 1088---1088.) ψῆο οὔβεγνϑβ δαὶ [Π6 
ΔΙ Πα 1508 Ὑ71}}} μαγο [06 δου θη Ὠ ἢ ΟΟ]]οοῖ, ΒΙΟἢ ῬΥΑΥ͂Β ἴῸγ (Π6 τοδιοσγαίίου οἵ {Π|6 ᾿οτΏ }]9 

ἩΟΥΒΏΙρ, (τοᾶσο τϊηἰδίοσίπση δου] οπτα ἴῃ Αὐἀγίαπι Ποιὰ ἴπ85, 88 ἢ6 ἰγϑηῃβδίθβ ἰξ,) ἴῸ 
Βανθ ὈθΘη ὈΒΈΌΔΙΠΥ τοοϊιθὰ ὈΥ [86 Κίηρ ἰπ [80 ᾿θίρ]6 δὲ [6 ἔδαδι οὗ ἰβθοσηδοὶοβ, ποῖ 18 
δΌΓΝ 80 δὺδυγαϊ ἐγ [μδὲ ἰδ οοῃία 68 ̓ ἰ66 ἔ, δὰ βθονγβ μον 1016 {πὸ Φονδῃ γα τοηΒ οοη- 
οογῃίηρ; [0 δη αΌΥ δηὰ 86 οὗ ἐμοῖγ 1 αγρΊθ8 Δ. ἤο Ὀ0 ἀοροπᾶραὰ ὑροῃ, 

3 δ8ρθ6 ΡΡ. 985---288., ῥῶ 
8. Βοΐοζο 80 τηοᾶοτη «6078 οΟΙὴ9 (0 ἴ6 ΕΚ τίοἰ ἢ. -βῃοτηα, (6 ΤΟΪ]]Ονίηρ ῬΤΑΥΟΣ 18 οδετοὰ 

4 ἴοσ ἐδοῖν ἰη- μδιδοσίηρ ποτὰ [80 ἴὉῸΣ ΟΟξΠΘτΒ οὗὨ [86 φατθ:"-- “ Απὰ ὈΓΙΠΩ 1ὯΒ ἰῃ ῥεδοθ 
τά 
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8. 186 {μγα ρατύ οὗὁὨ (86 βγμπαρόριιθ Βοῦυο86 γ͵β {π6 Πεααΐπρ 9 
ἐδο ϑογίρίμγοδβ, ΜΕΙΟΘᾺ ἱποϊααοα [86 τοδαϊηρ οὗὨ (6 τΟ]6 ᾿ανν οὗ Μοβϑβ, 
Δα ρογίοῃβ οὗ {86 χορ ιοίβ, δῃᾷ (86 ΗἩδριορταρμα οὐ ὨΟΙΪΥ τε  ΠΠΠρΈ. 

(1.) Το Ζαιο ψ88 ἀϊνϊ ἀοα ᾿πίο ΠΥ -ἴῃγθο, δοοογάϊηρ ἰο [86 Μαδβο- 
Τοίϑ, οὐ, δοοοσαϊησ ἰο οἴδμουβ, βἔγ-ουν δαγαδολιίοίί, ΟΥ ΒΘΟΙΖΟΙΒ: [ὉΓ 
(16 “6188 γᾶν οομῃδιβίθα οὐὁἨἠ ἰνγοῖνθ ᾿ὉΠΑΥ το ηίΠ8, δἰ θσηαίοὶυ οἵ 
ὉΠΟΎ -Πἰπ6 ΟΥ {Πιτύγ ἄδγθ, {π80 18, οἵ ΒΕΓΥ ἡ Κα δπα ἔσαν ἄγε. ΤῊ 
“ονγ8, ἱπογοῖοσο, 1 ἐμοὶν αἰ ν]βίοη οὗ [Π6 αν πο δ αγαδολέοίν οΥ 860- 
ΟΏΒ, Πα ἃ τοβρϑοῦ ἴο {Π|6 1} 1 ΘΓΟΔΙΆΓΥ ΥὙΘΆΓ, ὙΏΙΟΝ 88 ΘΥΘΓῪ δοοομα 
ΟΥ {διγά, δηᾶ οομπϑιϑιθα οὗ ἐδ ᾽σύθθῃ το 8 : 8ὸ δαὺ 86 τ ΒΟ]6 αν τγ85 
ΤΟΔα ΟΥ̓ΟΣ {Π18 γϑασ, 8] οὐπρ' ομ6 αγαδοδά οΥ βοοίΐοῃ ἴο ΘυοσΎ 580- 
ῬΑ; δπᾶ ἱῃ ΘΟΙΏΤΔΟΙ γΘΆ18 {Π6Ὺ τοἀπορα {86 δήγ-ζὮγοο οσὐ ΒΕ -ἴΟυΣ 
ΒασΟ:Β ἴο {86 πα οΣ οὗ [86 ΒΥ Βα αίμ8, ὈΥ γοδαϊηρ ὕννο ἐλενν 
ΟΠ 68 ἰοωϑίδμοσ, 88 οἴνθῃ 88 {ΠῚ 6 νγᾶϑ οοοδδίοη. ΤΉΏΘΥ Ὀορδη [86 Θουγδθ 
οὗ τϑδάτηρ ου (86 τϑί Θαθδί ἴον [Π6 ἔδαδὺ οὗ ὑδθθσπδοίθβ; ΟΥ σδίδμου, 
1η6 664, ου (6 βαθθαί ἀδΥ Ὀοέοσα ὑμπδί, σβθα ἔμ γ Βηϊβηθα {86 ]αϑί 
οοῦγϑα οὗ τοδαϊηρ, [ΠΟΥ 4180 τηδᾶθ ἃ θθριηπίηρ οὗ [6 ΠΟῪ ΘΟΌΣΒ6 ; {δαί 
80. 85 [86 ΤᾺ 168 88 γ, (86 4601} ταἱρ}ινῦ ποῦ δοοῦυβα μη ἰο αοἂ οὗ Ὀοϊηρ 
ὙΘΔΙΥ Οὗ τοδαϊηρ᾽ Ὧ18 Ἰανν. 

(2.) ΤῊΘ ρμογίϊομβ βοϊθοίβα ουῦ οὗὁἩ [86 ῥσορβοίϊοαὶ τυϊηρθ ἃΓῸ 
ἰοστηθα Παρλίογοξδ. ὙΆΘΩ Απθοοδυβ ΕΡΙΡΏδηοΒ οδομαυογθα {Π6 {678 
δθουῦ {πὸ γοαῦ 168 Ὀοΐογα (86 ΟΒτιβίάδη σα, μα ὑσολὶ υϊὑ6α [μ6 Ῥυ]}16 
ΤΟΔαΙηρ οὗ {Π6 Δ 1π (86 ΒΥΠΑρΡΌριΘ6Β, οἢ Ραΐη οὗ ἀθαίῃ. Τδα “6008, 
ἴῃ ογάδν {παὺ {Π6Υ͂ τιῖρσηῦ πού θ6 ὙΠΟ ἀορτχῖνοα οὔ (μ6 πογὰά οὗ αοά, 
βοϊοοίθα ἔγομι οἴμβοὺ ρᾶγίβ οὗ {16 ὥϑιδοσϑα ὙΥτιηρβ ΠΠ ν- ων Ροτίοηβ, 
Ὑ ὮΪΟἢ ΤΟΓΘ ἰοιτη ὦ ἨΑΡΗΤΟΒΑΒ ΠΠΘΒΠ (ΗΑΡΗΤΟΒΟΤΗ), ΠῸτὰ ΩΡ 
(ΡαΤαᾺ), 6 αὐεηιΐδϑοά, ἰοὲ ἴοοξε, ορεπεά ---- ἴοςΣ ἰβουρὰ {π6 1δὺγ τγα8 
αϊδηιϊεδοα ἴγοτω ὑΠ6ῖΡ ΒΥ ΠαρΡΟρΡΌΘΒ, μα γγ͵ἃ8 οἰοφο ἴο Ἰδωὶ Ὀγ 186 εαἀϊοί 
οὗ (18 ροσβοουθηρ Κιηρ, γοῦ [86 »γορλοίϊο εογίἐπισε, ποῦ Ὀδίηρ ὑπᾶον 
186 ἐπέεγαϊοί, “τοῖα 16 ορέπ ; θα {ποσθίοσα (Π6Ὺ υδοᾶ {μ6τὰ ἴῃ ροἷδοθ 
οὗἩ ἴμ6 οἴμοσβ. [10 γγαϑ ΠΌχΩ {818 ουδίομι οὗἩ {π6 ἐονγϑ, (μὲ [86 ργπιὶ- 
{να ΟΒγβδηβ δἀορίρα {Ποῖγβ, οὗ τϑϑαϊηρ ἃ ἰθββο ουόσ ϑαθθϑῖῃ οὐξ 
οὗ {86 ΟἹ ἀμ Νοὸν Τοδίδιμθηΐβ ΤῈ6 [Ὁ] οσίηρ ἰδ 0168 Ἔχε 1} (86 

μιϊοί ἃ ον βϑοίϊοῃβ οὗ {6 ἰδ, δηα (6 Βαρμίογοι ἢ ΟΣ βοοξίοηβ οὗ 
{π6 ργορῃοίβ (10 ΤΟ ΓΘ βυρδαςαϊοα [ῸΣ [μ6 [ὈΥΤΩ6Γ), 88 {Π6Ὶ δᾶγθ 
ὕδθῃ τοϑδα ὑορϑίμοσ οΥ̓Ὸσ βίῃοθ (86 ἀδγθ οὗ (86 Αβιροῃρδηδβ οὐ Μδοοι- 
668, 8Π4 88 (Π6Υ οοπῶπιθ ἴο 6 τοδὰ ἴῃ {86 νδυΐοῦβ ΒΥΠΔΡΟΡΊΙΘΒ 
ΒοΙοηρίηρ ἰο {πΠ6 Ἐρ] 18, Ῥογίαραοδο, Γ{6]14π, Τίσι, απ ἀϑειδῃ 
4608. 

ἤοιῃ [Π9 [ΟΌΓ ΘΟΥΏΘΙΒ οὗἨ [ῃ6 ΘΑΥΒ, δϑὰ Ἰοδὰ 8 ἴῃ βαίδιυ ἰὸ ον ἰδῃά: ἴοῦ ἔοι σὲ ἃ Οοά 
ὙΟΓΚΙηΡ δι νδιίοη, δηὰ ἰΠοα μαϑὶ οἤΟβθη ὯΔ ἔγοϊῃ ΟΥΟΤῪ παίίοη δηᾶ ἰοηραο, δηὰ ποὺ ἢδδι 
ἄγανσῃ ὯΒ ὩΘΑΓ ἴ0 (ὮΥ ατοαὶ Να πιο [ὉΣ ἜΟΥΟΣ ὙΠ} ΓΑ  ὨΪ ποθ, Ἧ͵70 αῖνο ΤΠ ΔΉ ΚΒ τπηΐοὸ [Π|66, 
δηὰ τὸ πηϊϊοα πηΐο [Π60 ψγῖἢ Ιογθ.0 ἘΒ]οββοᾶ ατὲ ἴποῦ, Ο 1,ογὰ, το ἌἙδμοοδβοῖδ ἢΐ8 ΡΘΟΡΪΘ 
Τετϑοὶ ᾿πτουσῆι Ἰονο."-- “ ὙΠ πα ΠΟΥ οοπλθ ἰο {{|8 ὈΓΔΥΟΓ, ΠΟΥ͂ οΟἸ]δοὶ [ἢ6 ἔγτίηρο68 ἔγσοσὰ [ἢ0 
ἴΟῸΣ ΠΟΥΠΟΙΒ οὗ (80, Ταἰἑ δ" (6. νοδίμηθης τὴ ἔϊηροβ δ [6 ΟῸΣ ΘΟΓΏΘΙ5), Ὀοίνγθο {86 
π0|10 ποῦ δηὰ τ86 ποχὺ ἰο 1, δηὰ Βοϊὰ ἱξ ορροβίϊθ ἴο 186 μϑδυῖ, ἰὴ βυρροβοα δοοογάδῃςβ 
ὙΠῈ 016 ἱπ)πποιίοι ἴῃ εαῖ, Υἱ. 6.ἁ (“44παἃ ἐλέδα τὐογάδ τολϊος 7 οοπιπαπὰ «᾿αϊ! δὲ τἰᾺ οὐ 
πρὸς ἐλίπε ἀδαγ.) Απὰ ΠΟΥ ἀτὸ Ποϊὰ 8ὸ ἀυγίηρ ἴδ0 τοροϊ οι οὗἩ ἴμο Κίγίοι- 5ἤθμλδ. 

ἤθη ΠΟῪ δ πο ΤΟ ἘΠ Ὀδθθδν, «ἀπά ἰλοι εδαῖέ δε (δδα Χ0Γ α δἰση ρον ἰλὲπε δαπά, ακά 
ἐλεν δὐαϊ! δε αὁ 7γοπίϊεις δείισεέη (λίπε ἐγεα (Ὁ καὶ. νἱ. 8.), [86 Υ τους θοΙὰ ΡΥ ]δοίοσίεβ, δηὰ 
Κίὶρθ (86. Βδῃάβ ἰῃ [Π6 ρδοθ Β6γὸ [ΠΘΥ τους μ θὰ [86 ΡΗγίδοίογίαδ: δη ἃ τ Ββθῆονοῦ (ΠΟΥ τορεδὲ 
ἴδο νοτὰ Ζιζοίλ, οὐ 7γἴπσες, (ἰΏ6Υ ἱουςῇ Τ[μοἷγ ογο8 τ ἢ [Π6 (τίη ροδ, δὰ ἰΒϑη Κὶδβδβ τ; 6π).".-- 
Μαγκο ου μ᾽Β “ ΕἸΠ ἀπηοη 4] Ῥεϊηςίρ]εα οἵ Νρἀοτηῃ Φυάαίδαι ἱπνοδιαιθά,᾽ ΡΡ. 81, 82. 



ΟΥ̓έλε ϑυπαφοσιιες. 28] 

Ἀ ΤΑΒΙΕ ΟΡ ΤῊ ΡΑΒΑΒΟΗΠΙΟΤΗῊΗ, οκ ξότχοκὰ ΟΡ ΤῊΕΒ ΤΙΑΎ,, 48 ΒΕΑΡ 
ΙΝ ΤῊΒΞ ὈΙΡΕΕΕΕΝΤ ΕἼΊΒΗ ΘΥΝΑΘΟΟῦΚΒ ἘΟΒΕ ΕἘΥΕΕΥ͂ ΒΑΒΒΑΤΗ ΟΕ ΤῊΒ 
ὙΒΚΑΚ.} 

. Υ» Υἱίῶτο, 

ΘΕΝΆΘΒΙΒ, 
ΓΟΒΉΣΝ, 

ΤΠ Τοϊοάδεν δοδοὶ, 

ΤΦ Ἢ Ἰγεταν ΘΙ 
τ Τοἰϊεθοιᾶ, ᾿ 

 Ναϊγεῖβο 
μὲ δον ὙΑΕΒΕ 
ΔΌΣ ἩΙΙΩΝ 

Ἵ Ναὶγὶ Ὁ, 
ὙΠῚ ψαῖνι 

ΕΧΟΡΌΞ. 
Ἷ:. Ἀυδλῳ ̓νφῤτροο, - 

᾿ πΡᾺΡ δ 2 5 Βο εἰ Ραταδῶ, 
Βεββοδο, 

ὈΌΡΘΟ Μίευραιίαι, 
ΤΟΥΣ Τεγυϊδῇ, 
ΤΧΏ Τείεδνεδ, 
Ὁ Κεὶ εἶεδα, 

τὰ ΤΆ εὶ, 
Ἔα 6γΥ, 

Ἐ 

[- : 
ΝΡ Ψαϊγὶ Ξ 
ἐμ Δ μαΗ ΣΙ, 
ΦΥΉΣ Τασιᾶ, - 

ἄς τ ΩΓ ΡΈΕΙ Τὶ 4114] " Δς ο 
Κοάυξδῖηι ἕ 

“45 8 ξ Ε ΗΝ 

ΞΕ ἃ Βαϊδι, 
ὃ ὑρττα ῬιΏςδδο,ὁ 
ΣΈΡΙ 

κΞ δ᾽ ϑε"Ά᾽΄η7Π13.,8ϑχ ει 

ὩΥΘΌ Μαίίοίῃ, 
ὙΌΌ 

ΘΕΤΕΒΟΝΟΜΎΥ. 
ὉΡΥΣἽ Ἀοθατίτῃ, - 
ΠΠΝΝ. Ἀὐτρλνυουνένευ 
εὐρδις 

ΘΌρο ἘΠΗ͂Ν ἘΝ 
εἶδε, 

Ἢ Ἐν δνειπεῖτο, 
δδεῖηυ, 

ΠΣ ΠΕ ὕοσοῖ ἀμυχόεζοιν 

ἷ. 1. ἴο γἱ. 8. 
Υἱ. 9. ἴο χὶ. 32. 
χὶἰϊ. 1. ἴο χνὶϊὶ. 47. 
ΧΥΙΙΙ, 1. ἴο χχὶ). 94. 
χχῖϊὶ. 1. ἴο ΧχΥ. 18. 
χχν. 19. ἴο χχγἱ!!. 9. 
ΧΧΥΪΊΙ. ἐν 1 ΣΕΥΝΝ 8. 

Χ]!. 1. ἝΩΣ 17. 
χὶῖν. 18. ἴο χὶ νί!. Φ7 
χΙνὶ!. 48. ἴο ). 46. 

Χχ. 1. ἴο χὶϊὲ. 16. 
χὶϊ!. 17. ἴο χτῖϊ. 16. 
ΧΥΙΙΪ. 1. ἴο χχ. 96. ω 
ΧΧΙ. 1. ἴο χχΐν. 18. 
χχν.]. ἴο χχνυὶϊ. 19. 
ΧΧΥΪΪ. 90. ἴο χχχ. 10. 
Χχχ, 11. ἴἰο χχχὶν. 85. 
ΧΧΧΥ. 1. ἴο χχχυὶ!ὶ. Φ0, 
ΧΧΧΥΪΙΐ. 91. ἴο χ]. 88. 

χὶϊ. 1. ἴο χίϊὶ. δ9. 
χίν. 1. ἴο χν. 33. 
χνὶ. 1. ἴο χυὶ!. 80. 
χῖχ. 1. ἴο χχ. 47. 
ΧΧΙ. 1. ἴο ΧΧΙγ. 43. 
ΧΧΥ.]. ἴο Χχνὶ. 3. 
Χχνὶ., 8. ἴο χχγΥὶϊὶ!. 84. 

ἱ. 1. ἴο 'γ. 420. 
ἦν, 41. ἴο Υἱὶ. 88. 
ψιὶῖὶ. 1. ἴο χἰΐ. 16. 
ΧΕΙ, 1. ἴο χΧΥ. 4]. 
ΧΥΪ. 1. 10 χνὶὶ. 852, 
χῖὶχ. Ἰ. ἴο χχῖ!.]. 

ϊ. 1. ἴο 1}. τεῆς 

χχχὶἰὶ.1. ἴο χχχίν. "2. 

1 ΤῊ δπά τδο [Ὁ] ονεηρ ἰΔ.Ὁ]6 δΓῸ δ δὰ ἤτοῦλ Ὦγ. Α. ΟἸαγκο᾿β Οὐτωσοθηίαγυ οἡ κοΐ. 
Χχχῖν., ὙἘΟ δἰδίδδ (δὲ 6 [48 ἴῃ σοῆςτγαὶ [Ο]]ονγοα [Π6 ἀϊν δῖ 058 ἴῃ ἴΠ6 θ68ὲ Μαβοτοῖϊς ΒΙΌΪ]68, 
ἤτοτα ὙΠ] Οατ σοιητηοι ἘΠ] Ἰ8ἢ ΒΙΌ]68 ἰῃ βοτλθ 68868 007}}} ὈΘ Το πὰ ἰο ὙΔΤΣΥ͂ 8 116. Οπἡ 
18:0 δῦονο ἐδ ῦ1οθ, τ. ΟἸδσκο σοιηδυῖβ, [πδὲ μου ἢ 180 76 )1σο δ΄6 δρτγοοᾶ ἴῃ ἴδ0 βοοϊΐοῃβ οὗ 
186 ἰδνν [δὲ δτὸ σοϑ ΘΥΈΤΥ ΒΔ ΔΙ, γοῦ [ΠΟΥ γε ποῦ δρτοοᾶ ἱ ἴπ 116 ὨΔΡΕ ΟΤΟΙὮ, οὐ βεοιΐομδ 
ἤγοϊα ἴδ6 Ῥγορβοίβ; βίποο 'ξ ἄρρϑδζβ [δὲ [86 θοῦ δηὰ αατηδη 96 0}0}18 αἰ ΠῈΣ ἴῃ δβουθσαὶ 
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Α ΤΆΒΙΕ ΟΕ ΤῊΣ ΗΠΑΡΗΤΟΒΟΤΊΗ, οἱ ΒεοτΊΟΝΒ ΟΡ ΤῊΞ ῬΒΟΡΗΕΤΒ, Α8 
ἘΒΑΡ ΙΝ ΤΗῈ ΡΙΕΕΕΒΕΝῚ ΦΨΕΎΤΙΒΗ ΘΥΝΑΘΟΟΌΕΒ ΕῸΒ ΕΥ̓ΕΕΥῚ ΒΑΒΒΑΤΗ ΟΥ 
ΤῊΒ ὙΈΕΑΛΕ. 

: Ῥοτέμρεειε απᾶ Πιαξέαν οἵεισε. Οένιαν απὰ Τμίολ «“ειον. 
δεοτ. ἱ, ἴεδ. χἰὶ!. 5-21. - - - [8.χ]}ΕΠΠΟι δ'-325. ΧἸ ΠῚ. 10. 

1. [48. Ἰῖν. 1-ῷ 10. - - - [1ε86.1᾿ϊν.1--17. ἵν. 1-Ὁ. 
1:1. [68. Χ]). 427-91]. χ]!. 1.-::|6. - - - ἴο. 
ἵν. ΦΚίηρεῖν. 1-435, - - - - φΚιημεὶν. 1---87. 
γ. ἸΚιίηρεί. 1--.8]. - - - - ι 
ν᾽. Με .ἱ. 1---14. ἱ..1.-.7. - - - Ριῦο. 

τῇ!. Ηοι. χὶ. ἼΞῈ χίϊ. 1.1. - - - ἱ 
ψὶ!!. ΟὐὈὐδὰ. ἱ. 1--4 - .- -“ Ηοι.χῖϊ. 19---14. χιϊὶ, 1-.-16. 
ἶχ. Δπιοβῖϊ. δ. 1}. 1--8. - - - ᾿το. 
χ. 1 Κίηρε 11]. 16-- 38, ἱν. 1. - - - Ριτο. 
χὶ. Εξεϊς. χχχνῖ!. 1 “ - - μιεῖο. 

χιὶ. 1 Κιηρεὶ,. 1--1. “- - - - Ριῖο. 

ΧΙ. Φετγ. ἷ. 1-.19. ἰϊ. 1--8. ἴ68. χχγὶϊϊ. 6. ἴο χχῖχ. ὃ. 
χίν. Ἐσεῖς. χχνὶὶ. 25. ἴο χχῖχ. 4]. ιτῖο. 
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χχὶ. 1 Κίηκε χυὶὶὶ. 30 τ. - 1 Κίηκε χυϊϊ!. 1--89. 
χχὶ!. 1 ΚΙίηρε νἱΐ. ῥααρϑι - 1 Κίηβο Υἱ. 40--80. 

Χχὶϊὶ. 1 Κίημε Υἱὶ. 40--δύ. 1 Κίηρε Υἱὶ. 61. γἱϊ!, 1.4]. 

Χχῖγ. 188. ΧΙ. 4]...98. χἸ τ. 1-.85. - Ξ Ὠϊεῖο. 

χχν. «ῳ-Γ. Υἱὶ. 2]--84. γἱῖϊ. 1.8. ἰχ, 43.924. - - Ριο. ᾿ 
χχνὶ. 4 ὅδηι. τΥἱ. 1--- 19. - - - - 4 ϑ9δι). Υ].1-.-28. νΥἱΐ, 1-.}7. 
χχνὶϊ. ᾧ Κίηρ5 ἵν. 48---44. υ. 1-ὼ. «- - « ιτο. 
χχνῆ. ῷ Κίηρ νΥἱΐῖ. 8-20. - - - ιῖο 
ΧΧΙΧ. Αμπλοδιχ. 7)“ “1δ. - - - - ΓΑΣΝ ἱχχίϊ. 1..10. 
Χχχ. ΕζΖεῖ. χχ. ὃ- “Ὁ. “- - - -“ ΑΔΑμπιοεοὶχ. 7...1δ. 
χχχὶ. Ἐζεῖς. χὶὶν. 1δ-.31. - « - ἰτἴο. 
ΧΧχὶϊ!. Δεῖ. χχχίὶϊ. 6...47. Ξ - « Ριῖῖο. 

Χχχὶϊὶ. ΦεΥ. χυΐ. 19--.9]. χυϊ. 1--14. - - -.- "}ὶῦο. 

χχχίν, Ηδοε. Ϊ. 10, 11. ἦϊ. 1--ὐ. τὸν τα - - Ριδο. 
χχχν. ΦΔυάᾳ. χὶϊ!. 2---925. - “ Ριίδο. 

χχχυὶ. Ζεοῖ. ἰΐ. 10--18. 11}. 1.-18. ἱν. 1--7. -« “« Ριῖο. 
χχχτνῖ!. 0δοΒβ,. ἰἱ, 1--94. «- - - - Ἀιτῖο. 
Χχχτῆ. 1 δ. χί. 14, 1δ. χιΐ. 1-28. .« - - Ἰτῖο. 
χχχῖίχ. ΦΔυάκ. χὶ. --ὧῶἀα. - - - Ἀιεῖο. 

ΧΙ. Μίοδῃ ν. 7---16. νἱ. 1... - . - ἐτίο. 
Χ]). Ἱ Κίηρε ΧΧ. 46. ΧΙΧ. ͵-..3.]. ἰσε: ἊΦ -- Βϊτῖο. 

χἰ ἢ, Φετ. ;, 1--.-19. 11.1--. - - - "το, 
χὶ ἰ. «Φ{06Γγ. ἰϊ. 4--.28. ἶν. 1. 4. 

χὶϊν. ἴεἃ. ἰ. ]-.27. - - - -- Ὀιεῖο. 

χὶγ. χὶ. ]--26. - - - - Ἡτῖο. 

χἰνὶ. χΙῖχ. 14--26. 1]. 1--8. 5 Ξ - Ριῶο. 
χινίϊ. ᾿ἶν. 11-..17. ᾿ν. 1-.δ. ἰα - - Βιῖο. 

χιν Ἰϊ!. 12--93. }"]. 1.10. - - « Ριεο. 
ΧΙ ΙΧ. Ἰῖν. 1--}. - - «- - Ρεῖο. 

Ί. Ἶχ. 1-.22. πὸ «- - Ἀιτῖο. 

Ἰ1. Ἰχὶ. τ, 11. Ἰχὲϊ. 1.15. 1χ!}.1.-9. “- - ιεῖο. 
11}. Ηοι. χὶν. 1:--Ὁ. Νίὶς. νἱῖ. 198-20. - « [[ε5.Ϊν.6...18. [νἱ. 1..8. 

111. ᾧΦ ὅ'δη). ̓ερεν ἀρρνδς 80216 δΔΥ Ἐεεῖς. χυϊ, 33.-...4. ἩΣΣ ; 

ΤΙ 
08. ΧΙΥ͂. 1-.9. Ἴ 1 

᾿ὲν. ϑοῖδ. ἢ 1:8. Εροῖεθ, ἐνττα!, ἱμοϊαδῖνο.. . πιο. τϑ. ὅοεὶ [ϊ, 1--07 

δα868 ἤτοπι ἴΠ6 Τα] δ δηᾶ Ῥογίπρτιεδε ; δῃὰ ἴΠπ6γῸ δ.Θ ϑΌσὴθ δἰ ἐσ μίοΣ νυ δεϊοηβ δϑβί 68 
ἔπο86 δῦονο, πο Ὧ6 [848 ποῖ ποίἰοθἃ. Α δβἰσηΐασς ἀἰβογορδηοῦ οχίβιοα ἴῃ τῆ6 ἰσο οὗἁ 
ε.:6 ΒεΌΥ]οηΐδη δηὰ ϑγσγίδῃ 7878 ἰῃ ΕφΥρί, ἱπ τπ6 ἔν ἢ οοηἴοσγ. ΠΟΏΘΓΑΙ οὗ Βοη)δηγΐη 
οἵ Φυάξεα, ἱγαπδίδιϑὰ Ἡ 1} γυδὶ Δ Ὁ] ποΐοβ ὉῪ Μγ. Δ. Αβῇου, γὙ0], ἐ, ὑῃ. 147, 148. Τοπάοῃ, 
1840. ὅγο. 
ΤῸ 16. ἃ οἰγοεππηβίδηοοθ ΠΙΧΉΪΥ ἀσδογνυΐηρ οὗ ποίϊοθ, ἰπδὶ [86 οοἰο ταϊθὰ ῬγοΡ ἢ ΘΟΥ̓͂ ᾳφποιοὰ 

ὈΥ [6 δροβιΐο Ῥϑίοσ. οὐ [86 ἀδγ οἵἨ Ῥοηῃίθοοαι το [19 Ῥσορμοῖ Ψ06] (ἰϊ. 28 ---82.}) ΤὍΣΙΩΒ 8 
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Τη ἐδ6 ευπδρόρτοθ οὗ {86 Ηδ6]]οηἰδίβ οσ ατθοκ 96 )8, [6 ΙΔ ὙγᾺ8 
Αἰ ΤΥ 5 γοϑὰ ἢ {πΠ6 ΑἸοχδηάγίδη οὐ Οὐκ σνουβιοπ!: δαΐ 1ῃ ἴμοβα οὗ 
[ὴ6 πδῖνα 68, [86 ἰδτὺ τγ8ᾶβ δἰ γδγ8 τοδα ἴῃ Ηθῦγον ; συ Βοποα 10 δ6- 
Οϑ6 ΠΘΟΘΒΒΑΤΎ, 88 ΒΟΟῚ 88 ἰπδί ἰδησυαρο οοδβοα ἰοὸ 6 ΨΘΥΏΘΟΌΪΑΓ 
δι ΟΩρ' [6 6078, ὕο0 65.418} 8ῃ ἱπίθγργοίοσ, ΟῚ Ὑπό (86 «6188 
ϑουιρίαγοβ ἡγοσθ ΘΧΡουπασδά ἴὰ {μ6 ὄγτο- Ὁ Πδ]δῖο ἀϊαϊ οί, το νγᾶ8 
ΒροΚ θη ὈΥ ἰδοπὶ αἰτοῦ {π6 γούυση ἔγοτι {π6 ΒΑΌΥ]οπδη οαρανιγ. Απ 
δχδρὶο οὗ [818 Ῥγδοῖίοα οοοῦσϑ ἴῃ ΝΟ, υἹῖϊ. 2 ---8. Ἴμο ἀοοίοσ οὗ 
τοϑᾶοσ, ἰΒβογοίοσο, μανίηρ (ῃ6 1 ουΡυίου αἴνγαυβ ὈΥ πὶ, Βο]γ τ ἢ18- 
Ρογϑα ἴῃ 18 ΘΆ.8Β ψγδὺ Π6 Βαϊ, δῃηα {}18 που ρυοίοσ τοροδίθα δἱουά ἴὸ 
186 ρΡϑορὶβ ψϑδὺ πδα {88 Ὀ6θη οοτητηυπϊοαίθα ο ἢ. Τὸ (818 ουϑ- 
ἴοχα ΟἿΣ Θϑυϊοὺῦ 18 ΒΌΡΡρΟΒΘα ἴο ἢδνο δυο ποθ πο βαϊα ἰο [ὲβ 
αἰδοῖ] 68, »»αὲ γο ἦφαν ἕπ ἐλ6 φαγ, ἐλαὲ ργοαοῖ γὸ Ὡροπ ἐς λοιδείορε. 
(Μαῖ σχ. 27.) 

4, Το Ἰαϑὺ ραγῦ οὗ {πΠ6 ΒΥμαρορ 6 ΒΟΣΎΟΘ Ὑγ88 (86 Ε“ροβίξίοπ 9 ἐδε 
ϑεογίρίμγος, δα γεασλίπφ ἐο ἐλε ρεορίο ὕγοπι ἐΐδηι. 6 ἤγβί νγδϑ8 
ἐπ εἰ αὐ (86 ἅπης οὗ τοδαϊπρ' ἔμθηι, δμαᾶ (86 οἶμον αὔἴεν (86 τοδά- 
ἴησ οὗ [6 Ἰατ δπᾶ {πὸ ρῥγορβοῖβ. 

ἴῃ Το ἵν. 1ὅ---22. τὸ δγα δὴ δοοουηῦ οὗ (μ6 βούυϊοθ οὗ {86 
ΒΥΠΑΡΌΡΈΘ ἴῃ {π6 ἐἶταο οὗ ΟἸγῖδί ; ἔγοσα ΒΊΟΣ 10 ἈρΡΘΑΙΒ (δύ Β6 ἰδυρθς 
1π6 6 νγ8 ἴῃ Ὀοίδ ἰη686 τψαγβ: 4πάῶ ὧδ ἑαιφὴέ ἱπ ἐλεὶγ δγηασοσιιε8, 
δεῖπο σίογύποα 9. αἴ, Απὰ δ οαπιε ἰο Ναζαγοίῆ, ιολεγε ἦς λαά δεοη 
δγοισῆξ αρ ; απά αϑ }ιῖδ σιἰδίοπι τοαϑ, ὧδ τυεπέ ἱπίο ἐι6 δυγπασοσιε οπ ἐΐε 
ϑαδῥαίλ-ἄαν, απά 5ἰοοά μΡ 707 ἐο τοαά. «πᾶ ἐλέτγε τοαϑβ ἀεἰϊυεγοα ππέο 
ἀΐπι ἐδς δοοῖ Γ᾽ ἐδλο ρ»γορλεὶ Ἐδαΐαβ: απά τοῆέπ ὧς λαά τητγοϊϊοα ἐΐς 
υοἴωηιοῖ ἦἠό ζουπά ἐλε ρίασο ιὐλοῦὸ ἐξ τοα8 ιογϊίέεπ, “176 δρίγιέ 9} δε 
Τογα ἐδ Ὡροπ πιο, δεοσαιδο ὧο λαΐζῇ αποϊπίοα πιὸ ἐο »γεασὴ ἐδδ (ὐοδροῖ ἰο 
ἐδε ροοῦ; ἧς λαΐλ 5εηξ πιὸ ἐο ἀθαΐ ἐδ ὅγολοη-ἠεατίεα, ἰο Ῥγεαοῖι ἀοἰζυεγ- 
απο ἐο ἐΐξ οσαρέϊυε5, απά γεοσουοτίπρ Γ᾽ εἰσλέ το ἱλε δίϊηα ; ἰο 8εὲ αἱ ἰἰδεγέν 
ἑλδηι ἐλαΐ αΥὰ ὑγιδοα ; ἐο »γεαοῖ ἐδδ αοοορίαδίς ψϑαν ὁ} ἐλ ]εογά 1 
“πα ἦε οϊἠεοά ἐΐε υοἷμπιο ἀπά ἣδ σαῦο 1ἰξ ἀσαϊπ ἕο ἐΐδο πιϊπιέδίεγ αἀπὰ 5αἕ 
ἄοιοπ : απά ἐδδ εγ68 Γ᾽ αἷΐ ἐΐοτι ἐλαΐξ τοεγθ ἕπ ἐδ δγπασοσῖιθ τὐογε α8- 
ἐεηοα οπ ἀϊΐπι. ΑἸπὰ ἠδ δοφαῃ ἰο δαν ὠπίο ἕλεηι: Τὶς ἄαν ἐ5 ἐλ6 ϑογῖρ- 
ἔμγο διε δὰ πὶ ψΟΩ θαγθ. Αἀμά αἷϊ δαγε ᾿ἀΐπι ιοϊέπε88, απ τοοπιἀογεά αἕ 
ἐλε σγαεῖοι5 τοογ8 ἐλαξ Ῥτοσοεοά οἱξ 9} ἢϊδ πιοιιέῆ. 

ΤΟΙ [818 Ῥαδδαρθ γγχὸ ᾿θδγῃ, [μδῦ ᾿ν ΔΘΠ «6808 ΟἸτϑὺ απ ἴο ΝβΖα- 

Ῥαζὶ οἵ (δ)ο ῬΟηΐΘΟΟΘΙΆΙ] θοσυΐοθ οὗ [86 αγδαῖῖο 99 07}8 ἴῃ ἴδ Οτσηθα. “β'ιο, ΒΟΎΘΥΨΟΣ, ἰ8 
6 ἔδοϊ ; δῃ!ᾷ ΤΩΔΥ ὙἸῸ ποῖ σΟποϊαάο, ἔγτοπὶ [86 ΡΟΣ ΔΟΙΥ͂ ἢ τὶ ἢ [818 δηοίθηϊ δοοῖ μδῪθ 
δἀμοσοὰ τὸ τποὶτ ῥυέμϊεῖνο ἱπδεϊςαοη8, [μαῖ τ6 Β8πλθ6 οοἰποϊάθηοοθ ἴοοῖκς ΡΪδοθ ἰπ ἐμ δροδ- 
[0]]ς ἀσοὸ " τ. Ἡδηάοσβοη Β:Ό]1. 4] ἘΟΘΟΔΤΌΪ6Β, ὅζτο, Ρ. 8326. 

δ Τοσιυ ]ξδηὶ ΑΡοϊορία, ο. 18. 
3 Ὧγ, Τὐρθιίοοι Β ογρ Ηθρταϊορο, ου Μδίϊ. χ. 27. 
8. ἐ Αγαπτύξας τὸ βιθλίον. ΤὨΐβ τγοτὰ βίη θοβ ἰο μη οϊά, μπγοῖ. ὙΠῸ ῬΟΟΪκΒ οὗ [80 δῃ- 

οἰοηῖθ ὑγασθ τὶ ζε ΟἹ ῬδιςΒηθης δηὰ το]οὰ ὑρ. Ηδρποο ἴπ6 ποσὰ υοἰμμθ. ᾿Αλλ’ οὐκ 
ἀναπτύξαντεΞ αὐτοὺς καὶ τῷ χεῖρε περιθαλόντες ἀλλήλοις : ὙΤΩΥ ἀο γτὸ ποῖ Ὁπ0]ἃ ΟἿ ΔΥΊΏΒ, 
Δηὰ οἷδερ ὁδοῖ οἴδοσ ἰῃ το ἢ ὉὈΐοη. Ηδ]ΐοδτη. 1:0. νυἱ. ρ. 892. Ηυάβοη. Τὴν ἐπιστολὴν 
ΑΝΑΠΤΥΈΑΣ, υῃίο] ἀϊηρ τῃ6 Ἰοῖτοτ. Φοδορῆυβ ἀθ Υἱιᾶ βῦβ, Ρ. 2]. Ηδυθσοδῖαρ." Γράψας 
ἐς βιθλίον τὰ ἐβούλετο, ἁλίην τῶν ΤΠερσων ἐποιήσατο, μετὰ δὲ, ΑΝΑΠΤΥΞΒΑΣ ΤῸ ΒΙΒΛΙΟΝ. 
[8 ΥΟΙῪ ΟΧρτοδαΐοι οὗ ἴμ6 ονδηροὶ δι. Ἡοτγοάοίυβ, 110. ἱ. ο. 125. ἴοπι. ἱ, Ρ. 168. οὐϊξ, 

οη, 1809, Ὧτ. Ηασποοά Β [πἰτοἀποίοῃ, γὉ]. 1, ῥ. 181. 
4 τιτύξας τὸ βιθλίον. 
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τοί, Η18 οσσῃ οἱἵγ, Β6 γγ88 081164 ουΐ, 88 8 ταϑιαροσ οὗἨ ἐδμδῦ βυμπαροραρ, 
ἴο τοϑα {π6 Βαρῃίοσδμ, (μα 18, {868 βθοοῃ οὐ ἰδββοὴ ουὖ οὗ {86 ῥτο- 
Ῥἢμοίβ ἔοσ ἰμδύ ἀδὺ ; ψὮΟὮ ΔΡΡΘΑΓΒ ἴο παν Ὀθθῃ {π6 Βέτγ-ἢσϑί ᾿δρἢ- 
[οσδῃ, δπᾶ ἰο μᾶγϑ οοϊωσηθησθα ψ1} {Π6 ,,γ8ὲ νοσβα οὗ 188. ἰχὶ. δηα ποῖ 
σι [86 ομίἢ, 48 ἴῃ {π6 ἰ40]6 δΔῦονϑ σίνθῃ. ““Ηδνα [Π6 608,7 4518 
8} Θαϊηθηῦ οοιηχηθηΐδίου, “ δἰογοα {}}15 Βαρῃίογδαμ, Κπονίηρ (86 186 
γΟὮ ΟἿΥ Ὀ]6ΒΒ6α Ἰωοτὰ τηδάθ οὗ ιὖ διμοηρ ὑποὶν δηοοβδίοσγβ 51 ἘῺτ- 
186} δα βίοοα ὕρΡ (48 1Ὁ γγ88 ουβίοιηασυ, δὖ Ἰθαδὺ ἔοῦ (86 οβιοϊδίϊηρ 
τηϊηἰβίον ἰο 4ο ουὐ ΟΥὨ τΤονθσθηοα ἔὸγ {πΠ6 ποτὰ οἵ (ἀοα) ἴο τοδᾶ {86 
ϑουιρύσγοθ ; δηα ὑηγο]]6α [Π6 τηδηαδβοσιρύ ἀπ] μ6 οδπλα ἰο {Π6 6β80ῃ 
ΔρΡοϊπίοα ἔον (μαῦ ἄδν; τ ΒΟ Βαυϊηρ τοδα μ6 το] θα 10 ἊΡ δραΐῃ, δἀπὰ 

γα 1 ο [86 ΡῥΓΌΡΘΙ ΟΥ̓ΘΟΥ ; δπα [ἢθη Ὧ6 βαύ ἀόνῃ δα ὀχρουπμάοα 
10, ἈΟΤΘΟΔΌΪΥ ἰο {6 ἀβᾶσα οὗ (86 68.323 Βυΐ σψθη ΟἸγῖβὲ δηἰογοᾶ 
ΘΏΥ ΒΥΠΔρΡΌρΡΊΘ οὗ τ Βῖοἢ 6 γὙὰ8 ποῖ ἃ τυθ 6 Γ, (48 1 ΔΡΡΘΑΓΒ ἔγοτι 
Τα ἷν. 16. Βα δἰ σαυβ ἀἸὰ οἡ ΘΥΟΙῪ βαρ ρα ἢ -ἀαΥ, ἩΒΘΓΘΥΟΥ ἢ6 γγ88, 
Βα ἰδυρμύ [86 ῬΘΟΡ]6 1π ΒΟΥΠΊΟΠΒ δέ [ῃ6 ἰδ δῃα ἴπ6 ρσορβμοϑίβ ἢ 
Ῥθϑη τοδ. Τὴθ ἔβεται ὙΥ τ ηρβ, 864 (ο {Π18 ἀΔΥ̓ ἴῃ 4] (86 6188 
ΒΥΠΘΡΌΡΙ6Β, ΔΓ6 ΓΙ ΓΘ ΟἹ ΒΚΊΠΒ ΟὗὨ ραγομιημθηῦ οὐ γϑαμ, δα (ΠΚ6 
(8.6 δποιθηῦ ΘΟΡΙ168) ΓΟ]]Θα ομ ὑγγχο τ 6 ΓΒ, θΘρΊΗΙησ δ΄ 680} 6πᾶ : 80 
{μαΐ, ἴῃ το ϊηρ τοτὰ τρῶς ἴο ἰοἷἶ, (Π6Υ το }} οἱἵ᾽ σιν {86 ἰο7, τ 8116 
ΤΉΘΥ͂ ΤῸ}} οπ τι {Π6 τῖσλέ απ. ὃ ΤῊΘ νἱρποίΐθ, αὖ {86 Ποδᾶ οὗὨ {818 
ΒΘΟΠΟΣ, Μ{0[11] ΘΟΠΥΘΥ͂ Βοπι6 1468 οὗἉ [86 Τηϑηπον ἴῃ ΒΟ [Π6 ϑγπασοραθ 
0118 ἀγὸ ὑῃγο] θα. 70 18 ἰβκϑῃ ἔτοτη (μ6 οὐἹρῖηαὶ δηα ὙΘΥῪ ναΐτδὉ]6 
ταϑηυδογιρῦ ἴῃ [16 ΒιϊΒῃ Μαβθυπι. 

“70 Βῃου !ά βθϑπὶ αἶβο, αὖ Ἰϑαϑδὺ ἴἢ ἔογοιρῃηι οουηίτῖθβ Βοσο Ρ]δοαβ 
ΟΥἩἨ τΟΥΒΏΙΡ σοῦ θϑ δ] 8864, {παᾶῦ τ Π θη βίσδηροσθ, 80 ὙΟΓΘ «6078, 
αιτὶνοα δὖ βιο ονηβ, δπα τοηΐ ἴο οἷον {θῖν ἀσνοίουβ, [Ὁ τγα8 δα] 
ἴον (86 ῥγοδϑιἀθηίβ οὗ {π6 βΒυῃαρόριο, δἰζοσ {16 δρροϊπίθα ρογοῃ ουὐ 
ΟΥ̓ {86 αν δῃᾷ 1(Ὧ6 ῥγορμοίβ νγ88 σϑδᾶ, ἰο βοπᾶ 8 βοασνυδηΐ ἴο {πθῖ, δᾶ 
ἴῃ ἃ ΨΘΙΣῪ ΤΟΒΡΘΟΙὮ] ΤΩΔΠΏΘΥ ἰὼ τϑαμπδϑὺ {πδὖ 16 ΤΠ6Υ σου]ά ᾿τηραγ ΔηΥ 
τπϊηρ [μαῦ ταῖσι οοπέσιθαϊεα (ο {Π6 το] σου Β ᾿ηϑἰσιιοίζοι δηά δα Ποδίϊοη 
οὗ [16 διάϊθποθ, [ΠΥ σπου]Ἱὰ ἀοϊῖνοῦ τ, ΤὨΪΒ ἰοίζοη οὗὨ γαϑρϑοῦ ἀπά 
ῬΟΪ θη 688 Βμου ἴο ΒίγΔΏρΡΘΓΒ, ΘΡΡΘΔΙΒ ἔγομι {16 [0] ΟΡ ραββαρα ἴῃ 
ἴ[μ6 Αοίβ οὗ [86 Αροβίϊεβ. (Δοίβ χἱπ, 14,16.) ὙΏθη Ῥϑὰὺ! δπὰ ἢ18 
ΘΟΙΩΡΆΒΙΟΙΒ, ΟἹ {Π6}} δγυῖγαὶ δὖ Απίϊοοι ἴῃ Ριδιαϊα, νοΐ ἱπίο {16 
618} ΒΥ μαροΟραΘ οὐ [86 Βαραδ! - Αγ, δηᾶ βαΐ ἀἄόνγῃ δέϊοσ [μ6 τϑδᾶ- 
ἱπρ οὗ {86 ἰδ δῃᾶ [86 ργορμϑίβ, {π86 το σβ οὗ [86 βυπαρόριια βοηΐ 
ἴο [Βοιὰ, βαυϊηρ, 2επ απα ὑτοίλγοη, ἱῇ γε ἤαυε απν τοογὰ ὁ οτλοτί- 
αἰΐοπ 707 ἐδε ρδορίθ, δαὰψ οπΌ ἴὕδροπ ιολϊοῦ αιμῖ εἰοοά μρ, απά δεοεκοη- 
ἑπσ τοὰ Πιἶδ παπά εαϊά, Μίοπ 9 Ἰϑγαοῖ, απ γε ἰδαΐ 7εαν Οοά, σἕυο 
ατιαϊογιοο.Ἶ 9 

1 Ὅν. Α. ΟἸΙαγκο, ου Τ᾿ δαί, χχχὶν. 
2 Τὴ 1ἰΚ6 τοϑπηοσ, δοοογάϊηρ ἴο πο σπδίοτῃ οὗἉ ἱμοὶν ρ]}}ς ἱπδεττιοίογβ, τὸ δηα οἷν ϑανυϊουῦ 

δὐ(λις ἀοιση (Μαιῖ.ν. 1.) Ὀεΐοτο ἢθ Ὀοζδῃ ἴο ἀ6  ἴγ6Γ ἢ 18 Βούτοῃ οἡ ἴΠ6 τηοπηϊ ἰο ἴπ6 Θ5βοτη θα 
ἸΠΠ τἀ68 ; δηἀ ὉΡΟῚ 8ΠΟΙΠΟΓ ΟΟΟΔΒΊΟΣ δέξέπο ἀοιση, διὰ ουϊ οὗ (86 ΒῃΐΡ ἠἡθδοβίηρ [16 ῬΘΟΡΙα 
ὙἘῸ0 ἼΟΓΟ ΠΟ]]οοἰοα οἡ ἴῃ δῆογο. (Μαϑεῦ, χιὶὶ. 1.) 8.0 Α180 ἰδ 18 βαϊὰ οἵ ἐδ βογί 68, ννῇο ὑγ 
τ[Π6 ΦενπΊ8 ἢ} ΟἰογρΥ, [δὲ [ΠΟΥ δαὲ (Μαῖῖ. χχὶϊ!. 2.) ἰῃ Μοβεε᾽ ολαὶγ : τολαίδεν Ὅγα ἰδεὺ 
δά ψοι οὗδεγυε, ἰμαὲ οὗϑετυε ἀπά “10, διιὲ ἀο ποὶ αἴξωον ἰλεὶν τοογῖδ, [Ὁ ἰλεν τὰν απα ἀο ποῖ. 

8. Ὅν, Α. ΟἸΙεγκο, οἡ 110 γἱ. 17. 
4 τ. Ηδγυνοοά δ [ηἰσοά, νοἱἹ. 13. ἢ. 182. 
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ΤΠ6 ΒΥμΑρΡΌρΙ6Βθ, ΠΒΟΎΘΥΘΥ, ὝΟΙΘ ποῦ ΟὨΪΥ Ρΐδοθβ βοὺ αραγί [ῸΓ 
ΡΓΆΥΟΥ; ΠΟΥ ὙΟΓΘ αἶ8δοὸ ΒΟΠ0018 ψΒΘγΘ γοῦ τ τ σα ἰηβίχιιοίοα, ΤῈ6 
ΒΑΡΘῸΒ ([ῸΓ 80 Ὅ6Υ6 (6 ῥβδοῦθῦβ 641164) βαῦ Ὅροη αἰοναίθα Ὀθμο 68, 
ψ1}16 (86 ῬᾺΡ1]18 βίοοά εὐ {π6ὶν ἔδοῦ οὐ βεΐοσα {ποιῆι}; ἩΒΙΟὮ Οἰγουχη- 
βίδβῃοθ δαρίδίῃηβ δι. Ῥϑὺ} Β τχϑδῃϊηρ (Δ ο(8 χχὶ, 3.) ΘΠ ΒΘ ΒΑΥ8 {πδὲ 
ἢ6 νγ88 ὄγομσὴέ πρ ΑἹ ΤῊΕ ΕΈΕΤ ὁ} ααπιαϊϊοὶ. 

Υ. Τθοβα σὸ με Ὀδδθῃ σΌ]Υ ΟΥὁὨ ΔΩΥ ποίοσϊουβ οὐ τηθ, ΟΥὁἨ ΥΘΓΘ 
οἴβοσσῖβα ἰμβουρμῦ ἀποσίῃΥ, γ γθ οαδὲ οἂΐ οὗὨ [8686 βΒυῃδαρόριαδ, {μα 
18, Ἕχοοϊωηϊηνηοδίοα, δπα ὁσχοϊπἀρα ἔγοτῃ ραγίδκιηρ τ 1 (86 τοβὺ ἴῃ (86 
ῬΌΡΙ1Ο ῬΓΔΥΘΙΒ δηθὰ το ρίουβ οἴ οΘ 8 {ποτ ρϑγοιτηθα ; 8ὸ {μαὺ μον 
ὝΘΙ͵Θ ἰοοΟΚΟα ροὴ 848 ποτα Ηθαίμθηβ, δπα βδυύ ουΐ ἔτομι 411 θοπαῆί οὗ 
{86 ον 8 το σίου, τ ΒΙΟὮ ἜΧΟΙ ΒΊ0Ὲ. νγ88 οϑίθοῃιοα βοδηήἤδίουβ. ὙΥ6 
ΔΓ ἰο]ὰ {μαύ (6 6718 οδπλθ [0 ἃ σϑβοϊαοη, ἰμαύ τολοουοῦ οοη εδβ8εα 
ἐμαξ δι τοις ἐδε ΟἸγὶδέ, ἠδ δἰοινιϊα δ ριιΐ οιέ 9 ἐδ δγπασοσιι6. (ΦοΒπ 
1χ. 22.) Απά, {δογχοΐοσθ, στ ἤθα {π6 Ὀ]1Πα τηδη, το δα θδθῃ τϑϑίοσγοα 
1ο βιρῃΐ, ροσβιϑίθα 1π οοπίοδβδιπρ' ὑπαῦ μ6 Ὀ6]1ονβα ἰμ6 ρϑύβοῃ το μιδά 
Ῥδϑθῃ 806 ἰο ψοσκ βοῇ ἃ τϊνϑοὶθ οουἹὰ ποῦ ἤᾶγθ ἄοπα 1ΐ, 1 ἢθ τῦθγὲ 
νοΐ 9.0, Οοὐ, ἐΐεν οαδὲ λΐηι οἱ. (νον. 88, 84.) 

ΥΙ. Τα [0] ονιηρ' ἀῦς {π6 ϑδἧοριοποῖ δγοῖι ΟΥ πἸπούθθῃ ῬΥΆΎ ΓΒ οὗ 
1π0 98 νγ)78, τοίοισοα ἴο 1π ρᾶρθ 279. 48 ἰγαμβαίθα ὈὉγ Ὦγ. Ῥυιάδδαυχ. 
Τμδὺ ΜΒΙΟἢ ντᾶ8 ΤΟυτ  Ὺ (μ6 πὲὶποέοοπίδ, 18 ΠΟῪ (μ6 ἐισεϊ ἢ ἴῃ ἢ 6 
ΟΥ̓Δ ἴῃ ΒΙΟΒ (Π6Υ Ββίαπα ἴῃ (μ6 «18 ἢ ΠΠΠγρῖθ8. ΤΠ ἢγβύ οὐ }»6- 
οαέογψ Ῥατὶ οὗὨ ΘΔ 08} αὐίϊο]θ νγ8ὰ8 ργοποιυπορα ὈΥ {86 ῥγιθβύ, δῃᾶ {Π6 ἰαβὲ 
ΟΥ̓ δμοπαγίϑἰἰοσαὶ ραγὺ γγα8 (86 τοβροῦβο οὗ {π6 ρθορίβ. 

“1, ΒΙ]οββοα δα βου, Ο ΟΕ οὐῦ ὅον, {86 ΟΡ οὗ ουζγ ἔδίμ 6.8, 
186 ον οὗ Αρτδδβδια, {πὸ (Ὁ οὗ [8886, (πὸ Οὐ οὗ “600}0, [Π6 στοδί 
ΟΡ, ρΡονγοσι! ἀπά ὑτουαθημάοαβ, {π6 ΒΡ (οά, οι  Ἅ]]Ὺ ἀἰβρθηβίηρ; 
Βομοῆίθ, {π6 ογθαΐοσ 8η4 Ῥροββθββοῦ οὗ π6 υπίγοσθθ, ΠῸ σι θη ογαδὺ 
ἴῃ ροοᾶ ἀφο οὗ οὔν [Δ0Π|678, δῃά ἴῃ ἐμ γ ἰονα βοπάθδὺ ἃ Βιθάθθι ἴο 
ἴῃοθα ψῆοὸ ἅτ ἀοβοθῃαθα ἔγοσα {Ποῖὰ, ἴον (ΠΥ πδιλθ᾽᾿Β βακθ, Ο Κὶπρ οὔγ 
ΤΙΟΒΡ διηα ΒοΙρϑσ, ΟΌΥΓ βδυ]οὺῦ δηα ΟἿ 88}16]α. ---- Β65864 ατέ λοι, Ο 
.ΠΟΕΡ. τοἦο ατὲ ἐδ εἠϊτεϊά 006 Αδγαλαρι 

“2, Του Ο, .0ΒΡ, αὐ ρονγεσα! [ῸΓ ονοῦ; ἰδοὺ ταϊβοϑὺ (ῃ6 ἀδϑᾶ 
ἴο 118, ἀπὰ ατὖ ταὶ ρ ῦν ὕο βανο; ποιὰ βοηαθδὺ ἀοσῃ {μ6 ἀσανν, β0} 1160 

Δ ἘΪΘΌΣΥ, ΓΙΔΙΟΥ͂, δηἃ ΟΥΠΟΥ Ομ ποης οἰ ἐΐς8, Ὦδνο διρροδβοᾶ [Πδὲ [Π0 6188} γοῦί δυέ οἡ 
Ἰονν 8688 οἢ [06 ρτοππᾶ, δὲ [6 ἴδοι οὔ (ποῖγ ὑσθοθρίουβ, γ8ο οσουρίοα δ ἸΟΠῪ οἰαὶν ; Ὀαϊ 
ψηγίηρα π88 βἤον, ἔγοσα 9008} δας ΒοΥγ, [μαὺ (16 ἀἰδοὶ 168 οὗ 1ἢ6 ΥΓΑΌΌΪΏ8 δίοοά ὈΘΙΌΓΘ 
1Π6 πὶ ἴῃ 1[ἢ6 ΤΏΒΠΙΘΥ ΒΌΟΥΘ ΣορΡρσοδοηϊθά, ὅ60 18 ἰγϑϑῖῖβο ἀθ ὥὄγπαερ. Υ οἵ. 10. 1. Ρ. 1. ἃ. 7. 
Κγρξκο (Οθβοσνυ. ϑὅδοσϑ, ἰη Νονυ. Ἐωά. 1ὐἰῦσοβ, νοὶ]. ἰϊ. ῥ. 114, 115.) 888 Το] δοίδα 8. νυ Υ 
οὗἁἨ Ῥδββαρεβ ἴσοι ασϑοὶς ἩὙΣΙΓΟΥΕ, 0 Βμον ἐμαὶ [(Π6 ΘΧΡΙΟδβίοῃ παρὰ τοὺς πόδας, αἱ {δε 7:εΐ, 
8 Θαυϊναϊοηϊ (ο πλησίον, ΠΘΑΥ ΟΥ̓δΩ 7076. 

2 Το ῥγοσοράϊηρ δοοουηῖ οὗ [86 96» 188 ΚΘΥΠαρορτιθ8 ἢδ8 Ὀ6ΘῺ ΠΟΠΊρΙ]6ἃ ΠΌΤΩ 1, ΔΙῚ Β 
ΑΡρασγαϑαΐιβ Β:Ὀ]συβ, γνὺ], 13, Ρρ. 219---22]1. Ῥυιάθδυχ᾽ ΒΒ ΟΟΠ ΘΟ ΟῺΒ (ὈΟΟΚ νἱ. βιὰ ΔΠΠῸ 
424.) νοἱ]. ἱ, ΡΡ. 8374---391. Ἐϊοανγν Μδηποσβ οὗ ἴΠ6 Βγδο] 168 ὈΥ Ὧγ, ΟἸ Ασα, ΡΡ. 886--- 
8338. Ῥίοίοῖ, Απῦᾳ. Φυάεΐᾳαρθ, ὑΡ. 12---14. (ἸῈ60]. ΟἾγεξ, ἴοχι. 111.) δοθυἶὶ ΑὐὙ μοὶ. 
Ἡδοῦτ. ΡΡ. 225, 2326. ἘΙαπ απ Απῃΐᾳ. ΗἩΘΌΣ. Ῥδχί ἱ. 6. 10. ΡΡ. 126---140. ΙΚοηΙ Δπίὶᾳ 
Ἠοῦγ. ρατὶ 1, ὁ. 9. ΡΡ. 100---105. ἤΔΟΒΕΪ Αἰἰπιδάνογβίομοβ δὰ Γκοηΐϊ Απιᾳ. Ηθὺν 
ῬΡ. 452---470. ΑΓ ΠοΥ8 ΟΥοα 1} γ, ὈΟΟΚ 1. ο. 9. ἃ 6.ἁἩ ῬΥῺΣ [Ιηἰτοά, δὰ Νον. Τοβί, 
ἘΡ, 447. 595---608. ; ἀπὰ Ὦγ. Φοπηΐηρ8Ἐ ον ἢ Απιϊχαϊῖοβ, ὈΟΟΚ 11]. 6. 2. Ῥάγϑαυ, Απιίᾳ 

ΘΌγ, ΡΡ. 204---208. ΒΟΔΌΒΟΥΘ᾽Β δηᾶ Γ᾿ Ἐπίδη δ [ηἰστοὰ, Βρ. Υ δίδοη β Τῇοοὶ, Ττδοίβ, 
ΡΡ. 158---169(Θ. ΟὨἹ [}6 δγμδροροθ- ΤΟΓΒΕΐρ οὗ ἰ.6 τηοάθγηῃ 6 78, 5860 Μγ, ΑἸ]οη 8 Μοάοθγῃ 
Ψυαίδη, ΡΡ. 8319 ---884. 
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16 τιῖπάβ, ἀπ ταδκοδί {π6 ταῖ ἴο δοῦῶθ ἀπ ὉΡΟΠ (86 οαγίδ, δηά 
ϑυδέαϊησδέ ΙΒ ΤΠΥ ὈΘΠΘἤοθηοΟ 41} {μαῦ ΔΘ {Π6ΓΘΙπ ; δπᾶ οὗἉ (ΠΥ δθυῃ- 
ἀδῃῦ ΤΊΘΙΓΟΥ͂ τηδκοϑὶ (86 ἀοδὰ δρϑὶη ἰο ᾿'ἴνθ6.0. Ἰδοῦ γαϊβοβῦ ἀρ μόδα 
0 [411; (δου μοαϊϑδί {π6 βῖοῖ, μου Ἰοοβοβύ {θὰ Ὑὰο ἃζὸ Ὀθουῃά, 
ΔΑ τηλκοϑῦ ροοά (Δ νογὰ οὗ γαῖ ἰο {μοϑθ γγὙῆο 869 ἴῃ {86 ἀυδῖ, 
ὝΤΕΟ 18 ἴο Ὀ6 οοηραγοὰ ἰο ἴπ66, Ο βου 08} οὗ τρθΐ Δπα ὙΠῸ 18 
Ἶκα απο [π66, Ὁ οὖὖἦ Κίηρ, ψὸ ΚΙΠοδῦ πα τηλίζοδῦ αἷϊνθ, δηά 
τηϑὶτοδὺ βα  ναύϊοιι [0 βρυϊηρ 88 [Π6 σταβθ ἰπ {Π6 8614 Του τὸ ἰδ: 0}.- 
ἴ.] ἴο τβδαῖκο {86 ἀθϑδὰ ἴο σἶβα δρδῖπ ἴο 116. --- Βέδεεοα αγί ἑλοι, Ο ΠΟᾺΡ, 
εὐἦο ταϊθοδὲ ἐλε ἀεαά ασαΐῃ ἕο {2 1 

“8, Τοῦ ατί ΠΟΙΥ͂, δπὰ {ΠῪ παῖδ 18 ΠΟΙΥ, δῃὰ {Π γ βαϊηῖβ 40 ρὑγαὶδβθ 
1Π66 ΘΥ̓́ΟΙΥ ἄδγ. ὅϑοίδῃ, ΕῸΣ ἃ ργοδὺ Κίησ δηᾶ ἃ δον αὐτὸ βου, Ο 
6Ο}. --- Βἰοϑεεα ατὲ ἑζλοι, Ο 7ΟΈῈΡ 60}, πιοβὲ λοῖν ] 

“4, Του οὗ [ΠΥ ΤΟΤΟΥ ρσίνοβὺ Καου]θᾶσε πηἴο τλθη, δπα ὕξβοϊιθβὶ 
1πθηλ Ὁπαογβίδηαϊπσ: οἾἶγα ΟΥΒΟΙΟΌΒΙΥ ἀπίο ᾽8 Κπον]οᾶρθ, ]βάοιη, 
86 υηἀογβίδηαϊπρ, --- Ἀ]ο5δοα ατὲ ἕλοι, Ο 7,ΟΈΡ, τοὴο σταοϊοιῖγ σίσενέ 
ἀποιοϊοάσε μπΐο πιθη 

“ ὅ, Βυϊησ 8 Ὀδοῖ,, Ο οὖν Εδίμοσ, ἰο (86 οὔβογναποο οὗἉ (ἢν Ἰδνν, 
Δ τρΆΚὸ τ8 ἰ0 δάμοτα ἰο {μΥ ργϑοορίβ, δῃὰ ἄο ἰδοὺ, Ο οὖν Κίηρ, 
ΟΥΑῊῪ 8 ΠΟΑΡ ἰο ΠΥ ὙΟΥΒὮΏΙΡ, 8π4 οοηγοσὺ τι ἴο {π66 ὈΥ ρμογἕοοί γὸ- 
Ροαίδμοθ πὶ {ΠΥ ῬΓΘΒΘΏΟΟ.--- Βοδεεά ατί λοι, Ο 1.0, τολο υομεϊβα ες 
ο γεσεῖυα 8 ὃν τορεπέαποο ἢ 

“6, Βο ἔδοιυ τηογοῖϊδαϊ υπΐο υ8, Ο οὔΥ ΕΔΙΠΟΥ : [ὉΓ τὸ δαγο βῃμηοῇ : 
Ῥαγάοη 8, Ο οὔν ΚΊηρ,, (ὉΥ γα πᾶνθ ὑγδηβργοθθοα ἀραϊπδύ [Π66. ΕῸΓ 
μου αὐ 4 Οοά, ἘΠ ΟῚ 8η4 ΤΟΔΟῪ ἰο Ῥδγάοη. --- Βἰδε5εα ατὲ ἐΐοι, Ο 
ΤΟῈΡ πιοδέ σγαοσίσιδ, τοἦο πιμέρίϊοϑὲ ἐδ πιθγοὶος ἐπ ἐδ6 ξογσίσεπο88 Οὗ 
δίῃ ] 

“ἢ, ἸωΟΟΚ, γγὸ ὈΘΒΘΘΟΙΒ [Π66, ὉΡΟῚ οὐ Δ] οί οη8. Βο ἰδοὺ οἢ οὐῦ 
Βἰὰθ 1π 41} οὖν σομίθη!0}8, δηᾶ ρ]οβα ἰμβοὺ ΟἿΚ ὀδιθο ἴῃ 411} ΟἿΓ 
᾿ραῦοπβ; 8δῃα 86 Βαβδίθ ἰο γϑάθομῃιη υ8 ὙΠῈ ἃ ρογέδοϊ τϑαθιρ- 
οπ ον {ΠΥ παπιθ᾿β βακο. ΕῸν ἰδοὺ αγῦ οὺῦ ον, οὖσ Κίηρ, δπᾶ ἃ 
δίσοηρ Βοάθοιηθυ.---- ο68ε4 αγί ἑλοι, Ο ΠΟΕΡ, ἐδ Ἠράδεπιον 0 Τεγαοῖ] 

“8, Ηρα] υ8, Ο 0ΕὉ} οὖν Οὔ, δῃηᾶά γα 581|4}} 6 μοαϊϑᾶ : βᾶνῈ 18, 
δηἀ γγὸ 98}}8}} Ὀ6 βανϑᾶ. ΕῸΣ ἰμοὺ αγ ΟἿΣ ργϑῖβο. Βυῖηρ ὑπο ὺ8 
Βουπά ΒοΑΙ ἢ, ἀπ ἃ ρογίδοῦ γοιηθᾶν ἐῸΓ 411} ΟἿΣ ἱπβσια 168, απᾶ ἴογ 41} 
ΟἿΓ στὶοίβ, ἀπά ἴοσ 411 ον σουμάθ, ἘΕῸΣ ἰδοὺ αεῦ α Ο Ὁ ψ|ο μοαδϊ δὶ 
Δα δῦ τ ΥΟΙ]. ---- Β͵ε586α αγέ ἑζοι, Ο 1.0Ὲ ον 60}, τοδο οἰγοδὲ ἐλε 
αἴδοαβε5 0 ἐΐὰψ ρεορίο ]Ἔγαοῖ] 

“9, Β]688 υ8, Ὁ ζ0Ε} ουν (ον, ἴῃ ΘΥΘΣΥ ψΟΥΚ οὗ οὺν μβδηάβ, δῃᾶ 
1688 απο 8 [16 ΒΘΆ801}8 οὗ {86 γϑᾶγ, δηά γῖνθ τ8 (86 ἀ6ΥΥ ἀπά {Π6 
Ταὶῃ ἰο Ὀ6 ἃ ὈΪΘΒδιηρ' ππΐο ὰ8, ΠΡΟΙ [Π6 ποθ οὗ 4}1 οὔγ 44, δηὰ εαδίε 
{86 σπου τὴ ΤὨΥ Ὀ]Θδδίηρθ, δα βομα ἀονῃ ταοϊβίασθ ὌΡΟῚ ΘΥΘΡῪ 
Ρατὺ οὗ {π6 οαγίῃ πδὺ 18 Βα 1 (4016. ---- Βὲ68εεα ατὲ ἑδοι, Ο ΚΟΆΡ, τοῖο 
σίυσεδέ ἐδ δοκοίη 10 δι ψοαγϑ ] 

“10. δίδου ὰ8 ἰοροίμον ὈῪ ΔἸ βουμά οὗἩ [6 στοαὺ ἰγυμηροί, ἴο 
[π6 Θη)ογτηθηΐ οὗ ΟΌΥ ΠΡΘΓΙΥ ; δηᾶ Ὁ ἊΡ ΤΠ δηβῖση ἴο 0411 ἐοοίθο 
41} (η6 οαρυϊν!γ, ἔγοτη {86 ΟΣ αὐατγίουβ οὗ ἴῃ6 δασγίϊι ἱπίο ΟἿΌΣ οὐγῃ 
Ἰαπα. --- Β͵οαδεα ατὲ λοι, Ο 1.08}. τοῖο φαϊλπεγεεὲ ἐοσείλον ἐδ εατΐοα ἢ 
ἐλε »εορῖο 9 ]16γαεῖ 
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“11. Βοδίοσθ πηΐο υ8 ον ᾿ᾶραδβ 88 δ {π6 ἢγβί, δῃᾷ ΟἿ ΘΟΌ ΒΟ ]ΟΥΒ 
88 δ 86 ὈΘρΊΠΠΙπρ; ἈΠα ΤοΙλονο ΓΆΡ ἔγοτα 8 Δ, Ποὐοη. δηα τοῦ ]6, 
Δα ἄο ἰβοὺ ΟὨΪΥ Τοῖρτι ΟΥ̓ΟΣΥ ἋΒ ἴπ ὈΘΠΗΙΡΉΣΥ, Δηα ἴῃ ΠΟΙΟΥ͂, δηᾶ 
ἴῃ Τρ θοῦΒβη688, δπᾶ 1η 7υδί166.--- Βε5εεά ατὲ λοι, Ο ΠΟῈΡ οἱ ἀΐπφ, 
τοῖο ἰουε8ὲ τί σλξεοιιδηιο85 ἀπά }ι8ζϊοο ἢ 

“12, 11,οὐ βογθ Ὀ6 πὸ ΒΟΡΘ ἴο ἰδϑῆι ψγ8ο δροβίδίϊβα ἔγοτη ἐδ ἐγιιθ 
το] σίου ; δῃα ]οὐ ΒΟΓΘΌΟΒ, ΠΟΥ͂ ΤΏΒΠΥ ΒΟΘΥΘΡ (Π6Υ Ὀ6, 81] ροΥΙΒἢ 88 ἴῃ 
8 τηοηθηΐ. ΑἈμπα ]οἱ 3 [86 Κίηράοτῃ οὗ ρυϊἀθ 6 Βρϑϑα!γ τοοΐοά οαἱ 
δα Ὀχόΐίκθη ἴῃ ΟἿΥ ἄ8Υ68. --- Βίεδδο ατί ἐλοι, Ο 7ΟῈΡ οἷν ΟὉ}, τοῖο 
(ἀεείγοψοξέ {6 ιυἱελεά, απὰ δγίπφεσέ ἀοιοπ ἐδ ρ»γοιιά 18 

“18, Τροῃ {μ6 ῥίουβ δηά {86 7πδ8ῖ, δῃα ρου ὁ {86 Ὀγοβοϊγίοβ οὗ 
}υδςο, ἐς ὍΡΟΙ {86 τουγηδηῦ οὗ [ΠΥ Ῥθορ]6 οὗ {86 Βουβα οὗ [βγϑεϊ, 
Ἰοῦ ΤΏΥ τηογοῖθβ θ6 τηονϑα, Ο Τ.0ΕΡ οὖν (ΟΡ, πᾶ ρῖνϑ ἃ ροοᾶ τουαγά 
ἀπΐο 811 ψθο (ἈΠ ΒΆΠΥ ρΡυὺ ὑποὴν ἰγυδῦ ἴῃ ΓΠΥ Πδτηδ; δῃᾶ σταηΐ τ18 ΟἿΣ 
Ρουίου ὑἢ (Πθ, δηα ΤῸΓ ουοῦ ἰθὺ ὯΒ ποῦ Ὀ6 δβδῃδιηθά, Ὁ νὰ ραυΐ 
ΟἿ ἐγαδβὺ 1ῃ. {866. --- Βο5εεα ατὲ ἔοι, Ο 7ΟΒΡ, τοῖο αγέ ἐδ διρροτγέ 
απά οοηπάσηποο ο ἐλο 7ιδί 

“14, Ὅν}] (βου τη {86 τηϊαβῦ οὗἉ «ΘΥΌΒΑ] μ, [Ὦγ οἰ, δβ ἔβοι μαδί 
ῬΓΟΙΩΪΒΘΩ͂ : Ὀ011α 10 τ ἃ 01] 1ηρ᾽ ὑο Ἰαδὲ ΤῸ δυϑσ, δῃᾷ ἀο {818 βρϑϑά]γ 
ΟΥ̓́ΘΏ ἴῃ ΟἿ 6Δγ9.---Βο88ε4 αγέ ἑδοι, Ο ΚΟΒΡ, ιτολο διιἑϊοδέ ͵εγιιδαίοηι 
“δ. Μακε (86 οββρτίπρ οὗ Τλαν]α {ΠΥ βογυαπῦ Βρεθα ]Υ ἴο ὅτον 

ὍΡ, 8η4 Πουτβῃ ; δῃᾶ 1οῦ ΟἿΣ Βοσπὶ Ὀ6 ΘΧα] θα ἴῃ (ἢγ βαϊναίου. ΕῸΓΣ 
6 ΠΒΟΡῈ ἴῸγ (ΒΥ βαϊναίζοη ΘΥΘΣῪ ἋΔΥ. --- Βδίοδϑδοά ατὲ ἔζοιμ, Ο 7ΟῈΡ," 
τοῆο πιαλεδέ ἐΐ6 ΛΟΥΉ 9 ΟἿ βαϊυαζίοπ ἕο Ποιγίδῃ 

“16, Ηρα οὖν νοῖϊοθ, Ο 1.0ΒῈ} οὔυῦ (ΟΡ, τιοϑβὲ τσοὶ] ΕΑίΒοσ, 
ῬδΓάοη 8η4 ἤαΥ͂Θ. ΠΊΘΓΟΥ ὉῥΡΟΠ 0.8, δηα δοοθρὲ οὗ οὐ ῬΧΤΆΥΘΙΒ 1 (Ὦγ 
ΤΩΘΙΟΥ 8Δη4 ἔδνουσ, δηα βεπᾶὰ 8 ῃοῦ ΔΊΓΑΥ ἔτομι (ΠΥ Ῥγόβοησο, Ο οὐσ 

ΕἘὸγν ἰδοὺ μοαγεϑί ΣῈ ΤΩΘΓΟΥ [Π6 ΡΓΆΥΟΣ οὗ (ΠΥ Ρ60}]6 [53γβεὶ]. 
- Βιἰεεεοα ατέ ἐλοι, Ο 7,.0Ὲ}. τοῖο Ἀξαγεξέ ῬΤανψοΥ ] 

“17, Β6 δου νψ6}1] ρ᾽οαβοά, Ὁ 1Ζζ.0ῈΡ οὖν ὅον, στὰ ἐγ ΡΘορ]6 
1εγδ6]; δῃὰ αν τοραγὰ πηΐο {πον ὈΥΔΥΘΓΒ; σϑϑύοσα {ΠΥ ἸΤΟΥΒΕΙΡ ἴο ὅ 
[186 ἵππὸσῦ ρᾶγ οὗ [Δγ Βουβθ, δῃᾶ τηδκα μαδία σὴ ΤἈΟῸΣ ἀπά ἴον 
ἴο δοορρύ οὗ {86 Ὀυτγηΐ βδοσιῆσθα οἵ [βγϑϑὶ, δπᾶ ὑΠ6} ῬΧΘΑΥΘΙΒ; δηᾶ 

 ὙΉΪΒ ͵ἰ8 {80 ῬΥΑΥ͂ΟΡ ἩΜΙ ἢ γὰ8 δἀἀοὰ ὉΥ ΠΑΡ Οἰδτμ 1161 ἀραίηδὲ [π6 ΟἸτδιϊδη8, ΟΣ 88 
ΟἾΒΟΓΒ ΒΔ Ὺ ὈΥ͂ ΕΔΌΒΙ βδσηῦοὶ ἐμο 1Σ 1016, το 188 Ομ οὗἉ ἢΪ8 Βοβ ]Ασβ. 

2 Τῦο Βοχῃδλῃ θΡΙσα. 
8 ἼΒο ὑπο ἢ ῬΓΆΥΟΥ, 88 ΠΟῪ πβοὰ ὉΥ 186 76 Ὁ, ναγίοϑ σο ΒΘ ΥΘΌΪΥ ΠῸΤΩ δαὶ δΡρο ὁ 

εἴνοη. 1η ἴδ) Ῥγαγον Βοοῖὶς οἵ ἔΐὸ Θεγπαπ δὰ Τοϊἑδὴ εισα, ἰὸ δίδη δ ὉΠῈ8 : ---- “5 Ο 16ὲ τῃ6 
δΙΔΌΏΘΔΟΓΟΥΒ ΠΩΥ͂Θ ὯΟ ΠΟΡΟ, 4]}} ἴ16 τοκοὰ Ὀ6 Δηη ]]αἰοὰ δροοάγ, δπὰ 4}1 [πὸ ἵυταπίθ Ὀ6 οαΐ 
οδ΄ φυίϊοκ)γ; Βα Ὁ]6 Ἰδοῦ Ποιὰ ας Κὶν ἰῃ οὖν ἀΔγ8.--- Βἰεεοοὼ αγὶ ἴδοι, Ο τοῖο ἀε- 
φίγογεεὶ ἐποηιῖες απὰ ἀμπιδίεδε ἱνταπέε Ιη {πὸ Ῥχαγον Βοοῖς οὗὨἁ 16 ϑ'Ρδηϊδῃ δηὰ Ῥοτῖα- 
υοδε ον, [Π]8 ῬΣΓΑΥ͂ΟΣ ΤΌΏΒ [Π88:--- “1,00 Β᾽Δη ἀ ΓῸ 8 ἤδνθ ΠῸ ὮΟΡΟ, δῃᾶ 4]} ργοϑισηρίποιυϑ 
διροβίδίθβ ρ}υβὴ 88 ἴῃ ἃ Ἰηοηθηΐ ; Βηἃ ΤῊΔΥῪ {πὴ ΘΠ Ἶ68, απὰ ἰποξὸ το Παία 866, ὉΘ 
Ββυδάθην οὐϊ ΟΥ̓ δηὰ 41} {ποβὸ γῶο δοῖ ὙΟΚΟΟΪΥ Ὅ6 δυἀάΘΏ} Ὁ ὈτοΚοπ, σοηδιπιοᾶ, δπὰ 
τοοἰρὰ ουδ; δηᾶ ΒαΠ}0]9 τοῦ [ἤθπὶ δροϑαν ἰῃ ΟἿΣ ἀδγΒ .--- Βίρεεοα αγὲὸ ἰζου, Ο ζυγὰ, τοῖο 
ἀεείγοψεεῖ ἰλδ οποηκῖεβ απὰ ἠιηιδίοεέ ἰλο ῥγοιά 1" ΑἸΙΟη ΒΒ Μοάοση δυδαίθηι, Ὁ, 829. 

4 (οποογπέηρ; [666 Βυρροδοᾶ Ῥγοβοί γίββ οὗ ᾿υβίϊοθ, 866 ἢ. 291]. ἑη δὰ. 
δ ὁ, 6. Τηοὸ Αἀγίπῃι ΤοΙΡΙ;, νυν ἰς ἢ 'π τῈ0 ΓΤ ΟΤΏΡΙ]6 οὐὗὁὨἨ ΦοΥΒα]ο πὶ τνὰ8 [86 ΠΟΙΥ ΟΥ̓ ΠΟ] 65, 

ηΐο ἩΒΙΟΝ ΠΟΩΘ ΘΥοῦ θηϊογοᾶ Ὀπὶ [86 ἢ ᾿τίθδὲ Τμοθ ἃ γϑδσ, οἡ ἴἢ6 σταδὲ ἀδ  οὗἁὨ εχρίδ- 
ἰἴοη. τοῦ 1818 ὈΪδοθ, δἴεσ (89 ΒΑΡΎ ΠΟ ἾΔῃ ΠΑΡ᾿ ΠΥ, γεγο σαηιίης [Π6 ἀΥκκ, [Π0 το ΣΟΥ- 
δοδῖ, 16 ΒΒ ηΔἢ οὗ [86 αἰνίηθ ῥγββθῆςο, δηὰ τ[86 τίτη δπὰ ΤὨυτημίπη, τ οἢ σδυβίης 
8Ώ ἱτηροτίδοξίου ἴῃ ΓΠΟΙΓ ΤΟΥΒΕΪΡ ἴῃ τοδβροοῖ οὗ Ὑ8Δὲ ἴδ τνδ8 ΓΟΣΤΩΟΥΪΥ, ἃ τοδίοσαϊίομ οὗ {ποτὰ 
ΘΘΟΙῺΒ ἴο Ὀ6 ἐδο βυἾεςς οὗ {{||8 ῬΡοἤοη. 



.- 388 Ναογοα ΡΟΥΒΟΉ δ. 

Ἰεΐ (6 ψουβμῖρ οὗἁ 18γ86] [8 γ ροορὶβ 6 ὀοῃ πα Πν πη 6 1} Ρ] δαβίπσ απο 
1866. --- Βιίοαδοα ατὲ ἕλοι, Ο 7.0Ὲ}0, ιτοῦο γοβίογοβέ ἐὰν αϊοΐϊηιδ Ῥγεδέησα 
ἐο Ζίῖοη ] 

“518, 7 ν1}} σῖγα {πδη 8 απίο {866 νι Ῥγαῖβο, ΕῸΓΣ ἰδοὺ σί (ῃ6 
ΤΟΒῸ οὐγ ΟΡ, γὴν ον οὗ οὖν {ἈΠΟ Υ8, [ῸΣ οσοὺ δηᾶ ουοσ. Τδου τὶ 
ΟἿΣ τΌοῖ, δηα {86 τοοῖκ οὗ οὔ 11ἴ6, ἀπ {Π6 Β81614 οὗὨἨ ΟἿΣ βαϊναίίζοῃ, 
Τὸ 411 σϑῃθγδίϊοηβ Μ11 ψὸ ρῖνθ {πϑηκ8 ἀπο ἰμ66, δηᾶ ἀθοίαγε (δ γ 
ῬΓαῖβθ, θθοϑιβα οὗ οὖν 116, ν ῖ οι 18 ΔΙ νγαγ8 ἴῃ ὑπ γ Βδη68, απ Ὀδοδυβθ 
ΟΥ̓ ΤΥ βῖρῃβ, νυ Β1Οἢ 8.6 ΘΥΘΕΥ͂ ΑΥ̓͂ ψ υ8, Δηα Ὀδολιι86 Οὗ ΠΥ ΤΟΠάοΣΒ, 
δηα ταλγυν Ποῦ Ἰονὶηρ- Εἰ πάπ 688, ΠΟ ἢ ΓΘ πηοσηΐηρ, πα ον θηϊηρ,, δπά 
ηἰρηῦ Ὀοΐοσο υ8β. Τδοι γί ἄωρι ἴου {ΠΥ ΤΩΘΥΟἱ68 8.6 ῃού ΘοΟηΒυτηοί ; 
μοι αὐτὸ τ γο ] }, ἔῸΣ ΠΥ Ἰἰονῖηρ-ΚἸ ΠΏ 6Β868 [Ἀ}}] οί, ΕῸΓΣ ΘΥ̓ῸΥ 8 
ΒορΘ ἴῃ 66, Απὰ ἴῸὺγ 4}} {8686 Ἰηθγοῖθβ θ6 [ΠΥ πᾶθ, Ὁ Κίηρ, 
Ὀ]6Ββοα δηὰ χα ίβα, δά 1 θα ὉΡ οἢ ΒΙρῺ ΤῸΣ ΘΥ̓ΘῚ δηᾶ Ἔυὐου ; δηᾶ ]οἱ 
411 (μαῦ ᾿ϊν σῖνθ ὑπαηκθ αηΐο {μ66. ὅϑοίδῃ. Ἀπὰ ]εΐ βϑῖὰ 1ῃ ἐσ ὰ 
Δ Β' ΠΟΟΥ Υ ῥγδῖβ6 ΤΠΥ ἤϑῖηθ, Ὁ (ΟΡ οὗἉ οἿν βαϊγδομ, δῃᾶ οὐσ μ6]ρ. 
618}. --- Βἰοθδοαά ατί ἑζοι, Ο ΠΟῈΡ, τολοδ6 παρηιὸ ἴβ φοοί, ἀπά ἔο τολοηὶ 
ἐξ 16 Πέξτισ αἴἰσαψδ ἐο σίνε ρἈγαῖδε 

“19. (ἀἴνγα Ρθ868, θθηθῆοθῃοθ, δηᾶ Ῥθηθα!οίοι, ρτδοθ, ὈθηϊρηϊΥ, 
ΔΗ ΤΩΘΓΟΥ ὑηΐο 118, 8π4 ἴο 18γ86] [ΠΥ ρθόρὶθ. Β]688 υ8, οὐῦ Εδίδοσ, 
ΘυΘῺ 8}] οὗ υδ ἰοροίμοῦ 88 ὁη6 τυβδῃ, στ {π6 Πρ οἵὁἨ (ὰγ σοππίθμδῃοο. 
Ἐδγ ἴῃ ἰδ6 Ἰιρμὲ οὗ ἐπγ σοππέθμδησθ δαδὲ ἔπου σίνθη ππίο 8, Ο Ζ0ῈΡ 
ον ΟΡ, {Π6 ἰδῖν οὗ [1ἴ8, μα Ἰονθ, δῃα βθηῖρηγ, δηά τἱρ  δουδη688, 
Δη4 ὈΪ]οββιηρ,, δηα τ ΘΓΟΥ, δπὰ 116, δηά . ΑἈμπὰ ]οῦ 1 δοοπι σοοᾶ 
πῃ {δῖπο ουϑϑ, ο ΌὉ]688 {ΠΥ Ρθορὶθ 1βγαοὶ τιλ (ὰγ Ῥϑδοθ δ 411 ἔἤτηββ, 
Δα 1 ΘΥΘΙΣΥ͂ ΤΟΙ ΘΠ, --- Βο88ε4 ατὲ ἑΐοι, Ο 10ῈΡ, τοῖο διοϑδοίς ἐὰν 
»εορῖο 16γαοῖ ιοϊϊᾷ ροαοο 7 Αταθη.ὔἾ 

ΟΗΑΡ, ΜΠ. 

ΒΑΟΒΕΡ ῬΕΆΒΟΝΒ. 

ΒΕΟΊ. 1.; 

ΟΝ ΤἸῈΞ ΕΎΤΙΒΗ ΟΗΌΒΟΗ ΑΥΝῸ ΣἿΒ ΜΕΜΒΒΒ. 

Ι. ΦΈΗΟΥΑΗ, ἴῃ μῖ8β ἰπδηϊί τίϑάοῃα δῃά σοοάηοβθ, μανῖηρ Ὀ6ΘῺ 
Ὀ]οαβοα ἴο ῥγϑίου [π6 ροβίθυυ οὗ ΑΌγαμδμι, ἴβα80, πα ἴδ 0, ΘΕ ΌΓΘ 
ΘΥΘΙΥ͂ ΟΥΠΟΙ πίοι, δπᾶ ἰο βοϊθοῦ {μὰ ἔγομλ ΘΥΘΡῪ Οὐ  ῬΘορίβ, [ὉΓ 
[86 ΡΌΓΡΟΒΟΒ οὗ πηρᾶγηρ ἰο βοτὰ ἰμ6 τονοϊδίϊοη οὐὗἨ ἢ18 ΜΨ1], δπὰ οἵ 
ῬτΘβοσνιηρ ἴπ6 Κπον]οᾶρα δηα τουβῃὶρ οὗ {π6 πιὸ αοα ; Ηδθ 18 {πιο 6 

Σ ΤῊΪΐδβ βϑοίΐοῃ 18 ὑσὶηο ρα} ἀοτὶ γοᾶ ἔγοσῃ ϑομ1 2} Ατομβροοϊοχία ΗθΌγαϑίοα, 110. 11. ὁ. 1. ἃθ 
Ἐποϊοβία Φυάδαῖοα οὐυκαιθ Μοιλογίβ; ἰοχοῦθοσ νυν Βοδαβοῦτο δπὰ 1 Ἐπίδη δ [πιγοά. ἰο [86 
Νεν Τεϑὶ. (Βίβῃορ ὙΥ δἰβδοῃη᾽β Ο0]], οὔ Ὑτδοίβ, νοὶ]. 111, ὑρ. 3056, 206.) ΙΚκοπὶὶ Απεᾳ. 
ῬΡ. 848-- 847. διίοβοῆ. (οιηροηά, Ατοδιεθοὶ. Οὐ σοποιηΐοθο Νου. Τοδὶ. 88 82---86. Εν ατὰβ 
ου πὸ ΑὐἸμοΥΥ, ὅς. οΥἨ ϑοετίριίυζο, νοὶ. ἰϊ. ΡΡ. 818---80.0 ΑἸΡον, [πϑὲ. στα. οὶ. Τοδὶ. 
ἴοι. ἱ. ρ. 181---186. ; ΟΑγΡζου Απιίᾳ. Ηοῦν. ἀομτβ, ΡΡ. 89---δ0. ; Φοηηϊη, 8᾽8 96 18} 
Απεϊααϊιῖο8, ὈΟΟΚ ἱ. οΒ. 8. Μτ. ΑἸΙθὴ μ88 ρίνθῃ δη ἱπίοσγοδιίης δοοοπηῖΐ οὗ 86 τηοὰθ οί 
εἰγουμης δίοη (ἢδι οὈὐδίηβ δηοηρ ἴΠ6 678 οὗ ἔΠ|6 Ῥγοϑοῦΐ ἔτη ἱῃ ἷθ “ Μοάογῃ ὁυἀαίδπι,᾽" 
ΡΡ. 288 ---296. 



ΟΓ ἐλο “ειοϊδα Ολωτοΐὶ απα 18 Μοηιδον9. 289 

δὶ τὸ βανβ οβοόβθῃ {βϑῖὴ ; δπα {Π6Υ δ Γ6 ἰὴ ἸΏΔΠΥ͂ ρϑββαρδβ οὗ βου ρίυγο 
γορτγαβοηΐθα ἃ8 [18 Ἅθόβθῃ δηα οἱθοῦ ρβορὶθὶ Απα Ὀθοδυβα [ΠΟΥ Ὑ6ΥΘ 
ὃν {86 Μ|]}} οἵ οὐ 586ὖ ἀρατῦ, ἀπα δρργοργι θα ἴῃ ἃ βρθοῖαὶ τω ΠῸ ἰῸ 
ἢ18 ΠΟΠΟῸΓ δπᾶ ορϑαΐθμοθ, δηα {ὈΓΠΙΒηΘα ὙΠ ΘΧΊΓΒΟΓΔΙΏΔΥΥ τηοίῖνοβ 
ἴο ΠΟ] η688, αοα 18 ἐμογοίογα βαϊα ἴο ἤανϑ βδῃου δα τμοτὰ. (1μον. χχ. 8., 
χχὶ. 8., χχῖ. 9. 16. 82.) ΕῸΓ {8686 ΓΟΆΒΟῺΒ ΠΟΥ ἅτ ἰογτηθα 4 ΠΟΤΥ 
ΝΆΑΤΙΟΝ, 8 Κιησάοια οὗ ρῥγιθδϑίβ, δπα 4180 βαϊ ηἰ8 ὃ; δηὰ {π6ὶῚ οονθηδηΐ 
τοϊδίίοη ἰο οὐ 18 πγρϑὰ ἀροη {ποτὰ 88 ἃ τηοίϊνα ἴο ΠΟ] π688 οὗ μϑαγί 
Δηα ργασῦσο. (μον. ΧΙΧ, 2., χχ. 7, 8. 26., χὶ. 46. ; Εἰχοά. χχὶϊ. 31.) Βυΐ 
{Π6 οὟ8 Οὗ Ἰαΐθυ {ππ|68 Ὀθοοιηϊηρ ργουὰ οὗἩ {π686 {1|168, δῃηᾷ οὗἨἁ {Π6}Ὁ 
Θοοἰθδιϑίοαὶ ρυῖν}] ρο8, οχίθπαθα {6 ὶν ΟΠΑΓΙΓΥ ΟὨΪΥῪ ἴο {ποβα οὐ {π6}Γ 
οὐ ἍΜ; τ Ὦ116 ἑονναγαβ ἴἢ6 τοϑῦ οὗ τ᾿ δη κα (Π6Υ ΘΠ Ο δ α 8 80} } 6 
δηα Ἰηνοίογαϊο Βαίγοα, δοοουῃίϊηρ {θὰ ἴο θ6 ρῥγοίΐδῃθ βϑύβοῃβ δηά 
ΒΙΠη6.8.52 ΤὨ]Β το] αἴνο ΟΥ ἱτηριι δα ΒΟ] 6858 οὗ [Π6 “6078 88 ἃ οονθηδῃΐ 
ΡΘΟΡΪδθ, βεραγαίθα δῃηὰ οομβθογαίβα ἰὸ [Π6 ἡ υβῃρ οὗ {Π6 ἔστι Οοά, 
γγ88 ρογροίμδὶ (ἴῃ Οἴ μα. γογὰβ5 1Ὁ γγ88 ὅο βι ϑιδῦ απ0}} (Π6 πο οι οὗ 
{π6 ἄοοροὶ αἸΒρθῃβδῦ 0): αἰ πουρὴ ἰμ6 “68 ἡ γ6 οὐ οχίγολ ον 
οοΥτιρῦ ἴῃ ὑΠ6ΙΣ ΠΊΒΏΤΠΘΥΒ, 88 6 πΌμΊΘΓΟΊϑ ἀΘὨ ΠΟΙ ΔΙ10Π8Β οὗ {Π6 ρῥσο- 
Ῥδιοίβ βυ ἸΘῪ ᾿παϊοαίθ. πος βοιὴθ οὗ {Π6 τα 108} νυ! θτβ 08]]} 
186 τηοϑύ σι] Κοα Κίηρβ οἵ [βγδ6ὶ δῃά «πάδῇῃ ΒΟΙΥ,--- ΠΟΥ, οὐ τσ ιθουϑ, 
ἈΠ Ιδγβ το, Ὀοὶπρ Ι ἢ ἴμθπὶ Θοηγ 1 0]6 ἰθυτὴβ (οοιραγα ΥΥ 154. χ. 
15. 17. 20., χυῖ]. 1. 7. 9, 20.); δῃηὰ ἴῃ {π6 ἰπηθ οὗ οὔὐσ Τωογὰ {Π6 «“6νγ8 
Βε]α {π6 ῥγαμοδβίθσοιιβ ποίϊοῃ, ἰμαὺ ᾿πουρσῇ ὑπΠ6Υ βῃουϊα οοπίϊηπθ ἴῃ 
{Π6}ν βἰηβ, γοῦ, Ὀθοδυδα ἔθου ἡγοῦ {86 ΟΠΈρτηρ οὗ ΑὈγαῆδτη, αοά 
σου ]Ἱα πού ᾿τπηρυΐθ ὉΠ 61} δ᾽η8 ὕο {πϑιλ." 
ΤῊ Δροβίῖθβ θϑιηρ «6ν)]ἷ ὈΥ͂ Ὀἱτίμ, ἐπουρὮ (Π6Ὺ ττοίς ἴῃ ατϑοῖς, 

ἢδνα τοίδι θα {Π6ῚΣ ΔΈΟΙ Α] Ἰάϊοτη, δηα ἤανο Ὀογτοιν οα (86 ΟΙα Τεδβία- 
ταθηῦ ρΡὨγαβθοΪ ορΎ, Μ᾽ ΒΙΟὮ ΤΠ6Υ μαννα ἀρρίϊοα ἐο ΟἸγιβύϊδῃβ, ἴῃ Οὐ Υ ἰο 
ΘΟΏΥΘΥ͂ ἴο ἔμοτὰ δοσυτγαίθ 4688 οἵ ἰμ6 τηδρπιίαἂδ οὗ ἀοἀ δ ἴον ἴο {Βϑῖὰ 
ἴθ Ομ τδί. Τμὺ8 1π6 ΑΡροβί]θβ ποὺ ΟἹ]Υ 6411 {μη ἀ18οῖρ168 δπά 
Ὀτγοίῃγθη, ἐπαὺ 15, ἔτη πιο ἴῃ {Π6 βαπηθ Ὀγοΐξδϑβίοῃ οὗἁ 4118 ὈῪ 
θομαβ Θαυδ!]Υ οἷοβα 88 ἰῃοβ οὗἨ Ὀτοίμοσβ, λαυΐπς οπὸ 7οτά, ὁπ ξαϊίλ, 
ὁπ δαρέϊδηι, Ὀυΐ, Ὀδοδιιδα 8}} σὰ ΟἸγΙβθ δἢ8 ἀγα ΟΥ̓ (π6 ν}}} οὗ οὐ 
Βοὺ βρᾶγῦ Δη4] Δρργοργιαϊθα ἴῃ 8ῃ Θβρθοΐ] ἸΏΔΏΠΟΙ ἴοῸ ἢ]Β ΒΟΠΟΌΣ, 86Γ- 
γΊς6, Δα οὈοαϊοησο, δπα δγὸ ἔπτη Βῃ θα ἹὮ ΟΧΙΓΔΟΓΟΙ ΠΑΤῪ Π6}08 δηά 
Ταοϊνα8 ἴο ΒΟΪΙΠ 688, [ΠΟΥ ἃγ6, ἰμογϑίοσο, βαϊα ἴο 6 βαποίξεαἀ (1 Οὐοτ. 1. 
2., νἱ. 11.; ΗΘ. 11. 1]., χ. 29. ; Φυ461.}; δῃα δ, ἔὈσίμοσ, βυγ] θᾶ 
λοῖψ, μοῖγν δγείζγοπ, α ἀοῖὶψ παίΐοπ πα βαϊπέβ.ὃ 

ι σοιρατα ἢ σοαπί, ἷν. 87., Υἱῖ. 6., χ. 15.;}1 ΕΚίηργβ υἱῖ δ. 32. δέ δε. ἃ ΟΒγου. χυὶ, 18. ; 
Ῥ48]. εν. 6., χχχῖϊ, 12., ον. 48., οΥΐ. ὅ., ΟΧΧχΥυ. 4. ; 1588. χὶὶ. 8, 9., χὶ δ, 20., χ]ῖν. 1, 2., χὶν. 
4.: δηὰ Ἐχ6Κ. χχ. ὅ. 

2 (ομρασα Εὐχοά. χἷχ, 6.; ἴων. χὶ. 44, 45., χὶχ. 3., χχ, 36.; Ὠδαῖ. νἱΐ. 6., χῖν. 2. 91., 
χχυΐ. 19., χχυϊι[ὁ[Ὰ, 9., χχχὶϊ!. 8.; 2 ΟἾγοι. νἱ, 41.; Ῥβαὶ. χχχίν. 9., 1. 5. 7., ᾿ἰχχὶχ. ἃ., σχχχὶϊ, 
ὃ., ΟΧ νυ :, 14. | 

85. Αρυὰ ἰρ508 468 οὐδὶϊηδῖβ, τ βου] σογ 18, 1 Ῥτοσηρία, 804 ϑάνοσβιβ ΟΠ] 68 81108 ὨΟΒ[1]6 
οἀΐαπι. ϑϑι ἢ 18 16 ομαγϑοῖοσ οὗ ἴ86 6 })78 ρίνοῃ ὉΥ ἴ6 Βοτηδῃ ἢ! βίου 8ῃ, 88 ἸΘῪ ογο ἴῃ 
ἐῆο {πὸ οὗ οὖσ ϑανίουγ (Ἰδοῖϊς, Ηἰδι. 110. ν. ὁ. δ. ἴουη. 111, Ρ. 267. δἀϊς. ΒΙΡοπί.); νπϊοὴ 
8 ΔΌΘ ΠΑΔΠΗΥ σοηδβιτηοα ὈΥ̓͂ [Π0 βδογοα ττὶΐοσα. 5606 Μαΐίζ, ἰσχ. 10, 11., χχυΐ, 46. ; 64], 1]. 15. 
17.; 1 ὙΒοδβ. ἰἰ. 1δ, 16. 

4 δεο ὙΥΒΙΌΥ οὐ Μαΐϊ. 111. 9. 
56 866 Οοἱ, ᾿ἰϊ. 12.; 1 ΤΠοΒ88. ν. 27.; Ηδςὃ, 111. 1.; 1 Ῥοὶ, 11. 9.: Λοίβ ἰχ, 832. 4]1., χχυΐ. 10.: 

οι ἱ. 7., χὶϊ. 18., χν. 25, 26., χνὶ. 15.; 1 Οὐγ, 1, 2. ; 2 ΟοΥ ἱ. 1. χιϊ 18.;: ῬΏ1]), 17. 32.} 
ἘΡΈ. 1. 1; ῬΆΣ. 1.1. ἀπά ΟΟΪ, Ἰ. 2. 

ΥΟΙ,. 111. 1} 
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11. ΤῊ ἤγθ ΜΕΜΒΕΕΒ ΟΡ ΤῊ ΦΕΜΊΘΗ ΟΗΘΈΟΘΗ ψΌοσα {86 ἱπηπιο- 
ἀ᾽αἴα ἀοβοοπάδηϊθ οὗ ΑΌγαμδι ὈΥ̓ [8886 δηά “90500ΡὉ, σ Βοὰ αοά, Βενϊηρ' 
ἀο νογοᾶ ἔγομι (Π6 1} ὀρργθββϑῖσ θοπᾶάδρσο ἴῃ Εσγρύ, οἴοδβθ ῸΓ ΒΙτηβο ] 
ἴο Ὀ6 818 ῬΘΟΌΪΙΑΓ Ρδορίθ, δηᾶ (δοῖν αἀιγθοῦ ἴδβαθ, τι βουῦ ΔΏΥ ἱπίον- 
τηϊχίατο οὐ ὐϑη!}16 Ὀ]οοά οὗ ἰδηῆσυαρο. ΤΉ 686 8.6 ἰοσιηθᾶ ὈΥ δὲ, Ῥδι]} 
ἩἨεὗτειος ὁ. ἐδε Ηδεῦγειος (Ῥ Δ]. 111. δ.), 838 ορροβϑὰ ἴο {πὸ οἰ οπβέϊς 
ἐὔειοδ, ΟΥ̓ ΪποΒα ψἘ8Ὸ Ἰ᾿ἰνοα διηοπρ ἴῃ6 ατσθοκβθ, τ βοθ6 ἰδησυασα {ΠΟῪ 
ΒΏΟΪ6, δῃᾷ ψγῆὸ στ γ οδ]]οα ᾿οϊεπὶδίδ. ( Αοἰβ υἱ. 1.. 1χ. 29., χὶ, 20.) 
Μδηγ οὗὨ ἰδε Ἰαὐου τό γα ἀθβοθῃθα ἔσο ραγθηΐβ, ὁπό οὗ βοτὰ ΟΠ] 
Ὑ788 ἃ 6. ΟΥ̓ [18 ἀοθοσι ρύίοη τγ88 Του. (Αοίβ χυϊ. 1.) ἼΠοδθ 
ψ 0 ψ6ΓΘ Ὀοτη ἴῃ 0628, οὗ ρΡαγοηΐβ στρ ΟΠΥ ἀθβοθηαοα ἔγομη ΑἸ Υϑμδπι, 
ΔΠΑ τἢο τοοοϊνθα {πον οἀποδίίοῃ ἴῃ ΄ πάτα, ΒΡοΚὸ ἰδ6 Ἰαηρταρα οὗ 
ΤΠ οἷν ἐογοίδίμοσβ, δηα οσο ΒΟσοΌρΪΥ ᾿Ἰπδίσυοίοα ἴῃ (Π6 Ἰοαγηϊηρ δηα 
Ἰτογαΐαγα οὗ (86 96νν8, το ΓοοΚοηθα ΓΟΥ6 ΒΟΠΟΌΣΔΟΙΕα ἔπδη (δ6 Ηο]- 
Ἰοηϊβίβ' ; δῃᾶ, ἴο τρασκ [86 6 χοθ!]θηοα οὗ ἐποὶγ ᾿ἰποαρα δηα ἰδησυδρο, 
ΤΠῸΥ πόσα δ] ]οα εδγειοδ ; --- 8 Ἰδτὴθ {Π6 τηοβῦ δῃοϊθηΐ, δηα {πεγοίουθ 
{Π6 ταοβὲ ΒΟΠΟΌΓΔΡ]Ο, οὗ 411 [86 πδῆλθβ θοσπο ΟΥ̓ ΑὈγΑΠδπ δ ἀδβοοηά- 
Δηΐδ; [ὉΓ 1 ̓ ττα8 [86 δῆλα ρσίνθῃ ἴο ΑΡγδθδια Ὠ]τη86]{, Ὀγ [Π6 δηδδη- 
168, [ο ΒΥ {παὺ Ὧ6 δα σοτηα ἔγοτα {Π|6 ΟἾΠΟΣ 8146 οὗ 6 Ἐλιρηῃγαῦθβ. 
Α Ἡεῦτειο, ᾿μοτοΐογα, ροββοββίηρ [86 ομδγδοίοσ δῃὰ αὐ] }βολοηΒ δθονυθ 
ἀοβοσι θα, τγ88 ΤΌΣΟ ΒΟΠΟΌΓΣΘΌΪα ἐμδη δὴ 71. γαοίϊξο; 88 ἴῃπαῖ ἤδηλθ 1η6]1- 
οαἰθα ΟὨἹΥ {πὶ ἃ ΡΘΥΒΟ Μγἣ« ἃ Τη 6} οὗὁἨ {86 Θοπηοησθα ἢ οὗ 
16γϑ6 1, ψ Βοἢ ἃ 6 τρῦ θ6, ἰβουρἢ ὈΟΓΏ δηα οἀποδίοα ἰῃ 8 ἔογεῖσῃ 
οουμίτγ. δέ. Ῥδι], ἱπάθοα, γα θοσὴ δ᾽ ΤἌγβιβ, ἴῃ ΟἸΠ]οὶα; γοῦ Ὀοὶηρ 
ἃ Ηδῦτον οὗ ἴμ6 Ηδῦτονβ, 0 τϑοοϊγϑα ἢ18 δἰ ποδοῃ αὖ “ 6Υ βΆ] 6 τὴ, 
ΒρΡΟΚ {86 Ἰαησιαρο υϑοα {π6Γ6, δηᾶ υπαοτγβίοοα ἰμ6 ΗΘΌΓΟΥ ἴῃ τ] οἢ 
{6 δηοϊθηΐ οὔδο]ο8 οὔ ἀοὰἂ ψοσο τι ίθη, δ6 νγϑ ἃ 69 ν οὗ {Π6 τχηοβὲ 
ΠΟΠΟΌΓΣΑΒΪΟ Οἷα88; δηα {πογοΐοσα, βοὴ ὀδαποηϊηρ (86 ῬὮΣ]ΠΡΡΙδη8 
ἀροϊηδ “πα διδῖηρ ἰσδοθουβ δα ὑπ 6] 1νἹηρ ὁ οὐγ8, ἢ6 Θητηθγαΐθϑ (Π18 
ῬΥΪΥΙ]Ορο διμοηρ {Π086 οὗ πῇ ]οἢ (1 βαϊ ναίϊοη σσοσα ἰο Ὀ6 οὈἰδϊποα ὈΥ 
{Π61}) ὥς πιῖσλέ ἠαυθ οοηπάσηοο πὶ ἐδε Πεδὴ. (ῬὮ]], ϊ, 4, 6.) Τὴ6 ρτι- 
ψ]]ορ68 οὗ εἶ 1θγ8 6 }1068, ΤΏΙΟΙ ΟΓΘ ὙΘΤῪ ΒΙΡΉΪΥ οδβίθομηθα ὈΥ 4]} 
768, ΔΓ6 Θηθπηογαίοα Ὀγ δύ. Ῥδὺ] ἴῃ ὶβ ΕἸ ρ18|16 ἰο (ῃ6 Ἐβογηδηβ, Ἰη ἃ 
ΨΘΙῪ δηϊπηδίρα ΤΏ ΠΟΥ. 

ΑἹ] τλ6 ροβίογιν οὗ ὅδοοῦ Το γ6 δπ θην ο4]16α Ζεγαεῖ, οὐ Ολέϊάγεπ 
ΟΥΓ' ]εγαοῖ, ἴτοτα [86 βυγηδπιο οὗὨἨ παῦ ραίτ γος, υπῸ}]} (Π6 πιο οὗ Κρ; 
ΒΘΒοροδχα ; ἤθῃ ἴδῃ {Ὑ1068, ΤΟνΟΙ] Ὡρ ΠΌΤ {Π18 Ῥσυῖηοα δηα δαδβοσηρ 

1 ΤῸ [48 Ὀ66Π Τοηδυκοα (πΠδὶ ΟσοοκΚ τόογὰβ οπαϊηρ ἰῃ ἰστῆς ἱΠΡΙΥ ἰηουϊουγ, Ὑδὺδ [ἢ6 
Ἕλληνες (ἨεἰΐδπῈ ) ΟΥΘ ἀἰδιϊηρι μα ἴγοπὶ {π6 'Ἑλληνισται ( οἰϊδη:81.}: [6 2ΟγΙΕΡ 
ἸΏΡΙΥ Ῥέγε ΟΥ παξίυε τοί, 0 δροκο (80 Οτοοῖς ἰοηρὺθ πῃ 118 ῬΌΓΙΥ; δηὰ τΠ6 ἰαξίεν, 
7εῖοβ ΟΥὁ ΟἸΟΥΒ δοϊουτηίηρ διμοης ἴπ6 ατοοῖκδ, τῆ. δροῖκο [ὴ6 Οτοοῖς ἰδησύαρσο δοοογαϊης 
ἴο ἴπὸ Ηροῦτον ἰάϊοθ. Τθοθο σσογὸ ἴπ6 Ἕλλενισται, Ἠδ6᾽]οἢἰδὶ5 οὐἡὁ Οὐγεοίαπ ὮὯΟ νη 
αφαΐϊπρὶ (δε Ἡδεδγειοε. (Αοἰδ νἱ. 1.) “Ῥγιπαζογαθ αἀἰϊνϊἀοὰ ἢἷβ αἰδοῖ ρ]68 ἰῃέο ἔτνο οἰ δββοβ. 
ΤΠο86, ΠΟ ἬΟΓΘ ΘΑΡΔὈΌ]6 οἵ οπίοσίηρ, ᾿ηἴ0 186 δρί τὶς Δηἃ Πιγβίοσυ οἵ ᾿ἴ8 ἀοςσίσίηα, ἢ6 ςα]]εἃ 
Πυθαγορειοι, Ῥγέλασοβξανδ; ἴμοδο, ῈΟ ψογο οὗ ἃ ἀϊβογοης ςαϑὲὶ, Βα ἰεσιηθὰ Πυθαγορισται, 
ΟΥ̓ ἌΣ ΤΠ6 ΓΟΥΤΩΘΟΣ οΓΘ ομϊποηΐ, Δηἃ ἩΟΓΙΌΥ οὗἁὨ (πον πιαδίοσ; [πῸ Ἰδιίον, Ὀαϊ 
ἐπαϊβενεπί, Τῇ βδπιο ἀἰδιποιίοη ἰδ τηδὰθ ὑοΐγθθη ἴπο860 ἯὯῺΟ ὙγΟΓΘ οδ]16ὰ Αττικοῦς, Οὗ 
“ΑἐεἰςΒ, ἀπά Αττκιστας, ΟΥἨΥ ͵ΔΙἐΟΙ81Β, --- (ἢ6 ΡυγΘ ἀπ 1688 ρυτὸ τόρ, 88 Ὀοΐνγθοη [Π 050 
ο8]1.4 Ἕλληνας ἀηὰ Ἕλληνιστας ΠοἰΐϊοπῈΒ δὰ Ἡεοἰίοαιβτθ, ριγο Οτὕθοῖκβ, δηὰ Οτερεϊδίηρ 
τὐβονοῦ ἸΔτ ΠΟ π5 ἀο υἱῖδ Ῥγίδαρ. ο. 18. δηὰ ϑβομοοίίρϑῃ, οἰὐοὰ ὉῪ τ. Α. ΟἸασκο ου 

οεἷδ νἱ. 1. 
3. 8.6 ὕγβ. ὙΥΒ ΌΥ, Ὁοδαγίάχε, Μδοκηϊμῆϊ, Α. ΟἸδεῖκο, οσΣ Μοβετβ. ϑοοῖῖ, ἩθΏγ, ἄς. σα 

οι. ἰχ. 4. δπὰ Ραμ], ἐϊ, δ. : 



ΟΥ̓ ἐλο “ειοϊει ΟἸιμροΐ απα 1.5 Δδηιδογϑ. 429] 

ἴο “ΘγΌθοδι, οΥ6 ἐποποοίουι ἢ ἀδποπχιπαίθα ἰἢ6 “Ἴομδε ο᾽ ]εγαοὶ: 
γγΠ116 (Π6 ὑπο ὑγῖθε8 οὗἨ Φυσδῇ δηὰ Βϑη)αγπλῖη, 80 γουδιηθα (ΔΙ ΠΕ] 
ἴο 1Π6 ΤΑΣ οὗ Παν!α, γοσα βίυ]οα {π6 οιιϑο 90 Ψμάαῆ. ΑΕον {86 
ΘΑΡΟνΙΥ, ταοϑῦ οὗ ἔμποβα ψῃο τοϊυγηθα δη4 γορυ]ῦ «Θγυβα] οι απ (Π6 
ΤΘΙΆΡ]6, δηα γαβίογθα {6 τΐθβ οὗ [ῃ6 Μοβαδιο γουβῃρ, μαυΐπρ βργυην 
ἴσοι {π6 Κιησάοτα οὗ πάλῃ, {Π6 ἴδττῃ «6ὺ]8 ὈΘοδΠ]6 ἃ ρσῬΠοΓΑὶ δρρ6]}- 
Ἰαϊίοα ἔῸΓ 4}1 (16 ᾿πδαθιίδηίθ οὗ Ῥαϊοβίϊπο, ἀπά αἰγουνγασβ Ὁ {Πο86 
0 ΜΟΙ6 ἀοδοοπαβα ἔγοσῃ ἰμοτα. (1 4η. 11, 8.; Ἐδί, 11. 8.; 2 Μδοο. 
ἶχ. 17.) Απᾶά ἴῃ [818 οχίθηβινε βθηὴ86 {86 ψογὰ 18 διῃρ]ουϑᾶ 1 ἰῃ9 
Νεν Τορίαγαθηί 

111. ΑἸΙΒουρὰ ὑμ6 σοποαοη οὗἨ [6 “δνν 8 ἢ ΡΟΪΥ δηά (ἢ6 ἰανγα 
οὗ Μοβϑβ δ] ονγθα πὸ οἴμοὺ πδίϊοῃβ ἰὸ ραγιϊοὶραΐθ πῃ {ΠΟ βδογοᾶ γιΐθϑ, 
γοῦ πον ἀϊὰ ποΐ ὀχοϊυάθ ἔγομι ὕμϑηλ βυαοΐὶ ῬΡθΥΒΟῚΒ 88 γογὰ Μ}]]1ὴρ᾽ ἰο 
αυλ!ν {πϑιλβοῖνοθ ἔὸσ σοηΐογηῖηρ ἴο ἔμο. Ἡδπηοθ᾽ {Π6Ὺ δαἀμπ ρα 
ῬΕΟΒΕΙΥΤΕΒ, το τοπουπορα (Π6 τνουβῃὶρ οὐἁ 140], δῃᾷ Ἰοϊπρᾶ ἴῃ {6 
Το] ρίουβ βουνῖοαβ οὗὨ {π6 «608; δ πουρἢ Π6Ὺ ογα ποί Β6]ὰ ἰπ ἐμθ 
ΒΆΙΏΘ ΘΒΌΙΙΔΙΟΙ 88 «0608 ὈΥ Ὀἰϊγίμ, ἀδβοοπί, δα ἰδησυδρο, 0, 16 
πανο 7υ8ὺ Β66ῃ, 66 ἰθιτηοα ΗΘΌγονβ οὗ {πΠ6 Ηδθῦταενβ. υτίηρ (Π9 
πο οἵ “6808 ΟἸτῖβέ, ὑπΠ6 «6078, δβρθοῖδι]ν Ὁπ6 ῬΠΑτίβθοθ, συθδίν 
δχοσίθα {μοιηβο! γ 68 ἴῃ τηδκιπρ ργοβοϊ υύδβ ἴο {Π6}} τϑρίοη δηα βϑοὶ, 

(ὐαἰπιού, δῃά βοτὴβθ οἴμδὺ ἰθαυπϑα πηθῃ δ εἴτα, πᾶν ἀἰβϊησυϊδηρα 
ὕνο Κιπαβ οὗ ργοβϑί γύββ, πδιηοῖυ, 1. γοβοίψίοβ ο77 ἐδ6 φαΐε, ψὮο ἀν ο]. 
ΟἸΊΒ6Γ ἴῃ οὐ ουαὖ οὗ (86 Ἰαπα οἵ [δβγβ6], δῃα νοσβμιρρϑα (μ6 ἔσθ (οά, 
ΟὈβοσνϊηρ [Π6 Βούθῃ Ῥγϑοθρίβ οἵ Νοδὰ ὃ, θαῦ σψιποὰΐ οὈ]ρίηρ (Ποτὰ- 
Βαῖνββ ἴο οἰ ΓΟ ΠΟΙ ΒΟ. ΟΥ̓ ΔΏΥ ΟἾΠΟΙ ἰ6ρ8] ΟΘΘΓΘΙΔΟΙΥ ; 8πα, 2. δ οβοΐυε5 
0 7μδέϊοο οΥ 9. τὶ λέοοιιδησ88, ὮΟ ἬΤΟΙ δοηνοσίβ ἰ0 «0 Δἴδπι, δηἀ 6ἢ- 

σρα {Ποιηβοῖνοθ ἰὸ γθοθῖγα ΟἰΓΟΌΙΔΟΙΒΊΟΏ, 848 76] 88 ἰο οὔδβοσνϑο (8 
016 οἵ {π6ὸ Μοβαϊο ἰδ. ΤΉθγα ἀο68 ποΐ, βούγανοῦ, ἈρΡρθδΣ ἴο Ὀ6 8ΏΥ͂ 
Ἰουπαδίίοι ᾿ῃ {Π6 δου ρύυγοβ [ῸΓ βυοὶ ἃ ἀἸβυϊ ποῦ ; ΠΟΣῚ 8} 8ΩΥ Ὑ]Ὰ 
ῬΥΟΡΓΙοΟΥ 6 ἰδγηθα μγοβοὶ γύοϑ, θχοορύ μόδα ψ8Ὸ ἡεἰΐν οι τδοθᾶ [86 
«ονῖ8ῃ το ρῖοη. ΤΠ6 βου ρύυγθβ ΘΟ. ΟὨΪΥ {ὔγοὸ οἰαββ68 οὗ Ῥϑύβοῃε, 
νὶΖ, [06 1Βγδβ 168 οὐ ΗἩθῦγονβ οἵ ἰῃ6 ἩΘΌχοΟνΒ αῦονα τηϑηςοηρά, δὰ 
{86 (ἀἀδηίι]6 οοηγογίβ ἴο  υἀδίϑιη, τ ΒΟ ἰαδὺ ἄγ οα]]θα Ὀγ (86 Πδτηθθ 
οὗ βίζδῃησεγβ Ἀπα ΒΟΪΟΌΣΤΠΘΣΒ, ΟΥ ῬχΌΒΟΙ γύθβ." 

1 ΒΟ ΠΒοἢ  δηὰ Ῥασκῃυτδ᾿Β 1,οχίσοηβ, σοῦ ἴουδαιος. 
3 (οχραζο Ασοίϑ Υἱ. δ., χίϊὶ, 43., λα Μαιί, χχὶϊὶ. 15. τ ἢ Φοδορῆπα, Απὶ, “πὰ. 110. χίὶϊΐ, 

6. 9. 81. δηὰ 11δ. χχ. ο, 8. ὃὶ 4. : 
φι ΡΓΘΟΘρίθ δζῸ ὉΥ ἴδ ον 88}: ἀοοίοσθ ἰογπιθὰ ἐπ βουθῃ ρῥγεοορὶδ οὗ Νοβδῇ, δὰ 
(ΔΟΥ Ῥγοίθηἀ) ψγοσὸ ρσίνθη ΌὉΥ αοὰ ἴο [86 βό0ῃ8 οὗ Νοδῆ, ΤΏΟΥ ἅΓῸ 88 ἴθ ϊοννΒ:---ἰ. Τῆδς 
ΤΩΔᾺ Βῃου]ϊὰ Δὐδιίδίη ἔγοτα ἰἀοΙ ΔΎ ;---ῶὥ. Τμδὺ ὉΠ60Υ Βῃου ἃ τοσβἢὶρ [86 ἴσας οα Δ]Ο0Ώ6 ;-- 
8. Τηδὲ ΠΟΥ δηου ὰ Πο]ὰ ἱποοβῖ πὶ δΌΒΟΥΤΘΠΟΘ ;-- 4. ΤῊδὲ ΠΟΥ δου ἃ ἢοὺὶ σοτησηΐϊϊ τυ γ- 
ἄογ;- ὅδ. ΝῸΓΣ ΤΟὺ ΟΥ̓ δβίθαδὶ ;--. Τλδὺ (ΠΟΥ͂ βου ἃ Ρυηἶδὴ ἃ πιυγάοσου τ ἀσδιῇ ; -- 
7. Τμδῖὶ [ΠΟΥ Βῃουϊά ποῖ οδὶ δἱοοά, ΠΟΥ δΔηΥ τπέπρ 1η τί οἢ. ὈΪοοα 18, ΘΟμΒΟΟΑΌΘΠΕΙΥ, ποϊδίης 
βιγδηρὶοα, “ΕἸΟΥΥ ΟΠ6,᾽ 88γ8 ἃ [ἰνίρ εν 8} ἩΤΙΓΟΥ, “0ΠδΡ ΟὔΒΟΙΥΘΒ 686 δουθῇ ΘΟΠ- 
ΤΩΔΠἀΠΠΘΏ(8, ἰβ ΘΠ 6 ἃ ἴο Ὠαρρίποβθθ. Βαϊ ἰο ΟὌδοσυο [ΠΤ ΤΩΘΓΘΙΥ [ΤῸΠῚ ἃ δ6Ώ66 οὗὨ {ΠΕ ῚΓ 
ῬΓΟΡΤΙΘΙΥ, 18 ἀθεπχϑᾶ ὈΥ Μαϊπιοπὶθ8 ἱηδαϑήοϊθης ἴο οσοῃβιεϊειο 8 Ρΐοιιβ ἀθητ116, ΟΥ ἴ0 ΘΟΠΪῈΓ 
8 41:16 ἴο ΒΑΡΡίποδ8 ἴῃ [Π6 ψογὶἃ ἴο οοτθ; 10 18 γοραυϊδὶϊθ (Πδὶ {ΠῸῪ 6 ΟὈϑογυοὰ δεοαιϑέ 
ΠΟΥ͂ δῖ ἀϊνίπα σοπηηδη 8.) 8.606 Α116π8 Μοάογῃ Ψυἀδίβη), Ρ. 107. 

4 ΤΠο80 ἔννο Οἰβββοθ ἃΣΘ ΘΙ ἐδ ἐριρθνο! τηθηςἰοποὰ ἰῃ ἴμ6 θΟΟΚΒ οὗ Μοβοδ; ἔπ ἴῃ 
ἴου. χχυ. χὰ πδυθ “ 1π6 οὔ] άγθη οὗ [βτγϑοὶ ἢ (γοσ. 2.) δηὰ “ [6 δΙΓΔΉΟΣΒ ἴΠπδὲ 8Ο]ΟΌΓη ἢ 
ΘΙ ΟΠ ἴδοτῃ (νοὙ. 45.). 8366 4180 ΕΖοκ. χἷν. 7.----- “ ΕΥ̓ ΘΓΥ οὔθ οὗ [Π6 Βοιμβο οἵἉ Ιδβγϑαὶ, οἵ οὗ 
1Π|6 δ ΓΔΏροΥ [δὲ δο͵ουΓΠοῖἢ ἴπ Ιδγδοὶ, [Πδὺ δοραγαίοι ἢ Ὠἰμπηβ6}} ἔτΟπ πλθ, Δη ἃ δου Ρ ἰΔ 18 
ἴῃ 8 ποαγι,"-- [ὁ 18. ουϊάθης ἐμὲ, ΌῪ 116 “ ΒΙΓΑΉ ΤΟΥ "Ὁ ἴῃ (88 ῥῬϑεϑαρο, 18 τηοϑηϊ ἃ ῬγΟβοὶ γὲθ 

. πῦῶο βαὰ θόϑῆ οοηγοχίθα ἴο 1ῃ6 τΟΥΡὮΪΡ οὗ Φοπονβϑῖι, οὐδοσυγίϑο 6 οουἹὰ ποῖ αν ὕθοα 
υ 8 ᾿ 



202 ᾿ ϑιηογοι ΤΡΟΥ9ΟῊ3. Ε: 

[ὰ τε ἰηϊδίϊοι οὗ ῥγοβοϊγίθθ ὑὸ {π6 «ον ]ϑῃ το] σίοπ, δοοογάϊηρ ἴο 
1π6 τ᾽ ηῖοα] στ οσβ, {μ6 ἰἤγοα [Ὁ] οίηρ Οὔβουναηοθοθ 66 Δ ρ- 
Ῥοϊπίθα, παιλοῖγ, οἰγουτηοιβίοη, Ὀαρίϊδηι, δῃα (μ 6 οἴοσίηρ οὗἁἨ βδογιῆσα : 
811 οὐὗἨ τιμιοῦ, ὀχοθρί οἰγουπηοιβίοη, ὙὙΘ.6 ΡΟΓΟσταθα ὈΥ (ἢ 6 τομλθῃ, 88 
γγ6}} 386 ὈῪ {6 πηϑῃ, γγῇῆο Ὀδοδη6 ΡγΌβο] Υίθβ. 

1, ΟἸγοειωποϊδίοπ (([86 ἱπιροτί οὗ τ οἷ 18 τόσο ΠἸΠῪ οχρ διποα 1η 
ΡΡ. 29ὅ---297.} νγᾶϑ {86 δοαὶ οὔ [6 οονοῃδηῦ ἱπίο σμλοῖ {Π6 ῥτοβαϊγίθ 
οηίογοά σι ὐοά, δηά οὗἩ [6 δοϊϑιλπ ρῥχοίδββδιου μοῦ ἢδ τηδ66 {4 
οὔβοσγα {86 δας γα αν οὐ Μοβθβ: δπά 1ἢ {86 ρῥγοβοϊγία 6 ΥῈ ἃ ϑδιηδ- 
Τὶ, ΟΥ οὗὁἨ ΔΩΥ ΟΥΠΟΥ παίϊοη (μαὺ υδοᾶ {Ππᾶΐ τῖΐβ, Ὀ]οοά γγὰϑ ἰοὸ ὃὈθ6 
ἀγάντῃ δἰγοβῃ ἴγοπὶ ἰΠ6 ραγὺ οἰγουμηοὶβαά, 

2. ΤΠ6 Βϑοομα ΘΘΥΘΙΏΟΩΥ͂ τγα8 ἢ αδλΐπο οΥ δαρέϊεπι; ὙὮΙΟΒ τατβί 
6 Ῥοτγίογτηρα ἴῃ {πΠ6 ργϑβθῆοθ οὗ αὖ ᾿ϑαδὺ {δγθθ θνβ οὗ αἀἰβιϊποίοι, 
δηά ἴῃ πο ἀν -ἰπι6, (πα΄ ποιπῖηρ παρῃῦ Ὀ6 ἀοηα ἴῃ βθοσού. Αὐ {86 
{6 οὗ 18 ρουϊοσιαδησο {86 ρσοβοὶγία ἀθοϊαγθα δῖβ δ μοσσοηοθ οὗ ἢϊ8 
Ῥαϑὺ 116, δῃα ὑπαῦ πὸ βϑοιϊασ τον, Ὀυῦ ἃ ΒΙποοσο ἰονα ἕο {Π6 ΔῈ 
οὗ Μοβϑβ, ἱπάυσοα ἢῖμ ἴο Ὀ6 Ὀαρ(ϊ]Ζοα ; δῃὰ ἢ6 τγὰϑ [θη 1ηδβἰγιοίθα ἴῃ 
186 πιοϑὲ δββϑηΐιδὶ ραγίβ οὐ (86 ἰΙαν.0. Ηδ ῥγοτϊηϊβϑά, δὖ {Π6 βδαιηόδ {ἴτηθ, 
ἴο Ἰοβα ἃ δοὶν 116, ἰο τογβιρ {π6 ἔσθ (ἀοᾶ, δῃηᾶ ἴο κδορ ἢ18 δοιῃ- 
ΤΩΔ Πα θηΐΒ. ἱ 

Βαρίϊδιη νγὯϑ 4180 δ! η!βίογοα ἰοὸ (δ6 οὨΠ]άγθη οὗἁ ρῥγοβοϊ γίθβ σῆὸ 
ὙΓΘΙΓΘ ὈΟΓῺ δεζόγε {Π6}Γ ρδγομίβ. Ὀθοόδτηθ Ῥγοβοί γίββ, 8Δηα σΌΠΟΓΘΙΥ δἵἱ 
186 δϑηθ {1π|6 ψΠῺ ἰπ6ν ραγθηίβ: δυΐξ 1ὖ γγὰ8 ἡοὺ δαγπιδίογθα (0 
ομ] άγϑη Ὀοτη αὐἴεν (μαΐ ονθηΐ, θθοδυβα [Π6 ραγθηΐβ δῃὰ {ποὶν οἴ βρτῖπρ, 
ὝΘΓΘ σοῃβιἀογρα 8δ8 [βγδο 168, οἰθδη ἔγομι ὑπ ὶγ Οἱγίδ, δῃα ἰμοσγοίοσα 
ΜΈΓ Ὀτουρῆηῦ πο δονθηδηΐ ὈΥ͂ Οἰτουτηοἰβίοη δ᾽ οῃθ. 

8. Το {πἰγὰ ΘΕΥθι ΟΩΥ ἰὼ ὉΘ Ῥαογοτημθα ψγχὰϑ {μα οἵἨ ογγίασ 
ϑ'αογῆοε. 
0 νὰ ἃ ΘΟΠΏΟΏ ΠΟΐΟη διλοηρ ἴπ6 “6078, (μαῦ ΘΥΟΥΥ ῬΟΥΒΟῚ ὙΠῸ 

δα ΑἸ Ῥογίοσμμθα 411 (Ὧ6 ῥγθοθαϊηρ σΘγοομ ο8 88 ἰο 6 δοη- 
βοτὰ 88 8 6 τ -ὈΟΓ ᾿πίλης, Τῆϊ5 Μαϊτηοπ! 68 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ 8αγβ:--- 
““Α Οδηθίε τῆ 18 Ὀδοοπια ἃ ργοβοϊγίθ, δῃά ἃ βούναῃῦ 0 18 βοΐ 
αὐ ΠΡΟγΥ, ῦὸ Ὀοΐἢ 88 1ὑ ΟΓ6 ΠΟῪ -ὈΟΥ ὈΔ4068 ὃ; δηᾶ 41 (μοδα σοὶδ- 

βορδγδαιίβ ἃ ΠΌτ ΐπι. ϑ'οῃυΪΖὶὶ Ατομθοὶ. ἨςῦΥ. μὲ δεργὰ. ΦΘΠΠἾηρ8᾿Β 96: 8} Απιαιι 68, 
Ὀοοῖ ἱ. οἷ. 111, ΡΡ. 68---80.ὡ [γγ. 1γάηοῦ [88 τοιηατκεά, [μδὲ (86 Ὠοϊίοη οΥὗἁὨ ἴνο δογὶβ οἵ 
ῬΓΟΒΟΙγ 68 18 ποῖ ἴο ὃ6 Τουηὰ ἱπ ΔΥ ΟἸγβιΐδη του Ὀθίοσο [Π 6 7ομγίδεν ἦ ΘΘΠΙΌΓΥ; 866 ἢΪ8 
ΔΥΘΌΓΤΩΘΙΒ αἱ ἰατρε,  ΟΥ ΚΒ, νοΐ. Υἱ. ἢΡ. 522---ὅ88, ὅγνο., ΟΥ̓ νο]. 1ϊϊ. ΡΡ. 397---400. 4ο., δηά 
γοΐ. χὶ. ὈΡ. 813---824. ϑνο., ΟΥ̓ Υο]. γ. ὑΡ. 485---493. 4ἴοθ. ΤῊΐ8 ΟὈθογυδίίοη γοηᾶογβ ἰΐ Ργο- 
ὕ80}6 ἐμὲ [80 ἔν ΔῈ ΡΓΑΥΟΣ οὗ (80 δον ἰῃ ἢ. 287. διιργὰ, 18 Ὡοΐ οὗ 80 ΘΔΙΙΥ ἃ ἀδίθ 88 .ἰ8 
ΘΟΠΙΙΊΟΠΪΥ βιρροδοά. 

᾿ Τιἰρμίοοι β ον. Ἡδῦτ. οἡ Μαῖῖ. ἰἰδ. 6. 
3 Ἰροϊά.; Ὑ͵εϊδιοίη οπα Φοδῃ ἰϊ. 2.: δπὰ ΒΊΟΥ οὐ Φοδη 11], 4, ὅ, 6.ἁ βοπιο Ἰεδγηθᾶ τηθη 

μᾶνὸ βυρροθοά τἢδὺ οὖγ 1ω τὰ δἰϊυαάθά ἴο επὶ8 τα ηἰςαὶ ἐγϑάϊοη θη ἢ6 ταρτοδοποὰ 
ΝΙοοάοπηβ πὶ τἢ θοΐηρ᾽ ἃ τηλϑίοῦ ἰῃ [βΒγ86] (Φοἤη 111. 10.), δηὰ γοῦ Ὀοΐηρ δὲ (π6 βαηο {1Π|6 
ἱρποτϑηΐ ΠΟῪ δ ΙὭϑη οοι]Ἱὰ Ὅθ ὈΟΤῚ ἃ βοοοπὰ {ἰπ|6. Βαϊΐῖ ἰΐ ἰδ τηοβὶ ργοῦβ Ὁ]. ἐπδὺ “65118 
ΟἸιγίβε τοίοεγοά τὸ ἰῃδὲ βρὶ τ] τηϑαπίης οὗὨ οἰγεουμης βίο τυ ἢ Οἢ 15 ποϊοοα ἱῃ Ρ. 296. ποῖε, 
ἐμὰ, Τθδ δυχυσῦπιοηῖβ οὐ [6 πὴ 0ἢ ἀϊερυϊοά αᾳυεϑιίοη, οί ΠοΥ θαρίδιι ννὰ8 ἰῇ 186, ΟΥ̓ 
ποῖ, Ὀδίογο [86 εἰτὴηθ οὗὁἨἁ ΟὟΡ ϑαυϊοῦγ, δγΓὸ γον εσοὰ ὈὉγν Οδγρζον ἰπ ἢἷ8 ΑΡρραγαλίυβ Ἀππίαι 8- 
ἤυτη ΘΔοΓΑΓΌΠι, Ρ. 49.. δηα Ὁγ 1)τ. Φοηηΐηρ ἰπ δΪ8 Φονίθη Απαφυἑε 68, Ὀοοὶς ἱ, 6. 8. [Ὁ ΠΙΔΥῪ 
Ὀ6 ποῖ ἰγγοίουδης ἴὸ σοάτγκ, τῃαἴ 6 Ἰοαγηοα Ὦτ. ΟδιρΌ6}} τϑίουβ ουῦ [μογὰ 8 οθηϑαγο οὗ 
Νοοάδιηαβ, οὶ ἴο [86 γα δ ηἰς8] ποιϊίοη δυονθ- τηθηοηθὰ, δαΐ ταὶ μοῦ ἴο ἰδ οηϊῖγο ἱζηπο- 
γ8π06 Οὗ [πδὲ οιδίοη οὗ [86 ϑρίτίς τ ΠΪ ἢ τγὰ8 (0 ἴδ κα ρ]δοθ υηάονῦ ἰῃ6 Μεββίδι, δηὰ πῃὶς ἢ 
μιδὰ δ τ ΣΕΜῚΥ [ογεϊοϊἃ ὉΥ ἴθ Ῥγορῃοῖβια. ἸὙσδπβίδιϊοη οὗ [10 ΕΌῸΣ Οὐοβρεὶδ, νοὶ]. ἰἱ. 

515. 8ἃα οἀϊε. 
Ρ ἴῃ δ! υδίου τροδὲ ργουΔΌΪΥ [0 (μἱθ οπδίομι, δι. Ῥοῖοσ δὰ ἄγοββοδ ("6 Ἡθῦγονδ τῶ δὰ ΧῸ- 



ΟΥ̓ ἐδλο “ειοϊεὰ Ομιγοΐ πὰ 15 Δῖεηιδετ. 298 

(ἰο8 Μη ϊοῆ μ6 δᾶ ν 116 δἰμ6᾽ (ἰομ 116 ΟΥ βουυϑηΐ, ΠΟΥ οθᾶ86 ἴτοΐη 
Ὀείηρ 80.ἢ 

Οἱ {π6 ρῥγοβοϊγίβιι οὗ (6 96γ78, 9688 ΟἸγῖϑῦ ρρϑᾶγβ ἰο ἢδῦθ 
ἔοσταθα (μ6 ῥυϊποῖραὶ αὐ] 1168 τ ΒΙΟὮ. 6 τοαυϊγοα ἴῃ {Π6 ργοβοὶ γί οὗ 
δὲ οονθπδηῖ. “Τα ,γδέ Θοπαϊ!]0 οὗὨ ΡγΟβοΙυ Οἴδιη δηλχοηρ [86 «6078 
ὙὙΔ45, μαῦ 86, ὙΠῸ οδθ ἰὼ ϑιργαοα {πο ὶγ σα] σίοη, βῃου ἃ ΘΟπιθ 
ψοϊυπίαγν, δηα ἰμδῦ ΠΟΙ ΠΟΥ ἴΌΣΟΘ ΠΟΥ ᾿πῆμπθησα βου] θα οιαρίογοά 
η {818 Ὀυβίμθθθ. ΤἨῊ1Β 8180, 18 [ὴ6 ,3,γδέ Θοπα! θη στοαυϊγοα ὈῪ «6808 
ΟὨΒγιδί, δῃὰ ψΒοἢ 6 ΘΟμΒΊ 618 88 (86 ἐουπάδίίοη οὗὨ 41} [86 τοδ. Ζζ0 
ἀπν πιαπ ὃὸ ιοϊϊπρ (ἔν τι9 ϑέλει) ἕο σοπιθ αὔον πιο. (Μαῖϊ. χυὶ. 24.) ---- 
ἼΠ6 βεοοπά δοπαϊίοι τγραυϊγοα ἴῃ (86 “6 18} ργόβο γίο γα, (μα ἢΘ 
βου α ρου θο υ τοποῦηςοθ 411 818 ργο) υἀϊοθϑ, 18. ουσόσβ, ἢ18 140] ὙΎ, 
δα ΘΥΘΙῪ {δπὶπρ {πα΄ ΘΟΠΟΟΓΒΘα Β18 ἔα͵86 το] ρίοη, δηα (μα΄ δα Βῃουϊά 
ΘΩΌΓΟΘΙΥ βαρασαΐθ Ὠϊτη861} ἔγομλ Ὦ15 ταοϑῦ ἱπίϊυναῖθ ΕΓ 48 δηα δαυδιηῦ- 
ΒΏΠ6Β. [{ πὰβ οὐ {818 στοιιπα {μπᾶὺ 186 «“6ν)7]18 ο8116 ἃ ῥγοβοὶγίβηι ἃ 
ΠΘῊ ὈΙΓΙΠ, πὰ ργοβα  γίθϑ ποῦ δογΉ ἈΠ πϑῖο πιθπ; δὰ ΟΌΥ Ἰμογὰ γὸ- 
αυΐγοθ ἸΏ6 ἴο Ὀ6 ὈΟΙΏ ἀρδῖη, ποὺ ΟὨΪΥ οὗ ψαῖογ Ὀαϊ Ὀγ ἰῃ6 ΗΟΪΥ 
(ποδί. (οδη 1]. 6.) Χ4}} (818 ουν Ἰμογχὰ ᾿ἱπο]υθβ ἴῃ {818 νογά, ἰδέ λΐπι 
γεποίποο ᾿ϊηιδοῖῇ --- ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν. (Ματϊκς νι]. 384.) Τὸ {18 [Π6 
Ὁ ΟΥ̓ ΠΕ βου ρίυχοθ τοίου : Μαῖϊι, χ. 883.:; ΦόΒὴ 11. 8. ὅ. ; 2 (ΟΣ, ν. 
17. --- Το ἐλίγα οοπάϊξίοη, οἡ τ ΒΙΟὮ ἃ ΡΟ ΥΘΟΠ τῦδ8 δὐτηϊἰ6α ᾿ηἴο (86 
ον θὰ ομαγ οι 88 ἃ ργοβοὶ γί, νγαϑ, ὑπαὺ μ6 βου] δι ργαῖ ἰο [Π6 γοκθ 
οὗ {86 δον δὴ αν, δηα ραίϊθης ν ῬΘΑΓ ὑπ 6 ἸΠΟΟΠ ΘὨΙΘμουΒ πᾶ βυβογ- 
ἴησβ, ὙΠῸ πΙΟὮ 8. ῥγοΐαβϑίοη οἵ [86 Μοβδιο τϑ σου παϊρῃῦ Ὀ6 
δΟσορδηϊθα. ΟἸἾγιδῦ σθαῦϊγοϑ (ἢ6 βᾶτλθ δοπαϊοη, ὑαΐ, ᾿ἰηϑίαδα οὗ 
16 γοῖΐκα οὗ {δ Ἶαιν, 6 Ὀσηρδ 'ῃ 8 οσῃ ἀοοίΣη6, Ὑ ΙΟ. Δ6 0418 Ηἷ8 
ψοῖλε (Μαῖϊ. χὶ. 239.), δῃὰ 18. εγοδα (δ αιξ, χνυϊ, 24. ; Μασκ γ1}]. 84.) 
{π6 ἰδκηρ ὑρ οὗ ΒΟ. ᾿0}168 ποῖ ΟὨ]Υ ἃ Ὀο]α ρῥγοΐδδϑδβίου οὗ Ογὶδέ 
ογιοθοα, Ὀυῦ αἶϑο ἃ ομθου ἢ] δυριαιτ πα ἴο 4}} 186 βυβογιπρβ δηά 
ΡΟΥΒΘΟυ 0Π8 ἴο ΜὨΙΟΣ Β6 ταϊρῦ Ὀ6 ΘΧρΡοβϑα, δῃα ουθὴ ἴο ἀθαίὰ 186} 
-- Το γ,ουγέδ οοπάϊ οη τγα8, (μα΄ {ΠΟΥ Βῃου ἃ ΒΟΙΘΙΉΠΙΥ οηραρο ἴὸ 
οομ πα ἴῃ {Π6 «ΘΟ νν18 το]ρίοι, (Δ [8 [Ὁ] ονθῃ απίο ἀθδίμ. ΤὨϊβ οοη- 
ἀπο ΟἸγιδὺ α'8δὸ γα γΓοΒ; δηά αὖ 18 δοιαρτιβοα ἴῃ {818 πογά, 1οέ λἀηι 
Τοϊϊοιο πι6.} (Μαῖῦ χνὶ. 24---26.; Μαικ νι]. 34---857.) 

ΤΥ. Τηῃ οομδοαῦθῃοα οὗ 86 Βδρυ]οπϊδῃ οἀρθνγ, [86 Φονγ8 ὙΤΟΓΘ 
ἀἰδρογβοά διλοηρ ἐμ6 γασίουβϑ ργουΐῃοοβ οὗ {Π6 σγθαὺ Βδθυ]οπίδῃ 6ῃ- 
ΡΟἾΧο ; δῃᾶ ἐβουρῇ ἃ ἰαγρα ρογίίοι οὗὨ ἰμϑῖὰ τοίαγπθα ὑπᾶον Ζογυθθα- 
6], 10 Δρρϑδγβ ἐμαὶ ἃ ὀοῃβί ἀθγϑῦ]ο ραγί σοιηδϊηθα θη, ἘἘτοτα {18 
οἰΓοιιπηϑίδηοθ, 88 17}} 88 ἴτοσωα νϑυϊοῦβ ΟΥΒΘΥ οδιιδ68, ἰὑ ὨΔρροποϑᾶ, ἴῃ 
186 τηθ οἵ οὖν [μοτὰ, τῃδῦ ρτϑαῦ πυμῦογϑ οὗ 6 718 Ἴ6ΓΘ ἴοὸ Ὀ6 ἔουπὰ 
ἴῃ τοθοθ, δηά 8}1 {86 οἰποὺ ραγίϑ οὗ [86 Βοιβδῃ θπιρῖγ, τ μι οἢ δὲ 
{πδὺ ἔτὴ6 με πὸ οἰμοῦ [1π|118 θὰ ἐποβα οὗ {86 ἤθη Κπόνσῃ που]. 
71 88 οὔ {πὸ ΦΕἘ}}3Ξ ΡΙΒΡΕΈΒΕΡ ΑΜΟΝΟῈ Τ58Ὲ ΟΕΝΤΙΠΕΒ ΟΒ ΟΒΕΕΚΒ, 
[μα πιθηίοῃ 18 τη846 ᾿π ΦΌΒη υἱϊ. 86.: δπὰ ἴο ἰδθια «6808 (Ἰσῖβὲ ἰ8 

ΘΘΠΕΥ οι δγαςοὰ Ὁ τ  βι Δ  γ, 85 πειο- δογη ὈΔθ68 (1 ΕρΡ. ἰϊ. 2.), Ὀοσβῦδο (Β6Υ δὰ Ὀθοα ὈοΓα 
αζαὶη ποῖ οὗ σοΣΓΌ ΡΟ ΌΪ6 δες, Ὀαὲ οὗἉὨ ͵ ἱποοσγαροθ!ο, ούθα 86 ποζὰ οὐ ἀοἃ ψΒοδ ᾿ἰνοῖδ δηὰ 
ΔΌΪ ΘΝ (ῸΣ ὀνοσ. (1. 28.) 

Δ τ. Α, ΟἸδεΐκα οἡ Μασκ υἱ!], 84. 
3 ῬΏΣο, ἀ6 1,ορδιίοηθ δὰ Οαίππι, ἢ. 1031. οἱ ἰῃ ΕἸδοοῦτῃ, Ρ. 971. Φοδορμδ, Δ τὶ, αά. 

Ιὲν. χνὶ, ο. 6. ἐὺ. χὶ!. ςο. 8. ἐν. χὶν. ο. 106. Οἰςοτο, Οτδῖ. ὅγο Εΐδοςο, 6. 38. 
υ ὃ 
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8,180 ΒΌΡΡοΒβα ἴο αν δ] υἀθα ἤθη 86 8814 (δαὶ 6 μδά οἱβοὺ βῆβθορ 
(Φοόδη χ. 16.), θαῦ νι πουῦ δχοϊυάϊηρ [86 (δα 1168, το α8ὸ γθγα ἴο 
δηΐου ἰηΐο ἢ18 Βῃθορίο]α, οὐ 6 δαγηϊτ ρα τηΐο π18 ουσοῦ. Τὸ ἐπ686 
ἀϊβροσβοα 6718 1 8, {πὶ Ῥοίδγ δῃηὰ “δ1ὴθ8 ᾿ῃθοσι θ6α ἐπ ὶνῦ σεβρθο- 
πν δρ βί]6β {16 Ουπιο (ο {μο886 γᾷο τ γ6 βοδίίοσοα {πγουρῃ Ροη- 
ἴα8, (ἀαϊαἰΐα, Οαρραάοοῖα, 814 ΜίποΥῦ, δηθὰ Βι πγπῖα (1 Ῥοῖ, 1. 1.); 
δηα {Π6 Ἰαύου ἴο {86 ὕνεϊνο ἰσῖδθβ το Ὑ6Γ6 αἀϊβρογβοα ἰβγουρσδοιξ 
6 {π6 πόση ποῦ]. («}6τη68 1. 1.) ΤΠΘ 6018 ῈῸ Ὑ6Γ6 Δϑβοι ] 64 
δῦ “6γυβαίθια οα {86 ἀΔΥ οὗ Ῥοπίθοοβί, ψογο οὗ {πΠ6 ἀϊδβρογβίοη. (Δοίς 
11, ὅ---ἹἸ]1. 

Υ. ΕΑ ὝΟΤ6 4180 6018 γδο ᾿ϊνϑα ἴῃ ἴπο86 οουῃίγθ5 τ μοσο ασθοῖκ 
γΑ8 (6 ᾿νησ ἰλησαδλρθ, πα ΡΟΥΠΔΡΒ ΒΡΟΚΘ πὸ οἴμοσ. Τμθ686 ἅτ ἀ18- 
Πρ Βῃ6α ἴῃ {Π6 Ἧον Τεβίατηθηύ ἔγοσα {πὸ ΗΠ οῦτονϑ οὐ παΐξυο “68, 
ψ.8.0 ΒΡΟΚα τ μαὺ νγᾶβ [θη 681164 ΗἩ ΘΌΓΟΥ (4 Κιπὰ οὗ (αι ἀδίοο- ϑυσίδο), 
Ὁγ {86 Δρρο]αδύϊου οὗ ἨΈ ΈΝΙΒΤΒ, οὐ Οσθοῖδπβ 88 {ΠΟῪ γα ἰδσηθα ἴῃ 
ΟἿΓ δυϊδογιβοα Ἐρ 8 γουβδῖοθ. Τῆθ86 ἴῃ 411 οἾΟΓ τϑβρθοίβ ὙΘΓΘ 
ΤΩΘΙΆΡ6ΥΒ Οὗ ἴΠ6 “6 18 ἢ ΘΠ οἢ ; (Β6ΥῪ 816 γΘροδίθα]Υ τηθη!οποᾶ ἴῃ 186 
Αοἷϑ οὔ [86 Αροβί]6β; δηᾷ 1: ψ88 ἃ ραγίυ οὗ (6 Η 6] θη ϑίιο 9 6ν)}18 {μαι 
τοαποδίρα ἴο 866 «6818. 

Βυτγίπσ 6 [6 οὗἩ ΟἿΣ ῥβανϊουν {Π6 γ6 τῶ ἃ ΘΟΠΒΙ ἀΘΥΔΌ]6 
ΠΌΠΩΌΘΥ οὗ 6718 γεβι θη αἱ Βοιμθ: οβορῆυδβ οϑυπηδῦθβ {μθῖ δὖ οἱρῃὶς 

 ΤδΒουδεαπᾶ ; δπᾶ ῬὮ1]ο, γὰο τοἰδίθϑ ὑπαὶ {ΠΟῪ ΟΟΟΙΡΙΘα ἃ ἰᾶαγρα αὐδγίοσ 
οὗ {86 Οἱ Υ, βαγβ {παΐ {Π6Ὺ γΟΓῸ οἰ] 6ΗῪ δυο 88 δα Ὀδθη ἰλῖκοη σαρῦνθ 
αἱ αἸγθηὺ {1π|68, δπα μδὰ Ὀδθὴ οαυτὶθα 1ἠΐο [Α]γ, τ Βογα {86 Υ δὰ 
ΒΘ α  ΕΪΥ δοαυϊτοά {μον ἔγθοάομη δῃηὰ ψ 6 ο8]16α 1 ΙΒΕΒΤΙΝΕΒ. 
ΤῊ6 βγῃδρορὰθρ οὗ {μ6 1 ἰρογίίηθβ, τηϑηςοποϑα ἴῃ Αοίβ νἹ. 9. 18, ὉΥ͂ 
ΒΟΙῺ6 ΟΥ[168, ΒΙΡΡΟΒΟΑ ἴο μανο Ὀαἰοηρθα ἴο {Π18 οἶδ88 οὗ «“΄ 6νυγ8.2 

ΥΠ1. [ῃ δομβοαῦθῃοθ οὗ [}]18 αἸβρογβίοη οὐ [86 68 ἱσουρδοαΐ [86 
ἘοΙηδῃ ΘΙΏΡΙΓΘ, δηα [Π6 οχύθηβινθ οοτητηθγοθ Ὑ Π10ἢ (Π6Ὺ ΑΙ ΟΚ 
τὶ ΟἾΒΟΥ παίϊοηβ, {861} τ] σίου Ὀδοαπλα Κπόνῃ, δηὰ [86 Γαδ] τγὰ8 
1Π6 ῥῬγοναίθηοθ οὗ ἃ βοπιθνμαῦ ρυσοῦ Κηοπνϊθαρα οὗ {6 {τὰ (ἀοά 
διηοὴν ἴΠ6 (ἀοη.}]66. ρθηοα ψὸ πα, {μαῦ 1Π6Γ6 ΟΙΘ ΠΊΔΠΥ͂ ὙΠ0, 
ἐδουρὰ {Π6γΥ αἰὰ ποὺ δἀορύ {π6 τιΐθ οἵ οἰγοιυτμλοϊβίοῃ, τοὶ δά δοαυϊγθα 
8 θοίΐζον Κπον]οᾶρα οὗ με Μοβί Ηρ ὑπὰπ ἰμ6 Ῥάρδη {μοο]ορῪ ἔιγ- 
ΒΗΘ, Δηα 0 ἴῃ βοῖὴθ σϑβρϑοίβ οοῃξοσιηθα ἰὸ {16 615} γοἰρίοῃ. 
ΟΥ {18 ἀδβογιρίΐοι ἌρΡρϑᾶῦ ἴο 6 {π6 “ΘΕΥΟΟΤ ΜῈΝ ιτολο ἤεαγεά 
αοά," νἶἴιο ἃ΄ϑ ἔγθα ΠΥ τηθη πο ἴῃ {π6 ΝΘ Τοδβίδπιθη δ, δπὰ 
ΔΥΓΟΌΪΑΥΙΥ [Π6 Ρἱουβ οοηζασίοι ΟΥ̓ 6]108, οὗὁἉ τ βοῖὰ (86 Ββδογθα ᾿ΥΊΓΟΥ 
88 σἼΝΘΩ 1.8 80 ΡὈΪΘαδίηρ' 8η δοοουῃΐ, (Δοίβ χ.) 

ΤΠ. ΑἹΙ (8686 ῥϑγβοηβ, τὶ {Π6 ὁχοαρθοη οὗἨ [86 ᾿ἰαδϑί οἰαββ, Ὑ6ΓΘ 
ΤΩΘΙΊΌΟΙΒ οὗ {86 “ον ]8}} ομτοῖ,, ραγ οἱ ραίθα ἴῃ 118 ἡγΟΥΒὮΙΡ, δπα τορτ- 
Ἰαϊοα {ποπηβοῖνοθ ὈΥ {86 ἰὰν οὗ Νίοβεββ (οσ αὖ Ἰϑδβὺ ργοίβββοα ἰο 40 50), 
Δα ὈΥ {86 οΟΥδοΥ Ἰηθριγοᾶ Ηδῦτον ὈΟΟΚΒ, τ βθηοα ἐμοῦ βαοσοα σἱῦθβ 
δα το] ρίοιβ ἰηβίσαοιίοη γογ6 ἀοτινοά. ΝῸὸ Ῥϑύβοῃ, ΒΟΥΤΟΥΘΣ, Ὑν88 

1. Φοδη χὶϊ. 20. 566 δἷδο Αςίβ τἱ. 1., ἰχ. 29., δηὰ χὶ. 20., δῃηὰἃ ἐδο δοσαηγτηθηἑδίοσβ Οοἡ [δ066 
Ῥδββαζοβ. 

3. Φοβορδαβ, Απξ, “πὰ. 110. χνυίϊ. ο. 11. (41. 18.) 110. χυἹἱ, α6. 8. (41. 4.) 88 4,5. ῬΈΪΟ 
ἀο 1δραῖ. δὰ Οπίσμι, Ρ. 1014. Ταοϊϊταδβ, ΑππηΔ]. 110. ἰϊ. ς. 85. ϑαοιοπὶαβ ἰη ΤΊ οτίο, ᾿ς. 36. 
Ὑγοϊθαβ οα Δοίϑβ νἱ, 1. ἢ88 ἀοίαὶϊοὰ 1πὸ ναγίουβ ορίῃἱοπβ οὗ Ἰοδσηθὰ τηθῃ σοδροοιης; (868 
1 θο τ Π08.---800 ΡΡ. 276, 277. δυρτὰ. 

8. 860 Αοἱξ κ᾿ Ξ, 48, 50., χνί. 14.,) χυί!. 4. 17., δῃᾷὰ συ, 7, 
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ΔΠονοά ἴο ᾿ 68 οὗὨ {86 ββογϑᾶ ογαϊβδῃσθθ, υὑῃ6}] ἢ6 δά υηάογρθηθ 
{86 το οὗ ΟἸΒουμοιϑιον. ΤῊΙΒ τἱΐθ 18 ῃγϑί τηθπϊοηθα ἴῃ (ἀοἢ. χΥἹ, 
10---12., ιβογο νὰ γοϑα δπαῦ 1 88 ἃ 868] οὗ {6 οογοῃμδηΐ πο Οαοά 
τδ 6 σι ΑὈγαδαπλ δηα 18 ροβίοσιγ. αΑὔἤἴογνασγαβ, σβθὰ (οὐ ἀ6- 
Ἰιγογοα ἢ18 ἰαὰνν ἴο {86 οἰ] άγοη οὗ 1[8γ86], 6 γεηδθινυγοα [6 ογάϊπδησο οὗ 
αἰγουμηοϊβίοη, τ ΒΙΘἢ ἔγοιῃ ἐμαὶ ὕπιθ Ὀθοδηχα 8 βδουγδιηθηὺ Οὗ 1π6 “6νν]8} 
το σίου. Ηθῃοθ [86 ῥσοϊομηδυίυν ϑίθρμθῃ 08118 10 {π6 ““ οονεπδηΐ οὗ 
οἰγουχαοίβιου ἢ (Δοῖίβ νι]. 8.); δπὰ “688 (γί αἰδοὸ δβογῦῖ 68 118 1ἰπ8[1- 
ταοῃ ἴο Μοβεβ, ἱμπουρὰ 1Ὁ νγαβ ἀογίνθα ἔγοσα {86 ραίσίγομβ. (Φόια 
ΥἹ, 22.) Β6581468 {86 ἀδβῖρῃι ψμ]οἢ (ἀὐοα ρῥγομοβοα ἴο Βλτηβ6} ἴῃ δβίδ- 
ὈΠΒ τσ {18 ΟΘΥΘΙΏΟΠΥ, Ὧθ Δρροϊπίθα 1 ἴῸΣ δοιὴθ οἶδοσ 6ῃ68, βυϊδὰ 
ἴο [86 αἰγουμηδίδποορθ οὗ ὑμ6 1Βγ86]1068 ; ἃ ὈΥ6Ε οοπβιἀοχζδίίοῃ οὗ τοῦ 
Ὑ7111 1] ϑίταΐθ ΤΥ ᾿πηρογίδπὺ ῥ 65 οὗ δοηρίυγο. [πη {86 ἤγϑι 
ΡΪδοθ, 10 Ἱποϊυδρα 1ῃ 1 80 8οϊθιλη δηα Ἰῃα!ΒρΘΏ84016 δῃ οὐδ] ραίζοη ἴο 
οὔβοσνο {π6 ὙΠ016 ἰδνῦ, (μαὺ οἰγουπγοϊβιοῃ ἀἸὰ ποῖ ρσοῆΐύ ἐμοβο το 
ἰγϑηβρτοββθα. ( πὶ. 11, 28.) Ηφδηοθ {86 6718 ἃγ6 πὰ (86 ϑουιρίαγοβ 
ἰγθα ΠΕ ἰοττηθα {86 οἰγομπιοίδίοη, ὑπαῦ 18, ῬΘΥΒΟῺΒ ΟἰΓΟΌΓΔΟἰΒοα, 88 
ΟΡΡοβρά ἰο {86 τπποϊγοιγοϊβοα (ἀμ 1168, 80 γα βίγ]θᾶ {π8 ὠποίγομηι- 
οἰδίοπ (οτα. 111. 1. 80., ἱν. 12.; (Ἕλ4], 1.. 7-9.; ἘΉ. 11.11.; ῬΆῺ]]. 
111, δὅ.}; [86 αὐδίγαοι Ὀοϊηρ ρυΐ [Ὁ {86 οΘοπογοῖθ. Τῆυβ, ΟΟΥ δυο Υ 
18 041164 {16 πλἱἰβίοσ οἱ οἰ γουπιοίϑιοι : δπα ἐμοσθίοσο δὲ. δὺ] βαᾶγε, 
(μα ὙΟΘΥΘΙ 18 ΟοἰγουτμοἸβοα, 18 θοαμα ἴο κθορ {86 ψ0]6 ἰατν. (6α!. 
ν. 8.) ΕῸΣ {86 Β8116 ΧΘΆΒΟΙ «6808 ΟἸγιδὺ 8 οἰγουχηοϊδοα, (μὲ 6 
ταϊρς Ὀ6 τδθ ὑπάᾶογ {86 ἰατγ, ἴο 14] [Π6 Ῥγχγοχαΐβα οὗ [86 Μαβδβίδῃ, 
αἱ τοάθϑῃι ἰμο86 ΠΟ ὙΘΓΘ ἀηᾶοῦ (86 ἰαν. ((1Δ]. ἦν. 4.) Θιβοοπάϊυ, 88 
ΟἾΪΥ ΟἰΓΟΌΙΩΟΙΒΟα ΡΘΓΒΟΏΒ ΟΓ6 ἀδοιηθα ἰὼ 6 ν]81:0]6 τηθι θοῦ οἵ {π6 
“96 188} ομυγοῖι, ΒῸ Βοὴ6 Ὀαΐ [Ππ6886 Ὑ6γ6 ρθγγαι θα ἴο οἰ γαΐα {86 στοϑὶ 
ἔοϑναἰβ, ρα Ποῦ ]ΑΡν {π6 ραββονοῦ. Οτ (818 δοοουπί 10 νγ88 {πΠ8 οϑῆυδ 
ΘοΙΩ Δ 64 8}] (μ6 [δγϑϑ 68, το παυϊηρ Ὀ6Θῃ ΒΟΓΙῺ ἴῃ (86 τ ]άΘΓΏ 668 
ΤΘιλδι πο ὈπΠΟΙΓΟυΙΟἾΒ6α, 0 ὑπάργρο {μα στῖΐα οὗ οἰγουμηοί βίοι, ργθ- 
ΥἹΟῦΒΙΥ (0 {ποῖν δπίθγιηρ [86 Ἰαπὰ οἵ Ὀδπδδῃ (Ψοβῇ. υ..4. 6. 9.); οἡ 
ὙΠΙΘὮ οσοδβίοῃ (ὐοα (ο]α {ποπὶ ἐμαῦ Β6 δα τοιηονθα οὐ σο θᾶ δυσαῦ 
[μ6 ταργόδοῦ οὗ Εργρύ ἔγομι ἴθι; ἴῃ οἵποῦ πογάβ, {μα ὑπ Ὺ ββου]ὰ 
Τποποϑέου ἢ Ὀ6 τοραγαθα 88 ἢ18 βΘοῦ 18} ΡΘΟΡ]6, δῃα πὸ ἸΟΠρῸΓ 88 (ῃ6 
βίανοθ οὗ Εσγρ, Τμθ Κπον]οᾶρε οὗ δ τΝ οἰγουμηδίδῃοθ Ὀθαυ ΠΥ 
1ΠΠπδἰγαῦθβ Ερἢ.. 11. 11]----18.; ψΒοσα δὲ. Ῥδα], ἀδβογιθίηρ [86 πτοίομοα 
οἰαία οὐ ἰδ6 (ἀδῃῦ]68 Ὀδέοσο {μα ῖγ ὀομνθυβίο, γαργοϑθηΐβ ἔπη) 88 
8116 }8 ἔγοτη {86 δοιατι ον {ἢ οὗὨ [δγδ6], Δη4, σΟΠΒΘα 6 Ώ11γΥ, Ἔσο υδα 
ἴγοια 41} 118 ῥεῖν: εσθθ δη δἰ θβδίηρθ.Ό ΤῊΣ, ΟἰΓΟυ )ΟΙΒΙΟἢ Ῥγ88 δὴ 
ΟΡΘἢ Ῥγοΐβθββιοῃ οὗ {86 σψόύϑρ οὗ (86 ἔχ (ὐοᾶ, δηα, σοῃβθαμθηίν, 
δ ΔΟΪυγαοπ οὗ Ἰἀοἰαίγυ ; οπ {Π|8 δοοουηῦ γχ6 αγὸ ἰο]α ἐπαὺ ἀυγη 
{86 ραγβθουίξοη οὗ Απίοομιβ (μ6 μοαίμοι ρὰΐ ο ἀθαίῃ ἰδοβο ἐπε ες 
ὙΟΙΏΘῺ ΜΠῸ [84 οδυδβοα {μ61ν ΟΠ] άγϑ ἴο θ6 οἰγουμ)οὶβαα 3; μα βυο ἢ 
εν 88 δροβίδβοα ἰο μϑδίμθηΐβι ἕοοῖς ΔΎΔΥ 88 ΤΟ 88 ρΟΒ810]9 
ΘΥ̓ΘΤῪ νοϑίχα οἵ ΟἸΓΟΙ ΠΊΟΙϑίοη. ΑΒ {810 σῦθ γἃ8 8ἢ ΟρΡΘη Ῥτοίθββιοῃ 
οὗ {π6 «Θυιθ το] ρίοη, βοιθ Ζϑδίουιϑ οομγογίβ ἔτοῃη {παὶ (11 ἴο 
ΟἸὨυΙΒ δ Β γθμΟ ΒΥ ὑτροὰ 118 ΘΟμ πυδηο6, ΘΒρθοίϑ!]Ὺ διηοηρ, 

1 ( δ]τηοὶ 888 δὴ οἰδθοσζαῖο ἀἰβαυίβιείοη οὐ [16 οΥἱσίῃ δηὰ ἀθδίσῃ οὗ οἰγουτηοίδίοη. 10]3- 
βουιδιῖοηβ, ἴοπι. ἱ. ὈΡ. 411---492. 

3} Μδος. ἱ, 68.6 Φοβερδυβ, Απὶ, δαᾷ, Ὁ χίϊ. ὁ. 7. 
υ 4 
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{Πο886 σ]ὸ γοτο οὗἩ «6» 188 οτἱρὶπ ; Ὀαὺ {Π|18 τῦ88 ἜἘχρυθββὶυ ργοδιθιϊοᾶ 
Ὁγ δὲ. Ραυ]. (1 ον. νἱ!. 18.) 

Τ,ΔΒΕΪΥ, οἸγοιι τ οἰ βίοῃ γγ88 δρροϊη θα ἴογυ ταυβίϊοδὶ δηα τρογα] ΓΘΆΒΟ ΙΒ: 
10 ττᾶϑ, 88 Ὀαρίϊδϑηῃ 18 1 8, 8ῃ Θχύθγῃδὶ βίσῃ οὗ ᾿παγὰ ρυσν δᾶ 
ΒΟΙΙ 688: ἤθηος ἴπθ86 χρυ ββίοηβ οὗ “ οἰγσουτηοιβιηο [86 ἰογαβκίη οὗ 
τπ6 Ποεγί," (Π6 ““ οἰγτουτησίβιοι οὗ (86 Ὠοαγί,᾽ {6 ““ οἸγτουμηοίβοη τηϑὰθ 
σπουΐ Παη 418," ἰἢ6 “5 ἀποϊΓουχησιβοα 1η Προαγί," ὅτο., 8ο οὔϊθη οοουγ- 
τῖηρ' ᾿ῃ {86 δουρίαγοβ. 

ΤΊα οΥΙπᾶποα οὗ οἰγουμηοἰβίοη τγ8 ΘὨ])ΟΙΠ6α ο θ6 ΟὈβογυϑᾶ οἡ {6 
οἰραι ἀν ((ἀοη. χυ!. 12.), ᾿ποϊυάϊηρ [86 ἀΑΥ σβθη {(Π6 οἰ] τνδβ 
Ῥογῃ, δῃᾶ {μαῦ οα ὙΠΙΟΣ 1Ὁ τγᾶβ Ῥοσ Οὐπιθα : δηα 80 βογαρυϊοιβ 6 ΓῸ 
{π6 618 'ὴ οθδυιηρ ἴδ Ἰοίΐε οὗ (86 Ἰανν, {πα ΠΟῪ Πθνοῦ περ]οοίοα 
10, Ἔνθ ὑμοιρ 10 Βαρροπθα οα {88 βαρδίῃ- αν. (Φομη τνἱὶ. 22, 28.) 
ΤῊ18 {Π6ΥῪ ἰεγτηθα “΄ ἀγἸνιηρ᾽ ΑΥΤΑΥ͂ {Ππ6 ΒΑΌ ΑΓΒ." 1{{ΠῸῪ ποτα ΟὈΠροα 
ἴο ΡῬογέοστω οἰ ΓΟ ΠΟΙ ΒΊΟῈ. ΘΙ ΠΟΥ ΒΟΟΙΘΙ ΟΥ̓ ἰδίοσ, 1 τγ88 Θοῃβι ἀογοὰ 48 8 
τηϊβίοσίυ πο, δπα [Π6 ΟἰΓΟΌΓΙΩΟΙΒΙΟΙ 80 δα πη πἸδίογοα, ἐμποιρῇ να]14, τγαβ 
ποὺ ἀφοιηθα Θα Δ} ροοά 1 {παὺ ἄοπ6 οα {Π6 οἰρδ ἀδγ : δηὰ τ θη 
818 ΘΟΥΘΙΠΙΟΠΥ͂ γγἃ8 ἀθίοσγοα, 1Ὁ τνᾶ8 ΠΟΎΣ υδρα ἴο αΥῖνα ΔΌΤΑΥ͂ [Π6 880- 
δεῖ. 10 νγ͵ὰϑ ἴὼγ {Π18 γϑάβοῃ {μα δί, Ῥϑὺ] δοοουπίθα 16 Ὧο 8128]} 
ὈΓνΙ ρα ἴο αν θη οἰγουπηοϊδοὰ οα ἐδ6 οἰρίτ ἀαγ. ΑΟσοΟΓα Ωρ 
Ψόοππ {πὸ Βαρθβι (Π0Κ6 1. 59.) δα “688 Ομ γιβὰ (κα 11. 21.) 6 γα 
ΟἸΓΟῸΠΟΙΒ6 ἃ Θσχδοί!Υ οὐ ἰμαῦ ἀαγ. ὙΠΟΓΘ νγᾶβ ἃ ῬΡΘΟΌΪΙ ΑΓ Αἴμθββ 1 (16 
οἸΓουοἸβίοη οὗὨ «688 (Ἰσὶβί : [ὉΥ, δ ὑπ6 6 γοοκοηρα 1{ ἀϊβῃοπουγ- 
ΔΌΪ6 ἴο δββοοϊδίθ τὰ τἢ ἀπο γουτηοἰβοα ροσβοῦβ (Αοἰδ χὶ. 8.), 1 88 π6- 
Οοββατυ ὑπαῦ 6 βῃου]ᾶ 6 οἰγουμπηοιβοα ἴῃ ογάθν [0 αυδὶ Ὗ τὰ ον 
ΘΟΠΥ ΥβΙὩρ' [ΤΑΙ ΠΑΥΥ 1} (Π6π|, ἀηα 4180 ον αἰβδομαγρίηρ {86 ΟἵοΥ 
ἀμι168 οὗἨ Ὠ18 ταἸἸβίτγ. ΒΒ βί6β, ἃ8 {86 Μί}ββδιδῃ νγαβ ἴο Ὀ6 ἀδθβοθῃηάθα 

Ὁ Κ00 Ζων. χχυύϊ. 41, 42.; Τϑδευί. χ, 16., χχχ. 6.; Ψ6Γ. ἶν. 4., ἰχ. 25, 26.; ἔοῃι. ἰΐ. 25---29.; 
Οἱ. 1. 11.; Αεἰδ νἱΐ, 61. ΟἸγουμ οἰϑίο τνᾶ8 ἐπδὶ σῖτα οὐὗἁὨἨ [86 ἰδὺν ὉΥ νοὶ πο στο! τος 
ὝΤΟΙΘ ἔδκϑὴ ἱπίο οὐ οονγθηδηῖ; δηὰ (πη [86 δβρίγὶϊ οΥ̓ 10) τῊδβ 7.6 βδῖὴο 88 Ὀδρτεπιὶ ΔΊΟΠΡ᾽ 
ΟἸγϊθίίδηβ. ἘῸγ, 845 ἴη6 ἔοττωῃ οὗἨ Ὀδρίβηι ΘΧΡΓΌ8868 ἴπ6 μετ ηρ, ΑἸΤΑΥ οὗ βἰπ, οἰγοιπιςοϊδίοη 
5 ΠΟΙ͂ΟΣ ἴογηι 0 {Π0 Β8πὶ6 εἴἴϊθοῖ, ὙΠῸ ϑογίρίαγα Βροακβ οὗ 8 “ οἰγοιηιοϊβίοη ταϑι] 6 
νἱποῦὶ μαηά8,᾿" οἵ πο τ[μδὲ πιδᾶθ [ἢ ἀη 8 ννᾺ8 ΠΟ τηοτα ἤδη δὴ ουϊναγα βρη, ν Ὡς ἢ 
ἀεποιθὰ “16 ρυζηρ; ΟΗ͂ [86 ὈΟΔΥ οὗ ἴΠ6 βὶπ8 οὗὨἩ [Π6 Βοβὰ" ((ΟἹ. ἱἰϊ. 11.}, 8πα Ὀεδοοπηΐης 8 
ΠΟῪ σγοδίαγθ; Ὑν ὨΙΟἢ 18 [Π6 8686 ΟΥἨ ΟἿΓ Ὀαρίΐβπη. ΟΥ̓ τ[μΐ8 ἱηππταγὰ δηὰ βρὶ γι] σταοα οὐ 
οἰγοιπιοϊβίοῃ [86 ἀροβί]ο Βρθᾶκβ ΘΧΡΥΘΒΘΙΥ ἱπ Ἀποῖποῦ ρἷδοθ: “ δ 8 ποῖ ἃ δον νν ϊςῇ 18 ὁ. 6 
Οὐ νΑΓΑΪΥ, ΠΟΙ ΠΟΥ 8 (παῖ εἰγοππιο βοὴ ἩἩΒΙΟΙ 18 ουϊνναγὰ ἴῃ [Π6 δοβη; δυῖ δ ἰ8β ἃ 6 νῪ 
ὙΉΟΝ 18 ΟΠ6 ἱπιΥΔΓΪΥ, δηὰ οἰτοιπιοϊδίοη ἰ5 τπδὲ οὗ (86 Πποαζῖ, ἰῇ {Ππ6 βρίγῖῦ, απὰ ποῖ ἐπ [86 
Ἰοῖνοσ," (Εοπὶ ἰϊ. 28.) ὅϑοπηθ ΠΙΔΥ ΒΌΡΡοΒο {Ππδῖ {18 Βρ᾽ 8] ΔρΡ]οδίϊοη οὐἁ οἰγοππηοίδίοη, 
88 ἃ ΒΔΟΓΔΙηΘηΐ, τγ88 ᾿ηνοηϊοά Δἴοῦ ἴμ6 Ὀγοδοῃίηρ οὗ ἴ[ῃ6 ἀοβροὶ, θη [86 νοὶ] νγϑϑ ΚΘ 
ἔγοιῃ 16 ἰανν ; πὶ {Π18 ἀοοίτ 6 ὙΓΔΒ ΟἿΪν δηΐογοθὰ ἴὸ ἴποβ6 ψο Ὠδὰ 1 Ὀοίοτο, δηὰ πδὰ 
ἀΔορατίοα ἔγοπι [Π6 δ6Π86 οὗ [ποῖν ον αν; ἴοσ (8 ἀϊὰ ΜοΒρϑ ἰηϑίχυςις (Π6 76 γ85, [δὲ [Βοτο 
ἷ8. ἃ “ ἐογϑβκίη οὐ [6 ποδυι᾽" το ἢ γα ἴο 6. “ οἰγουπλοϊβοα ἢ ἴῃ ἃ ἸΠΟΓΔΙ ΟΥ̓ Βρί γί [14] ἩΓΑΥῪ, 
Βεΐοσο [Π6Υ οουἹὰ 6 δοοθρίεἃ 88 1ὴ6 βογνϑηῖβ οὔ αοά; δῃὰ δραΐη, τμδὲ τ6 [οτὰ νοι]ὰ 
“ὁ οἰγουχηςίδο μον Προατί, ἴο ἴον Ὠΐῃη ἘΠῺ 41} {μπεοὶς Βεδγί, ἀπά ν τ 8411 τηοὶγ δου] 
(θδαὶ χ, 16., αηά χχχ. 6.); ἩΜΙΘΝ νγ8ὰ8 [Π6 βδῖὴθ 88 ἴο ΒΑΥ͂, [δι 8οὸ του Ἱὰ γχίνο ἴθ τὰ τ δδὲ 
οἰγτουτηοϊβίοη βρη θά, τη κίηρ το πὶ 99 νν8 ἱητνγαγάϊγ, δαὶ σὶνίης τθτὰ 0μ6 ἱηγαγὰ στδοθ 
ἢ [δ ουὐπαγα δίρῃ; τψίϊπουΐ ἩΒΙ ἢ 186 Ἰοίτοσ οὐὗὨἨ ἁ Ὀαρεΐβπι ἀνα 18 0 Το ΠΟῪ ἴδῃ {86 
Ἰοῖοσ οἵ οεἰγοππιοϊβίοη ἀἰὰ [Ποἢ: δῃὰ τγΘ ΤΩΔΥῪ ΒΔῪ οὗ [6 ΟΠ16 88 ἰ8 δαϊὰ οὔ (πὸ οἴδοῦ, “ Ηθ 
ἐδ ποὶ ἃ ΟΠ γι βυίδῃ τ οἢ ἰβ Οἢ6 Οὔ ΑΓΑΥ, δηὰ Ὀαρυΐδπὶ ἰ8 ποέ ἐδε ρεωίπς ατσαν ἰδ Μιὰ Ὁ 
ἕλε Πεοῖ ὉΥ παδμὶπρς ἢ} δύο, Ὀπὶ ἐδλε ἀπϑιυενῦ οΥΓ α σοοα σοπδοίεποε ἰοισαγχάς Οοά." 
(1 Ῥοϑε, ἐϊ. 21.) -- ον. ὙΥ. Φοπθ8 οὐ ἴπο ΕἸχζυταῖνο 1δηρσιαρο οἵ ϑογὶρίασο. (Ὁ σῖκ δ, 
γο]. 111. ΡΡ. 77, 78.) Οπ 118 βυ)θοῖ τ, Οσανοβ ἢ848 5οπὴ6 δχοθ!]θηΐ γοδυκβ, ἴῃ ἢΐ8 1. 6-- 
ἴσγο8 οἡ ἴπ ῬοδηϊδιθΌ (ἢ, νοὶ. ἱ. ΡΡ. 241---260. 8366 α͵8ὸ ἃ ἀϊβοουγεο οὔ Βίϑῃορ Βεονογίάρα, 
δηθὰ “Τηθ Νον Οτοδίασγο ἱπ Ο γί βιίδπιγ." ὙγοΥΚδ, νὸ]. 1ϊ, ϑοσῃλ. χίχ. ρῃ 417, εἰ 
δέᾳ. ὅὃνο. θα. ᾿ 
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ἔγοπι ΑὈγαδδηι, Ο86 Ῥοβίου Υ  γα αἰβυ συ βηρα ἔγοπι {π6 τοϑὲ οὗ 
ταδη "α ὈΥ {πὶ τἰΐθ, ἢ6 τοοοϊνρα {Π6 864] οὗ οἱγουμμοιβίοι ὅο ΒΠΟΥ 
{πᾶὺ Π6 νγᾶ8 τσ ἀοβοθηαρα ἴτομι [πα΄ ραίΓ ΓΟ : Δμα 88 ΘΥΘΥΥ Ρ6Γ- 
80η ὑπαῦ γγ͵Ὃβ οἰγουμηοιβοὰ ψὰ8 “ἃ ἀδρίου ἴὸ {Π6 ψ 1016 αν ἢ (δαὶ 
ν. 3.), 10 γγαϑ ἐγ ΠΟΥ ΠΘΟΘΒΒΆσΥ, {παὺ «6805 ΟΠ τῖϑύ {π6 ἰσὰρ Μίαββίδῃ 
βῃου]ὰ 6 οἰΤουχηοϊδοα ; θαοδαβθ, Ὀοϊησ {πτ8 βυδ)οοίθα ἰο {86 ἰὰνν οἶ 
Μόοβαβ, Βα τγᾶϑ ριυύὺ ᾿πίο ἃ οοῃάιϊΐοη ἴο {ὉΗ] 4}} σἱσιιὐθουβηθββ, ἀπ 
γράδομπι {Ππο86 ὙΠ 0 γγογα ἈπάῖοΥ {Π6 ἰανγ.ἰ ((]. ἰν. 4, δ.) 

Αὐ [86 βαβθ ἔπ {πα {86 ΟΠ] ἃ νγᾶϑ ΟἰΓου ΠλοΙβοα, τ ΘΓ ἔγοτλ 
{86 (ἀοβροϊ, (μαΐ 10 γγὰϑ ἀδυλὶ ἴοσ {86 (ἈΓΠΟΙ, ΟΥ ΒΟΠ]6. ὩΘΔΓ σα] δίίοῃ, ἰοὸ 
σῖνα δἷπι ἃ πδηθ. Τμὰ5 Φομη {π6 Βαρίδί δπα «6βιι8 (σῖδὺ θοίἢ σὸ- 
οοἰγοα {Π6}Ὶ πδιμθ8 οὐ {παΐ ἀδΥ. (1μὑκΚ6 1. ὅ9. 11. 21.) [Ὁ ἀρρεδϑυβ, 
Βονγθνοσ, ὑμδῦ (86 «6778 δα βουθσαὶ πδπι68 ἀυτίηρ (Π6 ροτὶοα οοτηρτὶβοα 
ἴπ 86 δυδηρο οι] Πἰϑίοσυ. ὙΠῈ8Β 10 νγ)88 οι βίο ΔΎ Ἡ] ΤΠ6τὰ, ἢ 6 Π 
γα] ὴρ ἰηΐο ἔογοῖρη ΘΟ Ὠ γ168, ΟΥ̓ ΓΆΤΑ σΟηνουβίηρ ὙΠ {86 
ασοοκβ δῃὰ Βιοιμδηβ, [0 αϑϑυμηθ 8 ασθοκ οὐ 1 δι Ὠδπι6 οὗ στοαῦ 
ΔΒ, δηα βοπηοίϊπηθβ οὗ {86 ὙΘΥΥ͂ Βϑιὴ6 βρη βολίίου ΜΠ] {Παὺ οὗ 
{Π6ῖγ οσσῃ ΘΟ ἴΓΥ, ΟΥ̓ ΜΟΙ πδῖὴθ {Π6Υ ὙΤΟΓΘ ἀ80.8}}} ο8]]6ἃ ἀιηοηρ; 
116 θη Ή]08. 80. ὙΒοιηαϑ γα οδ]]6α Ὠιάγτηυβ (ο]η χὶ. 16.}; {86 
0Π6 ἃ ὥὄὔτίας δηα [Π6 οἴου ἃ ἀσθοκ ψογά, Ὀαΐ Ὀοίἢ βρη γπρ' α ἐιοΐπ. 
(8ε6 Αοίϑ 1. 28., χὶϊ, 12. ; 2 Ῥοί. 1. 1.; Ὁ]. ἱν. 11., ὅζ6.) οιηθεϊπιθϑ 
{Π6 Ὡδιη6 νγαϑ δ 466 ἔγοτῃ {π6}Γ ΘΟ ΤΥ, 88 θη {π6 ὐδηδαηῖίθ, απα 
“6458 Ιδοατιοί (αι. χ. 4.); Ὀαὺ τροσα γα θην ἔγομῃ {Π6ὶῦ δββιιπ- 
Ἰπῦ ἃ Π6Ὺ δα αἸἴθγθηῦ πδπη6 ὉΡΟῚ ῬΑ ἸΟυΪΔΓ ΟΟΟΌΓΓΘΠΟΘ8. ἴῃ 116. 
(ὅε6 2 Οἤγοη. χχχυὶ. 4. ; 2 Κίπρβ χχὶν. 17.; Φόδῃ 1. 42.) ΤῊ6 βϑιλθ 
Ργϑδοίζοα ορίδϊηβ ἴῃ [86 Εἰαβύ ἴο {πὶ8 ἀδγ. 

ἩονονῸΣ ΠΘΟΘΒΒΑΣΥ ΟἸΓΟΌΙΔΟΙΒίοη. ὑγ88 Ὑγ116 [Π6 ΘΟΓΘΙΊΟΠ]Α] ἸΔῪν Τ6- 
τοδ 64 ἴῃ ἔοσοο, 1Ὁ Ὀδοδηθ ΘαΌ Δ ΠΥ μα ἔογθηῦ δ πα ὉΠ ΘΟΘΒΒΑΤΎ Οἡ [89 
ΔΟὈτορϑῦοι οὗἁὨ {πα ἰὰνν ΟΥ̓ {π6 ἀδσδίσασθοι οὗὨ {πὸ ἴθαρθ. 0π}} {παΐ 
ἴτηθ 1Π6 Δροβίϊθβ Δ] ονγθα 1ὑ ἴο Ρ6 ρϑυζοσττηθα οἡ {πὸ «6 18} σοηνοσίβ 
10 ΟὨ ΙΒ ΔΠΙΔΥ ; Ὀὰῦ {ΠΕΥ͂ ΘΧΡΥΘΒΑΙΥ Ῥγοι 64 [Π6 Ἰπηροϑὶ ἴοη οὗ δυο ἢ 
ἂ γῆν οἢ {Π6 ὩθοΚβ οὗ {ῃ6 Δ δμΕΣ ΘΟ ΟΥ͂Β : δηα ἱπογοίοσο δ, Ῥαυ], 
ὙΠῸ ἢδ8 ἤΠΥ ρῥγονθα μον ὑπργοῆίδὈ]6 δ ὩΠΠΟΟΘΒΒΑΤῪ ἰὖ 18 (1 (ον. 
γῇ], 19.), (πουσῆῦ 1Ὁ ὈΓΟΡΟΣ ἰ0 Βαανα ΤΙΠΊΟΙΠΥ Οἰγοι πη οἸβαα, Ὀθοδῦβα 8 
τοΟΐΠου γγ͵1ἃ8 οὗ “6 18} οχίγδοίοη ( οίβ χνὶ. 1 --- 3,}); δουρὶ 6 σουἹά 
ποΐ, οα {Π6 οὐδοῦ μδηά, Δ]ονν {818 ΘΟΥΘΙΔΟΠΥ ἴο Ὀ6 ρογίοτγτηθα οἡ ΤΊϊι8, 
Βαδοαῦβα ἢ6 Μ͵ὸὰ8 ἃ τρεῖς (6 Δ]. 11. 8.):- τοὶ 8 ροἰνίηρ ἴο [Π6 ομυγοῦ ἴῃ 
ΑἸ] ἀρ 68 ἃ τηοϑύῦ δχοδ]οηῦ ραύίζοτη, οἰ Ὶ οὗὁὨ ΘΟΠἀΘβοθ βῖ0 ΟΣ τ βοΐα- 
τἰοη, ἴῃ 1ηβ᾽βεϊησ ΡΟ ΟΥ̓ οπ ηρ [ἰπσβ Ἱπα ἴσο δοοοσάϊηρ ὅο [86 
ἀϊδδγθμοθ οὐὗἨ ἄπιθβ 84 οἰγουμηβίδῃοαβ. 

ΒΕΟΎΤ. Π., 

ΟΝ ΤῊΒ ΜΙΝΙΒΤΕΒΒ ΟΣ ΤῊΞ ΤΕΜΡΙΞ ΑΝῸ ΟΤΉΞΕ ἘΘΟΙΕΒΙΔΕΤΊΟΔΙ, ΟΒ ΒΑΘΕΕῸ ῬΕΒΒΟΝΒ, 

ΤῊΒ “7600, οἢ (Π6 6β 8 Ὁ} ϑῃπηθηΐ οὐὗὨἨ {πΠ6}} τϑρυῦ]ο, πδα πὸ Κιηρ Ὀυΐ 
Ψομονδὴ Εἰμηθο]; ἀπά {{π ρἷαοθ δρροϊπίθαά [ῸΓ ὑπ6 1} βδουῆσοβθ δπά 

᾿ Μδοκπίρηι δπᾶ ὙΠ ΌΥ οἡ Τλικο 1], 21. 
3. 866 δττηοτ᾿Β ΟὈΒΟΓΥΘΕΟΏΒ, γοἱΪ. ἷν. ΡΡ 48] ---438. 
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ῬΓΆΥΘΥΒ νύ88 δἱ (ἢ 8 βάτηθ {ἰπι6 θοΐῃ {π6 ἰδιαρὶα οὗ ἐμοῖς ἰλο δηᾶ {ἢ 6 
Ραΐδοθ οὗ {μοῖν βονογεῖρῃ. ΤῊ18 οἰγτουϊηδβίδποο {011 δοοουηΐ ἔον {ῃ9 
ῬΟΙῺΡ δῃὰ βρί θμάουν οὐ ὑπ 6 ὶν ΤΟΥ ΒἢΡ, 88 171}} 88 0Π6 πη Υ, νϑγιοίυ, 
Δα ργδάδίοηβ ἴῃ ΤΆΠΚ οὗἨ {Π61} Ια ἰβύουβ ἢ στο 6 ΓῈ ἤγδ οϑία- 
ὈΠ18ῃ6α Ὀγ Μοβαεβ, διὰ δου ναγβ τθηθνϑα ΟΥ̓ Πανα, 1} ἸΠοΓΘαβρα 
ΒρΙοπάουτ, ἔοσ 186 Βούνῖοο οὔἉ [6 ἴθρ]6. Τὸὺ {8158 βουνίοα (86 {τδ6 οἴ 
Τ,6ΥῪῚ ͵88 θβρθοὶδ! ἱυ ἀσνοίοα, 1ηϑἰοδα οἵὗἉὨ [π6 ἢγβί-θοσῃ οὗὨ {π6 {1068 οὗ 
Τογδοὶ, δῃα νγχ8 αἰβοηρασεα ἔγοια 4}1 βθοῦ αν ἰαθουσθ.Ό ὙΤη6 Βοποὺν οὗ 
(π6 ρῥυιθϑίμοοά, ἰονγονοῦ, νὰ σαβουυοα ἰοὸ {86 ΤΆΓΩΠΥ οὗὁὨ Δᾶγοη 41]016, 
{86 τοδί οὗ (π6 {τῦ6 Ὀθῖπο ΘΙ] οΥΘα ἴῃ (μ6 ᾿Π ο ΟΣ οἴοοβ οὗἁὨ 1ῃρ 
[δηλ ρ0]6 : 80 {μαῦ 411 [86 ῥγἹοαῖθ σσοσο 1οντο8, αἱ 41} (π6 Του Ἱ68 γα 
ποῦ ῥγιϑβίβ, 

1. Τὸ ἔγρ6 οὗ 1μονὶ νγὰ8 αν] ἀ6α ᾿ηΐο {Π6 [ἴγ66 [ἈΠ}1}}168 Δα ΟΥΘΓΒ 
οὗ Οουββοιηῖαβ, ομαί 1065, ἀπα Μογασιίοβ (1 ΟἾ του. νἱ. 16, ὅτο.). 
ΤΠ6 ρῥυμοῖραὶ οἶος οὗ {πΠ6 ΕΥΙΤΕΒ γγὰβ ἴο σγαῖῦ ὍΡΟΩ {π6 ρῥγἹθϑίβ, 
δηα Ὀδ Δϑϑιβίϊηρ ἴο ἴδηι ἴῃ {Π6 Βουσῖοα οὗ (86 ἐἈΌθγηδοῖο δηα ἰθιηρὶα ; 
ΒΟ {δαῦ {86} “6.6 Ῥσορ εν {86 ταὶ ἰδίουβ ἃπᾶ βουνδηίθ οἵἩ [6 ῥυγιθβίβ, 
δηα ΟὈ]ροα ἴο ΟΌΘΥ {ποὶν ογάθγβ. (ΝΆΠΙΡ. 111. 9. ; 1 ΟἜγοη, χχῖὶ, 28.) 
Βαυΐύ {π6 ραγίου αν ἀυΐ68 μου θοῦ ΡΟΣ ποτὰ οσο αἰ" ἴδγθηῦ ἴῃ {86 
{τὴ6 οὗ Μοβοβ, ψ 116 {π6 ΙΒγδϑ 68 6 Υ6 ἴῃ ἰἢ6 τ] ΔΟΥΠ6Β8, ἴσοῖὰ {Ππ086 
ψ  οἢ (Π6Υ μαὰ ἰο ἀἰβομασρα δου σαγαάβ, ἴῃ {86 ἀδγβ οὗ αν δπὰ 
Βοϊοθοη. [1}ἢ {μ6 τ] άθγηθαβ {86 ΑΘΓ 8016 γγ788 ΔΙ ΤΑΥΒ ἴῃ ἃ Τη0ν6- 
8.016 οομαϊ!οη 848 γ76}} 48 ἐπ6 [βγβϑ 168: δηα δ {πᾶὺ ἔπηα [ῃ6 οἰ] 6 

, θυβίπο88 οὗ ἰδ [μα ν]εβ 88, πο η 1Π6 [Βγ8 6166 Ἰουγηογαά, ἴο ΔΚ 
ἄονσῃ {86 ἰΔΌΘΥΠΔ6Ϊ6, ἴο ΟΔΥΤῪ 1ἷὖ δϑουΐ 48 {π6 μοβὲ σϑιηονυϑα, ἴο δίκα 
οΑγ6 οὗὨ 4}1 {86 ᾿ἱπϑίγυπηοηΐθ δηα βδογθα υ688618 ὈΘΙοηρίηρ ἴο 11, δθᾶ 
ΜΠ Θη (6 ΔΥΤΩΥ ΡἱΟΒ6α {86}Ὁ ἰθηΐ8 ἰ0 βού ὑμθπὶ ὉρΡ ἃσδίη. 

ΕἘῸγ {86 ΤλΟΓ6 τ ρῸ ΔΓ ρου οστηδηοα οὔ {πῸ βανοσαὶ ἀπ {168 ΒοΪοηρῖπρ' ἴο 
{Π6 ΤΔΌΘΓΏΔΟΙΘ, [Π6 1016 θυ 688 νὴ 88 αἰ ν] 64 Ὀούνθοῃ [Ππ6 Κ Ομ 68, 
1π6 (δγββοσζαϊίθβ, δῃᾷ {π6 Μογαγιίθβι Τὴ6 ἢγβί 6.6 ὈΥΪΠΟΙΡΑΙΥ οοη- 
ΘΟΓΏΘα ἴῃ σαγγΥϊηρ' (86 τς ἃπα βδογθα νθ886}8 Ὀϑ]οηρίησ 0 {6 ἰΔθοτ- 
π8616 ἁπᾶρν (ἢ6 οοπάιποί οὐἉ Ε]ΘαΖαν [16 ῥυὶθδὺ (ΝΡ. ἴν. 16.), ψΒ]Οἢ 
θοΐπρ (86 τλοβί ΒΟποῦγα 6 θα ρ] ουτηθηΐ, νεὰ8 ρίνϑῃ ἰο {Ποτὰ, τχοϑὺ ργο- 
ὈΔΌΪΥ ουὖ οὗ τοερϑοῦ ἴο Μοβθϑ, ψῆο τγᾶ8 ἀδϑοθπάθα ἔἴτομπι (818 ἰδιηιν. 
ΤῊο (ὐοββοιηῖϊοβ πα Μογαγι θα, ὕΠοΣ {π6 ἀϊγοοίίοη οὗ ΠΑ πιδγ, πδὰ 
16 Ὀυγάθδη πὰ οἰνάγρο οἵἁ ΘΥΟΥῪ ὑμϊηρ᾽ 6186 θο]οηρίηρ ἴο {μ6 ἰἈθοΥπλο 16, 
8.8 16 ΘΟΥΘΥΏΡΒ, ΒαΠρΊΏΡΒ, ΟΟα- ΤΟΥ, οογάθ, ρῖη8, ὅζο. (νογ. 24--- 84.) 
ὙΏΘὴ {Π6 [Βγβο 168 ΓΘ ΘμσΔΙρΟα, ἰδ686 [Πγθ6 αι 1]168 οὗἉ 1,ον]ἴθβ 
ψ6γ6 ἰο ρῥιύοῖ {π6ὶγ [οπίβ τουπα [ΠγΓ66 81468 οἵ (6 ἱΔὈΘΥ δοῖ6, δηα Μοδβο8 
δηἃ Δαδαύοῃ τὰ ἢ (ΒΘ ΙΓ 8018 τοι [Π6 ἔουσ ἢ αὐδΥΊοΥ ; ΟΥ̓ ΒΊΟΝ τη 68 }8 
ΤΠΟΥ ΤΟΥ 80 ἀἸΒρΡΟΒΘΑ, 88 ἴο Ὀ6 ὁδοῦ ΟΥ̓ {Π6Πὶ 88 ὭΘΆΓ ἃ8 δον ΘΙ ΘΗΤΥ 
{Π6γ οου]Ἱα ο {πὶ σϑβροοῦνθ οἤαῦροθ θοῦ πγὰβ (Π6 οβῆῖδα οἵ [6 
Τιονῦθβ ἰὴ 186 ἐπη6 οὗ Μοβθβ. Αὐογεναγάβ, ἤθη {ῃ6 βγδοὶ θβ ΤΟΥΘ 
βου ]οα ἴῃ {86 Ῥτγομηβοα ἰαπά, {815 οι ρ] ουπιοπὶ οὐ {πΠ6 1μον}ῖ68, ἴῃ ολΓ- 
γτγίηρ 16 ἰΑρογΏ 8016 δπα 18 υὐθη8118, οοαβϑα : δῃά {μογοίοσο 1αν] 
δηῃα οϊοιηου ἀρροϊηπίοα ἐμοτὰ ἴἰο Π6Ὺ οἴἶοοθ.Ό. ΤΟΥ ποτα ΘὨΙΘΗ͂Υ 1η- 
ἀερα πρὶ ογοά ἀροὰΐ [Π6 βουνΐοα οὗ {π6 ἰθρ]6 : Ὀαΐ ἀυγῖπρ {Π6]Ὁ 
ΤΘΟ688, ΜΓ Ὴ116 ΠΟΥ ΤΟΥ Θ ποῦ ἴῃ δἰζθημάδηοο {ῃογα, ΠΟΥ τ τὸ ἀἰβρογβοα 
{πγουρἢ ἴ.6 σιμοΐα οοιπίτγυ, δηά οιρὶογο ἴῃ {Π6 Βουνίοα οὗ {πΠ6 αἰδῦθ 
458 ψ 61] 8. οὗ {π6 οἤπιγοῃ, αν τδ6 βὶχ ἱμουβαηά οὗ {πε οἴἶοοιΒ 
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δὰ Ἰυᾶροθ (1 Οἤγοη. χχῖϊ. 4.); (ΠΟΥ αἶϑο ἕοοῖκ οᾶγθ ἴω ἱπβίσιοί (89 
ῬΘΟΡΙῈ ΠΟΥ {ΠΟΥ͂ γοβι θα ἴθ {86 Μοβαῖο ἰανγ, ὈΥ̓ δχρουπάϊηρ {Π6 
ΒΟΥΘΓΑΪ ραγίβ οὗ 10; δηά, δοοοσαϊηρ ἴο {86 “678, {Π6γ Κορὺ [16 ρυ}}}16 
ΤΟΟΟΓὰβ δηα σαηθα]οσίθβ οὗ {16 βανοσαὶ ὑσὶ 68. 

Τὴ {πὸ Ὀυδβίποβϑ δδοιΐ (ἢ6 [6 π}0]6 βοπια οὗἁἩ {86 ομιϊοῖ διβοηρβὺ ὑπ 6 πὶ 
δΒιαὰ 16 οδαγρα οὗ {Π6 βδογϑα ἐγϑαβυσθα. (1 Οἤγοι. χχυ]. 20.) ΟἸΠ6Γ8 
Οὗ ἸΟΥ̓͂ΤΟΥ ΤΆΠΚ ὙΟΓΘ [0 ῬΓΘΡδΓα {π6 Βα τ -Ὀγοδα δηα ὑπ] αν ηθα ΟΆἸΚ68, 
ὙΠ (Π6 ΡΥΟΡΟΥ αυδηςγ οὗ ἤουτγ ἴογ {Π6 πηογηϊηρ' δηα ονθπὶπρ᾽ ΒΟΥ]. 
(1 Οἤγου. σχχῖ 29.) Ετοιὰ ψ ΒΟ ἰοχὺ 10 ΔΡΡΘΔΓΒ αἷβο (μδ΄ (ΠΟῪ Πιρδᾶ 
ἴπ ὑποὶν ουβί οα  υἸΐ ἢ {πΠ6 βαποίπασυ {Π6 ΟΥ̓Ζ1ηΑ] βίδηααγὰ ἴον τ οἰ ρ ἢ 8 
ὉΠ τηΘΑΒΌΓ68, ΠΠαυἹὰ ἀπα αἀγγ, δοοογαϊηρ ἴο τ Π]Οἢ ΘΥΘΣῪ {πϊηρ; οὗ (μ18 
Κιπα τῦᾶβ (0 6 τοσυϊαίθά, Ηδποα 1 18 6 οἴϊθῃ τοϑα ἴῃ ϑογιρίυγο οὗ 
186 ΒΒ6 [καὶ οἵ [86 βαῃοίυαγΥ ; ποῖ (δὶ {ποτα σοῦ ἔνγο βογίβ οἵ βῇβκοἶβ, 
ΟΠ βδογρὰ δῃηα δῃοίμον οἶν!!, Ὀὰὺ ὈδοδιΒ6 πτοῖρ 8 δη4 τηθδδίιγοβ, Ὀθῖηρ' 
Τοοϊοποα διμοηρ {Πμ6 βαογοὰ {πϊηρ8, ψογο Κορ ἴῃ {Π6 βαποίυΥΥ, 88 
ΠΟΥ στ γα ἴῃ [Π6 ἰδτ}}}68 οὗ {86 Βαραδ, δηα αἰογνναγαβ τη ( γἰβίϊδη 
ΘΒυτοθοϑ.; ΜδηΥ οὗ {πΠ6 1,ονιῖοβ τογο Κα ννἶβα δα ρΙ οΥ Θα 88 ρογίογϑβ, 
ἴο συαγὰ {Π6 ραΐθβ δηά Ῥβαββαρθβ ἰηΐο {π6 ἰθιαρία. (1 ΘΒ τοι. 1χ. 17. 
ΟΥΒογΒ ὝΘΥΘ ΠΟΓΘ ΠΟΠΟΙΓΆΌΙΥ ΘΙΡΙΟΥΘα 88 βίρἜ ΓΒ, δηα γο γα ἴο βίβδη 
ΘΥ̓́ΟΤΥ ΓΔΟΓΏΪΏρ ἴ0 πδὴΚ δηα ῥγαῖβα {86 1,ογα, δπα κου δα πῃ {Π6 
ουθηΐηρ (1 Οἤγοπ. χχὶ. 80.}; δηά {18 τὸ βηᾷ {Π6ὺ ἀϊὰ 'π ἃ σϑῦῪ 
ΒΟΪθ πη ΤΠΔΏΠΘΓ δ {π6 ἀραϊοαὕοη οὗ {π6 ἰδιαρ]6. (2 Οἴου. νυ. 12, 13.) 
ΤΠ6 8016 ῬΟΟῪ οἵ [86 Του δβ ἴῃ Παν 8 [1π|6 διηοιηίρα (ο ἰμιγίγ- 
εἰρη ἐπουβδηά, ἔγοτα ὑβΊ ΓΟ Ὑθαγ8 οΪα δηα ἀρταγαβ (1 Οἤγοη χχὶϊ. 8): 
οὗ συ Βῖοἢ ἤυσηῦοΣ δ6 δρροϊηίθα ἴοι δηθὰ ὑοηίυ μπουδβαπά (0 αἰΐθπὰ 
116 οοπδίδηὐ ἀυ πα πόοσκ οὗ [86 ἰθιρία: δῃᾶ {π686 Ῥϑιηρ αἰνιἀοα 
88 {16 Ῥγιθδίθ οτα ἰηΐο ἴὉῸΓ δηα ΥΘΏΤΥ ΘΟΌΓΒΟΒ (88 ΡΡΘΆΓΒ ἔγοπι 
1 Οἤγοη. χχϑ!. 24. δπα 2 (γοη. χχχι. 17.), {πογα σοῦ ὁη6 ἱπουβαηᾶ 
ἴῸΓ Θδοῦ τ  ῖ. ΙΧ {μουβαπᾶ ἀραὶ ΟΣ ἰὼ Ὀ6 ΟΠ ΘΟΥΒ δηᾷ Ἰυᾶρεβ, 
8.8 ΔΙΓΟΔΟῪ τηθηΠ]οηθα, ἔουν πουιδβαπα ΓῸΣ ροτγίοσβ, δῃὰ ἴουγ ἐπουδαηπᾶ 
[0 βίηρσοσβ. (1 (Ἔσο. χχῇ. 4, 6.) ὙΤΠδ ἔουγ δηὰ ἔθ ΟΥ̓ ΘΟΌΓΒαΒ οἵ 
ΒΙΏΡΘΥΒ ΓΘ Τ]ΘὨΠ]ΟΙΠΘα ἴῃ 1 ΟἼγοη. χχυ. 8---81. ὙΤῊΪΒ ἀϊβροβιοη οὗ 
{μοτὰ τῦδρ δἰουνσασ 8 οοηδττηθὰ ὈΥ̓͂ ΘΟΪομο τ Π6η [86 ἰθηρ]6 τ 
Βηϊβμοᾶ (2 ΟἸτοη. νὴ]. 14.); δηὰ 411 {π686 δὰ {πον ομοΐβ οὐ ονου- 
ΒΘΘΙΒ 88 Υ76}} 2 {86 ῥγιοδίβ. (ΕΖγα ν1. 29.)}ὺ ΤῈδ ἀυΐγ οὗἉ {ππ6 ρογίββ 
ὙΓ848 ποῦ ΟΠ]Υ ἴο Ὀ6 ἃ ΤΠ ΑΥῪ συγ ἀροῖ {μ6 ἰδιαρῖ6, Ὀαΐ 4180 ἴο ἰβκα 
σα {πδῦ 10 ῬΟΥΒΟῚ ὙἘῸ ὙὯΝΞ8Β ὈΠΟΙδΔἢ ΟΥ̓ ὉΠΟΙΓΟΙΠΊΟΙΒΘα Τρ ἢ ΘηἴοΥ 
1Π6 οουγί οἱ ἴπ6 1Βγδ 6 1686. (2 ΟἼτοη. χα. 19.) Απὰ ΠΟΥΤΟΥΘΣ πιθδῃ 
1Π6 1] οι ουμθηΐ νγ88, γοὺ 1Ὁ τχα8 {86 ρμίουβ ἀ6βῖγο οἵ αν], γαΐλον 
ἐο δ α ἀοογλοορεῦ ἵπ ἐδθ λοιιδθ 0. αοὐ, ἐλαπ ἐο ἀιοοῖϊ ἴῃ ἐδδ ἐεπέβ ὁ 
ιοἱελοάπε88. (Ῥ 86], Ιχχχῖν. 10.) Τῇ6 ογάοσ οὗ βίῃρογβ τγϑ ἰηϑταϊοα 
ὉΥ ενὶα, δπα 10 Ἀρρϑδῦβ {πεὺ {Π6 σΠο0]6 ὈΟΟΚ οὗ ρῥβαὶπὶ8 τγβ δοιὰ - 
Ροβαᾶ ἴον {πὶ8 Κιπὰ οὗ ἀδνοίίοῃ. αν! (Ὁ σποτὰ (6 στοαίθδί πὰ τὰ- 
Ὀ6Γ γγ8δ οοιῃροβοα) ἀϊγθοίθα πηΔηΥ οὗὨ ἐμ6πὶ ἰο {Π6 σὨ]ο τη οῖα πῃ, ἔῸΓ 
(Π18 ΥΟΥΥ͂ ρύτροβο, [πδΡ ἐμΠ6Υ ταϊσμύ θ6 πδοὰ ἴῃ {Π6 βοσνυῖοα οὗ {πΠ6 Βουβ6 
οὕ ἀοα. Απᾶὰ νὰ αν ὁπ ρυ ουϊαν ᾿πβίδμοθ 1η ὙγὨ] οἷ 10 18 εαἱά, 
παῦ Ταυϊά ἀεϊνεγοά ἐλὶς ρβαΐηπι ἰο ἐμαπὰ ἐδπὸ 7,οτὰ ἱπέο ἐλ παπὰ οΓ, 
“εαρὴ ἀπά ἀΐδ δγείλγοπ. (1 ΟὨγοη. χυὶ. 7.) ὙΤΠ6 Ῥυ]ποῖραὶ ρουβοηβ οἷς 

᾿ Νουοεῖε οὗ Φυδίϊπίδη, πον. 128. σαρ. 15. 
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{π18 ογᾶθσ σῆοὸ πα {{6 βιροΥ  ΘΠἀΘΠΟΥ͂ ΟΥΟΥ 8]1] {Π6 τοδί, 6 ΓΘ 
Ἡδηῖδῃ δηὰ Αβδρῇ οὗἉ {Π6 11π6 οὗ (ἀογβδοιι, δηα δἀυςμαη οὗὨ {π6 11π6 
οὗ Μογασὶ, οὔ ψῇοπι ὸ ἢᾶνθ δὴ δοοουῃὶ ἴῃ 1 (σοη. χχν. 

ΤΠ6 τροσα οἰσουτηβίαποα οὗἁὨ Ὀἰγμ αἰ ποί ρσῖνθ {π6 1,μονῖθβ ἃ {Π|6 (0 
οἴποϊαίθ ; {ΠῸγῪ σοῦ ΟὈ] σὰ το τϑοοῖνα ἃ βογύ οὗ οοῃπβοογδίίοῃ, τ ΠΟ 
οοηδιδίθα ΟΠ] Θγ 1 Βργιηκ] πη τΠθὴλ ΜΠ δῦθσ, 1π γαβῃϊηρ,, δηᾶ 1π 
οἴεσιησ βδοσιῆσθβ (Ναμῦ. νι}. 6, 7, 8.)ὴ} ΑΑοοογαϊηρ, ὑο Νυπιῦ. ν]]. 
24, 25., ἰῃ6 ἂρσὸ αὐ πο {π6 1,αγΐοθ γα ἰο δηΐου οἡ ἰδοὶν οἵοα 
νγ88 αὖ ἔνα δπὰ ὑθηΥ γοᾶγβ, δπα {μον οοπαϊηυοα {1} δ γ. Βαΐ ἴπ 
ΝυὈ. ἱν. 8. 28. 80. 83δ. ἀπὰ 43., γα τοδᾶ ἰῃμδὺ ἐλίγἐν ψοαγβ οἷα απα 
μρισαγα5 εὐόπ ἰο ΠΤ ν γεατα οἷά “σοτο 1ἴῃ6 ἂρ δ σοῦ (ΠῸῪ ἡ γα ἴο ἀὸ 
1π6 ψοσκ οὗ (86 ἰούπδοὶθ πη {Π6 οοηρτορδίίοη. ΤΠ6 Βϑοιμῖηρ α]8- 
ΟΥΟΡΆΠΟΥ Ὀούνγοοη (Π6 856 ὑνγχὸ αἸΓΘΟΙΟΩΒ 18 {Π18 ΤΘΟΟΠΟΙΪΘα ὈΥ (ἢ 6 
ον8.} Τὴ 1μονιῖθ8 οσα δατηι 64 ο ᾿οαγῃ {ποὶν ἀυζγ δὺ ἅν δπά 
(νΟΠΙΥ, δηα [0 ΤῊ ΠΙΒίΟΥ αὖ {ΠΥ γϑϑῦθ οὗ ἀρθὌ.Ό αὖ {{π|8 ἰαδί ἂρὸ 
{Π6Υ Μ Γα 8] ον θα ἴο σΑΥΤΥ͂ (8 ΠΟΙΥ ἐπίηρθ ὈΘΙοπρὶπρ ἴο ἴπ6 β8π0- 
ΤΟΔΥΙΥ ; ὙΒΙΟΒ Ὀοιηρ {86 πηοϑῦ να] Δ Ό]6 δηὰ ᾿πιρογίδηϊ οὗὨ 1[[8 πον 680 168, 
ΤΟ] ΓΘ Ρ Υβοι5 οὗ ργϑαίου δβχρϑύῖθμοθ δηᾶ βίγσεμο. ΑΠἴογναγαμ, 
θη να που -ου]ἀ6α (16 οοπδι οι οὗὨ 6 1μονιῦ68, Βα (ὉΥ 
1π6 Βαπη6 δΔυϊ ΠΟΥ Υ Ἡ ΒΙΟὮ ΘΙΠΡΟΥΤΟΓΘα ἢπ) ἴο ρῖνθα αἰγθοίϊοηβ δρουΐ 
{[π6 Ὀυϊ] πρ' πα διὐπαίοη οὗ {π6 μουδα οἵ (ἀοα) ογαἀοτοα {πα ἔογ [Π6 
ῥυΐατο {86 [μϑνιῖθ8 βιουϊα 6 δαποα αἱ {π6 σα οὗ ὑΘΠΟΥ γΘΆΓΒ. 
(1 Οἤγοῃ. χχὶ. 24.) 1Τύ ἄοθβ ποῖ Ἀρρϑᾶγ ὈΥ (δα ἤγεϊ ᾿πβατοη οὗ 
1π6 1,ονἱΐοβ ἐμδαὺ {ΠΟΥ δα ΔΩΥ͂ Ῥϑοῦλαῦ Παρ ἴῃ {Π6 ΘΟΓθι οηἶθ68 οὗ 
το] σίου ὈΥ το {ΠῸΥ πο γ6 ΟἸβί ρσι Βηῃ6 4 ἔτοπι οὔπαν [5γϑβ}] 168. 
Νοηδ οὗἩ (μ6 1μονιΐεβ, οὗ νι αῦ ἀθρτθθ ΟΥΓ ΟΥΘΥ Βοδνοσ, ῃδα δῃγ σιρῃϊ 
ἴο βεουϊῆσθ, ἔν (παΐ νγα8 (Π6 ῥσοραῦ ἀυγ οὗ {π6 ῥγιθδίβ ΟὨΪΥ : {π6 
1,ονιῖοβ, ᾿πᾶθοα, γογα ὕο δϑϑιβὺ [86 ργιθδίβ ἴῃ ΚΙΠΠηρ' πὰ βαγὶηρ [ἢ 6 
ΒΔΟΓΙἤο68, δηα, ἀνὴρ ἰμ6 ἅπ|6 ΠῸΥ στ γα οἴἶϊογοα ὉΡ, ἰο βὶπρ' ῬΓδΙ868 
ἰο αοἀ: δηᾶ ἴῃ {Π18 βθῆβα {π6 ὑπῦᾶο ραββᾶρϑδ ἴῃ 1 (ἤτοη. χχῆ. 8]. δπᾶ 
2 ΟἸγοῃ. χχχὶ. 2. διὸ ΘοποηἶΥ ὑπάαογβίοοα ; ποθ ον Βδα {ΠΟῪ ΠΥ 
[16 ἴο Ὀυχῃ ᾿πόθηβα (0 {π6 Ἰωοτὰ ; δῃὰ {πουρὴν {86 Βρθθοῖ οὗ ἩοζΖοκίδῃ 
(πιο Ποπρα ἴῃ 2 ΟΒχοι. χΧχῖχ. ραΥΠΟΌ]ΑΥΪΥ νοσ, 11.) βθθὴβ ἴο ᾿τΡΪΥ 
οἰπούνδο, γοῦ 6 ουρἢῦ ὕο ΘΟμβ ον {μδὺ ἢ 18 66 βροδκίηρ ἰο [Π6 
ῬΓΙοβίβ 88 ΜῈῸ6]}} ἃ8 ἰὸ (π6 1μανιἴ68. 10 88 οἡ δοοουηΐ οὗ {Π6}} ἀϑρίστίησ 
ἴο {π6 ῥτίθϑίβ οὔϊοθ 1ῃ {186 ραγίϊουασ οὗ Ὀυγηϊηρ ἴποθηβο, ἐμπαὺ Κογαῇ 
Δα ἢΐ8 ΘΟΠΊΡΔΠΥ (Ὑι0 στ 1 μον]ῦ68) ὙΘΓΘ ΤΑΙΓΔΟΌΪΟΙΒΙΥ ἀφδβίτογοά, 
τη {Π 61 σΟΏΒΟΓΒ ογάογεα ἴῸ Ῥ6 Ὀοδίθῃ ἱπίο Ὀγοδα ρἰαῖβθ, απ ἤχοα 
ὍΡΟΣ (86 αἰίαγ, ὑο 6 ρογρϑίιαὶ. ππομαμηθηίβ οὗ (ΠΘῚΡ ῬΥΘΒΌΤΩρΡ ΠΟΙ 8 
δου] αρο, δηα ἃ σϑυ!ς!οη (0 411 (ῃ6 ΟὨΠ]άγοη οὗ [βγβοὶ, {παῦ ἤοηθ ῥγθ- 
ΒΙΩ6 ἴο οἶον ᾿ποθῆβα Ὀοίοσα {π6 1ωογὰ Ὀυΐ [6 βορα οὗ ΑΑγοι, σψ8ὸ 
ΔΙΌΠΘ ΘΓ ΟΟΙΏ ΒΒ ΟΠΘα ἴο {6 ᾿ΥΙΘΒΌΪΥ οΟΠΟΘ. 

ΑΒ {86 1μονι68 ΘΓ Βυθογαϊηαΐα ἴο {Π6 ῥγἹοβίβ, βὸ ἐμου ({Ππ 1ωονθε) 
δα οὐμποτβ ὑπᾶάσογ ἔθη, οα]] ἃ ΝΕΤΗΙΝΙΜΒ, βοβο Ὀυβ᾽η688 1Ὁ γ͵ὰ8 0 
ΟΑΥΤῪ [86 παΐου δῃὰ ποοά, {πᾶὺ τγὰ8 ψδηΐοα ἴῃ [Π6 ἰθηαρ]6 ον (6 186 
οὗ τ1ῃ6 βδουϊῆοςδβ, δῃα ἴο ρογίοστω οὐδοῦ ἰδθουϊουβ βουυίοθθ ἱμοσο. ὙΠΟΥ 
ΜΘΓΘ πού ΟΥ̓ΡΊ ΜΑΙ οἱ ΗΘΌΓΘΥ ἀδϑβοοηῦ, θὰϊ Δ΄6 δυρροδβοα ἰοὸ ἢδνθ 
Ὀδθη ΟὨΙΘΗ͂Υ (ὴ6 ροδίογιγ οὗ {π6 ΟἸθδοηἱίθβ, 80 ἔοσ {πον ἐγαυυ]θηῦ 

. Θοπιαγα ΒδΟγ]οπίοα προπ τπ6 {16 Οὐλοϊίπ; δηὰ Αὔϑη Εσσγα οὐ Ναχηῦ. Υἱῖϊ., εἰϊοἃ Ὁγ 
Βίδβιιορ Ῥαιγίοκ ἴω 8 ΟΟμμΘὨΙΆΣΥ οὐ Νυχμῦ. ἱγ. 8. 
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βίζαίδσθμλ ἴῃ ἱπιροβίηρ ὮΡΟΠη Φοβῆυδ δηᾶ (Π6 ΕΘΌΓΘΟΥ ῥγΐποοθ ( οβἢ. 
ἶχ, 8.--27.}) 616 ΟΠ διηη64 ἴο {818 Θπρ]ογτηθπί, ΒΟ γ88 ἃ βοτὺ οὗ 
ΒΟΠΟΌΓΔΌΪΕ βοσυϊυάθ. Υἥς γοδᾶὰ ἴὴ Εζγα, δαὶ (6 ΝοΙΒΙ 8 ΘΓΘ 
ἀονοίοα Ὀγ αν! δπά {π6 οὔμοὺ ῥγίποθβ (ο {π6 βούνῖοα οὗ {μ6 1θιῃρ]6 
(Εζεα νυ}. 20.), δῃὰ {Π6Υ ἀγο 9816 ἀ [Π6 ΘΟ] άγοη οὗὨ ϑοϊοπλοι Β βουνδηΐβ 
(ΕζΖγαβ 11, 68.), θεΐηρ ῬΡγο Δ Ό]Υ ἃ παϊχύιγο οὗ [16 τασα οὔδ6 ΟἸθδοηἑ 68, 
δηα δβοιηδ οὗ {π6 τοιδῖηδ οὔ ἰῃ6 (ὐβῃδβηϊῦοβ, γν οση ΘΟΪοσλοη οομῃδίσζαϊηορά 
ἴο ναγίουβ βου αοβ. (1 Ειηρβ ἰχ. 20, ἐπ} ΠΟΥ δαᾶ ἃ ρΡαγ ο] ΑΓ 
Ὀΐδοθ ἴῃ ΨΘγβα θὰ ἬΠΘΓα πον απο], οα Ορβοὶ, ἔοσ ἰῃ8 οοῦνο- 
ὨΙΘΠΟΥ͂ οὗἉ ὈΘΙπρ᾽ ὩΘΑΡ [86 Βογυ]οα οἵ [86 Το ρ 16. (Ν λ. ἃ]. 26.) 
1 ογοσ ἴο ΘβῃδὉ]6 (88 1,ουο8 ο ἀδνοίθ {Πϑιηβο]γ 68 ἴο {μαΐ βοσυΐοο, 

[ογίγ-οἰρ οἰἴ168 ογα δϑδιίρηθα (ο ἴθθη ἴῸΣ {πο ὶν σγθδιίθμοα, οα {86 
αἰν βίοι οὗ {86 Ἰδῃα οὗἱ Οδημδη; {πιγίθοῃ οὗ [ἢ 686 ΈΓα δρργοργίδίοα ἴὸ 
{Π6 ρῥγιοδίβ ', ἴο τ βοὴ ποῦ δα ρα {86 Π1ἢ.68 οὗἉ οοτη,, ἔγαϊ, δηα οαίι]6. 
Το 1,ονΐοθ, Βουγ ον , ραιὰ ἴ0 {Ππ6 ῥγἹθδίβ ἃ θη ρατγὺ οὗ 411 {Π6]γ 
ἘΠῚ 68; δπα 88 (ΠΟΥ͂ ΘΓ ροβϑϑββθὰ οὗ η0 ἰδῃηαβα ργυορογίῃ, {π6 {65 
ΒΊΟΝ [Π6 ῥγοϑίβ τοοοϊνϑα ἔγοπχ ὑΠθ γ γα σοηϑ ἀογρα 88 {Π6 γβί ἔγα 8 
ὙΠΟὮ {ΠΥ ψ γα ἴο οἴου ἰο (ἀσοά. (ΝΠ. χνη δ. 21] ---24,) 3 

11. Νοχί ἴο [6 [μοντΐθθ, θὰ ΒΌΡΘΤΙΟΓ ἴο {Πθτὰ ἰπ αἰ ραν, οτα {6 
ΟΥΙΠΔΤΥ ῬΕΙΕΒΤΒ, 0 Ῥ6Γ6 οἤόβθη ἔγοσῃ [Π6 1812} οὗ ἄδγοῃ δχοὶυ- 
βίνοϊγ. ΤΟΥ βοσνοα ΠΕΠΙΘ ΑΘ αὖὺ (Π6 Δἴ, ργΘΡαγοα {6 ν᾽ οὐ] π8, 
8η4α οὔἴογοα (6 βδουϊἤσθα, ὙδοΥ Κορέ ὉΡ ἃ ρεγροίυδὶ γα ου {86 δ᾽ ταῦ 
οὗ [Π6 Ὀυγηΐ Βδουῆςοβ, δπα αἷβο ἴῃ {Π6 ἰδπιμ8 οὗ {86 ροϊάδη οδῃα]θϑίϊοκ 
π [Π6 ΒΑΠΟίΌΑΓΥ ; ἰμοΥ Κηδααρα (Π6 Ἰοανοϑ οὗἉ βῃεν -Ὀτοδα, τ ΒΙοἢ {ΠΟΥ 
βακοά, ἀπὰ οἴεγεᾶ οῃ {μ6 ροϊάθῃ δία ἰπ [6 βδῃοίθδ συ ; ἀμ ομδηρο 
ποτὰ ΟΥΟΤΥ ΒαὈΡα  Β-ἀαγ. ΕΥΟΤΎῪ ἀΔΥ, ΤΟΥ πῖηρ δηα ονθηΐηρ,, ἃ ῥγιθβί 
(γο νγὰ8 δρροϊηὐβα αὖ {π6 θερίπηϊηρ οὗ ἴπ6 ψϑοὶς Ὀν 1οὐ) Ὀτγουρπΐ 
Ἰηῖο [Π6 Βαῃοί ΔΥΎ 8 ΒΟ ΚΙπρ' ΘΟ ΠΒ6Γ Οὗ ΙΠΟΘΏ86, ΜὮΙΟὮ ἢ6 8βαῖ ὕροη [88 
ΕΓ ΡΝ [80 16, δηα ψ ΠΟΙ ΟΝ. ΠΟ δοοοαπῦ νν88 ἴο 6 Κα ]6α 1 βίγαηρο 
γ6, [δα 18, ψ ἢ ΔΩΥ ἄτα Ὀυΐ ἐμαῦ τ ΒΟ πγ88 ἰδ κθη ἔγοσῃ (ἢ 6 δ] 87 οὗ 

θαγηΐ βδουῆοο, (μον. χ. 1, 2.) Απμὰ 88 116 πυθθοσ δπὰ νδυϊοΐυ οὗ 
{Ποῖν διποίζοηβ τοαυϊγοα το ὁ Ὀ6 νὑ6}} τοϑδα ἴῃ {πο ῖγ ἰανν, ἴῃ ΟΥ̓ΔΟΥ 
{πᾶ (ΠΟΥ τσΐ 6 4}]6 ἰο Ἰυᾶρο οὗ {δ ναυϊουβ ἐοσαὶ ἀπο ΘΒ ΠΏ ΘΒ808, 
ζχο., [818 οἰχουμηβίδποα οαυδβοα ἔμθτὰ ἴο Ὀ6 ΘΟΠΒυΪ 64 848 Ἰηἰογργοίουβ οὗ 
{86 ἰανν (Ηοα. 1ν. 6. ; Μα!. 11. 7., ὅχο. ; [ωμδν. ΧΙ. 2. ; Νυμηῦ. ν. 14, 15.) 
88. Ὑ76}} 48 υᾶσοβ οὗ οοηϊγουογβῖθθ. (Πθαΐ, Χχὶ. ὅ., χυἹ!, 8----18.}) [ἢ 1Π6 
{π|6 οὗἩἨ ψ8γ, {π6ὶγ Ὀυδβίηθ8β8β νγ88 ὕο ΟΔΙΤῪ {π6 αὐ] οὗ {Π6 οονοπϑηΐ, ἴο 
Βουπᾷά {Π6 ΒΟΙ͂Υ ἰσυτηροίβ, ἀπα δηϊπιδύα [Π6 ΔΥΤΩΥ͂ (0 {Π6 ΡΟΓΟτωδηοο οὗ 
1.18 ἀυ!68, Τὸ {πδπὶ 4180 16 Ὀα]οηροα ΡΌΡ]ΙΟΙν ἴο ὈΪ688 {μ6 ρθορὶβ ἴῃ 
{Π6 πᾶηλα οὗ [π6 1μοτἅ. 
ΤΠ ρῥγἹδβίβ γοσα ἀιν: 66 Ὀγ Πανα ᾿πῦο ὑνγθηΐν -ἰοι Ὁ Οα8868 (1 Οἤγοη. 

ΧΧ͵γ. 7 ---Ἴ8..; ψ ΠΙΟΝ σά οΥ γγ188 τοί "θα Ὀγ ϑοϊοσωοι (2 Οἤγοη. υ]}]. 14.) 
84 αὖ [86 τοϑξογτηλίϊομβ οὗ ὑμ6 “ὁ ον θη γα σίου ὈΥ {π6 Κηρβ Ἡ6ζοκιδῇ 
δηα «}οβἰδῃ. (2 ΟἜγοη. χχχὶ. 2., χχχν. 4, 56.) 8, Πουγανοῦ, ΟἿΪΥῪ ἴῸῸΓ 
αἶαϑϑθθβ χοίυσηθα ἴγοη {μ6 ΒΥ ΟΠ Ἰδἢ σδρύνιν (ΕΖτα 11. 86--- 89, ; 
Νοἢ. νἱ}. 89---42,, ΧΙ, 1.), {Π6 86 σσθγ ἀραίη αἰν:ἀοα ἰηΐο ὑνγθηΐν -ΟὉ 
οἰαβ868, δ ἢ οὐ ψ ΒΟ τγ88 ΡΉΡΆΝΝΝ Ἀ ὈΥ 108 οτρίμπαὶ Δρρϑὶ ἰαἰϊοῃ. 

1 866 Ρ. 1]. φεργὰ. 
5 Ἠοχηθἶβ ϑοείρι, Ηἰδὶ, οἵ δοννβ, τοὶ. ἰδ. ὑΡῃ. 214-991, βομυ σὶ! Ατοῖμοὶ. Ηθῦτ. ΡΡ. 227 
91. 
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ΤῊ8 δοοοιηίβ ἰὸν {π6 Ἰπἰτοἀποίίοη οὗὨ {86 οἶδββ οὐ ογοσ οὗ Αδαδ, 
ΠΙΘΗΠΟΠΘα 10 16 1. ὅ., ΜΟΙ να ὁ πού πᾶ ποίϊορα διποὴσ ἐπ δ 
Μη ταϊυγηθα ἔγοπὶ (86 οδρίϊνγ. Οπα οὗ {π6β6 οἰδββθβ γψϑηΐ ὉΡ ἴο 
) ΥΌ ΒΑ] οὰ ΟΥ̓́Θ ὙΘΟΚ ἰο ἀἰβομδῦρο {Π6 βαοογάοίδὶ οὔἶοθ, δῃᾷ βυο- 
οοραρά οὁπ6 Δποίποῦ οἡ [6 βαῦραι -ἀαγ, {1}1 (ΠΥ Παᾷ 4}} αἰϊαπά ἃ ̓ π 
{86 ῖν ἀση, Τὸ Θδοἢ ΟΥ̓ΘΙΓ 'γἃ8 δϑβιρτιϑα ἃ ργοδιἀθηῦ (1 ΟἼτοη. χχῖν. 
6. 81.; 2 (Ἔγοῃ. χχχυῖ. 14.), ὙΒβοπὶ βοῖὴθ οὐ 68. ΒῸΡ 0 θ6 86 
ΒΔΙῺ6 88 {π6 ολέρν Ὀγϊοβίβ 8ὸ οὐϊοῃ τωθηϊοπμθα ἴῃ ἰπ6 Νοὸν Τοβίδμπιθηϊ, 
δηα 1η ἰΠ6 υὺιιτηρβ οὗ οβορῆυβ. ΤῊ ὈΥΪΠΟΘ οΥ ρῥγοίθοϊς οὗ ϑαοῖ οἰδββ 
ΔΡΡΟΪη θα δὴ δηγα ἔΆΓΔΪΥ ἰο οἵου {πῃ6 ἀαΠ]Ὺ βαοῦ ῆοθβ; δηᾶ δἱ [86 
οἷἴοβο οὗἉ {6 ψϑοὶκ {ΠΥ 4}} Ἰοϊποα ἰορϑίμοσ ἴῃ βδουι ποίησ, Απὰ 88 θδ οὶ 
ΆΤΔΠΥ οοπδίϑίθα οὗ ἃ ργϑαὺ ὨυαΟΥ οὗ ρῥγθϑίϑ, {πῃ} ἄγον Ἰοῦΐβ ἔοσ [86 
ἀϊβεγθηΐ οἱδοθϑ σι οἢ {ΠΟΥ σοῦα ἴο ραογίοσῃῃ. 10 τῦῶᾶβ ὈΥ υἱγίιιθ 
οὗ βαοῖὶ ἰοῦ {παῦ {86 οἴἶοα οὗ Ὀυιγηΐπσ' ἸΠΟΘη86 νγ88 δϑϑισῃρα ἰο Ζιομαγῖδβ 
1π6 ἔλίμον οὗ Φόβη {μ6 Βαρι18[, τολοπ ὧδ τροπὲ ἐπίο ἐδ ἐσπιρίδ 9 {δι 
1ογά. (ἴμακο 1. 9.) Ασοοταϊηρ ἴο βοιηθ “618 τυυϊουβ, {8616 ΘΓ 
{Πγ66 Ῥγὶθϑίβ ϑιωμ) ουϑα ἴῃ {86 οἴδοσιηρ οὗἉ {Π6 ᾿ποθῆβα; οὔθ, ὙὯΟ Ο8Γ- 
Το δὐσδὺ {Π6 868 ΘΕ ὁ {π6 ΔΓ δὖ [ῃ6 Ῥγθοθαϊηρ Βουνῖοθ; 8}- 
οἴμοσ, ψηο. Ὀγουρηΐῦ ἃ ρδῆ οὗ Ὀυγηΐηρ ο0418 ἔγοπι (ἢ 6 αἰτῶν οὗ ββοσιῆσο, 
δα, Ὠανὶπρ ρῥἰδοθα 10 οἡ {Π6 σοϊάθῃ αἰΐαυ, ἀδραγίθα; ὁ {π|τὰ, νΒο 
νοΐ ἴῃ Ψ] ἢ (86 ἸΠΟΘΏΒ6, ΒρΡΓΙΚΙοα 10 ὁ 1π6 Ὀυγηΐηρ' ὁ0418, ἀπᾶὰ ν᾿ Ἀ1}6 
186 Βῆοκα δβοθῃᾶθα, π866 1Ἰηὐδγοθδβίοη ἔοτ [πΠ6 ρθορὶθβ. ΤῊ γγὰ8 ἐμ6 
Ραυθου αν οἵ 6, νι ΒΙΟὮ [611 Ὀγ Ἰοὺ ἴἰο Ζαομαγῖδδ ; δπα 10 γγχα8 δοοουηίοα 
{6 πηοϑὺ ΠΟΠΟΌΓΔΌΪα ἴῃ {π6 ΜὙΠ0]6 δούυῖοθ. ΤῊ] οΠοα οου]ὰ Ὀδ6 [614 
Ὀαΐ ομο6 ὈΥ͂ {π6 βδιὴθ Ῥϑβοῃ. 

ΤῊΏΘ βαοογάοίαὶ ἀἰσηλγ θαϊηρ σοηβηθα ἴο οαγίδί πῃ [ἈΓᾺ1}168, ΘΥΘΙΥ͂ ΟὯΘ 
ὙΠῸ δϑρίγοα ἴο 10 νγὰϑ γϑαυϊγοα ἰο ΘΔ] 18ἢ; ἢ18 ἀδβοθαΐ ἔγογα ἰῃ086 
ἔἈγᾺ11168 : οὐ {18 δοσουπΐ {86 σοηθδίορίθβ οὗ [86 ῥγθϑίβ 6 Γ6 Ἰπβουιροα 
ἴῃ 1π6 ρυῦ]1ὁ τορϊβϑίουϑ, δηα ΓΘ ῬΓΟΒουν α ἴῃ ἴἢ6 ἀγομῖνοθ οὗ {86 
το ρ]6.8 Ηδῃοο, ἴῃ ΟΥΘΣ ἴο Ὀγββθῦνο [Π6 ΡυγΥ οὗ {Π6 βδοογάοίαὶ 
Ὀ]οοά, πὸ ῥυϊοδῦ νγὰβ ροστηϊ δα 0 ΤΠΏΔΥΤῪ ἃ Βαυ]οῦ Οὐ ργοίδῃα ψοηηδη, 
ΟΥ 056 ΜὺὰΟ Πα Ὀδθῃ αἰϊνογοθα; δηᾶ 1 8}Υ οὔμο ἰδρδουσϑα ὑπ θὺ ΔΗΥ 
Ῥοαγ αἀδοἔθοί, {π1|8 ὁχοϊυαρα Πὲμα ἴγοπι βοστίηρ δὖ [86 4) 8. ῬυτιΥ οὗ 
θοάν, βδῃοῦ νυ οὗ ἴδ, πὰ ἔγϑϑάοσῃ ἔγοτῃ ὈΪθμλβἢ, 6 Γ6 ΑἸ1κ6 πα !βρθῃ- 
Β88]6. (μου. χχὶ. 7. 17. 28.) Αὐοοογάϊηρ ὑο Μαϊπιομιαθβ ὁ, {Π6 ῥγῖθβί, 
ΜΉ Ο86 σζ,ΘΏΘΔΙΟΡῪ γὰ8 ἀοίδοιγο ἴῃ ΒΥ Τοδβροοῖ, νγὰϑ οἱοί μαα ἴῃ ὈΪΔΟΚ, 
δηά νοι ρα ἴῃ ὈΪΔΟΚ, δηα βαεηῦ πιθοῦ {π6 νοσρα οὗ [μ6 οουτί οὗ [86 
Ρυιθϑίβ; θυῦ ΘΥΘΥΥ οπα {παὖὺ 88 [θυ πᾶ ρογίδοῦ δηὰ τἰρεὺ τγὰ8 οἱοί οὰ 
ἴὰ ΜΔϊΟ, δηα τοῦ ἴῃ δηα τηϊη]ϑίογοα 1 ἢϊ8 Ὀγοίθγθη [Π6 ῥγίθβίδ. 
Τι 18 ποῦ ᾿χργοῦθ}]6 ἐμαΐ δ. οἤη τοΐοσγβ ἴο {818 ουδίομι οὗ [Π6 «ΓΘ ὙΤἹΒἢ 
ΒΒ Βοατίη ἴῃ Εν. 111, δ6. ὙΠ οβο ρῥγθδίβ, τποβο ἱγίδ τγὰδ ρυτχθ, ᾿ἰνοα 
ἴῃ οογίδιη δραγίμλθηίβ οὗ {Π6 (6 ῃ1016, ἴῃ ΜὙ Εϊοῖ γ͵χἃ8 ἀδροβιιθα ψοοα [ὉΓ 
{16 αἰΐίαν, δῃὰ οσο δι ρ] ο θα ἴῃ βρ! πρ δηα ργορδγίηρ 10, ἴο Κορ 

1 δοο Μαϊϊ. χχυΐἹ. 1.; Αςἰβ ἱν. 23. ν. 94., ἰχ. 14. 2]., χχὶΐ. 80., χα. 14., χχυ, 15., χχυϊΐ. 
10.; δηὰ α͵8ο Φόβδθρῆιβ, Απὲ, Ψαά, 110. χχ. ς. 8. 8 8.; 86 Β6]]. Νά. 110. ἱν. α. 8. 8 7. ὁ. 4. 
ἃ 8. οἱ ἀ6 νἱῖδ βιια, ὃ8 2. ὅ. 

2 Μδοκηΐϊρῆϊ, δπὰ Ἦ οἰβδιθίη, οὐ 1παἶα ἱ. 9. 
8 ἘΖτα ἰϊ. 62.; Νεῖῆ. νυἱΐ, 64. Φοβορδυϑ οοπίγα Αρίοῃ, 110. 1. ὃ 7. οἵ ἴῃ υἱία δ, ὃ 1. 
4 Μαϊπιοηϊάοβ ἢδ8 οπυμπογαίδα ποῖ ἴεγοΣ ἴλη 140 ὑὈοσά!γ ἀσίοοιδ Ἡν ΐοἢ ἀϊδαυ}}ο ἃ 

ῬΘΙΒΟΠΒ ἕο {πὸ ρῥυϊοδίῃοοά. ὅθο Φοβορῆασβ, Απί. διὰ. 110. ἢ, ὁ. 12. αὶ 2., ἀῃ ἃ οΟσαραῖθ 
(ἰἀΥρζον Β Αρραγζγαίαβ Απιϊᾳυϊδιαπι βϑογαγαπι, ΡΡ. 89. ἐἰ δέᾳ. 
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ὮΡ ἰδ βαογοα ἤγο: ΝῸ ρδγυου αῦ ΘΟΓΘΙΩΟΠΥ͂ ἈΡΡΘΆΓΒ [0 πᾶνο ἐβκθῃ 
Ὀΐδοο αὖ {μ6 οοῃβθογδίοη οἵ {π6 ΤΥ ΠΑΡΤΎ ῥγιθδίβ, 80 ψ6Γὸ δα οα 
ἰο {ῃ6 Ἔχϑγοῖβο οἵ {ποῖγ ἔππούϊομθ Ὀγ ““ Αἰδϊπρ ἐλεὶγ ἢαπαβ8," δβ 186 
βουιρίαγοθ ὕογγα 1ὕ,---- (Παῦ 18, ΟΥ̓ τρβκίηρ {μθπὶ ρογίοστα ἐμ 6 οβῆοοΒ οἴ 
{Π6}} οσᾶοσ. Βυῦ σῆθη {π6 ῥγιθϑίβ δα ἀδρασγίβα ἔγτοσῃ {μὲν στ]! σίοη, 
οὐ Βα Ὀθθὴ ἃ ἰοὴρ 6 πιπουΐ ἀἰβοπαγσίησ ὑπαῖγ Τα ποίϊομβ (τ οὶ 
ἸΆΡΡΘηΘα ὉΠᾺοΣ βοθλθ οὗ {{π6 Ἰδαίου Κιπρβ οὗ 9064}}}, 1ἢ τγαβ ἀδοιηδά 
ὨΘΟΘΒΒΑΤῪ ἴο ΒΔΠΟΙΠῪ ΔΠΘῪ Βυο ἢ ῥγιοϑίβ, 85 τ 1} 848. {8086 ψῆο δαά 
ΠΘΥΘΥ ΘΧΘΙΟΙΒΟ {Π61Γ τα] πΙβίσυ. (2 ΟἸτομ. χχῖχ. 84.) 
ΤῊ ῥυϊθβίβ 6 γα ποῖ ἀἰβύρυ!βηθα Ὀγ {8 61Ὁ βδαοοσγάοίαὶ δα 108, πη- 

1688 ψῇθῃ οηραρθαὰ ἴῃ {Π6 Βούυιοθ οὗ (ἢ6 αἰΐασ. ΟΥ̓ ἰμθβθ ρδιτηθηΐβ 
{Π6Γ6 ἃΓ6 ἴουγ Κιπαβ τηθηξοηθᾶ ἴῃ {86 ὈΟΟΚΒ οὗ Εχοάυβ (ΧΧΥ 3.) δηὰ 
Του συβ (ν111.); ΥἹΖ. 

1. 1έποη γαιοοτα. ΤὮΏΘΒ6 Ο͵Θ ῬΥΘΒΟΥ 64 ΤῸΣ [86 ΘΧΡΓΕΒΒ ρΌΓΡΟΒΘ 
οὗ εουογπρῳ ἐπεῖγ παλράπεϑε; {μα 18, ἴο Ῥύθβεσν {86 ῥγιθβδίβ ἕο δῃ 
Ἱπαθοοσοῦϑ δπα Ἰυ]οΥΟ.Β Δρρθᾶσδηοθ, ΏΘη ΠΟΥ βίοοα οἰ οΓ ἀΌονο 
{π6 ποδαβ οὗ {π6 Ῥθορὶβθ, οσ θη ὑπΠῸῚ} ΟΥ̓ΘΟ γοαυϊγοα 4. νοῦ οὗ 
ΒΟΟΙΪΥ σοϑίυγοθ ἴῃ {86 ΥἹ0 7 οὗἩ {μ6 τυ] ὰ6., Τὶδ οπί ψοι]Ἱὰ 
Ργαυθηῦ [Πο86 ᾿πάθοθηΐ ΘΧΡΟΒΌΓΟΒ οὗ {Π6 Ὁ ῬΘΥΒΟΙΒ, τ ΤΑῚ ΒΟΠῚ6 Ποϑί ΒΘ ἢ 
Τἀο]αίουβ θϑίθοπιθα ΠΟΠΟΌΓΘΌ]Θ, δῃα ουθῃ ΣΟ ] ΠρΊΟΙΒ, ἴῃ ἰΠ6 ἡ σβΒὶρ οὗ 
{Π61Ὁ ροαβΒ. 

2. Α λίποη Τιριῖς, ἩὨΙΟΝ γοδομθα ἄοσσῃ ἴο {π6 δ κῖοβ, δίϊπρ' 
ΟἸοβου ἰο 186 Ὀοᾶν, δπᾶ ἐπ6 βίθονθ: οὗ ψῃοἢ ποτα ΠΡΉΟΥ ἀγάσῃ 
ΤΟΙ {Π6 δγηιβ: [Ὁ νψγὰϑ ὙΠ Βουΐ δοᾶπι, δηα σόυθη ἤοτὰ [86 ἴορ 
{πγτουσπουῖ. Θαοι γὰ8 (86 ἰυηῖο πόση ὈΥ “6808 Οδγιβί, ἴον τ] ἢ 
1Πι6 ΘΟ  ἀ16γ8 οαϑί Ἰοίβ.ἦ 

8. Α Οὐτάϊε οὐ Ἰοπρ βαβῇ, τηϑδάβ οὗ ᾿ἴπϑη συγ] οΒ]ν δι γοϊἀογοά, 
δηα Ἰηΐοη ρα ἰο Ὀϊπα (Π6 οοδί ΟἸΟΒΕΙΥ ἀγουπα ἔθη, δπα ἔμ ἴο βαῦνα 
δῦ ΟΠ06 [Π6 ῬυΓΡΟΒ6Β οὗ στ δα βίγθηρίῃ, οὗἨ σοηυθῃίθηοα δά 
ΟΥ̓ ΒΔ Θηΐ, 

4. Τὸ Τίατα νγαϑ ΟΥΡΊΠΑΙΥ ἃ ροϊηϊοα Κιηα οὗ Ὀοηηοί οὐ τυ δῃ, 
Τη8Δ646 οὗ Β6 νυ ΓᾺ] γ0]]8 οὗ θη οἷοί {πιβίοα στουπα ἐπ δοδά, θυ 1 
{π6 ὑτμα οὗ Φοβδρῇαβ 1 ἈρΡΡργολοῃοα βοιηθνδὶ ἴο ἃ ρ]οὈυ]ΑΥ ἔοστη.ὃ 

Ιῃ ογᾶδσ ἰμαῦ [86 ρυιθϑίβ, 88 γ76}} δα {π6 1μοντῦθ8, τσ Ὀ6 ᾿ ΠΟΥ 
αὖ ΙαγΥ ἴο Ὁ] ον ὙΠ ΙΓ βδογθα ῥγοίθαβιίον, [ΠΟῪ ΟΓΘ Ἔχοιηρίοα ἔοτα 
81] βες θυγίμοηβ ΟΥὁἨ Ϊδθουσγθ.Ό. ΟΥ̓ (μ6 μον 1081} οἴ 68. δἰ γοδαν 
πιθηϊοποθα, {Πἰγίθθῃ ΤΟΥ δβδισηθα ΤΣ {Π6 Ταβιάθησα οὗ {86 ρῥτγιδβίδ, 
ΠῚ} (μοὶν ταβρεοῦνα βυῦυγρ (Νυμῦ. χχχν.); (δ6 Πἰπαϊ8 οὗὨἨ ππΐοἢ 
ὝΟ͵Θ οομβηρᾷ ἰο ἃ ἱπουβαπα οὐδ᾽ῖ8 Ὀογοπα {π6 ν784118 οἵ {Ππ6 οἾγ, 
ὙΠΟ}. Βογνοα ἔοσ ουΐδοιιδ68, 48 βί8 0168, ὈΔΓΏ8, Δη ρου ὮΔ 08 ἴῸΓ ραγάθηβ 
ΟΥ̓ μοσρβ δηὰ ἤἥονοιθ. Βεγομα {ἢ18 {ΠπῸῪ δα τὸ ὑμουβαπα οὐ1ϑ 
ΤΔΟΥΘ ἴον {Π6Ὶ]Γ ραϑίυγα, οα]θα ῬγοροΥΪ {μ6 ,Μεϊά5 07 ἐλ βιδιιγὃ5. 
([μονἱῦ, χχυ. 84.) ὅο {ῃμαῖ ἐμοῦ σογο ἴῃ (86 ὙΒοῖ6 ἴδγθο ἐπουβαπὰ 

ΣΤ Απιν, Αρρδγδαίαβ Β᾽Ὀ] σι, νο]. ἱ. Ὁ. 2183. 
5. Φοβορδαβ, Απὲ, Ψαὰ. 110. 1}. 6. 7. 8 2. Ἐγπεβιῖ, [πϑιϊιπιτῖο Τπίογργο 8 ον] Τί ΔΙΏ ΘΠ, 

Ῥατὶ 111. 6. 10. ὶ 88. ὑρΡ. 871---378. 1 νγὰ8 ἴ0Ὑ 8 Ἰοῃρ' }τὴ6 Βιιρροβοὰ τπδῖ 1Π6 ατὶ οὗ τιδῖκ- 
ἰηρ διιο ἢ νϑϑίϑ τγδβ ἰγγθο νυ ΓΒ Ὁ} 7 ἰοβὲ, Βιϑιιηΐβ, ΒΟΘΥΟΓ, τοαϊβοονοσγοὰ ἱν, δηἃ ῥτοςσυτοά 8 
Ἰοοῖ ἴο ὃ6 τπηϑᾶσ, ἴῃ ὙὩϊοἢ τὰ 68 ΟΥΘ ῬΟΥΘΏ 8}} οὗ ὁη6 ρίϑοθβ. ὅ'66 δὶ8 ἰγοαῖίθο ἀθ ΥὙ οϑιϊα 
δεοοσάοίατη ΗΘὈγοσώσ, 110. ἱ. ὁ. 16. Ρ. 264. 

3 Φοβορῆτϑ, Απεᾳ. σπᾷ. 110. 1}. ὁ. 7. 8. Ταρρᾶηβ 1βςῖ. ου 96 ν]8 Δηιαΐεθ8, 
ῬΡ. 155-.--157. 
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οὐδ τουπᾶ (86 ΟἸΕΥ ; δπᾶ ἴῃ [18 Β6 86 γγχα 86 [0 Ὁπαογβίαηα ΝΟ. 
ΧΧχΥ. 4, ὅ., σατο ἐπ6 σψογὰ βυθυγῦβ οι σθ θη Ὀοίμ (ἢ6 Πουδθδ, 
αὶ βουῦ (86 νν8}18, δπα αἷβο 86 6148. Βιυιῖὺ Γποιρἢ (Π6 {γῖρα οὗ 1μονὶ 
Βαά πὸ ρογἄοῃ ἴθ ὐὑδμᾶδῃ δϑεϊσηθα ἔμθῖὰ ἴῃ {Π6 βγδὶ αἰνίβίοι οὗ ἰΐ, 
γοί ὑμ6Ὺ σψότα ποὺ ργονθη θα ἴγοπι ρυγομδβίηρ᾽ ἰδπα, Ὠοι868, σοΟαΒ, ΟΥ 
οαὐ]6, ουΐ ΟΥ̓ [πον ΟὟ ΡῥτΌροΥῦ οἴδβοίβ, Τῆι νὰ τοδα {πᾶ ΑΙ ΠΥ 
Πδὰ δὴ οϑίδία οὗ ἢ18 οσσῃ δὖ Αμδίβοίῃ, ἴο τ Ποῖ ϑοϊοιηοῃ Ὀδηϊθηοᾶ 
δΔηα σομῆηρα δἰ (1 Κιηρβ 11. 26.); δᾶ [86 ρσορδμοῦ Φογοιμϊδῃ, το 
ΔΒ. 480 8 ρυἹδδί, ρυγοϊιαβαὰ ἃ Η6]4 οὗ 15 πο] 6 Β Β0η 1π 18 ΟὟ [ΟΜ Ὴ. 
(εν. χχχῖι 8, 9.) δυιοῖ στοῦ {Π6 ΓΤοβι ἄθποθβ Δ] οἰ θα ἴο {Π6 ργὶθϑίβ. 
ΓΉΘΙΡ τηδϊηΐθηδποθ ψγ)8ἃ8 ἀογιγοα τῸπὰ {Π6 {π|68 οἴετοα Ὦγ {π6 1,Θνιῖ68 
ουἱ οὗ (86 868 Ὀγ ἰπαη τοοοϊνοά, ἴγοιῃ {π6 ἢγϑίςγυλίβ, ἔγοτι [ἢ 6 
βγβὺ οἱ1ρ οὗ σοὺ] σβθῃ {Π6 βῆδεθρ Ὅ6Γ6 βδῃογῃ, ἔγοτη {16 οἴἴδγιπρϑ 
τηϑὰθ ἴῃ 086 ἔδηρ]6, μα ἴγομλ ὑποὶγ βῆδγα οἵ {Π6 β᾽η-οἴυϊηρβ δηὰ 
{πδη Καριν!ησ- σι ηρΒ βδουβοοα ἴῃ {π6 ἰθρ]6, οὗ τ! ἢ σογίδιη ρασίβ 
ὙΘΙΓΘ ΔΡΡτορσιδίθα ἰο (86 ῥγιθβίβυ Τῇ ἴῃ {Π6 ρΡοδοο-οἴἶοσιηρβ, [86 
μα [86 βῃουϊου δηᾶ π6 Ὀγθαδὺ (1μον. νι. 838, 84.}: ἴῃ {86 βιη- 
Οἤἴδυῖησβ, {ΠΟῪ Ὀυγηῦ οα {86 Αἰίαν {μ6 ἔαῦ {μαὺ οονογθα οογίδιη ραγίβ 
οὗ [86 νἹοῖπιὶ βδουιβοϑα ; [πΠ6 τοοῦ Ὀθοϊοηροά ἴο {η6 ῥγἱἹοδϑί, ([μδν. νἹ]. 6. 
10.) Τὸ Βίπι αἶ8ο νγὰ8 Δρρτορτγι δία (ἢ βίῃ οὐ ἤβθθοθ οὗ ΘΥ̓ΘΓῪ Υἱὸ- 
πὶ; δῃα ψῆθη δὴ [βγδο α ΚιΠ]οα δῇ ΔηϊπηΑ] ἴον ἷβ οὐ 86, {Π6Γ6 
ΘΓ οοΥίδη ραγίθ δβδιρηθα ἴο {π6 ργιϑδί. (Πουῦ, χνῖ, 8.) ΑἹ] {16 
βυβύ-ΌΟσ 4180, τ μοί μοῦ οἵ τδη οὐ θϑαβί, ογο ἀοαἀϊολίθα ἰο (οἄ, δηὰ 
ὈΥ νἱγίαο οὗ {παὺ ἀσνούίϊοῃ Ὀοϊοηροα ἰο {88 ῥγϊθβίβιυ Τὴ6 σῇ ὙΘΓΘ 
Τοἀθοθιηθα ἔὼσ ἔνθ 886 }κ6]}8 (Ναπαδ, ΧΥΝ. 16, 16.): {86 Βγβύτθοτη οὗ 
ΠΩΡΌΓΘ 8ΔΏ1Π)8}8 6 Γγ6 τϑἀθοπγχθα οὐὁἨ δχοῃπδηρσοᾶ, θαῦ {Π6 ΟΙ6δῃ 8}1π18}8 
6Γ6 ποῦ τοἀθοιηθᾶ, ΤΉΘΥ Ὑγ Ὶ6 ββουῆοοα ἰοὸ (86 Τ,οτά ; {πον Ὀ]οοά 
Ὑγ88 ΒΡ ΚΙΘα αὐουῦ (ἢ6 ΑἰἴΑΥ, δηᾶ {π6 τοϑῦ Ὀθϑϊοηροϑα ἴο {86 ῥτ]ϑδβῖ; 
ὙΠῸ 4180 δά {6 ἢγβί-γυϊ 8 οΥὮἨ ἰγϑϑβ, (μδὶ 185, {μοβα οἵ {86 ἐουτίῃ 
γοαῦ (Νυμπιῦ. χυῆ!]. 18. ; 1ωον. χὶχ, 28, 24.), ἃ8 νγγ6}} 85 ἃ βῆδγθ ἴῃ {68 
Ὁ{Π|68 οὗὨ {π6 8Β001}18 ἰδίῃ ἴῃ ψαγ. (ΝΡ. χχχὶ, 28---41.)}) δυο 
ὍΘ ΓΘ (6 ΡὈΥΙΠΟΙΡΑ] γονθηιθ8 οὗὨ {π6 ῥγιθδίϑ, νυ μϊοῦ, (μου (ΠΥ σγοῦθΘ 
βυϊποϊοηῦ ὕο Κορ ἰπθὰ ρον νηΐ, γοῦ γ ποί (88 βοῖὴθ ὙὙΓΙΓΘΥΒ 
Πᾶν ᾿τηΔρ1Π64) 80 ΔΙ 01]6 848 ἴο θῆδῦ]6 {μ6πὰ ἴο δοουμγυϊδία τἰοῆθθ, ΟΥ 
ἴο ρον θυβα ὑπ ἰα!γ. ὙΤδὰβ {πο ῖγ ΡΟ] 108] ᾿ΠΗθΘη66, ἀΥιβιησ' σοῦ 
ΠΠΟΙΡ Βδοσθα βίο, 88 ν76}} 848 ἴγοσῃ ὑπ ὶγ ΒΌΡΘΙΙΟΥ ΘΑΥΠΙΏρ Δπα 1η- 
οστωδύϊοη, τγα8 οῃθοκοα ὈΥ͂ γϑηάθσγιηρ πθη} ἀδροηᾶάθηΐ οἢ {π6 Ῥθορὶθ 
[0Γ {πο ῖν ἀδιγ Ὀγοδᾶ, ΒΥ {Π18 τῦῖδα οοηβουα!οη οὗ Μοβϑβ, {Π6Υ 66 
ἀορτινοά οὗ 811] ροῦγοσ, Ὁ τ μιοἢ {Π6Ὺ ταϊρῃΐ ᾿ἰπ͵υτα (86 ΠΌΘΟΥ οὗ (ἢ 6 
ΟΥΒΟΡ {1 Ό 68, ΟΥ̓ 1π ΔΗ͂ ΨΥ ΘΠ ἀληροῦ Π6 [Βγβ 6} 18}. ΡΟ]ΙΓΥ, ΟΥ̓ ΔΏΥ͂ 
ΔΙ  ΟΌΒ Ὑ]6 78 ΟΥ Ῥγοβρθοίβ Ὁ οῦ ΟὨΪΥ ΜΟΙ 411 {Π6 οβίδίθϑ οὗ {Π6 
1,ονιθβ 8πα ῥγιθϑίβ, δαΐ 4180 {Π6], ῬΘΊΒΟΏΒ, ρίνθη ἱπίο {8 δηαβ οὗ 
{1Π6 οΥΒΕΡ {ΥἸΌ 68, 88 80 ΤΩΔΗΥ͂ Ποδβίαροδ, 8Π6 848 ἃ ΒΟΟΌΓΙΥ ον {86}. 
σοοα Ῥομανίουσ. ὙΠΟΥ͂ ΤΟΙ 80 βαραγαίθα ἔγοπι ομθ δηοίποῦ, ἰπδὶ 
ΠΟΥ δοιὰ ποῖ αβϑιβῦ δδοῦ οἵδ ἴῃ ΔΗΥ͂ Δ} (ἰου8 ἀοβῖρῃ ; δηᾶ {Π6 Ὺ 
ὝΘΓΘ 80 αἰἸβρογβθα διλοηρ {π6 οἰποσ {γ068, ὑπαῦ {Π686 σου] αὐιοὶ 
16 ψΠ0]6 βιι ϑ᾽βίθμποθ 86 γγ6}] 85 ἀγγοϑύ 41} {Π6 ρεύβοῃβ οὗ {86 [ον ἴοβ 
δΔηα ρῥγοβίβ αὖ οὔδθ, ἴῃ (ἢ6 ουθηὺ οἵ ΔΩΥ͂ πϑύ!ομαὶ αυδττοὶ, οὐ ᾿Γ {ΠΟΥ 
ὙΟΓ6 Βυθροοίοα οὗἁὨ ἐουτηϊηρ ΔΩῪ 60]} ἀοϑῖσηϑ δραϊηβὺ [ῃ6 οἴμον ἰγθ68 
Οὗ ἴβγβθ]. Ἠρδποθ Δ ΠΙΔΥ ροτοοῖγα, {δδί, ᾿δὐαῤεθα ΡΟΎΟΙ ΟΥ ἴῃ- 
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βυδηθο {88 Μοβαῖο δσοῃβεϊὐΐου σαγα {π6 1,ον 168 ἐο ο ροοά, {86 
βϑιὴθ ὁοηδίιϊ αὐ] ΟΑΓΘΙΌΪΙΥ ῥγονι θα, μπαὺ ΤΠοῪ βῃουϊἃ ἤανθ πὸ 
ῬΟΥΤΟΥ, ΟἸἿΠοΣ ἴο αἰδίαγ" [ῃ6 ῥθᾶσθ, ΟΓὁ ἴο δῃαάβηρον (μ6 ΠΡΟ 168 οἵ 
18 οῖν οσουπίγγ.ἷ 

111. Ονϑῦ 411 {π6 ρῥυῖθδίβ νγὰβ ρἰδοθά {86 ΗἸΘῊ ῬΒΙΕΒΤ, ψῆ0 6ῃ- 
)ογοα ρθουν αἰρη68 δᾶ ἱπῆσθημοθ, Ηδ δἱοπα οου]Ἱᾶ δηΐοσ {Π6 
Ιοἱγ οὗ Ηο]168 'π {86 ἴδρ]6: {Π6 ΒΌΡγομλα δατηϊπὶδἰσαίίοη οὐ βδογρᾶ 

{μῖπρθ γ͵Ὃ8 σΟΠΗπρα ἰο Πῖπι; ἢ6 τᾶ8 {6 π8] δυθιῖοσ οὗ 411 οοῃίτο- 
ὙΘΙΒΙ6Β; ἴῃ ἰδίου {1π|68 6 Ργοβὶ ἀθα οὐδ [Π6 βαπηῃθασιη, δηά μ6]4 (ἢ6 
ποχί τϑκ ο (6 ΒΟνΘΓΟΙΡΉ ΟΥ Ργῖποθ. Ηἰβ8 δυϊμοσγὶυ, ἱπουθίοσα, γ88 
ὙΕΓΥ͂ στοαῦ δὖ 81] {1π|68, Ἔβρθο δ Υ τ βθη 6 ππι θα 186 ρου 164] δηὰ 
τοραὶ αἰ ση 168 1 Εῖδ οὐ ρούβοῦ. [Ι}ἃἢ 1ἢς6 ΟἹ Τοβίδιηθηί ἢ 18 Βο)6- 
ζἸπη68 ο4|16ἀ ἐλε ργίοβέ ὈΥ ΨΑΥ οὗ διαϊποησα (Εὐχοά, χχὶχ. 80.; Ν ἢ. υἹ]. 
θὅ.), πᾶ βομηθίιμηθθ [Π6 μ6δα οὐ ομϊοῦ οὗ (6 ΒΙσΉ ῥγιθδίβ, Ὀθοδδο 
{π6 Δρρα]]αΐίοη οὗ λίφῃ ργίεβίβ 88 δαἰυουσατὰβ οσίνθηῃ ἴο {Π6 Βοδαβ οὗ 
{Π6 βδοοσάοίαὶ {8 11}168 ΟΥ ΘΟΓΒΟΘ, ὙΠῸ ΘΙ ΤΘΙΏΟΓΒ οὗ {Π6 88}- 
ποάτη. ΤῊϊ8 Δρρο]]δέοη, ἴθ [86 Νονν Τοβίδιηθηΐ, πο] 168 ποῖ ΟὨΪΥ 
1Π6 Ῥοτεο ΜἘΕ0 δοίυα!υ μ6] ἃ 1Π6 οὔἶποα οὗ δρᾷ ρεῖθδι οὐ (πΠ6 “68, 
Ὀαὺ αἷἶδο {Πποϑ6 στῆο, πανὶηρ οποα Α|164 ἰδαὺ οἶῆορ, 81}}} τοίαϊ ποᾶ [6 
δα. (Μαί. χχυὶ. ὅ7, ὅ8.; 1 0Κ6 χχὶ!. ὅ0, δ4. ; Φοἢηῃ χὶ. 49. 6]. 
ἍΒθη {Π6 ΠΙρἢ ῥγιθδὶ θθοδιηθ οἱ, οὐ δα δοοι ἀθηΐα}]ν ὈΘΘῺ 6 Χ 
ἴο ΔΏΥ ΡοΟΪ]υὔοπ, ἃ ᾿)Ὁ (Βα6α Ν) οΥ βυδδαα τγᾶϑ δρροϊπίθα ἴο ρεὺ- 
ἔοστη 8 ἀυῖ168β. Ζδρδηϊδῃ, {πὸ ϑοοοπα ργίεδὲ («6γ. 111. 24.} 18 δὲ 
Ῥοβϑα ἰο βανα Ὀθθὴ [86 βαζϑῃ οὐ ἀθρυΐυ οὗ (86 ΒΙρῊ ρῥγιϑαεὶ ϑογαίδῇ. 
ΘΌΘΙ δὴ ΟΥ̓ΟΟΣ Β6 68 ἴο Ὀ6 ἱπίδπαρα ἴῃ «“οἤη χυἹ. 18. δα Αοἰϑ ἱν. 
θ.: ἴῃ ψὨΙΟὮ Ῥαββαρθβθ ΑΠΠ88 18 ο6]]6α 4 ομιϑῦ ρῥγϊθβὶ, δἰ ῸΥ 88 μαυὶηρ' 
Ἰοστωοσὶν θδθη Πρ ῥγϊθβί, ΟΥΓ 88 (ἤθη Ὀϑίηρ δοίυδ νυ ̓18 βαρϑη. 

Τη ογάδν {πα ὑπ 6 Ῥδύβοῃ οὗ {π6 σῇ ῥγιδδὺ ταϊρλῦ Ὀ6 ἀθοιηθα ΠΟΓΘ 
ΒοΙ͂Υ, 6 νγὰ8 ἱπδυρυγχείοα πὶ ρσγοαῦ ΒΡΙΘΒΔΟῺΓ ; Ὀοηρ ᾿ηγαβίρα (δΟΥ 
ΔὈΪυα ἢ γγ85 Ῥουοστα 64) τ 1} [Π6 βαογοα ΠΔὈΜΠΙ τ θηΐβ τ ΠΙοἢ Θοηἰοστοα 
{}18 αἸσηΥ, δπα δποϊπ θα τι ἃ. ΡΓΘΟΙΟῚΒ Ο1] ργθραγοα δῃηα ργοβοσνοᾶ 
ἴον {Π18 Θχοϊβῖνο ρυσροβο. (Εἰχοᾶ. χχὶχ. 7., χχχὶ 28. οἐ δοφ. ; Ἰ,δν. νἹ}}. 
12.) Βαυΐ, αἴος (π6 ογθοίοη οὐ {86 βϑοοῃά ὕβθωρβ, {818 δηοϊπ ηρ 
οΘοα864, δηα {86 ἱπαυσυγαίοη οἵ (6 Ὠιρἢ Ῥγιθδὶ νγᾶβ δοοοιῃρ Ἰϑῃ θα ὈΥ͂ 
ΔΥΓΑΥΪΩρ Πῖπὰ πὰ (Π6 ΡΟΠΌΗΟΑ] τορ68 οσπ ὈῪ Π1Β ργθάθοθββοσ. 

Βεϑιάθβ 186 ραστωθπίβ ὙΒΊΟΒ ΤΟ γα ΘοΙηοη ἴο 86 ΠΡ ῥγεβί, 88 
7611 85 ἴο {16 1ΠΓΟΥΙ͂ΟΣ ΤΟΙ ΓΒ οὗ {μ6 βδοοσαάοίδὶ ογάδσ, {ῇθ τ 6 ΓΘ 
ἴουν Ῥϑου Αγ ἴο ΒἰμηΒ6 1; νἹ]Ζ. 

1, Τα Οοαΐ οΥ Ποῦ Ὁ ἐλ Ἐρλοΐ, ΜὨΛΟΝ γ88 τηδάβ οὐ ΌὈ]ὰ6 ψο0] ; 
ΟΣ 118 Βοὰ {π6γ6 σοῦ βονϑηΐγ-ῦνγο σο  ἄθη Ὀ61188, βοραγαύβα ἔτοτὰ 06 
ΔΏΟΙΠΟΣ ΟΥ̓ ΔΒ ΙΏΒΩΥ ΔΥ οἷα] ροιμορτδηδῖθθ Αι {π6 ρομπιδρταπαῖοβ 
δΔααρά ἰο π6 Ὀαδυΐγ οὗἩ 1π6 τοῦθ, 8ο {8 ϑουπά οὗἉ [μ6 Ρ6118 σᾷνβ ποῦϊοθ 
ἴο 186 ΡΘΟρ]6 ἴῃ [6 ουΐοῦ οουτί οὗ {86 δῇ ῥυϊθϑὺβ δηΐγαποθ ᾿πῦο {Π6 

1 ΒΟδυϊΣι, Ατοδβφοϊοσχία ΗἩδυγαΐοδ, ΡΡ. 381---236., 1νταδη ΟἿἷν] Οονογητηθπί οὗἉ ἴδ 
Ἡδερτετρ, Ρ. 124. 
ἘΦ αοάνϊη Μοθοβ δῃὰ Αδγοῃ, ἢ. 18. Τὐσθιυοοι  Ηοσ Ηορτδίοα, απ Καϊηδοϊ, οη 

6 {ἰ}, 2. 
8 ΘἰΠΙΠΑΥ Ὁ6118 ΔΓῸ 81}}} ἴῃ π8ὸ ἴῃ 86 Εδδὶ, 8606 Ηβεβοὶ αυἱδὲ 8 Ὑγδυοὶδ, Ρ. δ8., δηὰ 

Ῥ᾿Ασνίθυχ ΒΒ Ττανοὶς ἰῃ Ασδθία ἴμ6 Θοϑοσῖ, Ρ. 236. 

γΟΙ,. 111. Χ 
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ΠΟΙ ρἷδαθθ ἰο Ῥυτ ἱποθῆβο; ἱπ ΟΥΘΡ ἐπα {Ππ6Ὺ ταὶρῃς ὑπ ἀΡΡΙΪΥ͂ 
{ποιηβοῖνοθ ἰο ἐμοῖν ἀδνοίίζοηβ, ἃ9 85 δχργθβδβῖοῃῃ; οὗ ἰῃ 61. σοποῦσγθμοΘ 
ψ ἢ Βἴτα ἴῃ 18 οἴδσγίπρ, δηᾶ οὐ {μοὶγ Βορα ἰμαὺ {ΠΡ ῬΣΆΥΟΓΒ, βοοο- 
Ῥϑηϊθᾶ σὴ (16 ἱπόρηβο οβογοα Ὀγ τα, σου] δβοθμα 88 ἃ ἔγαρταπξ 
οἄοαυγ δοΐοῥα (ἀοά. 

2. ΤῊ6 ρλοά νῶβ ἃ νϑϑί, ῃ 1. τγ88 βϑίθ θα οα [86 Βμουάοσβ, {π6 
Ηἰπᾶον ρατὺ γτϑδοβίπρ' ἄονγα ἴο {π6 ᾿66]8, γ8}16 (Π6 ἴοτε ρατύ ἀθβοομαθά 
ΟἿΪΥ 8 {π||18 θεῖον [86 νγαϊβί, Τὸ νγδϑ οὗ πο ἰπνϊδίθα ᾿ἴπϑη, βρ] ΘΙ Ϊγ 
στουρηὺ τι ρο]ά δηᾶ ρυγρ]ο: ὕο δδοῖὶ οὗ [μ6 βμου]άθ-βίσαρβ οὗ {19 
ΒΡῃμοὰ νῶὰβ αϑῖχϑα ἃ ργϑθοίουβ βίοῃθ, οῃ ΒΟ ΘΤΘ ΘΏρταυθῃ ἰμ6 
Ὡδιθ8 Οὗ (μ6 ὕπτεϊνα ἐγῖθ68 οὗὨ ΙΒΓ86]. 

8. Το ΜΒηγεαξί-ρίαίο 9. ϑμάσηιοπδ, ΟΥ ΟΥ̓ΔΟΪ6, ψγ8ἃ8 ἃ ρΐβοθ οὗ οἱοίῃ 
ἀου]θ4, οπα βρᾶῃ βαυδγθ, δῃὰ οὗ βίῃ ]αῦ ἰαχύατο δ πα ΟΣ ΚΙ ΠΗ 
ψι (6 ὁρμοά: οὐ 1 ΟΓΟ βού γον ὈΓΘΟΪΟῚΒ δίομββ, δοῃίδιηϊηρ’ 
[Π86 Θπρτανθα πϑιλθβ οὗ {86 ὕγγαῖνθ 8018 οἵ “8000, δπὰ 4180 {π6 ψοσὰϑ 
ἔσγίηι διὰ Τλιωηηιῖπι, βρη γιηρ “Πρ 8 ἀπὰ ροσίβοϊζώοῃβ,᾽" δα θὰ- 
Ὀ]οπιδίϊοαὶ οὗ αϊνίπο 1] υταϊπαϊώοη, (ὑοποοσηϊηρ 0Π6 παίυγο οὗἁ [Π6 
τπ ἀαπα Τυτηπιῖτη, ᾿ἰθαγπϑθα τλ6 ἢ δῖῸ ποὺ ἀρτοθᾶ. ΑἹ] (μαὺ νϑ 
Καον σι ΘΟΥΑΙ ΠΟΥ ἴδ, {παῦ σθὰ ὑπ6 Εἰρἢ ῥγθδὺ σψοπῦ ἴο δβὶ 
ΘΟΙ 86] οὗ “6 ἤῃονδαμ, ἢ6 ρῥγοβοηΐθα Ὠϊμηβ6}} διταυϑα ψ1 {818 Ὀγδαβὺ- 
Ρἰαΐα, δῃὰ γϑοοϊνϑα (86 ἀϊνῖπο ὀοσηηδηάβ. ΤῊϊΒ ταοάσ οὗ οοηδβυϊδοπ 
Βι υ5]ϑ θα ἀπᾶθν ἐπ6 ἰἈθοση8016 ογθοίθα ὈΥ Μοβϑϑ ἢ {π6 τ] ᾺΊΘΥΠ6Β8, 
Δα ἀη0}} (Π6 Βυ]άϊηρ οὐὁἨ ϑοϊουμοῃ᾿β ἴθιρ]θ. ἊἈΑΑ8 αοα ν88 [868 ρο0]1- 
[168] βονθγοεῖρῃῃ οὗ (86 Ηδῦγονβ, {π6 Βιρὴ ῥχϊθδὺ νγϑ οὗ δουγβα ἢ18 
ΤΑΣ ΗΒΓ Οὗ βίδίθ [068 πδπιθ8 οὗ {μ6 ὑνγοῖνο ὑγὴθ68 Ὀϑίῃηρ σόοσῃ δὖ Ὠἷθ 
Ὀγοαβϑί, σθθη 6 ψοηῦ ο 881. οουῃβοὶ οὐ Η1]8Β βουϑϑισιι, ψοῈ 8 δὲ 
Ὀἰεᾶσα δπᾶά τηράϊυμῃ οὗ ἀϊνίπο αἰγοοίΐοθ. ῚΔὐ {ὰρ βαῆλα {1π|6, [{ι680 
ὨΔΙ168 δοὶηρ οση ΟΝ οα 18 Ὀγοθαϑί δηα βΒῃου 618 που] ἰοσ Ὁ] Υ 
1Ἰηϑίχυοῦ Ἀγ ἰ0 ΟΠ οΥΪΒἢ {π6 ἰοπαογοβὺ δθοϊίοη, δπα ἰο οχοσί 18 ὖσ 
τλοδὺ ῬΟΎΤΘΓ, [ῸΓ {μοὶν το] λγα.} 

4, Βα Ἰαϑῦ ρϑου ΑΓ ἴῃ {π6 ἄγοβ8 οὗ {μ6 Βιρῇ ῥγθδὺ 8 ἃ Οὔγοισπ 
οΥ Μη το, οὰ [6 ἔγοηῦ οὗ ψ Β]Οἢ γ88 θα, ὈῪ 8 ὈΪὰ6 τἸραηά, ἃ ρμἰαίθ οὗ 
Ῥυγα ρο]ά, οα ἡ ὨΙΟἢ ΟΣΓΘ οηρτάνοη {86 ὑγὸ ΗΘΌΓΥΘΥ ὙΟΤᾺΒ ποῦ ΦῚΡ 
(ΚΟΡΕΒῊ 1, ΗΟΥΑῊ), οὐ οϊϊποεα ὠπίο ἐδ 1ογά, Θι Ὀ]οτηδίϊοδὶ οὗ 
1μδὺ ΒοΙ 688 τ ΒΟ ἢ τγᾶ8 {Π6 ΒΟΟρΡΟ δηά οπα οὗἉ [6 ᾿Δνν. 
1 411 {8686 νοβίμηθπίβ (μ6 Πἰρἢ ῥγϊοδί ντὰβ πο ββα ν᾽ διταγοᾶ 

ψὮθη 6 Τηϊ ἰβίογθα 1ῃ {Π6 ερλλ ς ΟΣ ἴδιαρὶθ, θαὺ αὖ ΟΥ̓ ΒΟΥ {Ππ|68 
6 σΟΥΘ {Π6 ΟΥΔΙΠΑΤΎ ἄγοδβ οὗ (Π6 ῥγιθβίβ; δῃηα {Π18, δοοοσαϊηρ 0 ΒΟΙΩΘ 
Ἰθδυποά μβϑύβοῃβ, γγὰ8 (6 τϑᾶβοὰ ΨὮΥ δὲ, Ρϑὺ, ψγῃὸ μδα Ῥδϑϑὴ Ἰοηρ; 
δοβοηΐ ἔτομλ «ΘΥΒα] θὰ, Κηον ποὺ Ππαῷ ΑἸδηἶΔ8 νγὰ8 [Π6 ΠΡ ῥγιθϑί, 
ψξθη ἢ6 Δρροαγοα Ὀεοίοσο δῖπὶ ἱπ {86 βαῃμϑασιη. 3 (Ασίβ χχῆ, ὅ.) 
Τῆς ἐτοαποηὺ δηα υἱοϊοηὺ ομϑηρθ8 Ἰὼ (π6 Ρομ  Π0Α] οἵἶοα, ὙΒΊΟ ἢ Βᾶρ- 
Θηῃρα ἴῃ (Ποδ6 {{π|68, ΘΟΠΗ͂ΤΤΩΒ {86 ὈΓΟΌΔΌΣΣΥ οἵ {π18 Θοπ)]θοΐαγθ. 
ἢ ΒΌΡγοιαθ Ρομ ἔ[ τγὰ8 ποῦ Δ᾽] ονσοαὰ ἴοὸ τοπα 18 ραστηθηΐβ, 88 (ἢ6 
ΟΣ 6νγ8 (14, Ομ ΒΥ Οὐσϑβίουβ οὗ ἀοῃηθβίϊο οδ δι ([μονΐ, ΧΧΙ, 

. ΤΑρΡΡδΩ 1, οοἴοΣοΘ οὐ 96 8) Απεὶαᾳ. ῬΡ. 1δ7.---Ἰ 60. 
5 ΤΏ ἄγοδβϑ δηᾷἃ οσῃδηθηίβ οὗ ἐμ6 Ηἰσἢ ῥγίοβὶ δῦονο ποιίϊςθᾶ, ἰοροίμοῦ ὙΣὮ [86 τηοῦο οὗ 

εὐβτ σβπὴς τη, 88 ἀϊχϑοίϑἃ ὉῪῚ Μοϑβοθ, αἵὸ ἀββογίρϑα δὲ ἰϑησῶι ἰη ὥχοά, χχυϊΐ, δη ἃ χχῖχ. 
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10.); αΐ ἴπ {π6 εἶπια οὗ 688 ΟΒγῖδε 10 μά Ὀϑοοταθ αν, οὐ δὖ 
Ἰοαδύ γγ8ϑ ἰο]οσγαῖθα 88 Δ Θχργθβϑίοη οὗ ΠΟΙῸΣ δ ποαγίηρ ὙΠπδὺ νγ88 
ἀδοιηθα ὈΙΑΒΡΒΘΙΩΥ͂ ἀραϊηϑὺ αἀοα, ΤῊϊΒ ψ11] Ἔχρί απ [86 οοπάυοί οὗ 
Οὐδίαριαβ, ψῆο 18 βα!α (Μαϊι, χχυὶ!. θὅ.) ἴο Βανα σϑῃὺ ἢ18 σαγπχθηίβ. 

Τῆα }Θν]8ἢ} του μανθ αἸἰβοονοσοα τυ τροοπαϊΐο τηθδηΐηρ ἴῃ 
186 ρΡομί οι] νοβαμθηϊβ. Δοοουπρ ἴο ΦΨΦόδβορῆυβ δὰ ῬΆ1]ο, (86 
ΔΙ ΡὮ ρῥσίθϑυβ ᾿ἰπθη ραγτηθπΐ Τργ ϑοηθα [Π6 ὈΟΑῪ οὗὁὨ {86 οδυίι; [89 
σ᾽οσουβ τοῦ6 τ ΒΙΟΝ ΘΗΟΟΙΩΡΑΒβΘα 1, ἤδανθῃ; (ἢ6 6118 δα ροχμθ- 
δτδηδίθθ, ἰπυ Π6Σ δηᾶ Πρ μην. ΟΥ̓, 186 δρῇῃοα οὗ γαγίουιϑ οοϊ οὔ σβ 
16. [86 απίνογβα ; {86 ᾿γοδδύσρ᾽αῖθ, (Π6 ϑαυί ἴῃ 118 οϑηΐσο ; {Π6 ρΊγα]6, 
186 βΒαα ; {86 ΟὨΥΧ-ϑίοῃθ: Οἢ ϑδοῖρ βῃουϊάδν, [86 βϑυῃ δηᾶ τποοι ; [ἢ9 
ἔσο να 16 7615 1π {16 Ὀγοαβί-ρἰδίθ, {86 ὑταεῖνο βρη οὗ ἴΠ6 Ζοάϊδο ; (ἢ6 
ΤῊ ΓΟ, Ὠοδνϑη ; δηα {δ6 ροϊάθδη μ]αθ, τι [86 παο οὗ (ἀοα ΘΩΡΤΑΥΘῺ 
οἢ 1{, {π6 ΒΡΙΘΠαΟῺΓ οὗ ἡξίον ἴῃ ἤθασθῆ. ϑομηβθ Ὁ γιβίδῃ αἰνπ68 
Ὦδανο Δ] ορουῖβοα (6 πλ 1 8 ΙΏΆΠΠΘΡ ΘΑΌΔΙ]Υ͂ οχίγαναραηῦ: Ὀαῦ 508 
Ὑγ11ἃ ΘΟΙΩΤΩΘΗΪΒ ΒΕΥΨΘ ΠΟ ΟΥ̓ΠΟΥ ΠΌΓΡΟΒΟ ἰδ8η ἴο [ΠΓΟῪ 8} δἱῦ οὗ το- 
ΤΉΔΠΟΘ, ΟΥ̓ Ὁποουίδ! ὐΥ, δηά οὗ τγἹἀΐου]θ, οὐ Σ᾽ βδογοα ἐμῖησβ. [{ 18 βυΐ- 
δοϊοηῦ [ὉΣ ὺ8 ἴο 6 δββυγρᾶ, ἐπαὺ {π686 πιϊμυΐθ ῬγΘΒΟΥ ρ 08 ὙΟΓΘ 
δαδρίοα ἴο νγῖβα δῃα Ἂχοθὶ]θηΐ ῬυγΡοβαβ, ἴῃ (86 ΘοΙραγαθ νου ἰηΐδηῦ 
βίαϊα οἵ {π6 οπυγοῖ ; δπηά, μάγου] ΑΥΪγ, ὑπαῦ {ΠΟῪ βογυθα {π6 ροπογαὶ 
0.868 οὗἨ Δῃ. ΘΙΔὈΪΟΙΊΔΙΙΟΆΙ] δηα {γ}168] το] σίου, τ ὨΙΟἢ γ88 δηθὰ (0 
ἸΤΏΡΤΘΒΒ ΤΩΟΓᾺΪ ἃ Πα δρΙΓ 4] {τὰ ἢ ὈΥ ΒΘΏΒ10]6 δπα βίη σοργο- 
ΒΗ Δ[0Π8.ἦ 
ΤῈ ΒΙΡΉ ῥσίθδί, γῆὸῸ ψ͵ὰ8 {π6 ΟΠΙΘΕ τη ἴῃ [8γα6], δηα δρρϑαγοὰ 

Βοίοσε αοα ἱπ βϑ μα] οὗ δα Ῥθορὶα ἴῃ ὑπο ῖγ ββογϑα βουυΐοθϑ, δῃα ψγ80 
ὙᾺ3 ἈΡΡοϊητοα [ῸΥ βδουϊῆοθ, [ῸΓ Ὁ] ϑβίηρ,, δπα ῸΓ ᾿πίθγοθββίομ, νγᾶ8 8 
{γ0}6 οὗ “6808 ΟἸγιϑί, (παὐ στοαῦ Πρ ῥγιθδί, ψ8ὸ οβδγοα Ἠϊπηβο ἢ 8 
ΒΒΟΙΙΗ͂ΘΘ [ὉΓ βῖη, γῆ ὈΪ6Β868 Π1Β ΡΘΟΡΪ6, δηᾶ ὙΠῸ ἐυεγηιογο ζἰυείδ ἴο 
"παῖε ἵπίεγοοεδίοπ 707 ἑζλοπι. ΤὮδ ἴσῃ ργίεδβἑ 18. 8180 δρρ) θα ἰο δον σΥ 
ἴσυαθ Ὀ6Ιθνοσ, ψ8Ὸ 8 ΘηΔὈ]6α ἰο ΟΠΌΓ Ρ ΕἸ ΤΙΒ61 ἃ βριγιί8} βου 66 
δοσορίβδθ!ο ἰο αοα [γουρὰ ΟΠ γῖβὶ. (1 Ῥοϑῦ, 1. δ. ; Βον. 1. 6.) 

ΤΏΟ ρου βολὶ αἸρηΥ, ἴῃ 115 πγϑὺ ἱπβα ]ο, 88 μο] ἃ ἴον 11, 
τὴν 186 ἰρῃ ῥγὶθϑίβ σοσο ποῦ σΌ Υ οὗὨ οὐἴτμθβ {μα τιογι θα 
αδροβιίίοι ; Ὁ. ψὰ τϑδά {μδὺ ϑοϊοσλοη ἀσργινοα ΑΙ Δί μαν οὗἉ {Π18 οὔοΘ 
ἴογ Ὀαὶπρ' σοΟμοοσῃθα ἱπῃ ἰγοϑβοη80]6 Ὀγδοοοβ τ} Αἀοπιαη, πΠῸ 
ΒΡ το ἴο {π6 {Πγοπα οὗὨἨ βγβοὶ, (1 ΚἱηρΒ 1.. 27.) Αἱ 18 ἤγϑῃ ᾿πβέϊι- 
[ἴοῃ, αἰδο, {86 ἰῇ ῥγϊοϑίμοοα νγᾶβ πλδα 6 ΒΟΥ ΑΓΥ ἰπ (86 ἐΆΠΙ]Υ οὗ 
Αδγζοὴ (ΝΌΩΡ. 11}. 10.}, ψἢὸ νγα8 [86 γβὺ ρούβοῃῃ ᾿ῃνοϑίθα τ ἢ {ΠῚ8 
ἀιρηῖγ. ([μον. νὴ]. 1. ὁ Ζεῳ. ; ΗΘ. ν. 4, ὅ.) ΕἼοια Αδγοη 1Ὁ ἀθββοθῃάθα 

1 ΤΡΡδΠἘ 1, εἴθγοβ, ἢ. 164. 
3 Βοδίεβ [16 δυιῃοσίεἶοβ δἰγοδὰγ οἰνοὰ ἴῃ (86 ὁοῦγθο οὗὨ (18 διίΐοὶβ, [Π6 τοδί ἯΐΠῸ ἰϑ 

ἀοβίγοτιβ οὗ ἱπυδδιραιίίηρ [06 πδίυτο δπὰ ἔπἸπΟ 08 οὗ [6 188} ρυϊοβιμοοά ἰ8 τοοστοὰ ἰὸ 
ἘἨοϊδπάἑ Απεϊχαϊδῖε8 γοϊοσαα ΗΘ θοσαπι, ραγὶ ἰΐἱ. ος. 1---θ. Ρρ. 141---238. ; ΙΚοη 8 
Απεαᾳυϊξίαῖοβ ΗθΌταΐοβα, ρασὲ ἰ. οασ. 10,11. ΡΡ. 105---1 28. ; δηὰ ἴο βοβδομι Απἰπηβαἀνθγβίομοϑ 
δὰ ΙΚοηϊ Απιϊφυϊτδίοβ, ὑῃ. 47]1---δ44. ; Ὦγ. ΦοηηΣηρ8᾽8 ον 8} Απιαπίοῖ68, θΟΟΙ ἱ. α. ὅ. 
Ῥ. 95---174.; ΜΙοΝΔ6118᾽8 Οομητηοηϊασίθδ οἢ 16 ΤΑ οὗ Μοθβϑβ, νοὶἱἹ. ἱ. ὑρ. 251---262.; Ὠτ. 
ἐσμιοοί᾽ Β Ὑ οτῖκθ, νο], 1, ὑῃ. 40]. 915---9] 8., δηὰ γοΐ. 11. ΡΡ. 877---580. 897. 681.; δι" 

ΖΟΥΪ Απεαᾳαϊαῖοα Ηθῦτ. Οδηξίθ, Ρ᾽. 64---110.Ψ 
8 ΤῊ ἰγρίοδὶ ἡδίασα οἵ {86 Φ 6188} ῥγὶοδιποοᾶ, ἐβρθοὶδ!ν οὗ ἴ[δ6 ἰχὴ Ῥσίοδί, ἱ8 ἀϊδβουδδοὰ 

ὮΥ [δὲ Βον. ὙΥ. Ψ2οπ68, ἰῃ ἰδ Τϑοίυγοβ οὐ ἐδο ΕἸρσυταῖνο ἔυδρο οὗ δογρίῃγο, δὰ οἱ 
[86 Ερίβι!ο ἰο [ὸ Ηοῦγοτβ. (Ὦ οὐἶκβ, νοὶ], 111, Ρῃ. 58---6 2. 328---227.) 

ΧΆ 
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{0 ΕΠδαζαν, 88 οἰ ἀϑϑὲ βοῃ, ἔοση τοῦ, δ ἴδ6 οπᾷ οὗ τὸ δυηάγοά 
δηα πἰΠΘΟΥ-ΒΙΧ ὙΘΆΓΒ, 1Ὁ ρα586α (ο Ε}1, (86 ἔτει πὶρἢ ῥυιοδῦ οὗ {μ6 11ῃ6 
οὗ ΠΙΠαπλδγ, {π6 ἔουγ βοη οὗ Ααύοῃ. ΗΟ ΟΥ ὙὯγ (18 αἰρη Υ τγ88 
ἰγδηβίδγγοα ἰοὸ ΕἸΣ ἔλοσα {Π6 Ἀπ ΪΥ οὗ ΕΠ] ΘαΖαγ, (Π6 6] 6βὲ βοὴ οὗ Αδγοῃ, 
Ψ6 πᾶνο ΠΟ Ἰηξογτηδίΐοη, [ὑ ἴὩΔΥ βᾶνθ ἤθθῃ οοῃξοιτοα οἱ ΕΠ], οἰ ν 
Ὀθοδυδα {86 Ἰοριὐγααίθ βοοθθβοῦ ἴὸ {{π ΠΙρΡῺ ῥγϊοδίμοοα οὗὨ {86 6] ἄθσ 
Ἰ1πη6 γγῶϑ οἱἴποσ 8. Τα ΠΟΥ ΟΥἩ ΟἰΠΟΥΤ156 ἱποδρδοιίαίθα; ΟΥ Ὀδοϑαβα ΕἸ} 
Ὑγ88 Ἰμᾶριο οὗἉ [βγαθὶ., Ὑ]αί 10 νγᾶβ ποῦ σι μβοαὺ δῃ ΘΧργεβα ἀθοϊδγδ θη 
οὗ {86 ἀινῖπα ν1}1, γγχθ ΤΩΔΥ ἱπίον ἴσοσῃ 1 ϑδπι. ἱϊ. 27, 28. ὙὍΤμῸ Βίρἢ 
Ργοϑίποοά οοπιϊπυσα ἴῃ {86 ἔβην οἵ ΕΠῚ, {πγουρῖ μα, ΑἸ δῆ, 
δηα ΑΒΘ θοἢ ἴο ΑὈΙδῖμαῦ ; βοπὶ ΘΟ ολοη ἀδροβοα ἔγομλ ΒΒ ΒΙρἢ 
ΟΠἾοα [ῸΓ 818 σΊΣΠΥ ρα οὶ ραύοι ἵπ ΑΟἀομ] ἢ Β αὐὐθτρῦ ἀροὰ {Π6 
τῆγομο δέος [86 ἀθδαίῃ οἵ Πανὶ ; δπᾶά ἰγαπβέοστοα {Π6 ἬΚῚ Ρυϊοδίμοοά 
ἴο Ζεαάοϊκ, γἢοὸ νψ8 οὗ (6 ἔδυ οὗ ΕΠ] ΘΆΖαν (1 Εὶπρβ 11. 8ὅ.), ἴῃ 
ψ 10} 1Ὁ ΤοΙμαὶ πο ὑπ} {86 Βαὺ Ἰοπῖδῃ ΘΔΡΟΥ ΤΥ. Ἴυϊον [.7}} 
Ροτιοα {Π6 πἰρῇ ῥγοδί τγδϑ οἱ δοίβα Ὀγ (86 οἶα ργϊθδίβ, οὕ οδἶβα ὈΥ͂ δὴ 
ΔΘΒΟΙΊΒ]Υ͂ ΡΑΥΟΥ οοηβίβηρ οὗἉ Ρῥγ]ϑβίβ. 

ΤΠ6 ἢγοῦ ὨΙρ τοδὶ, δέοσ {πμ6 τοϊασῃ ἤόοτη {π6 οδρΟνγ, τᾶ 
9 οβῆυδ, (μ6 βοὴ οὗ «“οβϑάοϊκ, οὗἩ 1π6 ἔδυλῖυ οὗ Ἐ]ΘαΖαῦ; δ ποα {86 
Βιιοοθδδίου ϑηῦ πο ἃ Ὀγῖναίθ [μου] 0841] ἴδαγυ. ΤΠ ΟΥἿΝἝΟΘ νγᾶβ 
ἴμθη 16 ὈΥ βοιμα οὗὨ [μ6 ῥγΐποθβ οἵ ὑπὸ Μδοοδθθβϑῃ ἔδινυ. Αο- 
οογαάϊης [0 (86 ἰανν, 1 ψγὰϑ οὐὁἨ οὐρῇῃν ἴο ἢᾶγα Ὀθθῃ 6] ἴον 116; Ραΐ 
1.18 νγᾶϑ ὙΘΥῪ 111 οὐογοα ὑπάον ἰῃ6 Βοιηλη σονογῃτηθηΐ, ΘΒρθοί δ ΪΥ 
ἀυτίηρ (86 ὕπηθ οὗ ΟΓ ϑαυϊουῦ, δπὰ ἴῃ {Ππ6 Ἰαιο γθϑγ8 οὗ 186 “ον 18ἢ 
ΡΟΙγ, θη 6ἰθοίοη δηὰ {π6 σῖρηῦ οἵἨ ϑυφοδββίοῃ τ σα (ΟΔΠ]Υ ἀ18- 
τοραγᾶθα, Τῇ ἀἰρηΥ, βαποιυ, δα δυὐμουι οὗ {π6 Εἰρἢ Ὀχιθϑί 
Ὑ6Γ6 ΤΠ6Ὼ αἰπγοδύ δη:]αἰθα ; δηα (8 ΟΠΟΘ τγὰβ ποὺ υπίγθαυ ΠΌΥ 
8014 ο 1π6 ισμοβδὺ ὈΙΔἀοσ, ὕο ῬΘΥΒΟΩΒ 0 Πα ποιίμοσ ἀρθ, Ἰοδγτιηρ, 
ΠΟΥ ΤΆΩΝ ἴο ΤΟΟΟΙΩΣΩΘΠα ποτα; ΠΔΥ, Θυθ ἰὼ ἱπαϊνι 818 ΤῸ Ὑ6ΓΘ 
ποί οὗ [86 Ββδοοσάοίδὶ) ζ806 : δῃα βΒοιῃθίτηρβ ἰἢ6 ΟΥ̓ΟΘ τγαϑ πλ8α6 8ΔηΠ118].᾿ 
ΤῊΐθ οἰγουτηϑίδηοθ Ὑ}} δοοουηῦ ἔογ {π6 ναυϊδοηβ ἴῃ {Π6 [18ἰ8 οὗ [88 
Βισοθβδίου 0 {π6 Πρ ῥγϊθβίμοοα οοπίαδϊπϑα ἴῃ (π6 Θογιρίσγοβ, ἴῃ 
ΌΒΟΡΒΒ, δηα ἴῃ (π6 ΤΑ] ο8] τυ οσβῦ ; δηα Ὑ111 α]8ο θχρίδἷῃ [Π6 
ΟἸΓΟυ δία Π06 οὗ βονϑσαὶ Ὠὶρἢ ῥγιθβϑίβ θοϊηρ ἴῃ δσιβίθποθ δῦ [86 Β8Π10 
Ὅμ)6, οὐ, σδίδμοσ, οὐ {8679 ἕδος ΒΟΥΘΙΆΪ ῬΟΠΙΠΟΑΙ τηθη ὙΠΟ, ΠΑΥΙΏΡ 
οὔοα Πρ]α [86 οἵἶδοσ (Ὁ ἃ βῃογί {Πππ|6, βθοϑῖὰ {0 δυο σοίαϊποα {ῃ6 οΥἹ- 
οἴμαὶ αἰ ΣΉ αὐἰϊδομοα ἰο [86 πδιλθ.ὃ 

1 Φοϑορῆυβ ἀθ Β6]]. δυὰ, 110. ἦν. 6. ἢ. 88 7, 8. 
3 ὙΒδεϊ 118 γὰ8 [06 οὔϑοὸ ὙΠ ΑἸΠΔΒ δηὰ ΟΔΙΔΡΏΔ8, 18 [1]}}7 ὑχονοὰ ὈὉγῪῚ Ὧτ. ᾿δγάποῦ, - 

τά ΠΥ, Ὀοοῖς ἰδ. ο. 4.81. (Ὕοτκϑ, νοὶ, ἱ. Ρῃ. 888---886.)}ὺὼ Τὴδ συδσίουβ βυςοθββίομ οὗ 
116 δέρῃ ῥγίοδίβ δΐὸ ρίνθη δὲ ἰϑηρσί ὮὈΥ Βοϊδηὰ, Απεὶᾳ. Ἠοῦτ. μαζὶ ἱΐ, ὁ. 3. ὑῃ. 160---168. 
ὕυθοδὲ, 12τηο. 1717; δηὰ ὉΥ Οδἰπιοῖ, ΟΏ8Β, ἴοχῃ, ἷ. ῬΡ. 487.--490., δηὰ Ὠὲὶςεξ, πυοοσα 
Ῥτὶοβί, ἴτοτι ΒΟ ἯΘ μᾶνο οορὶοὰ [86 ἐΔ0]9 ἴῃ (80 [0] Οτνἱηρ Ραζθδ, 

8. Απίίᾳ. Φυαὰ. 110, γἱϊ, ο. 3, ὃ 3. ο. 4. ὃ 8. 
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ΤΠ ζ]οπίηρ ΤΑΒῚ,ΕΣ ὌΧΙ ἷ δ ἃ 

ΟἩΒΟΝΟΙΟΟΘΙΟΑΙ, ΒΕΒΙΕΒ ΟΥ ΤῊΝ ΗΙΟΗ ῬΒΙΈΒΤΒ ΟΡ ΤῊΒ ἨΕΒΕΒἝΒ, 

Ῥγοπι ἔλα Οὐπιμιδηοοπιθηΐ ἴο ἐλο ϑιιδυογδίοπ οΥ Ἰλοὶν ϑίαίο απα Οουογηπιοηί. 

; ὦ. ϑιυοοσδείον, 4, 8 οκ, ἰαλεν 

ΤῸΝ ϑεσεγαὶ ἑαλεπ νι 7 γονε ἰδὲ «εισϊ 
»ίαοες 97 ἐλε Ἠοῖΐν ϑετίρέωγεξ. 1 ΟἾγονπ. νἱ, κα ἰ.Σ. ς 8. ΟἸγοηέοῖϊε, ἑ 

8--1δ. Ἰἰῦ. χχ.ο. 10. δεν Οἰαπι. 

1. Αδχζοῃ, ἴδ Ὀγοίδοῦ οὔ Μοβοβ, 1. Αδζοξ, 1. Αδζοῦ. “Φ 
εζοδιεὰ σῇ υσχίοδὶ, Δ. ". 
9514, ἀϊοὰ 2552. 

8, Ἐλοαζασ, οσοδίο ἰῃ 9553, δὰ 3. ἘΠΟΔΖΑΓ. 2. ἘΠΟΔΖΑΓ, 
ἀἱοὰ δρους 257]. 

8. ῬὨΐΠοῆδα, Α.Μ. 2571, ἀἰοα 8, ῬΒΪΠΘἾ 48. 8. ῬΕΪΏΘΗΔΒ 
2590. Ν 

4. ΑΒίοσοσρ ΟἽ Τῆοθδο πόθ] 4. Δδίβῆσδ. 4, ἘΠῚ. 
Αδίβηπδ. πηᾶον ἴ[ἢ9 

ὅ. Βυκκί, ἡπάροβ. ὅ, ΒυΚΚΙ. δ. ΑΒί μα. 
6. ὕ χεὶ, 6. ὕτ::ί. 6. ΑΡίδεδασ. 
7. ΕἸΊ, οὗ τὴ γβοϑθ οἵ Πῆδυαν,] 7. ΖΕσδ ΐδἢ. Ἴ. Ζαδοκ. 

ἐγεδίθα ἴῃ 2848, ἀϊοὰ ἱἰπῃ 
4888. 

8. ΑΒῖτυὉ 1. 8. Μογδίοι. 8. ΑΝίπιδασ, υὑηὰοῃ 
ἘΘΒοθοδῶ. 

9. ΑΠίαδ, Ηὸ ᾿ἰγοὰ ἰῃ 92911,] 9. Ατπρδσίδῃ. ΑΒ 6 Ι οἈ.} 9. Ασαγίδῆῃ, τὑῃογ 
ΟΥ 2913. ΑΒίδῃ. 

10. ΔΒ οἸοοἢ, οΥὁ ΑὈἰδΙΠαΡ : 6] 10. ΑἸ αῦ 1, 10. ϑιμοδοβαβη, πῃ- 
Ἧδ8 τηυτογοὰ ὉΥ ὅὅδυὶ, ἀογΣ Φοθοδμδ- 
2944, ἢδι. 

11. ΑΡ᾽δῖθασ, ΑΔ ο]οο ἢ, οΥ] 11. Ζδάοῖκ 1, 11. δοδοίατι Ὁ, πηᾶοῦ 
ΑΘ θοῦ, πηᾶοσ αγνὶὰ, ΨεθοσΆ ). 
ἔγοϊῃ 3944 ἴο 2989. 

12. Ζδαάοϊς 1. πηᾶοῦ ὅδαῃϊ, αν, 12. ΑἸ ΐπ)δ82. 12. δοδοθμδρῃδί, τιῇ- 
δηᾷ ϑοϊοϊηοῃ, πὶ 2944 ἴο ΟΣ 
δροιιΐ 3000. 

138, ΑΒίμπηδδζ, ππᾶορ Βοδοῦοδι,͵ 18. ΑΖΑΣΙ ΔΩ. 18. Φοδβοίδάδῃ, ) "ἡ 
δῦουϊ Δ. ':. 3080. ἐ 

14. Αζατὶ δὰ, πάθον Φομοβμαρμδὶ;} 14. δομδηδη, 1 14. Ῥαδάδίδῃ, ὃ 5 νῷ 
ῬΟΙΒΔΡΘ [6 ΒΔΠ|6 88 ΑἸΠη8- ΟἼγοη, ντἱ. 
ται. (2 Οἤγοη. χὶχ, 11.) 9, 10. 

15, Φοθδηδσ, ροῦθδρδ Φομοίδαα,, 1ὅ. ἷ 1δ. Ζοὰοκίαῃ, πηᾷογ 
ἴῃ [86 τοῖχτι οὗ Φοββῃ, 2 ἷ 
ΟὨτοη. χχίν. 15. ἰῃ 8126. 
Ηὸ ἀϊοὰ δὲ [6 ἃρὸ οἵ 180. 

16. Ασζασχίδι, ῬΘΤΉΔΡΒ [6 βαπηο] 16. ΑἸΩΑΣΙΔὮ, 16. Φοοϊ, πον ὈΣσίδῃ, 
ν 2150 ΒΟΉ οἵ 96- 
μοϊδαδῃ, Ὑπὸ Ψψ 88 ΚΙΠΠοα ἴῃ 
8164. 

17. Αππασίδῃ, ροσῆδρθ Αζαγίδῃ, 17. Αδίρ Π.] 17. 17. Φοίδδι, υπ6Ὁ 
πηάον Ὁ είβα, ἰῃ 822]. Ψοδίῃδπι, 

18. ΑΔ Π. πάᾶον Φοίδασμ,) 18. Ζαάοκ Π, | 18. βυᾶοβδβ. 18. Ὁυιίδε, ΓΑ ἢ Δ Σ. 
19. Ζαύοῖκ 1Π, [ κίηρ οὗ 5 πάδ}.} 19. 4] } πῆ. | 19. 0188. 19. Νουῖδα, υπάον Ηθ- 

φοκίδῃ. 
20. ὕτίδα, πηᾶον ΑΠδς, 3965. 40. ΗΙΚίΔΗ, 20. Φοίδδι, [20. ἘΡΎΣρ οὶ πηᾶοῦ 

8 
2]. δ διίαμ, [86 ἔΔΕΠῸΥ οὗ Α4.28-| 21. Ασξδυδῃ, 421. ὕυδα, 1, Βῃδ] τ, πηὰᾶον 

τἰδῆ, δηὰ ὑταη ἈΠῸ. ἴο Αχιοη. 
ἩΙΙκίδΝ. 

422. ΑΣδγίδῃ, σῖο ᾿ἱνθὰ ἴῃ 1π6] 39. ΒΟΓΑΙΔΕ, 42, ΝαΣΐδ ἢ, . ΗΙΚίδη, τὑπὰοῦ 
ἐπιὸ οἵ Ηεζοκίδι (2 Οἤ σου. Ψοεΐδῃ. 
Χχχὶ, 10.λ, 8278 
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810 ϑαςγεα δ γϑδολξ. 

8. ϑιμοοξεείοη, : 
2. ϑιοοεεδίον, 4, ϑιιοοεδείοη, ἑαλεν 

1. ϑκοοσεδίοη, ΤΗΣ Λδεοθτρφλιη ἐαλεα ἵγοιη ἐρόο  κΝ 7 τοπι ἐδε «Ἱειοϊεῆ, 
»ίαοεε οΥ ὅδε Ηοὶν πιο. 1 ρον. νἱ. 1] ὙΠΟ δ, Οδινοπίοῖε, ἐπεϊμεα 

8---1ὅ. "10. χχ ς. 10. ϑεάεν Οἰαπι, 

28. ΗΠ ΚίΔὮ, ππάος ἨοΖοκίδῃ. 28. ΦοδοζΖδάδῖ, 238. Οἀθδ8. 98, Ασαγίδῃ, πηᾶονῦ 
Φοδβοίαἰκίπι δηὰ 
Ζοαοκίδῃ. 

924, ἘΠΙαἰκῖπι, οὐ Φορκίτω, ππᾶοσ] 234. Φοβδαδ. 24, αι δι. 94, Φο οζαδκ, δϑῖοσ 
Μαμδββθῇ, δηὰ δὲ {86 {1π|0 18:6 ἰακίης οἵ 
οὔ 860 δίορχο οὗ Βοείδυ]ϊ8, ἴῃ Ψογυδβδί θη. 

᾿ 3848. Ηδ οοπεηποἃ ἴο ᾿ἶνο 
ὩηᾶοΣ Φοδίδῃ ἰο 3380, δβπὰ 
Ἰοῆροσ. Ηο 18. 4180 ο8116ἃ 
ΗΝΚΙαΒ, (Βαγπςὶ ἱ. 7.) : 

25. ἡ τίσι ῬΕΠΙΑΡΕ Α ἰυύπαν, 186 25. ΗΙΚίλη, | 25. 9368:8, βοὴ οἵἉ 20- 
{Π0 οὗὨἨ βοσγαίδῃ διὰ οἵ παάδκ, δῇοσ (Π6 

ΒαΓΌΟΗ. ΘΑΡΕνΙΕΥ. 
26. ϑογαίδῃ, 1.6 1αδὲ Εἰ χἢ ῥγίοδί 26. βοσδίδι, 

Ὀοΐοτο (16 ΘΔΡΟΠΥ ; Ριΐ ἴο 
ἀδβϑῇ ἴῃ 8414. 

97. Φοζαάδκ, ἀυτίηρ (6 σεαρίϊ- 2. Φοζδᾶδκ. 
ΥἹΌΣ ΟΥ̓ ΒΔΌΥΙ]ΟΙ, ἔγοιῃ 84] 4 
ἴο 8469. 

948, Φοβῆπα, ΟΥ 968618, [)6 Βοῃ οὗὨ 
Φοζαᾶβκ : δο τοϊσηρα ΤΌΪῚ 
ΒΔΡΥΪΟΣ ἰῃ 8468. 

98, “92680}8, ΟΥ 
Ζοβῆσδ, 

Τὴοθ 7οοισίπρ' Ζιιοσοδεὶοη ἐς οοἰϊδοίοα ὕγοπι Ἐζγα, ΝΝελοηιαλ, απ “οδερλιμ. 

29. Φοδοβίη), πη ον [86 τοῖρῃ οὗ ΣΧΟΓΧΟΒ, 
2οβ. Απὶ, 1. ̓ ἰ, 6. δ. 

80. ἘΠ αδῖΡ, Φοδϑῖθ, οσὐ Ομιδδβῖίν, πηᾶθν 
ἽΝΟΒοΙιἱΔἢ, Α. Μ. 8550. 

81. “οϊδάδα, οὐ δυάα, ΝΙοῖ, χὶϊ. 10. 
852. Φοπδίδβῃ, οἵ ΦόΒῃ. 
883. ὕλδάπα, οΥ Φεαδάυδβ, ο γχοοοϊνοα 

ΑἸοχδηάοσ [06 ατοδξ δὲ 96 Γβδ]οῖ ἰη 3672, 
διὰ ἀϊοὰ ἴῃ 8682. 

84. Οπίαϑ 1. τηδὰθ Βῖρὶ Ῥγίθδὶ ἴῃ 8681, 
Κονεσπθά 21 γϑδσβ, δηά ἀϊεοὰ πη 8702. 

85. δίπηοη 1, οΔ]16α 186 “68, τηδάθ ΙΡὮ 
Ῥτίοβὲ ἴῃ 3702 οὐ 8708, δηὰ ἀϊοὰ πῃ 5711. 

86. Ἐ]οΔΖΑΥ, τδᾶὰθ ἴῃ 3712. ὍὍπάοΣ (δ ΐ8 
Ῥοηα8᾽ 186 ἰτϑηβἰδἰιίοη οὗ [πὸ δοριπερίης 18 
Βαϊὰ [0 πᾶνθ ὈΘΘῺ τηδᾶς, δρουὶ [06 Ὑθ8Σ 
8727: Ὠ6 ἀἱοᾷ ἴῃ 9744. 

ὙΜΔμαΒϑΟΝ, τηθἂο ἰῃ 3745, αἀἱοὰ :η΄ 

. Οηΐδβ ΠῚ, τπδᾶὰθ ἱπ 8771, ἀϊοάὰ ἴῃ 

. Βλου Π.,, δὰθ ἴῃ 3785, δηὰ ἀἱοᾶ 
ἴῃ 3805. 

40. Οπίδβ Π]., τηδάδ ἴῃ 8806, ἀεροθεᾶ 
8829, ἀϊεὰ ἴῃ 85884. 

41. “2808, ΟΥ 9880}, Ιη8Ὧ0 ἴῃ 8880, ἀ6- 
Ῥοβοὰ 1η 8388]. 

42. Οπΐδδ ΙΥ͂., ΟἸΒοτυνδο οδ] ]οἃ Μοποίδιιβ, 
τρδὰο ἰπ 3832, ἀἰεὰ ἰῃ 8842. 

48. Τισβἐπιβομαθ, υἱοοσεγοιί οὗ Μοποΐδιβ, 
ΚἸΠοὰ ἱῃ 8884. 

44. ΑἸοἰτλτδ, ΟΣ δεϊπηαθ, ΟΥἨΎ ΦοΘΟ τ, 
Σζοδᾶο ἰη 3842, ἀϊοὰ ἱῃ 3844. 

45. Οπίδ8 ἡ. Ηὸο ἀαϊὰ ποὶ οχοσζοΐβο. δἷ8 
Ῥοπιϊδοδία δὲ Φογαυδβαίοση, αὶ στοσοα ἰηΐο 

ἘσγΥρῖ, νοτο ἢ ΡῈ} [86 ΤοΙαρ]6 Οπΐοι ἰπ 
8854. 

40. διὯὰ89 ΜΑροΔΌεΘΌΒ, τεβίοσεὰ [86 δἰ ταῦ 
δηᾷ [86 Βρογίβορθ ἰῃ 3840, ἀϊοὰ ἰῃ 3848, 

47. ΨΦοπεαίμδῃη, 86 Αϑιηοῃδοδη, Ὀγοῖδοσ ἴὸ 
9ι.ι85 Μαοοδθεθαβ, ογοαίθὰ δἰρἢ ὑχίοδε ἰῃ 
3843, δηὰ ἀϊοά ἰη 3860. 

48. δίπηομ ΜδΟΟΔΌροΙΆ, ΙηΔ6 ἰῃ 8860, 
ἀϊοὰ ἱπ 3869. 

9. 9ομπ Ηγτγοδηιδ, τη846 ἴῃ 8869, ἀϊοὰᾶ 
ἴῃ 3898. 

ὅ0. Αὐδίορυ]α8, Κίηρς δηὰ ροπεδ᾽ οὗ [80 
οννε, ἀϊοᾷ 3899. 

5]. ΑἸΟΧΑΠΟΥ Δ 608, αἷδὸ Κίηρ δηᾶ 
Ῥορεθ᾽ ἀπτίηρ, 27 γθαγα, ἔγοπι 8899 ἴο 8996. 

δῶ. ἩΥΤΟΔΏΤΙΒ Ἧὰ8 σῇ ῥγὶθδῦ (ὉΓ {86 
ΒΡδοΘ οὗ 32 Υρδῖ8 ἴῃ [06 ὙΠ0]6, ἔτοσῃ 3926 
ῖο 8958. 

58. Αὐἱδίοδυϊυβ, Ὀσόῖβοῦ ἰὸ Ηγγοδπαβ, 
πϑιγροὰ (πὸ Εἰχῇ ῥχίοδιβοοὰ, δηὰ δμοϊὰ ἰξ 
[ὮγΘΘ γοϑγΒ δηὰ [ἰχ66 ΣΤ ΟΠ (8, ἔσοσῃ 3985 ἴο 
3940. 

δ4. ΑΠΗρΡΟΠα8, Μἷ8 80}, αἰβὸ πβυσροὰ [0 
γίοβίμβοοὰ ἴῃ ῥγοϊπάΐϊοθ (ὁ (86 τἱζαῖ8 οὗ 
ὙΓΟΔΗΏΒ, ἀπιὰ ροδϑοεδϑα ἰδ [ῸΓ ἴὮγΟΘ γεδγθ 

δ ἃ Βούϑῃ τ] 8, ἔγοια 3964 (0 3967, ψΠΘη 
Ἦθ γ,ᾶδ ἰδίκθη ὉΥ͂ βοβίπιβ. 

δδ. ΑἼΔΗΘΕΙ οὗ ΒΑΌΥ]ΟΗ, πιδᾶο Βἰρἢ ῥγὶοδὲ 
ἘΥ Ηογοᾶ ἰῃ 8968 1{1}} 8970. 

δ6. ΑΥΒΙΟΡΏ]πδ, [πὸ ἰδὲ οὗἩ ἴ86 Αδβιηο- 
ὨδΆΠΒ: ἢ6 ἀϊά ποῖ ΘΠ ΟΥ̓ π0 ρΡοπιϊβοδίο ἃ 
Ὑ016 γοΑγ. Ηδ ἀϊοὰ ἰὴ 3970. Απβϑποαὶ 
Ὑ88 τηϑθ ὶρὴ ῥχίοδῦ ἃ δοοοῃᾷ {πιο ἴῃ 8397]. 

δ. “6818, [86 ϑοὴ οὗ ῬὮΔΟΙΒ, ἀοροδοϑὰ ἴῃ 
8981]. 



ΟΥΓ ἐλε Ηισὰ ῬΥίοδί. 811 

ϑ'μοοθδείοη 07) Ἡρὴ Ῥγίοείς αὐδΥ ἐλε Οαρίϊοϊέψ. 

δ8. ϑπηοῃ, βοὴ οὗ Βορίῃιβ, πιδᾶρ Ὠἰσῇ 
Ῥιίοδὶ ἰπ 3981, ἀοροδοὰ ἰπ 8999. 

59. Μαιΐδδ, δοὴ οὐ ΤὨΘΟΡὮΣ].8, τηδᾶθ 
ἱρὴ ρῥυίοδὲ ἰῃ 8999. ἘΠ|6ῚῚ Ῥαϑ δ 8ι}- 
τυϊοὰ ἴῃ Ὦ]8 ὈΪδοθ [ὉΓΣ 8 δ , Ὀδοδιιδθ οὗ δη 
δοοϊάρηῦ ἴμδὲ μαρροπϑαὰ ἴο Μδεδβ, τ ὶ ἢ 
ἰπάογοα Ηἷπλ ἴγομλ ΟΣ ΟΣ 18 ΟΠοΘ 
{πὲ ἀΔγ. 

60. ΨοδΖϑυ, βϑοῃ οὗ ϑίπιοῃ, βοὴ οὗ Βορίδτϑ, 
τοδὰς δἰ ἢ ῥγίϑδὲ ἰῃ 4000, (Π6 γοβϑδσ οὗ [6 
Ὀἱγι οὐὗὁἨ ΨΦ6δ5ι5 ΟἸτίδι, ἔουΣ γϑασβ Ὀθίοσο [86 
οὐπιτπθηοοηθηΐ οὗἉ [Π6 νυ χὰ ΟΓα. 

61. ΕἸ] οΑΖαγ, Ὀσοίμοσ ἰο Φοδζασ, τηδᾶθ Ὠἰσἢ 
Ῥτγίοδυ ἴῃ 4004, οὗἨ Ομγίδὶ 4, οὗ [86 νυϊραῦ 
Οζα ἰ. 

62. Φεδιι8, δοη οὗἁ ϑ'δῃ, τηδᾶδ Εἰρἢ ῥγὶθϑὲ 
ἴῃ [86 Υοδγ Οὗ [86 γψΌ]ρΡᾺΓ ΟΓα 6. 9Φ0828Γ γγ͵88 
ΤηΔ 86 8 Βεοοπά {1πὴ0 ἴῃ 7, Δηα ἀοροθοὰ ἴῃ 18. 

68. Αηδῃυβ, 80ῃ οὗ ὅϑοῖδι, [ὉΣ 11 Ὑϑδγβ, 
ἤἴγοται 4016 ἴο 4027, οὗὁἉ [πὸ νυϊρασ οσὰ 34. 

64. ἸΒῃτηδοῖ, ϑοὴ οὗ Ῥῃδθὶ, ἰῃ 24. 
65. ΕἸΘΑΣΑΙ, βοὴ οὗ ΑἸ ΔΏΉΌΑ, τπηϑθ ἰῃ 94. 
66. δὶ πιοη, βοῃ οὗ δι παι, ταδᾶθ Ὠἰρ ἢ 

Ρτῖοεὶ ἴῃ 25. 
67. Φοδορῆ, βυσῃηδιηθὰ (ἰδία ἢ 88, τηδὰ6 ἰῃ 

96, δηα οοπιϊηθσρα 1}}} 85. 
68. Φομδίμδη, θοὴ οὗ Απδῆτϊβ, τϑᾶὰθ ἴῃ 

85, δηἀ οοπιϊηποα []} 87. 
69. ΤΒΟΟΡὮΙ]υ8, βοὴ οὗ Φοηῃδίμδη, τηϑὰθ 

ἷη 87, διὰ οοπεπυθρά 11]1 41. 

70. δίιηοη, δΒυγτηδπιοὰ Οδηϊπασιδ, δηἃ βοη 
οὗ δου Βορίδβ, γγδβ σοδὰθ εἰσ υσχίοδὲ 
ἴῃ 41. 

71]. Μαιίδ8, δοη οὗ Απδημ8, τηϑὰδ πἰρἢ 
Ῥχίοδὶ ἱπ 42. 

7ῶ. ἘΠομΘΌ8, ταδΔᾶο ἴῃ 44, δΔηὰ σοπίϊηυρᾶ 
111 45. διηγοῦ, βοῇ οὗ Οδῃιδασιβ, γ88 8 
βοοοπὰ {1π|606 τηλθ Πἰρἢ ῥχίοβὶ, Δ.Ὁ. 4δ, δὰ 
ἀοροβοά 116 βαπιὸ Υ08Γ. 

78, Φοδορῇ, βοὴ οὔ Οδβῃθῦβ, τγᾶδ τηθθ 
σι ῥγίοϑὶ ἴῃ Δ. ἢ. 4δ, ε}}} δ7. 

4, Απδηΐδβ, ἐδ 8οὺ οἵ Νοδοάδσῃβ, νγ88 
τηδο ΒΙρὮ ῥυίοβί ἰὴ [Π6 Υὸδγ οὗ [6 νυ ῦ 
6γα 47, δῃὰ δηὐογοὰ {Π6 ῥγἱοβιῃσοὰ 111} 69. 

75. ΙΒΙΩ86) 88 ογἀδί θα Ὠἰρἢ ῥγιοδὲ Δ. ἢ. 
68. 

76. ΦΔοβορῇ, ϑυγηδτοϑὰ Οδδθοὶ, ἰῃ 68. 
77. Αμδησβ, 6 Βοη οὗ Αῃδηπβ, ἰῃ 68. 
78. Φαδι8, [6 Βοη οὗἨ Αὔδῆπα, ἰπ 64. 
79. Ζ7265808, [6 θοη οὗὨ ΟἰΔΙΏ4116}, ἰῃ 64. 
80. Μαιίῖδβ, (μ6 δοῃ οὗἩ ΤΒΘΟΡὮ 8, τ88 

τηϑᾶο Ὠἰρσὰ ῥχίθδὲ ἰῃ 186 γϑᾶσ οἵ [80 νυ σαν 
ΟἸ γίβείδη οσγα 70. 

81. ῬΠδηηΐαβ, ἐπ6 δΒοῃ οὗ ϑϑαιηποὶ, γδϑ 
τοδὰο ἰσἢ ῥγίοβυ ἱπ ἴπ0 γοαᾶῦ 70, ἐπ νοὶ 
Υ̓ΘΔΥ ΦοΓΌβδίοη δηὰ 106 ἴθι} ]9 σογῸ ἀθ- 
διτογοὰ ΌὈΥ [Π6 ΠοΙηΔη8, δηὰ ἃ δηλ] ρμοσίοὰ 
Ὑ88 Ραΐ ἴ0 [860 ΦοΟΎ 8} ῥγιοδιμοοά. 

ΟΥ̓ τόδ ψῆὸ ἀἰβοβαγροᾶ (86 ἔπποίϊομβ οὗὨ μῖρἢ ῥγιθδὺ ἀυσίηρ {86 
ἀθοῖπα οὗ {π6 «6188 ΡΟ γ, [ΠΟ ΓΘ ἅτ {πῦ0 ρδυ ΠΟΙ] ΔΥΪΥ τηθη ]οποα ἴῃ 
1:6 Νὸνν Τοβίαταθηΐ, πϑλοὶν ΑΝΝΑΒ (Φο ἢ χϑλ, 18. ; Αοίδ ἴν. 6.) 
Δη4 ΟΑΛΙΑΡΗΑΒ. (Με. χχνὶ. 8. δ7.; ἢ συ. 18. 24, 28.) ΤῊΘ 
ΟΥΤΩΘΓ 18 ὈΥ “οβϑρῆυβ οἈ]]16α Απαπαβ, οὗ τ 1οἢ πδῖὴθ ΑΠμΠ88 18 8ῃ 
ΔΟΣΙαρτηθηΐῦ : (16 Ἰαύίου Ὧδ6 64118 «“οβαρὶι, ᾿πυϊπηαί!πρ' 4180 ὑμπαὺ ἢ6 νγδϑ 
Κηόση ὈΥ [86 παῖηα οὗ Ο(ὐδίδρμαδβ ἊΑμηδβ δη)]ογϑα [16 βρη αν [6]1- 
οἵγ (τοὶ ᾿παἀθοα μδα ΠΟΥΘΣ ΒΑΡΡΘμΘα ἴο ΔΥ͂ οἴμοσ οἵ {μ6 “6188 
ΒΡ ῥυιθβϑίβ), ποῦ οῃἱγ οὗἨ δανιηρ ᾿Ιμ2861 Βο]4 [6 Βυργθπια ροῃίῆοαὶ 
οἴἶπιοα Ὁ τϑην Ὑὑθᾶγθ, Ὀαὺ α͵80 οὗ ββοὶπρ' 1ἃ Π]]6α ὈΥ βϑυθγαὶ βιυοοθββοῦβ 
ουῦ οὗἁὨ ΗΪ8 οὐ ἴδγαγ, να οὗὨ ἰῃϑηλ Ὀεΐηρ Εἰ8Β 80Π8, δηὰ οἴμοῦβ ὨΪδ 
8Βοη8-1η-ἰατσ. Ηρμοο, δἰ βουρῃ μΠ6 γα ἀορτῖνοα οἵ {π6 Πιρὰ ῥγιθβῦ- 
Βοοα Ὀγ (86 Βοχηδῃβ, Β6 δϊσσαγαβ οοππυθα ὕο ἴα [86 ΑΥ̓͂ ΒΥΤΆΥ͂ 
ἴῃ {Π6 Δαταϊηϊδίχαίλοη οὗ (Π6 “6 Ὑ]8} αἰἴδιτΒ ; πα 18 γεαργεβθηΐθα 1η [86 
ΒΔΟΓΘΩ͂ Ὠϊδίοσυ, ἰοροίθοῦ τ ΟΔἰΆρ 88, 88 θϑὶηρ ομιοῦ ῥσχιοϑὺ δπα ὁχ- 
ΘΙΟΙΒΙὨρ' ΒΆΡΓΣΘΙΙΘ ΔΌΪΒΟΥΙΥ. 

ΙΝ. Ναοχύ ἰο {6 1,ον1ΐθ8, ρυϊθβίβ, απα Βὲρἢ ργιθϑίβ, {π6 ΟΕ ΕΙΟΕΕΒ 
ΟΕ ΤΗΒ ΞΥΝΑΘΟΘΌΒ ΙΏΔΥ δ6 τηΘη ]οπΠ6α ΒΟΓΘ, 88 ὈΘΙηρ᾽ 1ῃ 806 ἄσρτοθ 
ΒΔΟΓΘ ΡΘΙΒΟῺΒ; ΒΙπ06 [0 ἰβθῆχ γγχὰβ δΘοῃβαρα [Π6 βιιρουϊηθηάθποο οὗ 
{Πο86 μίδοθβ ὙΒῚΟἢ 6,6 δοῦ δρασὺ [ῸΓ Ῥσδυοσ δηα ᾿πβίγυοίΐοη. ΤΟΙΣ 
Τυποζομβ δῃα ρούγοῦβ βανθ Ὀ6θὰ ἔ]]Ὺ βἰδίθα ἴῃ Ρ. 278. φμρτὰ. 

Δ ΊαΚα Σἰ, 2.) Αοἰδ ἷν. 6. [πῃ 1{κὸ ἸϑΉΠΘΓ Φοβορθαβ (46 Β56]]. Φαἀ. 110. 1ἱ. ο. 12. 8 6.) 
Ηΐδεοβ Φοπδίμβδῃ, νῆο μδὰ Ὀθθη Πἰχἢ ῥγίοδι (Απιίᾳ. δπἀ. 11Ὁ. χυ , 6. 4. 8. 8.), δη ἃ γΠο 88}}} 
οοηπυρά ἴοὸ ροβϑοϑθ ρτοδὶ δυϊποσ Υ, Ὀοίογο Αηδηΐδδ, ψἢῸ δ᾽ ὑπαὶ πι6 ἀἰδβοπαγροᾶ 189 
ἔαποι]οη8 οὗἩἨ δογοσζοίσῃ ροηῃῆ, (Αϊ, ΨΔυὰ. 10. Χχ. ὁ. ὅ. ὃ 2.} 8.66 δ[8ο 1υδγάμοσ᾽ 8 Ογϑὰϊ- 
ὈὲΔεγ, ὈΟΟΚ ἰ,. ο. 7. 8 1. δαὰ ὈΟΟΚ 1, α. 4. (Ὁ ΟΥΚΒ, γο], 1, ΡΡ. 148, 888---889.) 
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Υ. Τίιαὸ ΝΑΖΑΒΙΤΕΒ (88 {π6ὸ Ἡοῦτον πογὰ ΝαΖὶν ᾿π}ρ0]}168) γγογθ Ῥὸ τς 
ΒΟΏΒ βαραγαίθα ἔγοτῃ {Ππ6 86 οὗἉ οογίδίη (Πρ, δηα βοαποβίογα οὐ οοη- 
Ββθογαίθα ἰο ϑιονδῆ. ΤΉΘΥ ΓΘ ΘΟΙΩΠΊΟΠΙΥ ταρΓαθα 459 Βαογθα ρδΥβοῦβ: 
8 ποτα οὗ [ποῖ Ἰηδίϊαΐθ ν7}}} θα Τουμπα ἑη)ὰ ἴὰ ΟΒαρίος Υ. β'ϑοί, 1. 
δ Π|. 2. 

ΥΙ. Τὸ ΒΕΟΗΑΒΙΤΕΒ 8.6 ὈΥ ΤΑΔΗΥ͂ ὙΥΙΓΘΥΒ ΘΟΠΒΙ ΦοΓΘα 88 ἃ 0[888 οἴ 
ΒΟΙΥ ῬΘΥΒΟΏΒ, ὙΠΟ, {πὸ [ῃ6 Ναζαγιΐθβϑ, βαραγαίθα {μποιηβοῖνϑϑ ἔγομι {Π6 
γοβὺ οὗ {μ6 “608, ἴῃ ογάδσ ὑπαΐ (ΠΟῪ ταῖρῦ Ἰοδα ἃ τόσα ρίουβ 1186. 
Βυ 8 18 ουἀΘὨΕΥ ἃ πιϊδίαϊκο ; [ῸΓ ἰΠ6Υ 6 Γ6 ποὲ [βγϑβ 168 ΟΥ “6078, 
βθυΐϊ Κδηϊῦοβ ΟΥ Μιαϊδηϊίοβ, ψἢο υδοα ἰοὸ ᾿ἷνα ἴῃ ἰθηΐβ, δηᾶ ἰγάνουβθ 
186 Θουμίτυ ἴῃ ᾳυαϑὺ οὗ ραβίυσο ἴοὸσ {πον οδί]6, δ 6 ΝΑ αίπδη 
Ατὐδὸβ δποιθηίυ ἀϊα, δα 88 86 χηοάοσηι Αὐβϑθίδμηβ, δπα Οτλ-  αΐαγβ 
(ον Ταγίασβ 1) 8|}}} ἀοθ. ὙΠΘΙΓ ΤΠ ΠΟΣ οὗἉ ᾿Ἰνίηρ' νγγαβ ποὺ [86 χϑβυὶύ οὗ 
ἃ Το] σίου ᾿πβίλζαϊθ, Ὀαῦ ἃ ΤΊ Γ6 οἷν}]} ογάϊπαποθ, στουμάθα ἀροη ἃ π8- 
ἰϊομπαὶ ουδίοι. ΤΠΟΥ ἀογινοα {πο ὶν πδιὴθ ἴγομχ ἐοπϑαδὺ [Π6 βοῃ οὗ 
ἘΠ ΟΒΔΡ, ἃ τλδῃ οὗ δηλ ποηῦ Ζθαὶ Ὁ {86 ρυγα τοσβῃρ οὗ (ἀοα ἀραϊπδβί 
1Δο]αίγΥ, 80 δβϑιβίθα ἰπρ' θα ἴῃ ἀοϑίγογίηρ (π6 Βουδο οὔ Αμδὺ δπᾷ 
{πὸ νου ρροῦβ οὗ Βδϑὶ. (2 Κιηρδχ. 1δ, 16. 23.) Τὸ γγαβ ἢθ ψγ8ο ρᾶνϑ 
[Π6 τὰ]6 οὗ 11ξ6 ἴο Π18 σμ] άγθη πα {Π6 1} Ροβίθσιυ, ἡ Β1οἢ 18 γοοογάθα 
Ὀγ ἰδ6 ῥγορμοῦ Φ ογθαιῖδα (Χχχν. ὅ----Ἴ.}); απᾶ ψμιοῖ οομπβιβίβα οὗ {πο 856 
ἴπγαθ δγίιοϊοβ: 1. Τμδῦ ΓΠΘῪ βου ἀσπὶς πὸ σπῖμο; 2. Τμαῦ {μον 
Βῃου α ὨΘΙΠΟΥ ῬΟβΒθ88 ΠΟΥ ΟΟΟΌΡΥ ΔΠΥ͂ ΒουΒ68, 6148, ΟΥ ΥὙἹΏΘΥΑΓᾺΒ ; 
Δηᾶ, 8. Ταῦ μον βμουα ἀνγ6}1 ἴῃ ἰθηΐβΌ [πὸ {Π686 σορυ]δίομϑ Π6 
ΔΡΡΘΔΓΒ [0 Βαν ἢδα 20 τοϊϊρίουβ, θυῦ ΓΔΘΓΘΙΥ ἃ Ργυ θη δὶ 16, ἃ8 18 
Ἰητηδίθα 1ἢ {Π6 ΓΘΆΒΟῚ 85 ση θα ἔοσ {86}, νἱΖ. μαΐὺ {ποὺ ταϊρὺ ᾿ῖνθ 
ἸΩΔΗΩΥ͂ ἀΔγ8 ἴῃ {86 ἰαπα ὙΏΘγα ΠΟῪ ἡ ΘΓ βίδηρουβ. πᾶ βοῇ, Ἰὴ ἔδοῖ, 
νου] θ6 [86 παίυσαὶ ΘΟ Βα θη66 οὗ {μοῖν Ἰαπιρογαῖθ ἂδπα αὐϊοῦ πιο 6 
οὗ ᾿νίησ. Οκ {86 ἢχϑὺ ἱπνδϑίου οὐὔ ΝοθυομδάμθΖζαν, τι ᾿πίθηΐ ἴο 
Ὀοβίορθ «6γυβα] θα, {π686 ἘΘΟΠΑΡ 68, ρρυθμομαϊηρ {ΠΘῃΊΒ6 ᾽ν 68 ἴῃ 
ΤΊΟΓῈ ἀδηροῦ ἴῃ [86 ΟΡΘἢ Θουπίσυ, οδπμα [0 «ΘΓ Βα] θὰ ἔοσ βαίθίυ : ΒῪ 
1.686 ρΡθορὶβ ἀἀοά Σπἰθπαδα ἰο οομνίηοο {(Π6 {6 ν)7]18 οὗ 18οῖν ἀἸΒο Θά! θμοα 
ἴο δία ; δηᾶ, ἐπογοΐοσθ, 6 ογάδγοα ἢΪ8 ρχορμοὶ « ογθμλδῃ ἰο Ὀτῖηρ' 
{Π6 πὰ 0 δὴ δραγίπηθηῦ οὗ {Π6 ἰθιαρ]θ, δηα ἰθογο οθυ ἰῃθπὶ Ὑ]π6 ἴο 
απ : πο θη {ΠΟΥ τοίαδαα, οἢ δοοουῃηί οὗ 118 θαϊπρ' ΘΟΠΥΓΑΓΥ [0 
{πο ῖν 1ηβθ αΐ6, τ ὨΙΟΝ {ΠΟῪ πόνοσ μδα νἱἹοϊαίοά, (ῃ6 ρῥτγορμοῖ, αἴογ ἀπ 
οομημλθηἀδίοη Οὗ {Π61} οὐρα θποθ, αὐ ἀγοββοα [ἢ «608, Δηα γορσοδομρα 
{πο 0 ογ (οὐ Β ΡΘΟΌΪ ΑΓ ΡΘΟΡΪΟ, ἴῸΓ θαϊηρ' 1688 οὐβοσνυδηῦ οὗ 8 
Ιανγβ, ἰΒδὴ {8686 ροοῦ Ἐδομα 1685 ἢΔα θδ6θὴ οὗἁὨ {δ ᾿π πηοίϊομβ οὗἉ {6} 
ϑηοαβίοσ, (6 Γ. χχχν.) ΥΥ̓Βογοίοσα “ϑβονδῃ ἀδοίαγοβ (νοσ. 18, 19.) 
ἰπαΐ, δόσαιι8ο ἐδλε Ποολαδίξος λαα οδεψοά ἐς ργεοορίβ 9. ϑοπαααῦ ἐξεῖν 
 αίλεν, ἐλογείογε Ψοπαάαῦ εΠοιια ποέ ιυαπέ α πιαπὶ ἴο 5ἰαπά δείοτο λΐηι ΚΤ 
εὐεγ.2 ΤῈ ΒΘΟΠδθιίαβ ΠουγΒῃα 88 ἃ δσοταπι τὺ ἀθουῦ οὁπ6 Ὠαπατοά 
δ οἰ Υ ὙΘΆΣΒ, ΘΠ Ὑ76ΓΘ ΒΕΡΡρΟΒΘα [0 βανθ Ῥθθὴ ἀϊβρθγβϑα βῇδενσ [88 
ΟΔΡΌΥΙΥ ; Ὀαὺ τηοάθσῃ ἔγάυθ! ]οσβ μᾶνα ἀϊβοονοσοά {ποθ ῖγ ἀθβοθηάδῃϊβ 

1 806 Μιβ. Ηοϊογηοβ8᾿ 5 Νοίδβ γοϊδίίηρ ἴο (6 ΜΑΠΠΟΥΒ δηὰ Οὐδίοτηβ οὗ [86 Οτίτη- Τα ΑΓΒ. 
Τουάοῃ, 1821. 12πι0. 

3 ΤΑΙ 5 ΑΡραγαῖυβ ΒΙ ] 1 οα8, νοὶ. ἱ. Ρ. 328. ΜΊΠ86118᾽ 8 Οὐτημλθηΐδσίθβ οἡ ἴμ6 [δ οὗ 
Μόοθεβ, νοΐ. ἱ, Ῥρ. 327, 328. Μοάρβ  ουκθ, Ρ. 127. Οαἰπιοῖ, Οουατηθηΐίδιγο 1 ὐέγα]ο, 
ἰοπ6 Υἱ. Ρ. χΥἱ. Ὑο τϑϑδᾶον Μ1]1 βηᾶ δὴ ἱπβυγποίίνο ἀϊβοουγθο οι [0 ἰβίογυ οἵ ἴμ0 Ε6- 
οὨΔΟΙϊ65 τὼ Ὦχσ. Του ηδόη Β Ῥ ΟΥΚΒ, νοὶ]. ἰΐ, Ρρ. 215---225. 



ϑαογοά Τῆλίηρ. 818 

ἴπ ἃ ἐγῖρε οἵ Βεδουΐη Αταρϑ, τ 8ὸ ἀνγ76}} ΔΙοπα ἴῃ ἐμ6 νἱοϊπιὴν οὗ Μοοοα, 
Δα ἀγ ο41164 Βοηὶ ΕΚ ΠΑΙΌΣ, οὐ [89 8δοῃβ οὗ Ε βδὶν ([Πδΐ 15, οὐ Η 6 θ61), 
ΤΠΟΥ σομίπυθ ἴο ΟὈΘΥ͂ {86 ᾿π͵αποίϊοπβ οὗ {ΠῸ6]0 δησοδίοσς. Βθομδῦ. 
“70 {18 τιοσηϑθηῦ ΠΟΥ͂ αὐ πὸ Μἶμ6, δηὰ Πᾶνα ποῖον υἱπουασα, 
ΠΟΙ 6]4, ποῦ 8666 ; ναΐ ἀνγ6}] 1Κὸ Ατδρϑ ἴῃ ἰοηίθ, πα ἀγὸ ψϑηαοσιην 
ποιηδᾶθθ. ΤΉΘΥ Ὀ6]ΙονΘ δηα οὔδβοσνο {π6 ἰὰνν οὗ Μίοβοβ Ὀγ ἰγδαπίοη, 
ἴον {ΠΟΥ ἀγα ποῦ 1ῃ ροβϑϑβϑίοη οὗ (6 υειτίθῃ Ἰανγ.ἢ} 

ΥΙ1. Τμθ ῬΕΟΡΗΕΤΒ Μ6Γ6 ΘΠ] ΠΘΗΕΥ͂ ἀἸβερΒΠ64 Δηιοπρ' (Π8 ρ6Γ- 
, ΒΟΙΒ ΒΟΟΟΙΠ θα ΠΟΙΥ ὈΥ {Π6 «678 : (Π6Υ Ἴ6ΓΘ ΓαΙΒοα Ἂρ ὈΥ̓͂ ἀοἂ ἴῃ δ 
ΘΧΊΓΛΟΓΟΙΠΑΤῪ ΤΟΔΏΠΟΥ [ῸΣ 6 ρου οσιμδμοα οὐ [86 τηοβέ βαογϑᾶ ἔππο- 
οπθ. Οὐ ΡΊ ΠΑ ὉΠΟΥ͂ ὙΟγα ΟἈ]]6α ὅ8εογ8: ὑμουν ἀϊβοονογοα {μϊηρθ 
γοί αΐαγο, ἀροϊατοά {η6 Μ1}}} οὗ (ὐοᾶ, δπὰ δῃηπουποθα ὑπ6ὶῦ αἰνὶπθ 
τηθβδαροδ, Ὀοΐ᾿ ἴο Κίηρθ δηα ρθορ]θ, τὶ 8 οομδάοσποα δηὰ ἴγεθάομι 
{μδὺ οοὐ]ὰ ΟὨΪΥ Ὀ6 Ρτγοαπορα ὈΥ {6 δσοηντοίϊοη {μαῦ Π6Ὺ πογο πα θοα 
δ ΠΟΥΙΒΘα ΠηΘΒΒΘ σ 5 οὗ “Φ6ἤοναῃ. ΤΠῸ ρΙΝ οὗ Ργοόρῃθοῦ τγῶδ ποῦ 
ΔΙ ΤΑΥ8 ΔηΠΟΧΟα (0 {π6 ῥγιθϑίῃοοῦ : {ΠΟ τῸ Ὑ6ΥΘ ῥΓΟΡΠοῖβ οὗ 4}1 {86 
{Π1068, 6δηαἃ δβοιηθομπηοβ οσθῃ διηοηρ (86 (ἀμ ]68. Τὴ οὔἶοα οὗ ἃ 
ῬΙΟΡΒοὺ γγὰ8 πού οομῆηθρα [ο {86 ργϑαϊοίίοη οὗ διΐαγο ονθηΐβ; 1Ὁ τγα8 
{μοῖν Ῥγουηοα ἰο ᾿πβίσιιοῦ [Π8 Ρ6ΟΡΙ6, δῃᾷ {μ6 0 Ἰηἰδγργοίβα (ῃς αν οὗ 
ἀοά : ἢεποθ {Π6 νογὰβ ργορἦλοὲ ἃπὰ ργορῆδονψ Ἀγ6, τη ΤΏΔ ΠΥ ΡΑΒΒΑρΡῸΒ οὗ 
{86 δΘογρίυγοδ, ΒΥΒΟΠΥΤΊΟΙῚΒ ὙΠ Ἰπ οΥρσθίου οὐ ἑθδοθου, πα ᾿πίουργο- 
ἰδίου ΟΥ̓ Τοδοπίηρ. [Ὁ 18 Ὁπαπι ΓΔ ΟἸ ΒΥ ἀρτοοα θοΐδ Υ «6.78 δηὰ 
ΟΝ τ βδηβ {παῦ ΜδΙδοΩὶ νγχὰ8 {86 ἰαδὺ οὗ [06 Ῥγορἤῃοίβ ὑπᾶοὺ {π6 ΟἹά 
Τοβίδιμθηΐ αἰ Βροηβδοη ; δηα ἰὖ 18 8. ΤΘΙΔΑΥΚΑΌ]6 ἔδοί, [παὶ 80 Ἰοῃρ' 88 
πο ΓΘ ΤΟΥ 6 Ῥγορἢοίβ διροηρ {Π6 “678, ἸΠ6Ὺ 66 πού αἰνιἀθα ὮὈΥ δβϑοΐβ 
ΟΥ ΒοΓΘΒῖ68, ΑΙ ΒΟΌρΡἢ {Π6Υ οἴθα [6}] Ἰηἴο ἸΔοἸαίτγ. ΤὨ18 οἰγουμηδίϑηοθ 
ΤΩΔΥ͂ (ἢ 6 δοσουηοα [Ὁ :--- ΑΒ [86 ῥγορβοίβ γϑοοϊνϑα {Πποὶν δοσησαυ- 
ΠΙΘΔΏΟΙΒ οὗ (86 ἀϊνίπο νὑ}}} ἐπυπεαϊαίοῖψ ἔγοτα (ἀοα ἰτηβο] , {Π6 6 ντδβ 
ΠΟ Δ] οΥπαῦνο ἰοῦ ἰὴ6 «678: ΟἸἴΠ6Γ 186 Ρ6ΟΡ]6 τησβύ ΟΌΘΥ {π6 ῥσὸ- 
ἄμα Δα τϑόϑῖνο {Π61} ἱπίοσργοίδι οηβ οἵ {Π6 δ, ΟΥ̓ ΠΟ ἸΟΠΡῈῸΣ 80- 

ον]οᾶρσα {παὺ (ἀοα ψ8ο ἱπϑριγοα {μθ, Ὑ μοη, πόσονοσ, ἴπ6 ἰανν οὗ 
Αἀοά οαπθ ἴο Ὀ6 δχρ απο ὈΥ ἡ 8 Κ πᾶ {Ἀ1110]6 τηθπ, τὸ β6] ἄόσῃ 

δα ἴῃ {61} ΟΡΙΒΙΟΏΒ, Ββοοίβ δηα ραγίϊθθ ΤΌ ΓΘ [ἢ 6 ὈΠΑΥΟΙ 8016 τοβυϊὺ 
οἵ βο οοπῆϊοίϊπρ' Βα τηθηίβ. 

ΟΗΑΡ. 11. 

ΒΑΟΒΕΡ ΤΗΙΝΟΒ, 

ΘᾺ ἐδε ϑαοτίἤεεε απὰ οἰδον Οἤετγίηρε Ὁ ἐδὲ ὥεισδ." 

Α ΒΑΟΕΒΙΞΊΟΒ ἴ8 δὴ οἴοσϊηρ τωδάθ ἰο οὐ ἀροη 8 Δ᾽ γ Ὀγ [86 παπᾶ 
οὗ 4 ἰδ] πϊηϊβίοσ. ϑαογίῆος ἀἰβθῖοσθ ἔγοιλ οὐϊαΐξίοπ ἴῃ {818 γοϑρβϑοί, 

᾿ ΟΠ 8. Μιδδί ΠΑΥΥ Φουγηαὶ δηὰ Μαεπιοίγ, Ρ. 257.; Οδτπθ᾽β Βθοο]θοίοη8 οὗ ἴμ6 Εδδὲ 
ῬΡ. 9ὅ, 96ὅ. Μτ, οὐ]οαϊῃ τηοὶ πὶ 8. σαγάνδη οἵ Ἐθοδδθίνοβ ἴπ [16 Ὑδ ]ο οἵ 1.508» 
βοὴ, ΡΙρτίπιαρο ἴο ἴῃ6 1,δπὰ οὗ ΠΥ Ἐδίδοσβ, νοὶ. 11, Ρῃ. 325, 226. ᾿ 

Σ Θἰσποσαὶ δυϊποτίο8 ἔτοπὶ Ἡθι ἢ (δ 8 ΠΠδΡρίοΓ ἴθ. οΟΙΡ ἰθὰ: -- ΒΟΒΪσὶὶ Ατοθθθο]. Ἠδδ 
ῬΡ. 260---280. ΔΩ, ΑΡραγαῖαβ ΒίὈ]ςα8, νοὶ]. ἱ, Ρρ. 187---208. Βοϊδηά! Απεᾳ. ὅ6οῦ 
Ἠροθταογυπι, ρατὶ ἰ]. σδρ. 1---ὅ. Ρρ. 290-- 868, [κοηϊΐ Απίᾳ. ΗΘΌ. Ρατὶ ἱ, οδρ. 18, 14 
ΡΡ. 152---19]. Βοδύθοῦτο δὰ 1, Ἐπίληι  [πἰτοὰ, ἰοὸ 180 Νὸνν Τοδβῖ, (Βίβμορ Ὑ αἰδοι᾽ 



814 ϑαογοά Τηλίπσε. 

Υ]Ζ. ἷπ 8 Βδου] σα ὑμ6γ6 τασδὲ θ6 8 γ68] οὔδηρο οὗ ἀοβυγιοίϊοι οὐἩ {8 
μὰ" οἴἶτβα: ψοσθαδ, δι Οὔ] ΟᾺ. 18 ΟΠΪῪ 8 β'πὴρ16 οβδγιπρ' οὐ οἱ, 

ΤῊῆ6 βδοσ ῆσοθβ δη οὔ] ο.8 οὗἨ [Π6 «6ν)ὺῖϑ ἀοιμδηα ΡαγΟ]8 Σ᾽ ποίϊοθ 
ἴῃ {818 βἰκϑίοι οὐ {ποὶν θοο ββιαβ 08] βίδίβ, “" ϑ οὶ ἃ τύ] δ8 [ΒΘ Υ 6.6 
Θῃ)οϊ θα ἴο Οὔβοῦνθ, [86 πι ] Ρ]1οἱ ἐγ οὗἩ υἹοῦσηβ ὑΠ6Ὺ 6 Γ6 δρροϊηϊοά 
βίδα! γ ἰο οἴἶδσ, ὑορϑίμον στ [86 ΒρΙπάουγ οὗἉ ἐμαῦ δχύθσμδι στοσβῃρ 
1η ΒΊΟΣ {Π6Υ 6 Γ6 ἀΑ]ν οπραρθα,.--- 4}} ἰα πα 6α ἴο γαρ] α βἢ δηᾶ δάοσῃ 
{πον Ἰαηρσααρθ ὙΥλ ἢ ΠΌΠΛΘΓΟΙΒ 8] 181 0η8 δη4 β τ κιηρ τιοίδρῃουβ 46- 
τἰν θα ἔγοια (ῃ6 ρμοτὰρ οἵ {ποῖν τ ]ρίοη. Ἡθποθ 10 18 ἐμαὶ (86 συϊθηρβ 
οὗ [86 “678, ΤΟΥΘ ΔῊΝ οὗἩ ΔΗΥ͂ ΟἶΕΣ ΡΘΟρΪ6, δρουπα τ 1 ἢ ρῃγαβθβ δηθὰ 
Του 8 Ὀοττουγοα ΠΟ Π6 θη} ]6 ὙΟΓΒΏΙΡ ἃπα βοῦυῖοθ. ΤῊ Ρ881Π|8 
δηα Ῥγορμθίϊοαὶ ὙΥΙΠΡΒ ΤᾺΔῪ ἴῃ Ῥαγοα αν θ6 Δἀἀπορα 1 1] δ ταί! ο 
Οὗ 1818 γϑιλασκ, εγρο πιὸ τοῖξ ἄψ88ο}, βαγ8 αν, απά 1 ελαϊΐ δὲ 
οἴφαη.--- Τάοι, 4}αϊξ δὲ ρίἰοαδοά «ιτοἰΐῇ ἐδε δαογύεε5 9.06 τἱσλέοοιιδηε85. 
(Ὀβ4!. 11. 7. 19.) .1οὲ τὶν Ῥγανψοῦ οοηιθ δέον ἐΐδε αβ ἵποθηβε, απὰὶ ἐδ 
ἰέίπρ ἢρ 9. πιν δαπάς α8 ἐδ ευεπὲπφ βαογίοο, (Ῥ Βα]. 6Χ]1. 2.) ΖΤΆλετγε- 
ζοντο ιοἱἱϊ 1 οὔεν ἐδδ βαογΐοο 90 7ογ. (Ῥ 88]. οσνὶ. 17.) ΖΤῆδ βίῃ 9 
“μάαλ, ΒΔ γ8 «΄ ΥΘμ Δ ἢ, ἐδ - - - - σταυθη προπ ἐδ ἤογηβ 9} ψοιν αἰέατς. 
(9εε. χυῖ. 1.) Ζ7ὰάαΐζο αἰοαν αἰΐ οἱ τηϊφιῖέψ απα γϑοοῖθθ τι5 σγαοϊοιδίῃῳ ; 
80 τοἱϊί το6 γοηον' ἐΐθ6 ἐδ6 σαΐυο8 07 ΟἿ ἰΐρ6. (Ἠοϑβ. χῖν. 2.)ὺ Νόϊ 8.6 
ΒΙΠΆΣ]ΑΥ ΘΧΘΙΏΡ]68 τϑηϊηρ ἴῃ {186 Νοῦν Τοβίδιηθηΐ, οβ6 ἱμβρὶγθᾶ 
δαΐθοσβ θοΐηρ; οἀυοαίοα ἴῃ {86 “ ΘΥ]Βἢ σοὶ] σίομ, τϑίδιῃ (ἢ 6 βδῆλθ ρἢγαβθ- 
ΟἸοσΎ, τ Β1οἢ μα8 δῃσομθα {Π6Ὶν ὙΤΙΠΏΡΒ 1} πυμλοτουβ δϑδυιι} δπὰ 
Ἔχργαβδῖνα Δ᾽] βἱοηβ ὕο [π6 πϑίϊοαὶ Βϑο 68 8ηα ΘΟΥΘΠΟἢ168.᾽3 

ΜΊοΝ46118 οἰδββθβ [86 οἴουϊηρβ Ὀγθβου θα ὅο {Π6 1βγβθ 1008 ὉΠΑ͂ΘΣ 
[Ὦγ6 6 σΌΠΘΓΑΙ ΠΘΘ(Β ---- ΠΔΙΏΟΪΥ, Οἴἴουηρδ οὗ δίοοα, ΟΥ Βδοσὶ ἤθϑβ βίσιο] Υ 
80 681164 ; μπδιοοάν οθογίηρβ, οὐ ἔΠ086 ἰβϑίζθῃ ΟΠΪυ ἔγομι [86 νορϑία} ]6 
Κιηράοιῃ ; δηᾷ ἀγίπλ-οβετῖπσϑ, οὐ ᾿᾿θα οη8, ΒΊΟΝ πγ γ6 ἃ Κἰπα οὗ δο- 
σομμρϑηϊτηθηΐ ἰο {π6 ὕτο ργθοθάϊηρ. 6 5884}} (Ὁ]]οἿ {1118 οἰδββιῆοα- 
(ἸοΠ, 88 ΘΠ] Σηρ' 8 ἴο ργθβοηῦ ἴο οὐ τϑθυβ {Ππ6 τηοϑῦ ΘΟ ρθῃ]ου8 
δοοουηΐ οὗὁἨ {86 «6 18} ΒΔΟΥΊ ΠΟ 68. 

1. ΟΕΕΕΒΙΝΟΒ ΟΕ ΒΙΟΟΡ Μ6ΙΘ ΒΔΟΙΙΠΘΘΒ ῬΓΟΡΟΥΪΥ δηα δ γι ο] Υ 80 
64]16α ; ὈΥῚ τ ΒΊΟΝ 16 ΤΑΥ͂ ἀπαογβίαπα {86 ᾿πῆϊοοη οὗ ἀθϑί οα ἃ ᾿ἰνίησ 
ογθαίασο, βΘΠΘΓΆ ΠΥ Ὀγ (Π6 οἤἴπιδιοι οὗὨ 18 Ὀ]οΟΩ ἴῃ ἃ γᾶν οὗἁἨ το]! ρὶουβ 
ὙΟΓΒΕρ, δηα {86 ργϑβοηίίηρ οἵἨ {μὶ8 δοὺ ἰο (ἀοᾶ 848 8 Βαρρ)ϊοδίίοι [ὉΓ 
1Π6 ραγάοῃ οὗἉ βῖῃ, δπὰ 88 ἃ Βιρροβθα τζθϑῃ οὗ σοι ροηδδοη ἔὸγ [88 
᾿πβι}ῦ ἀπά ᾿Π] ΤΥ οἴεγθα ὈΥ δἷῃ ὕο Ἀ18 τηδ] βϑίυ δπα ρονθγητηθηί, 
δου ἤοο8 Βαν6 ἴῃ 81] ἀρθϑ, 8πα ΌΥ αἰπηοβῦ ΘΥΘΓΎ παίοῃ, Ὀθθῃ τοσαγθα 

ΔΒ ὩὨΘΟΘΒΒΑΙῪ ἴο ρρδαβθ {η6 αἀἰνίηθ δΏΡΟΓ, δηα ἴο Γὕο ποσ {π6 16. γΥ 
Ρτγορ  ουβὃ : θαὺ τιμοῦν [818 ππΐγοσβαὶ ποίΐοη ἀοσινοα 118 οσἹρὶῃ ἔγουη 

Πγροίβ, νοὶ. 1ἰΐ, ΡΌ. 196---199.) Φοπηίηρ 96» 188} Απ αυ 168, Ὀοοῖκ ἱ. ΟΠ Ρ. γ. ΜΊΟΒΔ6118᾽8 
Οοτμπιοπίατίοθ, νοὶ, 1}. ΡΡ. 94---97. 109---11δ. 346---254. Ὅγ. ΗΔ]68᾽ 8 ΑἸΑΙγβὶβ, νοὶ]. ἰ]. 
Ῥοοϊκ ἰδ. Ρῃ. 3970---272. ΦΔαϊη, Ασοθθοὶ. ΒΙΡ]οα, δ 8378---390. τ. Ονϑη οὐ ἴΠ6 Ερίδβε}6 
ἴο ἴ0 Ηδοῦγονθ, νο].  Ἑχοσοῖϊ. χχῖν. ὑρ. 306--818.. τ. Τὐρπύΐοοι Β ὕοΓΚβ, τοὶ. ἱ, 
ῬΡ. 926----941. (Ὁ]1ο εὐϊίοη, ὃ ὃ 878---3ὃΞ86. Αοκοιτηδῆη, Ατσοῆβοο]. ΒΙ ]ςα, ξ8 860---8672. 
ΑΡρδη σον θη Απεῖᾳ. ΡΡ. 106---118. ΒιιπίηρσΒ Απίᾳ. ΗΘΌΣ. ῬΡ. 172---192. ΟΔΥΡΖΟΥΣ 
Απιᾳ, Ηοῦτ. αἰοης8, ΡὈ. 699---725. 

1 (δου Ὠϊο ΟΠ ΔΥΥ͂, γοοο ϑαοσγίοο. 
2 Ἡαδγτχοοῦβ [ηἰτοά. ἴο (6 Νοῦν Γοδῖ, νο]. 11 Ῥρ. 216, 217. 
8 ΤῸ 118 ποίίοῃ οὗ βϑϑουῆσο οἵ ϑανίουν δ᾽ παρὰ ἱη Φοδη χνὶ. 3. ὮΟΓΟ Πα 10118 ιἷ8 ἃϊ8- 

οἰρ 69 πδὲ διιοἢβδ νου Ἱὰ 6 ἴπ6 ΘημΥ πιῖτὰ τ ΒΣοἢ (ΠΟῪ δου Ὀ6 μυτβαρά, τμδὲ 6 ῈΟ 
Βιοιϊὰ ΚΙ] τμοτὰ του]ὰ ὃ ἀδοιηθὰ ἴο πᾶν δἰβδίη ἃ δδογϊῆοο ΒἰσὮΥ ἀοοορίαδία ἰο ἴῃν 



Οδᾶογίποε 9. ΒΙοοά. 816 

ἱνΐηθ Του ἰδ οη. ΟΥ̓́ΤΤᾺΒ βιιρροβίθα ὈΥ δοπβοίουβ σι] δηᾶ ἃ ἀγοδα οἵ 
{π6 ἀϊνηα ἀἸβριθαβασθ, 185 ἃ απθϑάομ {πα σαπποῦ 06 684 8}}γ ἀοοϊαοᾶ. ΤΈ 
18, βουνοῦ, ποῦ παργΌΡ 80 ]6 (μαὺ Ὁ οτρ᾽ παίδα ἴῃ {π6 ἔοστηοσ, δπά ρσθ- 
γα θα ἀηάον [86 ᾿πῆπθποθ οὗ [86 Ἰαὐΐοσ. Ὅμὸ δογιρίαγα δοοουπί οὗ 
ΒΔοῦἤσ68 1688 18 (0 ΘΟὨΟ]υα6, ἐπαῦὺ {μον ποῦ ᾿πϑυαϊοα Ὀγ ἀϊνῖπο 
δρροϊπίταθηΐ, ἱταπι αϊαίθὶ υ δέου {Π6 δα ΆΠῸ06 οὗ εἴη ὈΥ (δ [4]] οὗ Αἄδπὶ 
δῃηα Επνο, ἴο Ὀ6 ἃ ἴΥγῃρ6 ΟΣ δὶρῃιβοδηῦ δ] οτὰ οὗἩ ἰδ στοαί δἰοποιχγθηΐ 
οΥ 8}1-ϑυβιοϊοηῦ βδουιῆοο οὗ (γῖβί.ἱ Αοοογάϊπρ)]ν το ππὰ ΑΒεὶ], Νόδα, 
ΑΡγαπδηι, Φοῦ, δηα οἴμοτβ, οθυιηρ Βα υ ο6 8 1ῃ (6 ΤΑΙ οὗ (Π6 Μο8- 
βἷδὴ (μα νγᾶβ ο 6 γϑνυϑα]ϑᾶ; δηὰ {πὸ αἰνίπο δοοορίβποθ οὗ ἐδοὶγ 
ΒΒΟΥΙΠΟΘΒ 18 ΡΥ Ιου ]γ]ν τοοογαθα. ὙΠ ΐβΒ ἈΥροίμ 818, δἀπὰ {818 ον, 
Βα βίο ΓΙ δοοουηΐθ ἔοσ {Π6 ΘΑΥΪΥ τ ὅρος, οὗ το] ρίουβ ββου ἴο68, 
ποῦ ΟἸΪΥ δηλοπρ (Ππ6 ΟΥΒΕΙΡΡΟΙΒ οὗ (Π6 ἔτ οὐ, Ὀαὺ αἴ8δο διιοὴν 
Ῥαρᾶπ 1Δο]αὕθσβ. 

1. Τῃ 4}} Ὀ]οοᾶν βδουῆοοβ 10 γγχὰ8 Θββθηῦ8] ἐπδὲ (ἢ 6 Δηϊπ18}5 βἰδιρῃ- 
τογοα βῃου]α Ὀδ οἰθδῃ ; Ὀυὺ 10 ἀο68 ποῦ ἀρρϑᾶγ {μαὺ 411 οἰδδὴ δῃϊπ18}8 
ὍΘΙ ἴο 6 οἴἶξεγϑα ἱπα:βοσϊμϊπαίογ. ΕἼΒΠ68 σοσο ποῦ Ὀσουρεῦ ἴο {π6 
ΔΙΑΓ ; δῃᾶὰ ἤδποο (86 1ΒΥ8 6} 1168 ΓΘ ΠΟΥ ΒΘΓΘ Ῥγοὶ 64 ἔγομῃη οαίϊη 
1π6 1’ ὈΪοοα, θυ ΟὨΪΥ ὑπαὶ οὗὨ δ᾽γὰβ δῃὰ αὐυδαγιροαβ. (Ἴων. νἱ}. 26. 
1 που]ὰ βϑϑιὰ ἰμδΐ αἷϊ οἸθδὴ Ὀἰγάβ παὶσηῦ θ6 οἴδσοά (1μον. χὶῖν. 4---.), 
ἐπουρῃ (ῃ6 ἄονθ γγὰ8 {Π6 ταοβὺ δοϊσηοῃ οἰξδγίηρ οὗὨ [818 οἶαββ. Οὗ 
4υδαταρααβ, οχθῃ, 8ῆ660, 8πᾶα ροδίβ οσο [86 ΟὨ]ἹῪ Κἰπαβ τ ΒΊΟΝ ὙΘΓΘ 
ἀοδποα [ῸΣ [Π6 αἰΐασ. Νὸ Ὑ1]ἃ θδαβίβ γϑῦβ ϑπ}18810]6 : δῃα ἤΘηῸ6 
ΘΟΠΊ6Β [π6 ἜΧΡΓΘΒΒΙΟῺ ἴῃ {πὸ ἰδ οὗ Μοβθβ (Πϑαΐ. Χ}]. 16. 22., χν. 22.), 
ΤῈ δλαϊϊ δὲ εαΐοη {ἰλ6 δ γτοθ ον ἐδ λαγέ; ὈΥ͂ Ὑϊοδ 6 τηθϑῃβ ἴο ἰηΐ- 
τοδί (δαί, 1π ΚΗ] ησ ἃ Ὀοαβί, 811 το] ρίουβ ᾿πἰοπίϊοῃ δηα 41} 1ᾶ6α οἵ 
ΒΔΟΙῆο6 νγαβ ἴο μ6 δυοι δα. 

2. Ϊη {ππῸ βοϊοοοῃ οὗ {π6 νἱοϊσωβ, {86 υἱπηοδὺ οαγ6 8 δοη ἴὸ 
οἴοοβθ 6 ἢ} ΟὨΪΥ 88 ἼΘΙ ἔγθο ἔτοτλ ΘυΟΎ Ἀθη βῃ. [{{π|688 δ ΤΟΓΘ 
Ῥυγα δηα ἱτωγηδου]αίθ, Ὁ νγὰβ ἴο Ὀ6 τΤοὐδοίθα, 848 ἃ ΒΔΟΙΊΠ66 υπδοοσρῦ- 
8016 ἰο Φοβονδῃ. ([μον. χχιἹ 22.)ὺ ΤΙ͂ῃ 4 Ὀοδυ  ι] Δ]] δῖοι ἴο {18 
αἰγουπηβίαποορ, δὲ, Ῥδὰ] Ὀοβοθοῆθ ΟΠ γϊϑίδηβ, ὈΥ̓ {86 πιϑτοὶθθ οὗ αοά, 
ἴο ρ»γεβοπὲ ἐλοὶγ δοαϊος α ἰϊυίπρ ϑαογίοο, ἀοὶν απαΐ ἀσοορέαδίο, τ ΙΟὮ 18 
ΤΠ6ῚΓ ΓΟΘΒΟΠΔ0]6 βοσυΐοθ. (οι. χὶ. 1.) Ηθμοθ αἷβδὸ “6βὺ8 ΟἸ σὺ 18 
βίγ θὰ «ἃ ἰαπιὸ ιοἰϊξιοιιέ δίεηιϊδῆ ἀπά τοϊλοιὲ 8δροί. (1 Ῥεῖ. 1. 19.) Εὰγ- 
{πογ, 10 τῦδβ 8 ουδβίομη διηοπρ πϑίϊοηβ οοη ρου [0 πάᾶφϑ, δηα ρῥαγίϊ- 
ΟΌΪ]ΑΡΥ διηοπρ (Δ Εργράδηβδ, ἴο 8εέ α δεαἰἱ ἌΡΟη ἃ υνἱοϊτα {μπαῦ νγῶ8 

ΑΙπιΐρῆεγ --- 5 Ηο δαὶ ΚΘ γοῦ 4}}4}} ἐλέπὰ δὲ ἀοοίἀ Οὐ δεγυΐοε." Τὴ τοίδγθηοθ 8180 ἴο 
τ ΐθ ποεΐοῃ οὗὨ βδογίβοθ, (ο Αροθεὶθ ὈΥ͂ ἃ ὙὉΥῪ ὈΘΔα ἃ] δηὰ ΟΧΡγοδβῖνο ὁ δὶ ΤΟΡΓΟΒΘη 8 
Ομ γίβὲ δ8 Ἰονίηρ υ8, δηὰ χίνίπρ Πἰπη56 1} [ῸΣ τι, απ οὔεγίπο απά α ϑαογίῇοε ἰο Οοἄ οὗ α δισεεί- 
δηιο ἴπσ δαυοιγ. (ΕΡὮ. ν. 2.) Ηδγνοο β [πἰτοά. ἴο [πΠ6 Νοὺν Τεδβί. νο], ἰϊ. Ρ, 218. 

᾿ ΤΏ ἀἰνίηε οτί χίη οὗ ββουίβοθβ ἰ8 ἔᾺ}}Υ ῥγονθᾶ ὈΥ Ασομ ίδμορ Μαρθο, ἴῃ Ηἰ8 Π᾿βοοτιγβοδ 
οἢ ἴδ Αἰοποιηοηΐ, νο]. 1, ΡΡ. 44---60. δηὰ νοϊ. ἱϊ. ΡΡ. 22---46. 184---]189., Δηὰ ὉΥ Μτ. δεγ- 
τίη ἴῃ 8 ΤΥσαί56 οα ἴδο Ποοίτίπο οὗὨ {π6 Αἰοπεοιηδηϊ, ΡΡ. 90---292. Μτ. Τθανίβου 88 
διραρα οἢ [Π6 ΘΟΠΙΓΑΙΥ δ[46 ἴῃ ἰδ [παυΐτ ἱπίο ἴμ6 Οτὶρίη οἵ ϑϑδογίθοθ. (1 οηάοῃ, 1828. 
8νο.) Μτ. Εδδθογ, ἰῃ ΤΟΡΙγ, Δ0}} νυἱμάϊοαιοα (86 ἀϊνίπο οτὶ σία οἵὁἨ βϑοῦῆοοβ ἴῃ 8. ἰγοδεῖβθ 
Ῥυ Πδῃοα αἱ 1οηάοπ ἰῃ 1827. 8νο. 

5. Μ|ΟΠΔ6118᾽8 Οὐσηπηθηϊασίοβ, τοὶ. 11]. Ρ. 9ὅ. 
3 ΤΏ Το] ονίης δοοοπηῖ οἵ [ἢ ΤΏΔΠΠΟΓ ἴῃ ΝΒΙΟΝ [π6 ἘΡΥΡ ΔΒ ῥγουϊ θὰ 6 ΡῈ]]8 ἴῸσ 

ἐδεῖν βδουβςοοδ, Ψ}1}} τηδίοσί! 7 Ἔχ  δἷη [86 οσὐδίοτῃη δῦονο δἰ θα ἴἰο :--- “ ΤΏΘΥ βδοσίῆςθ 
ὙὨΐΐο Ὀ0}15 τὸ Αρίϑ, ἀπὰ ἴοσ ἰδὺ γβάβοῦ τηδκο 1Π6 [Ὁ] ον ηρ {γ18]. 1 ἸΒΩΥ πα ομθ ὈΙδοῖκ 
διαῖγ ἀροὴ Ηἰπὶ, ΤΠΘΥ ΘΟπδί ΟΣ Ηἰπὶ 88 ἀποίθϑδῃ. [π ἮἽγάδσ ἔπδῖ [ΠΟΥ ΤΩΔΥ Κπον [18 τ 
θατίαίηιγ, ἴδιο Ῥσίθδὶ δρροϊηιθα ἴῸΣ [18 ΡαΓΡΟΘΘ ΥἱΘΥΤΒ ΟΥΟΙΥ ῥϑεῖ οὗ {119 διΐπηα] ὈΟΪῚ βίδπς 



816᾽ ϑαογο Τλῖηδ. 

ἀδοιηθα Ῥγοροῦ ἴῸΣ βδοσῆοο. ὙΠ (18 ουδίοτι {π6 76 νγϑ οουϊα ποΐ 
Ὀ6 υπδοαυδὶηἰοᾶ ; δπὰ 10 18 ΡΟΒΒΙΌ0]6 ἐπα διτα αν ργθοδυ 008 ΤΘΓῸ ἴῃ 
Ὧ86 διηλοηρ᾽ {ΠΘΠΊΒΟΪν 68, ΘΒΡΘΟΙΔΙ]Υ 88 (ΠΟΥ͂ ΘΓ 80 ΒΓ] ΟἿΥ Θη)οϊποα ἕο 

ΟΒανΘ {μον ββουϊῆοοβ τοϊέλοιὲ Ζροΐ απα ιοἱέπομέ διοπιϊῆ. Τὸ δυοῖβ ἃ 
υβᾶρσα «6818 ΟἸΒγβί 1 βῃ ρροβϑα ἴο πᾶνϑ δ] 464, ἤθη, Βρθδκίηρ; οὗ [86 
Βϑουῆοο οὗὨἨ ἰνμβ61}, δ Βᾶυ8 --- ἔπι λαίὰ Οαοα ἐδε Σωξλον' ΒΕΑΙῈΡ. 
(ϑοβη νἱ. 27. 61.} ““ Ταβηύο ᾿υβίϊοθ ἐουπὰ «688 ΟἸγῖϑὲ (ο ΡῈ ψ}}- 
ουὖῦ βροῦ οΥ Ὀ]Θπβἢ, δηα ἐμογοίοσα δεαϊεά, Ῥοϊπίθα οαὐ δῃα δοοερίοα 
᾿ϊπὶ 88 ἃ ΡΓΌΡΟΥ Β8ΟΥῆοθ ἃπα αἰοποιηθηΐ [ῸΣ (6 βῖη οὗ {86 8 ο]6 
ψοσα, ΟΟἸ]αία ΗΘ. νἱϊ. 26---28. ; ΕΒ. ν. 27.; 2 Ῥρί. ἢ]. 14. ; διὰ 
ΘΒΡΘΟΊΔΙν ΗΘΡ. 1χ. 18,14. 2 ον, 7 ἐλ διοοά 9.0, Β01,1,8 απά ο σοαΐε,͵ 
απά ἐδλε αδὖὴ68 07 απ ἤεῖζεν, δρτίπ ἰϊησ ἐδθ ἀποίεαπ, βαποίϊποίξ, ---- ἄοιο 
πιο πιοῦθ δἠλαϊΐ ἐλ6 διοοά 90 ΟἾγίδέ, τοῖο ἐλγοισὴ ἐς Ἐἰεγπαὶ δ ίτιίξ 
οἤεγοίλ λἰπιδοῖ ῖ[ ΜΙΤΉΟΌΘΤ ΒΡΟΤ ἔο Ουά, ριειγσε ψοὰ σοπδοϊθησο8 ἔγοπι 
ἀεαά τοογὰ 35} 

8. ὙΒδ νἱοῦπι ἴδ ομοβθῃ, Ὀδῖηρ Τοπηα ᾿πηπηδοιιαύο, νγ88 1ϑα πρ ἴο 
{Ππ6 αἰΐαν ὈῪ [6 Ρϑύβοῃ οἴΐδσϊπρ' {Π6 βδουιῆοθ ; γ0 ἰα]α δῖ8 Βαπά ὕροῃ 
118 Ποδα, οἢ ψΠΙΟὮ 6 Ἰοδηθα τ 10 411 ἢ18 βίγοηρί 3; δπᾶ, 8116 {16 
ΒΔΟΣΙΗ͂ΟΘ γγ͵18ὲ8 ΟΠ ΟΣΙΠρ', 861 ἃ ΒΟΠ]6 ῥΑΥ ΓΙ ΟΌΪΔΥ ῬΥΆΥΘΙΒ; δπα 1 βονογαὶ 
ΡΘΙΒΟΏΒ ὑπο ἴῃ Οἴδσίηρ ([Π6 Βαιηθ νἱοίϊηλ, [ΠΥ Ρεΐ {πο} Βαμα 8 Ὡροπ 
1 ἴῃ βυοοαββίοη. ([μδν. ἱν. 18---Ἴ ὅ.}} ΒΥ {818 Ἰπῃηροβιοη οὗ μαηᾶβ {16 
ῬΟΥΒΟη ργδβοηίηρ {π6 υἱούϊπι δοκποπ]οαροα [Π6 Βββουῆσα ἴο θ6 ἢὶ8 
ον; ἰδαὺ Βα Ἰοδαβα 10 ψιἢ 18 ᾿ῃϊαυϊῦ68; (δαί Βα οβετοάᾶ 10 48 δὴ 
δἰοποιηθηῦ [ῸΣ 18 8108; {παῦ Β6 νγϑδ8 τ σὮΥ οὗ ἀδδίῃ θϑοδυδβο μ6 μιδά 
Βιπηθᾶ, δανηρ ἔογξοιθα [18 1186 ὈΥ νἱοϊδπρ {Π6 ἰὰτ οὗ (ἀοα : δηά 
18αὲ ἢ6 οηἰγοαίθα αοα ἰο δοοορύ {86 [16 οὗ [86 ᾿Ἰπποοϑηΐ δῃΐϊμμαὶ ἴῃ (ἢ6 
ὈΪδοβ οὗ δὶ8 οσῃ, [6 [818 τοβρϑοῦ {π6 υἱοϊτηβ οὗ ἰῃ6 ΟἸἹα Τοϑίδιηθην 
ΘΙ {γρ68 οὗ “6508 ΟἸγϊδί, ἐλ ἰαπιὸ 9.7 αοὐα ἐμαὶ ΤΑΚΈΤΗ ΑὙΑΥ ἐδλε 
δίῃ 97 ἐδιο τοογἰά ( ο.ῃ 1. 29.), Δα οπ βοτὰ «6 βονδὴ ἴῃ [86 {1} 685 
οὗ ἔπηθ ἑαϊά ἐδ ἐπιψιϊέν 97 πιὰ αἰϊ.4 (188. 11]. 6. τ 1 Ῥοῖ, 11. 24.) 

ΕΌγίΠοΣ, ἴῃ οογίβιη 8868 10 γγᾶ8 Γοαυϊγοα (μδῖ {Π6 νἱοῦϊπι βῃου]α "6 
026 οπ τολίοἶϊ, πουϑν' σαπιθ ψολο (ΝΌΩΡ. χὶχ. 2. ; Θοαυΐ. χχὶ. 8. ; 1 βὅΐδῃηι. 
ν]. 7.);} ὈθοδῦΒα ΔΗΥ͂ δηϊτηδὶ Ὑν οἷ ΠΔα Ὀ66η υιδ6α [ὉΓ 8 ΘοΙμσηοῃ ΡὺΓ- 
ῬΟΒ6 ψγῶ8 ἀθθιηθα ᾿ργΌρΡΟῚ ἴο Ὀ6 οἴξεγοα ἴῃ ββοσιῆσο ἰο (οὐ. 

ἰπρ δῃὰ ᾿γίηρ ου [86 στοπηᾶ; δήοσ [πϊ5, ἢθ ἄγανγβ ουἱν δἰ τοηρτα, [0 806 17 δὸ 6 οἴεδῃ 
ΌΥ ςοτίδίη βίζηδ; δῃὰ ἰπ ἰδὸ 1δϑὲ ρ͵δοθ 86 ἱπβροοίβ 89 Βαΐτβ οἵ μἰβ ἰδἱ], [δὲ 6 ΤρΔΥ͂ 
Ὀ6 ΒΌΧΘ ΤΉΘΥ ΔΙῸ 88 ὈΥ͂ πίῃ ΓΟ ἐΠ6Υ βιου]ὰ θ6. 1 δον {πὶ8 βοδσοῖ, [86 βηΐτ)8] 8 ἑσπηὰ 
ἈΠῸ] πλΙβῃθα, 0 ϑἰριΐβοθ ἰς ὉΥ͂ ἐψίπσ α ἰαδεῖ ἰο ἀΐδ ἄογπδ; ἴμοη, βανίηρ δρρὶ θὰ νγαχ, δά 
δεαΐξ ἐξ ιοὐἰἐδλ ἀϊδ τῖπο, διὰ ἸΠ6Υ ἸοΔα ἢπὶ ΔΤΑΥ͂, ἴον ἰξ 'ἰ8 ἀθδίῃ ἴὸ βδογιῆσο οὔο οὗ [Π686 8ῃ}- 
ἀδρν: 1Π|685 ἣ6 ἢδ8 ΌὈ66η πιααγλεά ιοἱἦ διοὶ α 8εαἱ.) Ἡετοάοίμδ, 110. 1ἱ. ς. 88. γο], ἱ. Ρ. 118. 
οἃ. Οχοη. 

Δ 7)γ. Α. ΟἸδγῖο, οὐ Φοδῃ νυἱ, 97. 
3 ΤῊΪΒ ΘΟΓΘΙΏΟΩΥ, ἰδ 18 ῬΓΟΡΟΙ ἴ0 ΤΟΣ, τγδδ οὐἰ δὰ ἴῃ τεβροοὶ ἰο 186 Τυγ1]6 ἄονοδ, δηὰ 

γουηρ Ρΐζϑοηβ, ἩΒΐοΝ ΤοΓο δ] ουσοὰ ἴο Ὀ6 οὔτε ἰπ οογίδί ἢ οα 868. 
5 ΤῊ πδῖυγο δηᾶ τηγβίϊοαὶ τροτί οὗ Ἰαγίηρ μαπὰβ οἡ ἴδ μοδὰ οὔ [Π6 υἱοῖΐ πὶ, ἃτὸ ἸΔΟῪ 

οοηδίἀοεοὰ ὉῚ Αὐ δ ῖβῃορ Μάαροθ ἴῃ Ηΐ8 Ὠ᾿βοοῦγδοθ οἡ ἴμ6 Αἰοποιηθηΐ, γο]. ἱ. ΡΡ. 8386-- 
877. 

4 Οἡ [6 Υἱοδυίουδ ἱτωροτὶ οὗ [89 Μοβαὶς ββδοσίβοϑδ, δβοὸ0ὺ ΑὐοδῖθθοΡ Μαροθβ Ὠϑοοῦγθοδ 
οἱ [06 Αἰοποιηοηΐ, νοὶ. 1. ΡΡ. 852---866. 

δ ΤῊΘ Βοδί ΘηΒ, ὙΠΟ ΔΡΡΟΔΓ ἴο ἢδγο Ὀοιτουοά τυ 0ἢ ἴσο ἰδ6 ΗδΌΓοντα, γογῸ ὙΕΙ͂ 
ΒΟΤΌΡΟΪΟΙΒ ἴῃ 118 ρα ςυἶατ. ΝΟ ΠΟΥ (86 ΟὙΥ̓ΟΟ ΚΒ, ποῦ ἴ06 Ἐοιηδηβ, (0 δὰ ἴδ6 δϑῖηθ 
το] ρίοπ, δη ἃ, ΘΟ ΒΟΑΠΘΠΥ, (ἢ 6 Βδῃ)6 5Βδου ῆςοδ ἩΠῊ [86 ΟὙΘ6 ΚΒ), ποῦ πάθεα ἴπ6 Εσγρῖ- 
δῃ 8, ὑγου ]ὰ ΟΣ δῇ δηΐτηδ] ἰῃ βδογίῆοο ἐμαὶ δὰ Ὀθθη δωρ]ογοϑᾶ ἴῃ δατίου]δασθ. Φὅ6ϑὲ Βα! 
ἃ ΒΔΟΙ 00 δὲ ἰ0δὺ Ῥγοδουροὰ ἤοῸ ἀοο5 Πἰοσηθὰς ΥΟῊ ἴ0 ΟῸΣ 0 Ῥα}126. Πιίδὰ, χ. 



Οἤετίπρε 4 Βιοοά, 817 

4, Τῆιο δοΐτπαϊ ππὰ8 οομαυοίοα ἴο {86 ΑἸἴΔ΄ νγγᾶβ ποχὲ ἱτηπηοϊαἰθα, ὈῪ 
οαἰηρ (6 1ῃγοδὺ δῃᾶ ψἱπάρὶρα θη γον {ΠὨγΟΌρἢ δὲ ὁη6 βίσοκο ; [86 
Ὀ]οοά Ὀεΐϊηρ οαὐρῃϊ 1ῃ 8 νββ86], δῃα βρυϊηκ]οα σουπᾶ δρουῦ ρου ἐδ6 
Δ]ασ. Βγ {{18 ΒρυϊπΕ]ησ [Π6 δὐοποσηθηῦ γγ88 πηϑάσ, ἴον (Π6 Ὀ]οοἄ νγᾶϑ 
{Π6 116 οὗ [86 Ὀοαδί, δῃᾷ 10 γγαβ δα Β δι ρροθβοϑᾶ ἰδ 16 πϑηΐ ἰο σὸ- 
ἄδοιι 116. (1μον. 1. ὅ----7.) ΤΏ Ὀ]οΟά τοιηδι ἰηρ ΔΙ͂ΟΣ [Π686 ΔΒΡΘΙΒΙΟΏΒ, 
Ὑγ88 ρουτοα οὐΐ δἱ {Π6 ἰοοῦ οὗὨ {π6 αἰΐαγ, δἰ Ποῦ 811} δὖ οὔδθ, οὐ δἱ αἱξς- 
ογοπὺ {ἶπαθβ, δοοοσγάϊηρ ὕο {86 παΐυγο οὗὨ [π6 βδουιῆος οβεγοά. Ατουμά 
(6 4Ἰἴδν ἰἴθγο νγ88 4 Κι πα οὗ ἰσθμοῦ ἰπίο τυ] οἢ (6 ὈΪοοά [61],  θποθ 
10 γγὙὰ8 ΘΟ οΥΘα ὈΥ ΒΌ ΘΥσ  πΠΘουδ ἤδη 618 ᾿ηΐο {86 Ὀγοοῖ Καοάτοη. 
ΤῊΘ ΑΙ ᾺΥ Ὀοϊπρ' γΘΣῪ Πρ, 18 Θοπβιἀοσοα ὈΥ ΤΠ ΔΙῺΥ 88 ἃ {ΥὩὦἹῬῈ οὗ [89 
ΟΓΟΒΒ ἰο ὙΔΙΟΝ ΟἿΤΓ ΘΑΨΙΟῸΣ νγ88 χοα, δῃηᾶ ψἘΊΟΝ Πα νγαβμοα τὶ} Ὠΐ8 
Ῥγϑοίουβ Ὀ]οοᾶ. Τα νἱοῖπλ Ῥαΐηρ {Ππ8 ἱπημπηοϊαίοα, (6 5Κῖπ τγ88 
ΒΌΓΙΡΡΘΟΑ ἔγοιη ἰπ6 ποῖ ; 118 ὑγϑαϑὺ νγᾶβ Ορϑηρθᾶ; 1.8 ὈΟνγ6 18 ὙΟΓΘ 
[Δ Κοὴ ουΐ, δηα (6 Ὀδοὶς Ὀοπμ6 τϑ οἱοῖβ. [ γαὲὴ θη αἀϊνιἀοα ἱπίο 
αὐΔΙΐΟΙΒ; 80 πα, ὈΟΓΝ ΟΧίρυΏΑΙΪΥ δηα ᾿πύθυμαν, Ὁ τγὰ8 ἤ]}γ οχ- 

ἴο νῖθνσ. Τὸ {μ18 ουδίομῃ οἵ ἰαγίπρ' ορϑη {86 νἱοΐμα, δι. Ῥαϑὺυὶ 
88 ἃ ΨΕΙῪ ὈοΔυΌ[] δηα δἰ ρ δίς Δ] υβίοη ἴῃ ομ6 οὗἁἨ [86 τιοβί δηϊτααίθα 

ἀοβου ΡΕΟΠΒ οὐοσ τσὶ ἴθη, οὐὨἩ {π6 τῖρην οβδοίβ ργοάυοοα Ὀγ {86 
Ῥγθδοποὰ (ἀοβρεὶ. (Η6}. ἱν. 12,138.) 726 ιοογὰ 9} Οοά ἴδ φιϊῖολ απὰ 
»οισοον εἰ, ὁμαγΡε ἐδα αἂπν ἐισο-εάσοα διοογά, ρὲογοίπο εὐ ἰο ἐλδ 
αἰυϊάϊπρ ἀδμπαεῦ ο δομῖ απὰ 8ρίγίί, απὰ οΥ ἐδε )οἱπές απα πιαγτοιο, απ ἐδ 
α αἰδοογηον οὗ ἐδε ἐκοισὴέε απὰ ἐπίεπίς ΟΥ ἐλ6 ἀδαγί. ἸΝεΐδεγ ἐα ἐλοτο απν 
εγεαίμγε ἐδαξ ἐδ ποὲ πιαπῖζεεέ ἐπ ἰδ δἰσλέ; ξὸγ αἷΐ ἐλῖπρξ αγὸ παλεά απά 
ΟΡΕΝῈΦΡ ἔο ἐδ ἐγε5 9 ἀΐπι ἐο τοΐλοπι τος ἠδέ σίυθ ἀπ ασοομπί. Ῥτον- 
οὐδὶν ἰο ἰαγίησ {Π6 Βδουϊῆοθ οἱ {86 Αἰίαγ, 10 νγᾶβ βα] θα 2ῷ5 ἐλ 7γὸ 
(μον. ᾽.. 18.; οι. Χ]Ὴ, 24,; Μαῖῖ ἴχ, 46.); {μ6 ἰὰνγ ῥσοῃιὶθιην 
ΔΩΥ ὑδΐηρ ἴο Ὀ6 οβετοα {86 γ μοι τγα8 ποὺ βα! 6: δηᾶ δοοοσάϊηρ ἰὼ 
1Π6 παίυγο οὐὗὨ 186 βδουῆσθ, οἰ ν (ἢ6 Ῥ 0]6 οὗ ραγὺ οὗἨ [86 νἱοῖϊπη νγ88 
ΘΟΠΒΕΠΙΘα ὉρῸπ [86 Δ] ν, μογΘ (86 ῥσχιθϑίϑ Κορὺ ἃ Εγο ρϑγροίιδ]ν 
Ὀυγπίηρ. 

ὅ. Βοίοτο {6 δυ]άϊπρ οὗὁἨ [86 ἰδ ρ]6, βδοσϊβοθβθ Ἴθσο οἴγρα δἱ [89 
ἄοον οὗ [6 ΤΔΌοτ8016; διυιΐ Δὴου 118 ΘΓ ΟΣ 1Ὁὁ 8 ποὺ ἰδία ἴο 
οἴξεν {ποιὰ δἰβϑεσμοεσα. (ΒΒ ϑυΐ. σι, 14.) ὙῊϊ8 ῥγομ δ ἴοη ὕοοκ ἔσομαι (86 
«6718 {π6 ΠΡΟΣ οὗἁ βϑδουιοῖπρ' ἴῃ ΔΏΥ͂ ΟἿΟΣ ρΪδοθ. ΤῈ6 νἱουπ18 τισὶ 
1παοοϑα Ὀ6 βἰδίῃ ἕπ ΔῺΥ ρᾶαγί οὗ {πμ6 ὑσιθϑὶβ οουτί, Ὀὰὺ ποῦ πιμπουῦ 118 
Ῥιοοϊποίβ: δηᾶ {ποῦ [Π6Ὺ ἼΟΓΘ αἰ8ὸ οὐ] σοαὰ ὕο βδοσῖῆσθ {86 ρϑβοδαὶ 

89]---294. Τη [86 ὙΟΙῪ βδ1η6 Ἡογὰβ ΝΟΒΟΟΥ ῬΓ͵ΟΙΏΪΘΟΒ 8 ΒΙΓΩΪΔΥ βδοσίβοο ἤὸ ῬδΙδα 
Οὐγβα. 111, 882. 

18 δ'δὸ Ἄ εοσ,, αδϑοτς. ἷν. 5ὅ50. 
Οπαῖθον οχίπηΐοβ ὈΥξοδί πὶ ΘΟΥΡΟΙΟ ἰΔΌΓΤΟΒ, 
Ἀᾳυεὶϊ, οἱ ἰηἰδοῖδ ἰο(᾿οπὶ οουνοο ἡ ΘΠ 88. 

Εγοπὶ ἢΪἷ8 Πογὰ 6 οὐ]]8, 
ἘργῪ βδυχῆιςο, (ΟΌΓ 186 ἔαίγοδβὲ οὗ μἱβ θ8}18; 
Ἑουγ ποίεε ἔσγοπι ᾿ἷβ ἔοπα]ο δίοςϊκ ἢο ἴοοκ, 
ΑἹ] ἔδίσ, δηᾶ 8]1 ππκπονίης οὗἁἉ (86 γοῖα. ὌΒΥΡΕΝ. 

Τς 15 ΤΟΥΥ ῬΥΌΡΔΡ]6 ΤΠ δὺ [Π6 Ο6η11}686 ἰοαγηΐ (πον ἢτβὶ βδουι βοἷδὶ τίν Όση (πὸ ῬΑΙΤΙΔΤΟΝδ; 
δηὰ οπ [15 δοοοιηῖ 6 ποοὰ ποῖ ΤΌΠΟΥ (0 πὰ 80 ΤΩΒΔΩΥ͂ Οοοἰποίάθποοδ ἴῃ [π6 βδουϊῆοίδὶ 
δγδβίθτη οἵ ἰδθ ρῥδίσίγο δ δηὰ Ψ6γ8, δηὰ οἵ 411 [6 πο θουτίηρ πδιΐομα.Ό (τ. Α. Οἴδσῖκο, 
οη Ναυτηῦ. χῖχ. 2.) 

1 ἨἩαγνοοάδδ [ηἰτοὰ. ἰὸ Νον Ταδῖ. γο]. 11, Ρ. 220. ΟἿΥΡΖΟΥ͂ [88 δββίχηθα ΤὭΏΔΗΥ ἄθνοῦς 
ΔΗ ΒΟΙΏ6 ΓΔΠΟΙ Ἢ] ΤΟΘΒΟῺΒ ὙὮΥ 881} νγᾶδ ὑδοὰ ἴῃ (πὸ 9  νΥ 8} βδοσίβοθθ, Απϑᾳ. ΗοΌ. αεηϊ. 
ῬΡ. 719---728, 



818 ϑαογεά ΤΑϊηρ:.. 

ΙααΡ. ΑἹ] (86 νἱούίπιθ ττοτο ἰο θ6 οὔοτοα ὈΥ͂ ἄδυ- σῃΐ, ἀπᾶ {π6 Ὀ]οοά 
Ὑγ88 ΔΙ ΤΔΥΒ ἴο δ6 ΒρΓΙΠΚΙΘα οἡ [Π6 Β8π16 ἀΔΥ {παῖ {Π6Υ ὝΤΘΓΘ 8] ; 88 10 

. Ὀθοδηδ ροΟ]] δα 88 ΒΟΟΏ 88 186 δ ψὋϑ βεοῖ. 1, βούζονοσ, [86 Βρσῖηκ- 
Ἰὴρ Βαα θδθη τηδᾶϑ 1 {Π6 ἀδΥ-ἰτη6, (86 Τοτ 6 ΓΒ δῃά δηίγ 18 οὗὁἨ [9 
νἱοῦτα τἱρῦ Ὀ6 Θοηδβυτηθα ἀυγίπρ' [86 ηἰσιιῦ. ΘΟ ΡΒβοαπθηθν το [86 
πα οὗ Μοβϑβ, ᾿παάθϑᾶ, αἱΐδβ σγοσθ του ρ] 164, Ραὺ {μον [61] ὉΠΑ͂ΟΥ 
ΒΌΒΡΙΟΙΟΠ, ΑἸ Βουρἣ βοὴ οὗἩ {μθῆλ, ρϑυΐδρ8, ὑ6 6 βδογϑα ἴο (86 "γοσ- 
δ οὗ (86 τὰ 80 αἀοα. Νουθγμθ]θβθ, ομ Οχ ΓΔΟΥἸ ΠΑΓῪ ΟΟΟΆΒΙΟΠΒ, 
ΒΟΙῚ6 Ργορβοῖθ, ψΠο86 ομδσδούοιβ ΌΥΘ ἀῦονο 81] βυβριοίου, ἀἸα ΟΡ 
ΒΒΟΙΙΙΟΘΒ ἴῃ ΟΠΟΥ ὈΪ]δοοθ ἔμδὴ {πα ργοβου θα Ὀγ [ῃΠ6 Μοβαῖο αν: 
88 ϑὅδιαι δὶ (1 ὅδ. χῖϊ, 8---14,, χυὶ, 1---ὅ.), δῃὰ ἘΠι}ὰ 8, (1 Εϊηρδ 
ΧΥ, 21---40.) 

6. ΤῊΒ βδουϊῆοοθβ οὗ [86 Αἰΐαὺ Το γο, ἴῃ σΌΠΟΓΑΙ, ο4116α Ὀγ {π6 Η6- 
γον Κογδαηπῖπι, ὑπαὺ ἴἰβ, οβθυϊῃρθ οσ οὐ]δύϊοηβ ἰο (ὐοά, ἔγοπι {86 
Ἡρδῦτον πο ἀαγαῦ, ἴο ἈΡΡΙΌΔΟΙ οὐ Ὀγΐηρ πἰρ. ΤΪΒ ὕθστη ὉΟηβ6- 
αυδηίγ ἀθηούοβ βοχηθίίηρ ὄγοισἠέ πὶσῆ, ἴῃ ογάον ἴο Ὀ6 ἀδαϊολίαά, οὗ 
οεγοά ἰο αοἄ, ἰο ψοῖὰ {86 ρϑγβοῃ οἴδσιηρ ἰδπ8 Ὠδα αοῦβββ ἴῃ [86 
ὙΔΥ ΔΡροϊηΐοα ὈΥ [86 αν : ἀπὸ ἐμξείσξι αὖ [16 οἷοδα οὗ {πὸ Θη μηδ γ- 
δίϊοη οὗ 411 οἤδσϊπρβ ὈῪ ἔγο 1} 18 δαἀβά ([μδϑνυ. υἱῖ. 37, 88.), 7} ἐθ 
ἐλο ἴαισ. . .. τολϊοῖ ἐδο Ζιογα σοπιγπαπαρα “Μοϑο8 ἵη Μοιπέ ϑιἰηαϊ, ἴῃ 
ἔλε ἄαν ἐλαὲ ἦξ σοπιπιαπάρα ἐς οὐτίάγ θη 0} ]1εγαοὶ ἐο ΟΡ οΥ ὄγίπς πίσῃ 
ἐλεῖγτ ΚΟΒΒΑΝΙΜ, ἰμδῦ 18, ΟῚ ΠΡ.Β ΟΥ ΒΔ ΟΣ ΠΉ668 οὗὨ 41] βογίβ. ὦ 

ΤὮΟ “6 18} ἔγο- δου ἤοοΒ τ σα οὗ [γα ΚΙΠΩΒ ; Υυ]Ζ. 
:, Τῆο ΒΟυΒΝΎ-ΟΕΕΕΈΕΙΝΟΘΒ, ΟΥ Ἡοϊοσαιιδίδ, 616 ἴγθο- 11} ΟΠ ΘΓ ΠΡΘ 

ψΠ011γ ἀονοίοα ο (οά, δοοογαϊηρ ἴο {π6 ῥυϊγαϊθνο ῥαίγ οὶ τι88ρ6. 
ΤῊΏΘ τϑη ὨἸΠη861} τγᾶ8 ὅο ὑσῖπο ὑἤθπὶ Ὀοΐογο ὑπὸ μοτὰ, ἀπὰ ἰθὺ σγθῦο. 
οἴἴετοά 1π {π6 ΤΔΉΠΟΥ ἀαβουϊ θα ἴῃ {Π6 ῥγϑοθαϊηρ ρᾶρθ. Ὁ8δ6 νἱούτῃ 
ἴο 6 οἴεγοα νγαϑ, δοοοσάϊηρ [0 {6 ρϑυβοῃ Β 801,8 Ὀ0]]οοΙς ψιπουΐ 
θη 8, ΟΥ 8. τη8]6 οὗ [86 βῇθερ οὐ ροδίβ, ΟΥΓ ἃ ἰυγι]6-ἄονα οΥ ρίρθοῃ. 
(μον. 1, 8.10, 14.) Τῇ, Βονονοσ, Β6 τγδϑ 00 Ροοῦ ἴο Ὀτηρ ΘΠ Γ οὗ 
(8686, ἢ6 γγχ8ὲ8 [0 ΟΠῈΣ ἃ τοϊμοδδ ΟΣ τηραί-Οβοσιηρ, οὗ το δὴ δοοουπῦ 
8 σίνθῃ ἴῃ ρᾶρὸ 320. ΤῈ «“7690.01Ὼ8 οβίβοιπθα ἰῃ6 Ῥυχηί-οἴδυϊηρ (Π6 
ταοβὺ δ χα ]θηύ οὗ 411 {π6ῖν βδου!ῆοοθ, ποῦ ΟὨΪΥ οἡ δοοουηΐ οὗ 118 Βυ06- 
ΤΊΟΥ Δα, Ὀπΐ 4180 Ὀθοδῦβο 1Ὁ ψὰ8 ὁπέϊγ οἷν οοπβοογαῖθα ο (ἀοά. 
Τη δ᾽] δῖοι ἴο {μ18, Θὲ, Δ] ὁχῃοσίβ ΟΥἸβδη8 ο ργοϑοηῦ ὑμῖν θ0α 168, 
οΥ ἐμοῖγ ψ80]6 Βοῖνββ, ἃ ᾿ἰνὶπρ' βδουῆοα (ο Οαοἄ. (Βοιι. χἰ!. 1.) ΤῈΘ 
Ῥαγπηί-ΟβδυηρΒ ἀγο ἰπ ΗΘΌΓΣΘΥ ἰδττηθα ΠΡῸ (ΟΙ,αῊ), ΜΟΙ βρη "ῆ68 το 
αβϑοομά ; Ὀδοδυθα {818 οἴου, δὲ δοίη ὙΠΟΙῪ σομβυμηθα, Ἀβοθηθα, 
85 ἴὉ ψχοτο, ἰο οὐ ἴῃ βιβοκα οὐ υὰροῦσ. 10 γγ͵Ὃβ ἃ ΘΥῪ ΘΧΡΥΘΒβΙΥΘ 
{γγρ6 οὗ 186 Βδουῆςα οὗ Ομ γϑί, 88 ποίμ!ηρ 1688 ὙΠ δῃ [8 δαγιρίοία ἀπά 
[}} βδουϊῆσθ οου]Ἱᾶ τηδῖζο δἰομθιηθηῦ [ῸΓ {86 β'ῃβ οὗ [86 σου]α, 

'. Τὴ6 ΡΕΑΟΒ- ΟΕΈΒΕΙΝΟΒ (μον. ἢ, 1.) πο ῦα 4180 ἔγβθ-"7}}} οἵϊου.- 
᾿Ζηρβ, ἴῃ ἰοίζοη οὗ ρΡθδοθ δῃᾷ γϑοοπο !δίίοη θεύνγθοη (ὐοα ἀπά τλδῃ : {μ6 Υ 
Ὑγ6Γ6 Οἰἴμον ἐμολαγίδεϊσαὶ, ὑλαῦ 18, Οἴαγϑα 88 ὑπιδη]κβρινπρΒ8 ἴοσ Ὁ βδῖπρβ 
γϑοοῖνοα, οΟΥἩ υοζίυε, ἰμαὐ 18, οδεγοὰ τῖ τ ργάγο Β ἴου {Π6 πηροίταοη οὗ 
τηθσοὶθβι ΤΉΘ86 οβδσϊηρΒ οοῃβἰβίβα δἰὑ μοῦ ΟὐἁὨ δῃϊτμα]β, οὐ οὗ Ὀσγθϑα οὕ 
ἀουρῆ ; 16 1Π6 ἔογτηοσ, μαζύ οἵ (θὰ να Ὀυχτῦ ἀροῖ (86 αἰΐαγ, θβρθ- 
ΟἾΔ }]ν 411 (πὸ (αὐ, 28 δὴ οδδσίηρ ἰο {π6 Ἰωογὰ ; δπᾶ {86 γθιηδίμοσ γγ88 

" Ὧτ. Οὐοὰ οἱ ἴδ Ερίδι]ο ἰο [πὸ ΗΘΌΓΟΥΒ, γο], 1, Ἑχοτοὶίδί, χχῖν, Ρ. 807. 
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ἴο Ὀ6 οαἴθῃ ὈΥ͂ {86 ῥΥἱοδί δπᾶ {86 ραγίν οδοτίησ. Τὸ (818 βδουῆσο οἱ 
ῬΥΔΙΒΘ ΟΥ ἐπδηκθρινιησ δ. Ῥϑὺϊ δ] υ68 'π ΠΟ. χῆϊ, 1ὅ, 16. Τη 
νοϊνο Ῥ6806- ἴδ ηρδ [Π6 ὙἹο Πλ8 ἘΠΕ 6 ΟἸΥΠΘΥ ΤΔ8]6 ΟΥἉ ἔθτηδίθ, ρῃχο- 
νἱ ἀοα {πον σοῦ ψιτοὰΐ ὈΪ]Θπλβῃ. Βαΐ 1ῃ ἔγθθ- 711 ρθδοθ- οι ηρΒ 
οἶκον α διεϊοος ΟΥ̓ α ἰαπιὸ, ἐλαὲ λαίὰ απν {λίπ φτιρογήμοις οΥ Ἰαελῖπσ 
ἐπ ἐϊ8 Ῥαγέθ τοὶσῃῦ Ὀδ οἴετοα. (1μον. χχι, 23.) ὙῊΘ ραγίβ οἵ οί, 
ΒΟ ΤΟΥ ΔΡΡΥΟρτδίθα ἴο {ὴ6 ῥγιϑδίβ δῃὰ 1, ϑυϊίθθ, Το γα οδ]] θὰ 
ἤεαυε ΟΥ̓ιοαὐθ-οΠἸεγίηφε; Ὀθόδτβο (ὮΘΥ ὝΤΟΓῸ ἀεαυφα οὐ 16 ἀρ ἴο 
ὙΑΓὰΒ Ποαύθη, δηὰ τοαυοά ἴο δἀπᾶ ἴτο, Ὀοίΐοσα ἸΠῸῪ σοσα οαΐθῃ, ἴῃ 
Δοκηον)]οαάρτηοηΐ οὗὨ {86 σοοάποβα δῃα Κἰπάμθδ οὔ σα, δῃηὰ 4130 ἴῃ 
τοΐκοη οὗ {ποὶν θοὶηρ σΘοπβθογαίθα ἴο πἴτα. ([μϑν. 111. 1--6. ; Εχοα, χχῖχ, 
26, 27.; Νιυυῦ. χυῖϊ. 24---28.) ΤΏΘ δρροϊηύθα βϑαθοὴβ 8:6] ΟσΟΘΒΊΟΠΒ 
οὗ 1Π6 ρ6δο}-ουϊηρ τ γ0,1. Αὐ {16 οοπδεοοζϑίίοῃ οὗ ἃ ῥγιοβέ. (᾿ἰχοά, 
χχῖχ, 1-- -37.) 2. Αἱ {86 οχριγαξοι οὗ {Π6 Ναζαγιΐο σον. (Νυμθ. νἱἹ. 
18--21.) 8. Αὐ {86 βοίοταῃ ἀοαϊοδίϊομ οὗἁ {π6 ὑβΌΘσΠ 8016 πὰ ἰθιρ]6: 
δηά, 4. Αὐ (86 Ρυγβοδίίοι οὗ 8 ἰβρϑσ. 

11, ΒΙΝ- ΟΕ ΕΕΕΙΝΟΒ ψ6γὰ οἸἶοσϑα [ῸΓ 81η8 δοτητηϊ θα οἰ 6 Γ᾽ του 
Ἰσιόγάποθ, ΟΣ ὙΠΠΌΪΥ ἀραϊπδὺ Κηον]θᾶρο; πὰ πο. Οοα δἰνγαγβ 
Ῥυπίθοα ὉΠ]688 {ΠΟ Ὺ γ610 ὀχρίδιοα, ΤΉΘδβο οἴδυϊηρΒ τὰ ρΘηθσαὶ Θοη- 
εἰδίοα οὗ 8 βπ- οἴοσιπρ ἰο οἷ, δῃὰ ἃ Ὀυτγη-οἴδοσιπρ, δοοοιηρβηϊοά 
ΜΓ} τοβξαοη οὗ ἀληαρα (μου, ν. 2 ---19., νἱἹ. 1----7.}), ΘΟΠ ΟΥΤΉΔΌΪΥ 
ἴο ὙΒΙΟΝ ΟΡ Ἰωογ ΓΘΑΌΙΪΓΟΒ ῬΓΘΥΙΟῸΒ ΤΟΟΟΠΟΙ Δ οη ἢ 8ῃ 1π]υγοα 
Ὀτοίμον, ἱποϊυδίηρ τοϑ  υὐοι, θοέοσο [86 θηγηύ-οἴοσῖηρ οὐ σΙ που]ὰ 
Ό6 Δοοδθρίδθ!δ ἰο (ἀοα, (Μαῖίί. ν. 28, 24.) δι, Ῥδὺ (Ερῃ. ν. 2.) ὕδστηϑ 
ΟἸγιϑυΒ ρινίπρ᾽ Πἰπυβο 1 [Ὁ ὰ8 δῃ οἴεσίησ (ἑ. 6. ἃ ρεδοθ- βγη), δπὰ 
8 δαογίηοο ΟΥ 81} -ΟἸἴδυϊηρ ἰο (οα [Ὁ ἃ βυγθοῦ-ϑι} θ ]]ηρ βανοῦγ. ((ὐοπ- 
Ῥᾶγα ἴ[μ6νυ. ἰν. 81.) Τὴ σνάστω οἱ πηδύθβ ΠΟΙ] πρ᾽ 18 ΤΉΟΓΕ το γοβῃϊηρ' [Πδπ 
ἔταρτδηῦ ΟὐΟΌ͵Β: δηα 88, ἴῃ 186 ΒΙΡΏΪ ἤρυγαίΐδνα ἰδηριαρο οὗ [86 

᾿διποιοηῦ ἨΘΌΓΤΟΒ, 9πιοϊ πο 1Β ἀβοα ἴο ἀδποΐθ {86 ροσοθρίοῃ οὗ ἃ πιογαΐ 
φιαζίέψ τὰ δηοίμον, (οὐ 18 βαϊα ὑο 811 6}] ἃ βυθοῦ ΒΑ σΟΌΣ ἔγότα ΒΔΟΙΊΗΟΘ, 
ἴο Βιρη ν ἐπαΐ ἢ ρογοοὶνϑα τὴ ρΡ]οαβαγο {π6 ροοα ἀἸβροβιοῃ ὙΒΙΟᾺ 
16 ΟἸΟΥΟΥ ἜΧΡγθαβθα ὈΥ͂ βοῦς δὴ δοὺ οὗ σόούβῆ!ρ. ὙΥ̓Βδη, ἰμογϑίοσο, 
186 Αροβῇϊα [6118 τ {μαὺ ΟΠ γῖδὺ σᾶνϑ Εἰταβο ἢ [ῸΣ τι, δὴ οἴΐοσϊηρ' δπᾶ 8 
βνθθί-βι ]]]ηρ' ΒΒΟΥ]ῆσα ἴο αοά, ἧς ἴθϑοῆο8 ᾽8 (μαὺ ΟἸσΙβ 8 βου ῆσθ 
ἔῸγ υ8 νγὙὰ8 ΒΊρΡὮΪΥ δοοθρίβο] ἰο (σᾶ, ποῦ ΟὨ]Υ 88 8 βῖρτιαὶ ἱπβίαποθ οὗ 
ΟὈΘαΐθμοΘ ἴο δῖ8 ΕΔΙΠου Β 11], θὰ 4180 ὁπ δοοουηῦ οὗὨ 118 ΠΔΡΡΥ ἱπῆπ- 
666 ἴῃ Θβίδ βμϊηρ [86 τλογὰ] σογογζημηθηῦ οἵ (ἀοα. ΤΠ ββουιβοθβ 
οἴετοα ἴον {86 ρυγβοαίζοη οὗὨ ἰβροσῖβ, 88 Μ16}} 88 οὗ σόσλθη δέτοσ οἢ1]- 
διτί (μον, χιὶ, ; ΤΚὸ 11. 24.), οσο τθοκοηθα διβοηρ (Π6 8]}-οἴἶδοσ- 
ἸΏΡΒ, ἸΠΑΒΙΆΌΟΒ 88 ἰΘΡΥΌΒΥ απ (π6 ραΐϊπβ οὗ οὔ] -θοατῖπρ ὙΤ6ΓΘ 
ΘΟΠΒΙΔοΓρα 88 ῬυἰΒΗτη ἴδ ΤΟΥ ΒΟΣΙῚΘ ῬΑΓΈΙΟΙΪΑΙ 518 ; ἀδν ν ὈΟΙ τ γῸ 
ΔΟΟΟΙΡΔηΪΘα ὈΥ ΘΟ ΠΑ ΥΙβυϊς ΒΔ ΟΣ 068 ΓῸΣ (16 ΤΘΟΟΥΘΙῪ οἵ {ἢ 6 ῬΘΓΒΟΠΒ 
οἤδυϊηρ οη. Μαϊτηοηὶά68 δα 68, ἐμαὶ 1 16 Ῥϑσβοῃ ψῃὸ οοτγοα {π|8 
ΒΒΟΡΙῆο6 ἀἸα ποῦ τοροηΐ, δῃα στρα ρΈΡ]16 οοπίθθβιου οὐ [18 δὶ 8, 6 
Ὑ848 ποὺ οἰδδηβοα οὐ ρυτὶ βοα ᾿γ 1ἰ.3 

ἷν. Τ6 ΤΈΞΒΒΡΑΒΒ- ΟΕ ἘΕΒΙΝΟΒ 676 τηδ6, ΒΟΥ {Π6 ΡΑΥΓ οΟἶοΥ- 
ἵπρ; δὰ ἡδὺ τϑάβοι ἰο ἀουδὲ τ ΠΘίΒΟΥ μ6 μα νυἱοϊαίβα {π6 ἰδν οὗ αοά 
ΟΥ πού, ([μονἹὲ, ν. 17, 18.) ΤΉΘΥ 40 ποῦ δρρϑὰγ ἴο βαυθ ἀγα ταδίο- 

1 Μιδοκηίσηι ου Ἐρδ, ν. 3 5: Ὧρ Βδίίοηο ββοσίβοιὶ, ο, ἐξ, , 18. 



320 ϑαογοὰ Τλίπρ:. . 

ΤἸΔ]γ ἔγουα 51} -οὔδυϊηρβ Τη Ῥοίδ (π686 Κιηβ οὐὗἁ βδουϊβοθβ, ἐδ ροτ- 
8οὴ ψῆο οἴἶεγθα ποῖα ρ]Δοθα ἢ18 μαπαβ ὁπ ἴπ6 υἱούϊπα Β μβοδὰ (1 ἃ βἰπ- 
ΟἸἴεσησ), ἀπα οοπίδββϑα ἢἷ8 81) οὐδὺ 1Ὁ, ἃπα 18 ἰγοβραβθ οὐϑὺ ἐμ6 {γ68- 
ἀπο ἧι παρ: ΒΑΥΤΏΡ, “1 αᾶγα εἰ ηπΠ66, 1 Βανα (0η6 ἱπιαυΥ, 1 παν 
{γοβραββοα, δῃα πανο ἀοη6 {ππ8 δῃὰ {πὰ8, δῃα 40 τούιση ὈΥ τοροπίδηςθ 
Ὀοίοτο {Π66, δηἃ τι} ἐλὲς 1 τηϑῖκο δἰοποιιθηί. ΤῊ ΔηΪΤ8] τυ {π6ῃ 
φοπβι ἀογθᾶ 88 ψἹ δυο ΘΙΥ Ὀοαυϊηρ [6 Β᾽π8 οὗ {π6 ρϑύβοῃ ψ8ὸ Ὀτουρῶϊ 
1.3 Ιμ 188. 111. 10. 9 6δὰ8 ΟἸγῖβι 18 βα!α ὕο τωδκα 18 800] 8ῃ οἴβσϊπρ 
ἴον βῖπ, Ὀϑϑὲ (ΑΒ8.αΜ)ὺ, ἴπ6 ὙΘΥῪ σογὰ υϑοὰ 1ῃ {Π6 αν οὗὨἮ Μοβεβ ἰὸ 
ἀεποίδ ἃ ἰγθβρϑϑβ- θσιησ. 

71. ΑἹ] {π686 Βδουῆσοθβ ΟΥΘ ΟΟΟΑΒΙΟΙΔ8), ἀπα δα τοίργομοα ἰο ᾿πᾶ]- 
ὙἹ 0418; Ὀαῦ ἴΠ6γ6 σογ οἴμοτβ Ὑ ΒΟῸΣ ΤΕΣ ΠΑΟμΑὶ δπὰ τερυϊαγ, 
ὉΑΙΚῪ, ὙΕΕΕΙΥ͂, ΜΟΝΤΗΓΥ, 8η4 ΑΝΝΌΑΙ,. 

1, Το εγροξιαϊ οΥ Τ)αἱΐν ϑαονίοε ντὰ8 8 Ὀυτης- οἴου πρ', ΘΟ μβ᾽βίληρ, 
οὗ ὕπο ἰβδηθ58, ψΒΊῸ 8 στ οἴγοα ΘΥΘΓῪ ΔΎ, τηογηῖπρ' δηὰ δυθηΐησ, 
αὖ (86 {ϊγτὰ δῃηά πἰπίμ Βουχβ. (Εχοᾶ. χχιχ. 38---40,; Τμον]έ. νἱ, 9---18.:; 
Νυμρ. χχυ. 1---8.) ΤΉΘΥ σοῦ Ὀυγπῦ 88 Βοϊοοδυβίβ, θυΐ ὉΥ 4 
5118} ἤσα, {παῦ ΠΟῪ τηὶρῦ οοπίπθιο Ὀυγπῖηρ 186 Ἰοηροσ. ὙΠ οδοῖ 
οὗ {μ686 νἹοῦτηβ γγ88 οἴδγϑ αὶ Ὀγθδαά-οἴδυϊηρ δπα ἃ αὐ! -οὔἴουϊηρ οὗ 
Ὑ1Π6. Τὴ6 τηογηΐηρ᾽ ΒΟ  ῆσθ, δοσοσαάϊπρ' ἴο {μ6 «6718, τηδᾶδ δίοπο- 
Ταθηΐ [ῸΓ {6 518 Θοτητηϊ 64 1π {86 πραῦ, δπηα ἰδ ουθῃϊηρ Βδου 08 
ὀχρίδίθα {Πο086 Θοτητη θα ἀυγίηρ' (86 ἄγ. ΤῊ]8 βδοῦῆοθ 88 8 ἀ4}}γ 
Ἐχργοββϑῖοι οὗ πδίϊο ΠΑ] 88 Ὑ76]] ἃ8 Ἰπαϊνιἀυ8] τορϑηΐβδηοθ, ΡΥΑΥ ΟΡ, δηά 
{πδηϊκαρί νίπρ. 

2. Τὴ Ἡεεϊκίν ϑαογίὔος οχχ ΘΥΟΓῪ βαρραίμ-ἀαγ τπτὰ8 θαῦλὶ ἰο {Π6 
«ἰδι]γ βδοσιῆοοθ, δὰ ᾿γὰ8 οἴογϑα ἴῃ δά "οι [0 11. (απο, ΧΧΥΙΙ, 9,10.) 

ὃ. Το ἡ“Μοηίλίν ϑαογίοθ ΟἹ ΘΥΘΙΎ ΠΟῪ τηοοῃ, ΟΥ δὖὺ [π6 Ὀερὶπηϊηρ; 
Οὗ 6808} τηοπίξ,, οοπβιὶβίβα οὔ ὕνο γουηρ Ὀυ]]ΟΟΪΚΒ, ΟΠ 6 ΓΑ Πι, πα βούθῃ 
απ οὗ ἃ γϑᾶγ οἱ, ἐοροίῖμοῦ τ ἢ 4 Κια [ὉΓ ἃ βἰ η- οἴἶδυιηρ', δῃα ἃ βυϊῦ- 
8016 Ὀγοδα δηὰ ἀσπὶς οἴδσιπο. (ΝΌΤΩΡ. χχυῖ!. 11---] 4.) 

4, ΤΠ Ῥεαγῖὶν ϑαογίγοος οτα ἴΠπ086 οἴξδγοαά οὐ {86 ρτοδῦ δῃπυδὶ 
ζεβέναϊθ ; υἱζ. (1.) Τ)6 Ῥϑβϑόμαὶ ἰαπιν αὖ {86 ρδββουθσ, σοῦ τῦδϑ 
οΟἸο χαίθα αὖ [π6 δοτηπιθποθπιθηῦ οὗ {Π6 96 188 δαογοά γοαῦ; (2.) Οα 
{π6 ἄγ οὗ ροπίβθοοβί, Οὐ ἀδὺ οὗἉ ἢγϑὺ-ἔσιυβ: (3.) Οἱ {86 πο τηοοη, 
ΟΥ̓ ἢγβί ἀδυ οὗ {Π6 βοσυϑῃίδ που, ΒΟ ἢ πτ88 {86 Ὀορίπηϊηρ οὗ {ΠΕ} 
οἷυϊϊ ὙΘΆΥ, ΟΥ̓́ Βοτῖηρ οὗ {π6 ἔγαϊ8. δά τρπκο: δα 411 {Π686 
βίαίθα Ὀυγηί-ΟἸ ΤΏΡΒ 6Γ6 [0 Ὀ6 ΔΟΟΟΙΏΠΡΘΠΙΘα Ὑ] ἃ 81} -Οθυιηρ οὗ 
ἃ ροδΐ, ἴο ΒΗΟῪΘ {Π6ῚΡ ᾿ηΒυ ΠΟΙ ΘΠΟΥ ἰοὺ ““τωβῖα {π6 ΘΟΙΘΥΒ ὑμογθαηΐο 
Ῥογίοου" (ΝΡ. χχυῖ. ; ΗΘΌ. ΣΧ. 1.}; (4.) 1μΔ50}γ, ου {86 ἀδγ οὗ 6χ- 
ῬΙ Δ ΟΩ, ΟΥ ἐτοῖν ἄαγ οὗ δἰοποιωθπῦ. ΑἊ'8Β ἃ ραγιουϊαν δοοοπηῦ 18 σίνθῃ 
οὗ (686 βοίϑιῃμῃ ἔδδναϊβ ἴῃ πα [Ὁ] οὶ ηρ βοοίζοῃ, γχο ργοσθοα ὈγΘΗ͂ν 
ἴο ποίίοα {π6 βαθοῃα ριθῃΘΓΆΙ οἶδ88 οὐ βδουιῆοο ; ΥἹΖ. 

11. Το ὈΝΒΙΟΟΡΥ ΟΕΕΕΒΙΝΟΒ, ΟΓ ΜΕΑΤ- ΟΕ ΕΕΕΙΝαΒ([μον. 11.) 
νἩ]ΟἿ Ὑγογ6 ἐδ Κοη 80] 6] γ ἔγοτα ἔπ νϑρϑίβ]8 Κίηράοπι. ΤΆΘΥ οοῃδίϑίρα 
οὗ τηρδὶ, Ὀγθδα, οδκθβ, ΘΑ γ8 οὐ Θοσῃ, δηα Ῥδγομθα ργαῖῃ, τ} 01] δηά 
ἔγδ Κίπσθηβα ργοραγθα δοοοσαϊηρ; (0 {π6 ἀϊν!ηθ οομητηαπά. ἘΘρΡΏΪΑΥΪΥ, 
ΤΕΥ οου]ά ποΐ Ὀ6 ρῥγοβθηίθα 88 81}- οἰ ἴθυΊ πρΒ, δχοορὶ ἴῃ {86 β'πρὶθ οδ86 

1 ΜΊΟΜ86118 18 οὗ ορἰῃΐοῃ δμδὲ 8: η- ΟΠ ηρ8 ΘΙΘ Τυ86 ἕοΣ Β'η8 οὗ οοηπίϑδίον, δηὰ ἰσοθ- 
ῬΔ88- ΟἸΘΣΙΏΡΒ [ὉΣ 518 οὗἉ ομεέδείοπ. ΟὈτατ θη ΑΙ 68, γ0]. 1ἰ, γ.. 96, 

2 Ὧγχ, Α, ΟἸαγκο οὴ Ἐχοά. χχίχ, 10. 
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ΟΥ̓ 186 Ρϑύβοῃ ΨῈο πιδᾶ β'πηθᾶ Ὀοϊῃρ᾽ 80 ροοσ, {μα {πα οἴεγίηρ οἵ ἔτγο 
γουηρ᾽ ὈΙΘΈΟΘΠΒ ΟΥ {πὸ ζαΓ|]6 ἄονοβ Θχοοθάθα ἢ18 τλθᾶῃ8. ὙΠΟΥ ὙΘΓΘ 
ἴο 6 ἔγβα ἔγομλ ἰθᾶνθιὶ Οὐ ΒΟΠΘΥ : Ὀαυΐῦ ἰο 8}} οὗὨἨἁ [μ6πὶ 10 γγϑ8 ὩΘΟΘΒβασΥ 
ἴο Δ4ἃ ρυτο 88], {παὺ 15, Βα ὑρϑίχο. 

ΙΝ. ὈΒΙΝΚ- ΟΕΕΕΕΙΝΟΒ Ὑ6γΘ δὴ δοοοιιρδημπηθηῦ [ο δΟΙἢ Ὀ]ΟΟάγΥ 
ΔΠα ὉΠΡΙΟΟΟῪ ΒΔΟΥΠΟΘΒ: ΠΟΥ ΘΓ ΠΟΥΘΥ 864 ΒΕργαίοὶυ, ἀπ οοῃ- 
εἰβίβα οὗ νΐηθ, ν ϊοῖ ΔΡροαγΒ ἰο βάν θθθῃ ῬΑΥΕΪΥ ρουγοα ἀροι {ἢ 6 
Ὀγοὸν οὐ {ἢ9 νἱἹοὔϊηῃ ᾿ῃ ΟΥ̓ΘΥ ο Θοῃβθογαίθ 1{, απὰ ραγΥ δ]]οὐ ρα ἰο {μ6 
τ αϑίβ, 0 ἀὐδηὶς 10 ἢ (Π6ῚΥ ρογίοηβ οὗ Ὀοίῃ ἐμ686 Κἰπᾶβ οὗ οβδδυ- 

ἴφ8. ΤΠ6 Ῥβαὶ πηϊδὺ ΒῇΟΒ ΒΟΥ {Π6 υ86 οὗὨ ἀγΒ Κ-οΟοτηρβ ἄδροπο- 
ταῖϊοα διηοήρὺ ΙΔοἰαίογβ, 80 1π {Π6]Ὶ ΒαροΥΒ ΟΠ οὰ8 τὰσα τηϑᾶθ πι86 οὐ 
16 Ὀ]οοα οὗ ᾿ἰνίηρ ογοαΐαγθθ, ροσῦδρδ οὗ τηθη, ἴῃ {μοῖν ραίίοπβ. 
ΖΤλεῖγ ὈΒΙΝΚ -ΟΕΕΕΕΙΝΟΒ ΟΕ ΒΙΟΟΡ, ΒΑΥΒ ἢ6, ἐοἱϊ 7 ποὲ οὔεν. (Ῥ 8αὶ. 
ΧΥ͂Ϊ. 4. 

γ. ἜΤΗ {π6 νδύίουβ Κιημβ οὗἁ βδουϊῆσθβ δῦονα ἀοβοσι θα, {Π6γθ 
ΓΘ ΒΟΙΩ6 ΟὈΪΔ ΙΟῺ8 τηϑθ ὈΥ͂ {πΠ6 «“6ν)]18 οομδβιβίϊηρ Οὗ ἱποθῆβθ, Ὀγοϑ, 
Δηα οἴποΣ ἐδπίπρβ: ποι μᾶνὸ Ὀθοη αἸγἹ θα Ὀγ Τ,ΔΙῺΥ ἱπίο [ἢ Γ66 βοσίβ, 
ὙἱΖ. 0 ἢ} 848 Ἔ͵Ο γα ἸΠαΥΨ ΟΥ̓ ΘΟΠΊΠΙΟΉ ; υοἱμπίαγν ΟΥ̓ΊτΘα ΟὈΪΔΙΙΟΠΒ : 
δηα Ββιιοἢ 88 6ΓΟ ργεβογίδοά. 

1. Τί. ΟΕΡΙΝΑΒΕΥ ΟΒΙΜΑΤΙΟΝΗ͂ Ὑ6ΓΟ, 
(1.) μὲ ϑλειο-διεαά (ἨδΌ. ὀγεαά 9} ἐδε ζαε6), τ Δ] οἢ οοπβιβίθα οὔ" 

ὕμψοϊνο ἰοανθϑ, δοοογαϊπρ ἴο [86 παστοῦ οὗἉ (μ6 ἰγῖ068 οὗ βγβοὶ. ΤΟΥ 
γγογ ροἰδοορα μοί, ΘΥΘΥῪ ΒΔ μ-αδν, ΌγῪ {86 ῥυιθϑίβ, ἀροὴ {8μ6 ρο]άθῃ 
{4016 1ὴ {86 Βαποίπδγυ, Ὀοίοσο {86 Ἰμοσχὰ ; θη ἘΠ6Υ τοιηονοα {π6 
Βί416 Ἰοᾶνϑδ ὙΠΟ Δα ὈΘΘῺ ΘΧΡρΟΒΟα ἴον {πΠ6 ὙΠ0]6 οἷ 1Π6 Ργοοθάϊηρ 
γγοοῖς. ΤΠ6 ῥγίθδίϑ 8Ι'οῃθ 6 Γ6 ἴο δαὺ (πὸ Ὀγθδα {81 σοαονθα, θαν]ά, 
Βονγονοτ, μγουρὴ πθοθβϑιυ ὈτοΐΘ {Βγουρ 088 τοϑίσοΐοη (1 ὅδιη. 
χχὶ, 8, 4.), ἀοἂ ῥγοίδυσιηρ ΠΊΘΤΟΥ ὕο Βδουιῆςθ, οὐ, ἴὴ {86 60]]ΠἸβίοῃ οὔ 
ἀπί168 Δ] οστἱηρ ἃ ροϑινο ἴο ρσῖνα ΑΥ (0 ἃ παίυταϊὶ ἰανν. (Ναί. χιὶ 7.) 

(2.) [1ποόηϑ6, Θοῃδιβίϊηρσ οὗ βονϑγαὶ ἔγαρτγϑαῃί ΒρΡ[ 68, Ῥγαραγϑα δοοοσά- 
ἱπρ' (0 {π6 ἱπϑίγυιοίομβ ρίνϑῃ ἴο, Μίοβϑβ ἰῃ Εὐχοά. χχχ. 84 --ϑ6. 10 νγᾶβ 
οδρτοά ΕΘ ΘΥΟΙῪ ἋΔΥ͂, ΤΔΟΥΠΙΠσ ΔΠα οὐθηϊηρ, ΟΥ̓ {π6 οἰδοϊαί!ηρ 
Ρυϊοϑί, ἀροὴ 88 αἰΐαν οὗ ροϊᾶ, ὮθγΘ πὸ ὈΪΟΟΟῪ Βδου σθ τγᾶβ ὕο ΘΌΙΩ6, 
ἀυσίηρ ἩΒΙΟΩ δο]θπμπ τί (ἢ6 ῬΘΟρΡΙΘ ργαγϑα ψιίμοιξ ἴῃ Β.]6 66. 
(0Κο 1. 10.) Βυΐύ οπ [86 στοδί ἀΔΥ οὗ Ἔχρίδίοη [16 μἰρῇ ρυθϑῦ μϊπ- 
86 1 ἴοοὸῖκ ἢγα ἔγτοτα {π6 ρτϑαΐ δ᾽ ΓᾺΡ ἴῃ ἃ σο  ἀθἢ ΟΘΏΒΘΥ: δα, οἡ α6- 
βοθηᾶίηρσ (μ6 ποθ, π6 τϑοοϊνοα 1 σθη86 ἔστοπὶ 9Π6 οὗ {Π6 ργἹθβϑίβ, 1 οἢ 
Βα οἴἶδεγτοά οα (86 ροϊάδῃ αἰίαύ. θυσγίησ βοὴ οὔουηρ {86 Ρθογρ]θ 
ΡΓΑγΘα 5] ΘΗ ἘὮΥ ψιπουῦ: δᾶ ἰοὸ {818 τηοϑὲ ϑοΐθιηπ δι6 ποθ δ, Φομη 
Δ]υἀ68 ἰη Βον. νὴ. 1., ΘΓ Π6 ΒΔγ8 {πα ἐΐδγα τοαϑ δἰΐοποο πὶ ἤδανοη 
αδομέ ἰΐδε δρασθ 90 λαϊ απ ποιν. Το {π18 οὐ]αίοη οὗ ᾿ποθῆβθ {ἢ 6 
Ῥβαϊπιλβύ γϑίδγβ (Ἂχ]ὶ, 2.) ἴῃ [18 ἀθυοίζοηβ, δῃὰ Ὄχρ αὶπβ 18 ταθαηϊηρ; 
ὈΥ δὶΒβ δρρ[!οαίοη οὗ Ὁ: 7.οὲ πῖν Ῥγαψετ δε Ξε ἠοτίΝ ἴπ ἐὰν δεἰρὶξ ας ἐδ 
ὑπο εΊ.86. ----- “4 ΑΒ [1.6 δϑίλο Κα δῃὰ οάουν οὗ {π]8 οἴἴδσϊηρ νγ8 νυν αἰϊοα ᾿πίος 
{Π|6 ΠΟΙΥ͂ ρἷδοθ, οἷοβα ὈΥ {86 γ6ὶ]} οὗ συ μιοῖ βίοοα ἐπ 4117 οἵ ἴποθῆβο, 
Β0 ἄο {π6 ργϑυϑγβ οὗ (πα ΚΑΙ Β] δβοθηα ἀρτγαγὰβ δπα πᾶ δαπχϊβϑίοη 
(ο {π6 Βίσμιοϑίὲ βϑαυθη." (Ἀοἷβ χ. 4.) 

1 Θἷν [6686 Νονίοη οὐ [Ὧ0 ΑΡροσδῖγβο, Ρ. 364. 866 αἷδο Τοοάξοιϑο οἡ ξεν. υἱϊὶ. 1 
199. 
3 Ζοπεβ οὐ ἴπὸ ΕἾς. Τϑης. οἵ δογρί, Ιςϊ, ν. ΟΡ [μὸ ο0956. “ΤῊΘ ὈΥδΥοΣ οὗὨ (Α8," 

ΥΟΙ,. 111. Υ 
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2. Τῆὸ ΥΟΣΌΝΤΑΒΥ οὐ ΕἘΈΕ ΟΒΙΑΤΙΟΝΒ Μ6Γ6 ΟἰΠον {πὸ ἔτπ{8 οἵ 
ῬΓΟΙΏΪΒ68 ΟΥ Οὗ γον ; ραΐ [86 ΤΌΤΤΩΘΙ ΘΓΘ ποῦ ΘΟὨΒΙἀΘΥΘα 80 ΒΓ] Οὐ] Υ 
Οὔ] ραύοσυ 88 {π6 Ἰαίίοσ, οὗ τ μοι {Π6γ6 σογὸ ἔνσχο Κιηάβ. 

(1.) Τα συσιο 0.7 σοπβοογαΐζίοη, ΤΠΘῚ ΔΗΥ {πὶπρ 88 ἀδνοίθα οἰ 
" ΒΔΟΙΙΒΟΘ ΟΥ [ὉΓ [Π6 ΒοΥγο6 οὗ [16 ἴδιο, 88 ὙΙΠ6, τοσοῦ, Βα], 
ὃ. ; 8π6, 
(2.) Το συοιο 97 σπφαφεπιεπέ, ΤἈΘ ἢ ῬΘΓΒΟΙΒ οηρσαρδα ἰο ἀο δοιῃθί ηρ' 

1ηδ΄ὺ γγαϑ ποὶ 1π 1861 πη] αν Ὁ], 85 ποῦ ἰο δαὶ οὗ βοιὴδ ραγίϊου δῦ πιθϑί, 
ΠΟΥ ἰο ὙΓΟΔΓ ΒΟΙῚΘ ὈΔΥΠΟΌΪΑΓ ΠΑὈΙΪ8, ποὺ ἰο αὐ 1Π6, ΠΟΣῚ ἴ0 σου 
{πον αν, ἄς. ὙΒθα {Π6 “6718 πηΔἀ8 ἃ νου, {Π6Υ τηδάθ 86 οὗ οῃ6 
οὗ [8686 ἔνχο ἔοσγιηϑβ: “7 οὔλαγφο πιγϑοῖγ εοἱέὰλ α διιγη-οὐετίης ; 7 οΥ “1 
ολαγσε πιγϑεῖ τοτὰ ἐἦε ρτίοο Ὁ ἐλπίς απίπιαΐ [Ὁ α διιγπί-οῇετγίπο." ἘΒο- 
Β146 8 {π686 Β6Ὺ δα οἰβοὺ βῃοσίθυ ἴΌΓΣΤΩΒ ; [ὉΣ ᾿ἰηβίβῃμοθ, ὙΠ6η (ΠΟΥ 
ἀενοίοά 411 {μὸν Παά, {ἸΘῪ ΤΊΘΓΘΙΥῪ δα, “ Α{1 7 ἔλαυνε δμαϊϊ δὲ οογϑαηπ,7 
1παὺ 18, “1 6 8} ΟὈ]δίίοη οὗἉ τὖ ἰο (ἀοα." Αἰηοηρ' οἴμον ἔἈ]86 406- 
ἐγῖηθθ ἰδυσὺ ὈΥ (16 ῬΒαγίδαθθ, ὙΠῸ σσογα δα ἀδροβιίασιθβ οὗ {86 
ΒΒΟΓΘα ΓΟ ΒΌΣΥ, Μ͵Ὃ8 (ἢ]18, ἰμαῦ ἃ8 ΒΟΟῚ 88 ἃ Ῥϑύϑοιι δα ργοῃουπορά ἴὸ 
[18 ΤἈΠΘΥ ΟΥ̓ ΤΩΟΥΒΟΣ [18 ἔογτα οὗ Θοηβθογδίιοη οὐ οἴουϊηρ, δὲ ἐξ οογϑαη, 
(αὐ 156, ἀονοίοα,) ισλαέευεν 9 πιΐριδ 8]ιαἷ ργοῆὲ ἐδδε (ΜαΑτὶς υἱὶ, 11.) 
[6 {που Υ σοῃδβθογαίθα 411 ἢ μδᾶ ἴο σα, δῃᾷ τηιϑί ποὺ ὑμεποοίοσι ἢ 
ἀο δὴγ {δπῖπρ' [ῸΓ 818 ᾿ἱπαϊσαπί ραγθηΐβ 1 [ΠΟΥ δβο] οι δα βαρροτί ἔγοπα 
π. ΠΝ στοαῦ γθαβοι, ὑβΟΓΘΙΌΓΘ, 4068 ἐ 6818 ΟἾ γὶδβῦ Γορυόϑ οἢ {Π6 πὶ 
ἢ ΠΒανὶηρ' ἀοδίγογϑα, ὈΥ {ποῖν ὑγδα!οη, ποὺ ΟΪΥ {μαῦ Θοτμηπαπαᾶ- 
τηθηὺ οὗ [Π6 ΔΓ τ ΒΙΟἢ 6) 8 ΟΠ] ἀγθη (0 Βοποὺν {ποὶν {Δ Π6 ΓΒ δηᾷ ὦ 
ΤΉ ΥΒ, υὺ 850 δποίπο αἰνῖπο ργθοορύ, τ ΒΙοἢ, ὑράϑὺ {Π6 βονογοϑῖὲ 
ΘΔ υ, ἔουρδα {πδὺ Κιἰπα οὗἉ ἀΙβῃοηοῦν π]Οἢ σομδιβίβ ἴῃ οὐπ πη] 1οὰ5 
τοσάβ. (Μακ νἱ!. 9, 10. 13.) ὙΠΘΥ, Βοσονοσ, ργοοθοᾶθα δυϑὴ ἔὰν- 
{π6Ὶ ἴμαπ {818 Ὁππαίαγαὶ ρ]088; ἴον, ἱποιρῆ {86 βοῃ (Ἰἃ ποὺ ἀιγθοῦΥ 
εἶνθ, ΟΥ̓́ΤΩΘΔΠ ἴο ρῖνϑ, δὴν ἰδιησ ἰο (ἀοα αὐ {παὺ ἐΐπι6, γοί 15 Βα αἴοσ- 
γΥΑΓ(Β βου] στορϑαὺ οὗ 8ὶ8β γϑβῆῃθββ, δῃαὰ ΙΒ} 0 ΒΟΡΡΙΥ ἐποπὶ τ ἢ 
ΔΏΥ ὑδίηρ, μαῦ Β6 Πιδα ἐΟΓΘΙΪΥ δα ῥγθοϊυθα {86 Ῥοββι 11 οὗἁὨ 
ἀοΙηρ 80; [ὉΓ ἷβ ργορουο Ὀδοδτὴθ δυθηθυλ!]ν ἀονοίθα ἰο (ὐοἄ, δπᾷ, 
ΔΟΟΟΓΙηρ ὅο {Π6 βιαίας ἀοοίτίπθ, {6 βδογθᾶ ἐγθαβυτυ Πα ἃ οἰαίτα 
ὍΡΟΝ ἴζ, 1ῃ ῬΥΘίδσοπος ἴὸ [86 ραγϑηΐίβιΌ Τη6 ψοχὰβ ὁ. Β6 1ξ οουρδῃ," 
ΟΥ ἀονοίθα, σοῃβθαιθηῖν 1 0]16ἃ δ Ἰηλργθοδίίομ ἀραϊηβὲ ΗΪπ56] Ὁ, 1 
.6 βῃου]ἃ ουὐὸσ δϑέογνγαγάβ βαβδίουγ ΔῊ {πηρ [ῸΓ {μ6 γϑ]ο οὐὨ ἷ8 
Ῥδγθηΐθβ : 89 16 Β6 βῃου]ὰ βαὺ ἰο {μθῖ, “ ΜΑῪ 1 ἱποὶγ 4}1} 1ῃ6 Ἰηΐαμαγ 
ΟΥ̓ Βδούῖ]ορθ δῃὰ ρϑυζυσυ ᾿ξ ΟΥῸΡ γὸ ροὺ Δ}Υ {πὶηρ' ἤῸσα τὴ : (δὴ 
ὙΓΒΙΟῊ 1ὖ 18 ποῦ Θάβυ ὅο Θοποοῖνα οὗ δὴν {πιπρ ΒΡΟΚΘη ὈΥ ἃ βοὴ ἰο Ἦϊ8 
Ῥδγθηΐβ ΤΔΟΓΘ ΟΟὨ ΘΙΙΡΓΟΙΙΒ ΟΥ̓ ΠΊΟΓΘ ὈΔΥΡΑΓΟΊΒ, δηα {πα ΓΘ ΌΓο 780} 
ἀφποιηϊηδίθα κακολογία, ““ ΟρΡΡτοθ οι ἰδηρστιαρο.""} 

δι 458 [18 Ἰοατηοθα δῃἃ ρμΐουιβ ττίῦου, “ 18 Θοοορί8 019 ἰοὸ αοα, 88 116 ΠΑΡΤΔΏΟΘ οὗἉἨ ἰποθῆβο ἷβ 
ΔρΥΘΟΔΌΪΟ ἴο [16 86η868 οὗ Τη8η: δηὰ, ΔΒ ἔ]16 ἰΏσΘΠη86 Ὑ88 ΟΥἾΓοὰ ἔνίςο 8 ἄδγ, ἱπ τῃ6 
ΤῊ ΥΓΒΪηρ δηα ονθηΐηρ, [86 5Ξρί τις οὗἉ [Π]8 Βοῦνΐοθ 18 ἰο Ὀ6 Κορ ἃρ δὖ ἴΠο86 τἰπλ68 ᾿ῃγουρδουΐ 
11 φοηογβείουβ. Τὴ6 Ργόρμοῦ Μαϊδομιὲ (προὰ ἃ “υγοεά δηἃὰ θυτοπθοὺβ ἱπιοσργοιδιίοη οὗ 
ὙγΠο86 ᾿νογὰβ ΔΙοηθ [6 σμυγοῦ οὗὨ Βοτηο ἢδ8 ἰουηὰοα δὰ ἀοίδηἀδοα {Π6 υ86 οὗ ἰποοῆβα ἴῃ 
ΠΟΥ ἩγΟΥΒΗΪΡ) ἔογοιοὶὰ ὑΠδὺ ἰξ Βῃου]ὰ θ6 οὐϑογυθὰ τυγουρῆουι 6 ποτὰ (Μα!. ). 11.), διὰ 
ἔπ ἴ16 Βονοϊδίίοη γγϑ μθασ οὐἁἨ (ἢΐ8 ἱποθῆϑθ 88 ὩΟῪ δοίι δ! σαττίοα ἃρΡ δηὰ ρῥγοβοηϊοὰ ἰπ 
ποάνθη, (ον. νυ. 8.) ΗΔΡΡΥ͂ δἃγὸ {Π6 0 τπβο ΔΙ]Η] (8 βεγυῖοθ; δηά δὲ ἔμ σίδίπρ ἀπὰ σοίπς 
ἄοννῃ οὗ 186 δἅῃ βοπὰ ἂρ ἰ͵8 οδδγίηρ ἰο βϑδυθῃ, 88 81} ΟἿ τ βεϊδηβ σα διιρροφθά ἴο ἀο, δὲ 
Ἰθαβὺ ὑνῖοο ἱῃ νοῦν ἀδγ." Ιοϊὰ. (Ὁ ͵οΥίκα, νοὶ. ἱἰ, Ρ. 66.) 
᾿ )τ, ΟβρΡ 61} 5 Ὑτδποϊαιίοη οὐ ἴμ6 Εὐὰν Θοβρεῖδ, νοὶ. 1ἷ, ὑῃ. 879 ---382. εἰὐγὰ οἀϊείοιι, 

ΜΠΟΙΙΔΟ  8᾽8 Οὐτητηρηϊαγίαα, νοὶ]. ἐν. θ.. 800. 
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᾿ς δ. ΤΠ ῬΕΕΒΒΟΕΙΒΕΡ ΟΒΙΑΤΙΟΝΒ 6 Γ6 οἴ ον ἤγβίσἔγαϊίβ οὐ {π|}.68. 
(1 ΑΙΙ (μ6 2 1γ8{- για, ὈοΙᾺ οὗ ἔγυϊδ δπαὰ δῃϊπ)818, Το γα ΘΟ. 86-- 

ογαίθα ἰο αοαὐ (Εχοά. χχὶϊ. 29. ; ΝυμαΡ. χυῆ!, 12,18. ; δαί. χχνὶ. 2.; 
ΝΟ, χ. 86, 36.}}; δῃά {πὸ βγβύ-γαϊβ οὐ σοση, τ 1Π6, ΟἸ], ἀπ ΒΘ ΡἘ- 
00] 66 οἴἶτοα ὺγ {86 τ86 οὗ {86 1,ον68. (Πουῦ, χνἹ]. 4.) 116 
ϑιηοιπΐ οὗὨ (818 σἸἹ Ὁ 18 ποὺ βρϑοιβϑα ἴῃ [86 αν οὗ Μοβββ, ψν ἢ 1ο]ὶ ἰθᾶνθβ 
16 ΘΗΌΓΟΪΥ ἴο ἧς ΡΙδαβασα οὗ {16 ροίνογ: 186. Ταϊτηυ οι] πεϊίθυϑ, 
Βρυγονοσ, ᾿ηΐοστ 8, ἰπδὺ ΠΠΌΘΓΑΪ ῬΘΥΒΟῚΒ ΤΟ Γ6 δοουβίοιμμθα ἴο ρῖνθ (86 
ἔογι οι, δηα ὄνθὴ (86 ἰἰγιοίῃ : 116 βοΐ. 85 τ γα σονθίουβ ΟΡ 
ῬΘΠΌΓΙΟΙΒ ραν ΟὨΪΥ ἃ βιχ θἢ ραστί, Το Βγϑύ οὗἉ {μ686 {πον 8116 δὴ 
ΟὈἸαῦοπ ὙἹὮ ἃ σοοά 6γ6, ἀπά {πΠ6 βθοοπᾶ δπ οδ᾽δίϊοη τ] δὴ 6ν]]} 
6γ6. Τὸ {Π18 γα] οηδαὶ βαυϊηρ ΟΣ Ἰωογὰ 18, ὈΥ͂ Βοὴθ ἰθδαγπϑα τηθῃ, 
ΒΟΡΡροβοα ἰὸ παν δυάδα ἴῃ Μαί(. χχ. 156. αἀπιοῃρ' δῃϊμηαΐβ, (86 
ΤΩ 8168 ΟὨΪΥ Ὀο]οηρ' ἰο αοα ; δπὰ {δπ6 “ὁ νγγ18 ποῦ ΟὯ]Υ Πα ἃ τρί, θὰ} 
Ὑ6͵6 ουθ ΟὈ] σοί, ὕο γθάθοτῃ {π6πὶ ἴῃ {μ6 οα86 οὗὨ θη δῃα πποίθϑῃ 
Δ.}117η88, Ὑ ΠΙΟἢ οοὐ]Ἱὰ ποὺ Ὀ6 οἴἴεοσοα ἴῃ βδουῆοθο. Τῆσβο δγδύσγυϊία 
ὍΘΙ οἴἴκΠγοα ἴτοτη 6 ἔδαβύ οὗ ρϑηΐθοοδβί ὑη} ἰπαὺ οὗ ἀοαϊοκίϊου, 
Ὀθοδυβθ δήτοσ {μδὐ [ἴταθ {Π6 ἔσα 8. ὑσογθ ΠΟΘΙ ΠΟΥ 80 ὈΘϑῸ Ὁ] ΠΟΡ 80 ρσοοά 
88 Ὀοΐοσ, Εαγίμεσ, {πὸ “6078 χα γ ρυ 164 ἔγοτα ρα μοσῖπρ ἰπ (868 
Παγνοδὲ ὑδ{}} {Π6γ πα οἴετοα ἰο (οα δα ογιον, ὑμαῦ 18, [ἢ ΠΟῪ βῃθαΐξ, 
ὙΠΟ 788 ργϑϑοηίθα (86 ἀΑγ δέον {μ6 στοαί ἀδὺ οὗ πη]οανοηθα Ὀγοδὰ : 
ΠΟΙΠΟΥ ΤΟΥ ΤΠΘΥ 8]]οὐγοα ἴο Δ ΚΘ 8ῃγ Ὀγοδά τηΔ46 οὗ ποὺ οοσῃ αη6}]} 
{Ππ0γ Ππαὰ οἴσδγοα 186 πον Ἰοᾶνθθ ΡΟ {86 4] ἰὰῚ οἡ {π6 ὅΔΥ οὗ ρϑηΐο- 
οοβῦ; πϊπουθ ΠΟ 4}1 [Π6 ΘΟΥΏ νγὰ8 ΤορΆγα α 88 Ὁποΐθδη πα ὑῃ- 
Βοῖγ.. Τὸ {18 δι, δι] δ᾽] υάθθ 'ἰπ Ποιῃ, χὶ. 16.; ψῆθτο ἢ6 βαγα, 70 
ἐδλε ἘἙΙΕΒΤΕΕΌΙΠΤ ὅ6 λοῖν, ἐδιο μπιρ αἶϑο ἐς λοῖν. ΤὨΘ ῥγϑβαπίδίοη 
οὗ {π6 Βγβύ-ἔστυϊίθ τὰ ἃ βοϊθίμῃ δηὰ ἔδβδνο οοσθθοου. ΑΑὐ ὑπ Ὀθρ!η- 
Ὠΐπρ οὗ Βαγνυθδί, [ἢ 6 βδημδασιη ἀδριυίθα ἃ δυσαθοῚ οὗ ρῥυἱθϑίβ ἴο ρὸ ἰηΐο 
1Π6. 8.148 δηὰ σϑᾶρ. ἃ μαπα Ὁ] οὐ πο γβί στὶρθ σοσῃ ; δηᾶ {π686, 
αἰϊοπαοα ὈΥ στοαῦ οσονν ἀβ οὗ ρθορὶθ, σοῃῦ ουὖ οὗ οπδ οὗ [86 ραΐεβ οἵ 
ὁ} γυβαίθηι ἰηΐο [Π6 περ ουσίηρ οοτη- 6148, ΤΠ Πγϑύ-γαιϑ (08 
Τοαροα χογ6 σαντο ὙΠ ρτοαῦ ῬΟΙαΡρ ἀπά ἀμῖνοσβαὶ το)οϊοίηρ' ἐγοιρἢ 
Π6 δέγϑοίβ οὗ Φεγυβαίδθηι ἴο [86 ἰθωρίθ. Τῇ οὐ 188 ὙΥΙΓΘΙΒ ΒΔ Ὺ {Παΐ 
8. ΟΧ ργϑοθαρα ἐἤοτὰ τ σ]] 6 ΒΟΥΠΒ δηα δὴ ΟἸγ6 ογονσι ὉΡΟη Ϊδ 
μιοϑ4, δπὰ {μαὺ 8 ρὶρθ ραγϑά Ὀϑέοσο ὑπθπὶλ ὑπῸ}} ΤΠΘῪ Δρργοδοποα {86 
ΟΕ : οἢ Θηζοτϊηρ 1ὖ ΤΠΘΥ ΟΥΟΥ πο (μ6 βγβύ-γαϊίβ, τὲ 18, Θχροβοᾶ 
ποτα ὕο βἰ ρα τ ἢ 88 ταυοῖ Ῥοσὴρ 88 {μου οου]ά, δπὰ {μ6 οἰ!οῇ ΟἿ 6 Υθ 
οὗ [86 ἴδρ]α πτοπῦ ουὖ ὑο πιοοὺ ἔβθη. ΤΏΘΥ 6Γ6 {π6η ἀδυουίν 
οἴἶδετοα ἰο (ἀοᾶ ἴῃ σταὐοἔι] δοκηον)οάρταθπί οὐἁἨ ἢ18 ργουϊἀ θη] σοοά- 
1688 ἴῃ σης ἱμοτὰ {86 ἔγυϊίθ οὗὁἨ [86 οαγί. ““ ἼΠοβο ἢγεύτ-ἔγυϊβ, ΟΣ 
Βαμα ] οὗ {π6 ἢγϑί τῖρϑ στα, ζανθ ποίδοθ ἴο 811 ψῇο Ὀ6 6] 4 {δὰ {μπδὲ 
{86 σεπεγαΐ μαγγεϑὶ σου] βοο ὈΘ ραίμογο 'ἴπ, Ηον Ὀοδυ!ὰ] πὰ 
βίσικιηρ 18 δὲ, ῬδῸ] Β δ] βίοι ἰῸ {818 τ ὶρίουβ οθγθιθοην ἴῃ {πδὺ τηοδί 
ΟΟΠΒΟΪΑΙΟΙΤΎ δα ΟἸΟΒΘΙΥ͂ Τοαβοπθα ομαρίδσ, (86 ΘΕ θθηί οὗ 18 ἢγδὺ 
ἘΡί8|16 ἴο {86 (ὐογιίδιδηβ, ἰῃ ΒΊ ἢ, ἤτοι {86 τοβυστοοίοι οὗ “6808 
Ομιτῖβῦ, μ6 Ἀγριι68 ἃπὰ ΘϑίβὈ 1588.68 [6 οου ΔΙ ΠΥ ΟΥ̓ ΤΠ ζΘΠΟΓΑΙ ΤΘΒαγ- 
ΤΘΟΙοΙ ; 8ηα τοργοβοηίβθ Ομ σιδὺ 85 πὸ Πγϑῦ- ἔχ 8 οὗ δ οσἱουίουβ δπὰ 

ἢ ποτὰ ἴδ δον 8} οπδίομι οἵ οβεγηρ Βτεί- ἔτι 18 ἐο σομόνδα, (6 μβοϑίμθηθ Ὀοστονθὰ ἃ 
ΒίΤΩΑν σῖο. ὅθ ΡΙἑηγ, Ναὶ, Ἠϊδὲ. 110. χυὶ. ὁ. 3, Ηογδοο, ϑ86ῖ. δ. ἰΔ. 56. γν. 12. ΤΊ Ό]]τ5, 
ἙἸορ. 110. 1, Ἐ], 1. 18. 

τ3 



824 ϑαςγοα Τημῖηρα. 

ὈΠΊν ΣΑΙ Βαγυϑδὺ οἵ 1] (Π6 δ]δαρὶπρ ἀεδα δοιο ἐξ Οἤν δὲ γίϑεη, ἀπά 
δεοοοηις ἔλθ ἘΤΕΒΤ- ΕΌΙΠΤΒ 07 ἐλόηι ἐλαὲ εἰορί." (1 οτ. χν. 20.) ΤΒΘ 
186 τ ΒΙΘἢ (86 ΔρΟΒί]6 τρδοβ οὗ [818 ἱπιῆρα 18 ὙΘΥΥ͂ οχίθηβῖνθ. “ [ἢ (ὴ6 

. γϑὺ ρίδοθ, {86 στονιηρ οὗἉ σταῖη ἔγοπι {Π|6 δαγῖ β Ἡ ΠΟΓΘ 1 γγαβ θαγιοα 
18 8Π δχϑδοῦ ᾿τηᾶρα οὗ [16 χοδυγγθοίοη οὗ (6 Ὀοὰγ ; [ὉΓ, 88 {μ6 ομβ 18 
δοιοῃ, ΕΟ 18 (86 ΟἸΒΟΓ, δπα ποιίποσ ἐ5 φμίολεποα οχοορὺ 10 ἢγθὺ ἀ16 δπὰ 
6 Ὀυγιοα, ΤΆΘα [Π6 τ Π0]6 Βαγνοβί, ἔγοση 1.8 το] δίϊοη (0 (μ6 Εβύ-ἔγυ8, 
ΧΡ δῖπ8 8πα ΘηΒυγοΒ (ἢ 6 ΟΥΟΥ οὗ ΟἿὐ γϑβιυσγθοίοη. ἘΕὟΧ, 18 {8Π6 Βῃραῖ, 
ΟΥ̓ {(Π6 βγϑί-γυϊθ γοαροϑα ἢ [Π6ῃ 18 1πΠ6 016 Παγνοβῦ γοδαᾶγ. [8 ΟἸ σιδὲ 
τίβθη ἔγοπι [86 ἀοβα ἢ 16} 8}}4}] ἃ}1} σἶβα ἴῃ {|κὸ Ἰπδηηοσ. 18 μ6 δο- 
οορίθα οὗ Οαοά 88 δῃ ΠΟΙΥ οβοσιηρ ἢ {πθ 8}.8}} δνθυῦυ βιιθδαῦ {παὺ μδ8 
στο ἃρΡ ὙΠ ᾿ϊπὶ Ὀ6 ἰακοη ἴγοσα (826 δαγβ δῃα βαῃποιῆθα ἴῃ 18 
ΡῬΙΌΡΟΙ οτάογ: --- Ολγίδέ ἐδθ ἘΤΕΒΤ-. ΕΌΙΤΒ, απᾶ αἰεγισαγας ἐδοεν ἐλαΐ 
αγὸ Ολγίβἐ8 αἱ ᾿ιὶβ οοπιῖπφ.᾽} (1 Οὐογ. χν. 23.) 

(2.) Βεβιάθα {86 βγβύ-ἔγυλίβ, (16 96ὺ)]8 αἷἰβὸ ραϊὰ ἰΠ6 7Τοπέϊς οἵ 
ΖΤιλες οὗ 411 ΤΒ6Ὺ ρμοββοβϑϑθᾶ, (ΝΡ. συλ. 21.) ὙΠΟΥ σοῦ ἴῃ 
ΘΘΠΘΓΆΙ οΟ]]οοἰοα οὗ 411] {86 ῥγοάπος οὗ {86 οαγί (μον. χχνῖ 80. ; 
ϑαΐ. χὶν. 22, 23.; Νϑῆ. χῖϊ!. ὅ. 10.), θαὺ ομιοῆν οὗ οοτπ, πὶπθ, δαὰ 
ΟἹ}, πα ΟΥ6 ΓΘΠαΘΓΘα ΘΥΘΓῪ ΥΘᾺΓ οχοοθρύ {Π|6 ΒΔ [108] γοαγ, ΒΘ 
{8686 ἘΠ Π|68 ΤΟΥ͂Θ ραϊά, {π6 ΟὟΠΟΥ οὗἁἨ [86 ἔτι 8 ΓΌΓΕΠΟΥ σάν δηοίμου 
Τθητ ἢ ρᾶγί, ΒΟ. γὰ8 ΟΔΥΥΪΘα ἊΡ ἴο «}6ΓΌΒΆ]Θα, δα θαΐθπ ἴῃ [Π6 
ἴθ} !α αἱ οἴογιηρ ἴβαβίβ, 88 ἃ βίρῃ οἵ το)οϊοίηρ σαπά φγαΐίξμεο ἐο Οοα. 
ἼΠοβ6 816 οδ᾽Ἱϑα ϑεοοπαά ἐϊΐλε8.2 ὙΤῆθ 1,ανῦδβ ραϊὶ 4. θη οὐ ἰδ6 
ὉΠ 68 [ΒΥ τοοοὶνϑα ἴο {π6 ῥγιθδίβυ 1ϑϑῦ]γ, {Π6γ6 σοῦ Ο(Π.68 4]]οι 6 
ἴο Π6 ΡΟΟΥ, ἔῸΓ ΠΟΙᾺ {Π6 16 Ὑγ88 4180 ἃ ΟΟΤΏΘΣ ἰοῖν ἴῃ ουοσυ Βοϊὶά, 
ΜΉΘ 10 88 ποὺ ΔΝ {1 (0 τϑὰρ ψι} {π6 χοϑὲ ([μον. χὶχ. 9.; Πϑυΐ. 
χχὶν. 19.); δηὰ {86 ὺ σοτο ᾿ἸΚογ8Β6 ΔἸ] ον βοΐ ΘαγΒ οὗ οοσῃ, Οὗ 
ταροβ, 88 ΨΌΓΟ ἀγορροά οΟΥ βοδύϊεσθα δρουΐ, δπὰ {86 βῆοανθ {Ππδἴ 

Ἰσηῦ θ6 δοοι ἀθηϑ!]}ν ἰοσροίζθη 1π {μ6 8614, ΕἾΘ] 4- 68 ταϊσῦ 6 
ἐδεῖνν (οὶ Ὀγ δοβ6 ὕπ0 ἐβαῦπὶ 10, ὁ Ῥαυϊηρ οὴ6 Γ ἴῃ δα οι : 
θαυΐ 411 σΘοπνοσβίοι οὗ {86 {{πΠ68 οὗὨ οδίι]θ τνὰβ ργοβιθιοα, (1μαγν. ΧΧΥΣ. 
92, 33.) Τῇο ραυιθηῦ δηα ἀρργοοϊδοη οὗ ποῖ Μοβαοβδ Ἰοΐν ἴο [86 
ΘΟὨΒΟΙΘΏΟ6Β ΟὗὨ μ6 ρϑορῖὶθ, ψιπουῦ βυ)] οῦπρ θα ἴο [υα1οῖ4] ΟΥ̓ 
ββοογάοίαὶ νἱδιίδιοηϑ, Ὀὰὺ δὖ [86 βδὴθ πη 86 4Ἰἃ ποῖ ρῥγόβιθι [86 
1μονϊΐθβ ἔγοτα ἰακίῃσ οαγ ἰδαὺ {πον αυ]γ τοοοιγοα πῆδὶ νγαβ {86 }Ὁ 
οὟἢ. Τῇ σοπβοϊθηίίουβ ΔΟΘΌΓΔΟΥ οὗ {π6 ρθορὶθ, στ τοϑροοῖ ἴο (86 
Βροομά {ς{{|6, ᾿6 βθουγθϑα τυ σου ὈΥ [89 ἀφοίαγαίοηῃ ὙυΒ1οἢ {ΠΟΥ τηδα8 
ΘΥΟΥΎ ἴθγθο γϑδῦβ Ὀοίοσο (ἀοὶ. Ἐτομι. Πρ ἀΡ[10168 ἢδ6 1ῃ ΠΟ 886 
τοαυϊγοᾶ {{Π᾿|8, ἐπουρἢ το ᾿ἰθαγι ἔγοσα {86 (ἀοβροὶ ἐπαῦ {86 ῬΡΠΑΥΒ6 68 
αἰἴδοίοα ἴο Ὀ6 ΒογυρυϊοῦβιΥ οχδοῦ ἴῃ ραυϊηρ Ε{Π68 οὗ ουοσν (Π6 οϑβϑὶ 
Βοσῦ. (Μαιῖ. χχῖ. 23.) 1Π| ΒΟΎΤΘΥΘΙ, ἃ Ῥούβοι ᾿ιδαὰ σοχητι ρα ἃ 
ἔγοβραββ αρϑὶ δύ {Π6 βαῃποίυλγΥ, ὑπαΐ 18, Βδα ποὺ ραϊά {86 ΑΙΒ68 οὗὁὨ δὴγΥ 
ῬΑΓΠΟΟΪΑΡ (Πῖηρ5, δῃα 1’, αὖ ΔΩΥ {6 δἰνοσνγαγάβ, Ὦ18Β ΘΟ Βοϊθη06 ὙΥΘΓΘ 

1 Του ο8 8 οΥϑ, νοὶ], 111. Ρ. 64. ἩΗδγπτοοά δ [ηἰτοᾶ, ἰο ἴ[δ0 Νον. Τοβί. υο]. 1!. ἢ. 807. 
Μ|οδ86119᾽ 5 ΟΠ τη δ ῖθΒ, νοὶ]. 1ϊ. ΡΡ. 146---149, ΒοΔΌΒΟῦΤΟ᾽ Β [ηἰτοὺ. ἴὸ [πὸ Νον Τοβῖ. 
(οἱ. ἐἰ}. Ρ. 200. οὗ ΒίΞξῃορ ὟΝ δίβοη Β Οοἰϊοςιίίοη οὗ Τταοῖβ.) Ὧγ. ΤὐσμηοσοιΒ ΟΣ ΚΒ, νοὶ]. ἱ, 

984., νο]. ἰΐ. Ρῃ. 184. 806, 807. [Ὁ]10 οαϊς. 1,Δπηγ᾽ 5 ΑΡραδγδίυβ, γὺ]. 1. Ρ. 3204. ΙΚοπὶ! Απιὶα. 
ἤν. Ρϑτὶ ἰ. ὁ. 15. ΡΡ. 2310---.224. δου}! Ατοῃδοὶ, Ηοῦγ. ΡΡ. 287---292. ΙΔ γ᾿ ΔΡ- 
Ῥδγδῖιιβ ΒΙ οἱ συ, νο], ἱ. Ρρ. 208---206. 

3. Οἱ τὴ6 δρρὶϊοδιίοη οὗἨὨ ἁ{᾿696 δοοοῃὰ {{{Πι8, 866 Μ|ΟΒΔΟ 85 ΟὈτωσηθηίασὶ δ, γο], 11], 
ῬΡ. 142, 148. 
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δ οηοα (0 ἃ Β6η86 οὗ δὶβ συ], π6 μιδα 10 ἴῃ 818 ΡῬΟΎΤΟΙ ἴο τρᾶκα δὴ 
δίἰοπθιηθηί, τϊπουῦ Ἰπουττῖπρ ΔΩ͂ Οἶν!] ἀἰθρταοθ, ὈΥ͂ ΒΙΤΩΡΙΥ ρδυϊηρ' 
δὴ Δα ΠΙοΠη8] ΗΠ, τι μ18 ΓΘ, ἀπά τρακιηρ ἃ ὑγοβραββ στη. ἷ 
([μον. ν. 14---16.) 

ΤἼ6 οαϑίομχ οὗ σἱνίηρ {{{π68 ἴο [Π6 1 οἰ ἐγ οσὶδίβα Ἰοηρ Ὀαεΐοτα 1Π6 
Ὧπι6 οὗ Μοβθβ. μὰ8 ΑΡταδδηλ ραν ἰο Μοὶ  βθαοῖ Κιηρ οὗἨ β] 6 
(το γγὰ8 δὲ (Π6 βδμθ ὑπ {π6 ῥγιθϑύ οὗ [5 Μοβὲὶ Πρ (οαλ) {86 
{πὸ οὗἨ 411 τ1ῃὺὸ ΒΘ δα ἰλκθηὴ ἔγοπη {π6 θῆθγ, ψμΘὴ ἢδ τοϊαγηρά 
ἔγοτα 818 δου ρϑαϊ!οη δρδιηδῦ {Π6 θυ Κιηρβ γὰὸ ΨΟΓΘ ἴῃ Δ]]Πδηοα χη 
ΟΠ ἀου]δομιοσ. (τη. χῖν. 20.)ὺ Αμὰ “4600 οοπβθογαίθα ἰο (ἀοά (18 
ὑδηί οὗ 8}} {παὐ Πα βου] δοαυϊγο πῃ Μεβοροίδημϊα. ((ἀβη. χχνη!. 22.) 
ΤἼ6 βδῖλ6 οιβίοστῃ ορίδι θα διηοηρ ντῖουβ Ἀποϊθηῦ ΠΑ[ΟΠη8, 0 ἀἄ6- 
νοϊοα ἰο {πον σοαβ {μ6 ἰδητῇῃ ρατύ οὗ ονοσυ {πιηρ {Π6Υ οδίδ! ποῦ, 

ΥΙ. Ετοπι 86 ργθοθαϊηρ βκοίοιι οὗ {Π6 “6158 ΘΔΟΥΙ 668, γ76 ΤΩΔΥ̓ 
᾿ΒΙΓΟΙΡΙΥ μου ἐπ ῖγ ΕἼΤ ΝΕΒΒ δα ὈΤΙΠΤΥ. 

Αοοοταϊηρ ἴο {86 τοῆποα 14688 οὗὨ πῃοάθσῃ ἰἰτη68, δηΐγηϑὶ δου 68 
ΔΙῸ ἃ ὙΘΙῪ ΘΟΒΌΓΑ δπα βᾶναρα τηοάθ οἵ δυργθββϑιηρ' 84 ργοιμοῦηρ 
ἀανουΐ βοηξπηθηΐβ δηα αἰβροβιεοηβ. Βαυΐ, 1 τγὸ βίθδ"γ Κορ ἴἰὰ 
γον {Ππ6 σΘῃὰΒ δηα ΠΑ 118 οὗ δποιθηξ Δ. 08, δηα {Π6 βροδιαὶ οἰγοιτ,- 
βίδῃοϑβ οὗ {π6 Η ῦγονβ, {8686 ΟὈ) οἰ οἢΒ Ὑ11}} νη! βΒἢ ; δηα {Π6 ῥγο- 
ΡΓΪΘΟΥ 88 Ὁ }}] 88 Ὄσρϑάϊθῃου οὗ {86 «6 Ὑγ]8 8} 1 δι {1018 ν71}}} ἔοσ οι ]Ὺ 
ὍΡΡΘΆΣ. | 

““ ὙΒ6η {86 ῥγδοῖίοθ οὗ βδουβοϊηρ γγ85 ἢσβί δρροϊπίθα, {πὸ υ86 οὗ 
Ἰουίουβ τγᾶϑ ῬΥΟΌΔΌΪΥ ὉΠΠΌΤ : σΟμΒοαυ μα ν, [ἢ6 τηο46 οὗ ᾿πβίγαο- 
οη ὈΥ Υἱϑι0]6. ΘΙ Ὁ] Θ 8 ΟΥ βυτθ0]8 νγὰδβ οί ἐπα ϊβρθηβαθὶο δηᾷ 
ΠΙΡΉΪν Ὀοηοἤοῖαι. [Ι͂ἢ βιοὶ ἃ βίδία οὐ {ῖηρβ, {π6 οἴεογ!ηρ; οὗὁ δηϊτμαὶ 
γἹΟΙΠ18 γ88 Τ86 (0 ΔΗΒΥΓΟΥ ΤῸΓ {μδῦ ῬΟΥΘ Β' τ 016 πα γϑίοηδὶ ἄθνο- 
(Ἰοη, τ ὨΙΟὮ ΟΣ ἀ8 ΓΘ ΠΟΥ ΒΆΡΡΙΥ Εἰοα ἴο ὀχργθβθ. Ὁ ἤθη ψγὸ οοῃ- 
Βι6γ βϑοσιῆοθα τὴ 411 {Παῖς αἰτοηαδηΐ τἰῦθ8, ἃ8 Δρροϊηϊθα Ὀγ οὰ ἴπ 
ΟΥ̓ΟΓ ο δϑϑιϑὺ (86 τ] ρου ᾿πδίγαοοη, ᾿ρτονοιηθηῦ, μα ΘΟΠΒΟΪ ΔΈΟΙ 
οὗ τηϑῃ, γγχἷαὰ τηυϑὺ Θοοποϊ ας ἐπαῦὺ {6 Μοεβὶ Ηρ πουἹά, ἴῃ [Π6 Εγοί 
᾿ηβίδποθ, ΟἸΘΑΓΥ Θχρδὶῃ ΘΥΘΟΣΥ ραγί οὗὨ {}}18 ἱηϑιϊαίοι ; ΟΥΠΟΥ 186 10 
σου α ποῦ ΔΏΒΊΤΟΙ 118 ργΟροβϑα δη8β, Νον, 11 [86 τῃ01Ὰ] προτὶ οὗ 
ΒΆΟΙΠΟα8. ΟΥ6 ἴμπ8 οχρίδϊπθᾶ, π86 ὉὈ]Πὴὴγ οὗ {ποτὶ ἴο ταϑηκὶπα ἴῃ 
ὑμεῖς στυάρ ἀπα βαρ] βίαΐθ 18 θογοηα οδ]ουϊαίίοθ. [ἢ πηϊαίογοά 
ΤΏ8 ἢ, ΓΘΆΒΟΙ 15 ὙΘΑΪς, {Π6 πησηΐα] [66] 108 ἃτὸ ΠΟΘΑΥῪ πα τουρῆ, Μ}}}}16 
8686, ᾿ηϑοϊπδοι, ἈΠ ρϑβδίοῃ ἅγα {86 Ἰοδάϊηρ' ἀνθηϊθα Ὀοίἢ ἴο 1ῃ6 
ὩΠαουβίδηαϊηρ δηα ποατί, ΤῸ τὰδῃ ἰμὺ8 βιζπδίθα, [π6 Δρροϊηύμηδης 
οὗ βδουῆοθβ 18 ρθουν δαἀαρίοα: ἔὸΣ {686 ΘΟΠΥΟΥ͂ ἃ τπηοϑῦ ρει μοῦϊο 
8η4 Δ] Δἀάγοββ ἴο ᾿8 ὙΕΓῪ 86}868, αηα {μπ18 τουΒα πὶ ὑο [86 ταοβῦ 
ΒΟΓΙΟῸΒ 8Πα ᾿ΡΓΘββῖγα τοβθοίΐοηβ. ὙΕ6 ἐγοαποπῦ βρθοΐδο]εβ οὗ Ὀ]6 6 - 
Ἱπρ' Δῃη4 Ββιῃοκίησ υἱοίϊστηβ, βι θυιηρ δηα δἱοπιηρ ἴῸ ἐπ6 συλ! οβοΓουΒ, 
ψου]α σιν {ποτὰ [πὸ ἀδαοροβῦ ἱπυργθββίοηβ οὐ 116 ρυγγ, 78.166, ἀπά 
ἸΩδ] ϑίυ οἵ (ἀοά, οὗἨ (μ6 6ν]1} οὗἉ ἰγαῃβρυβββίοῃ, οὗ {ποῖγ οὐαὶ 1} ἀδβοσί, 
δηὰ οὗὨἩ {π6 πϑοθβϑιυ οὗ βοπλα δάθαυδξίο αἰοποιηθηύ, δπᾶ οἵ ἴμ6 τοδαϊ- 
Π688 Οἵ 186 ΠοΣτΥ ἰο ρᾶγάοι {π᾿ ρθη θη, ΤῊΘ πυπιθγοιβ Δα ἀἰνοῦ- 
Β:ἢθα ΟΥ̓ ΓΙ ΩρΒ οὗ [ῃΠ6 δποϊθηῦ “6 νν85, ψ ἢ [Π6 βέγκῖπρ Ροτὰρ γ ΒΙ ΘᾺ 
Ργθοθαοα δηὰ αἰξθηαρα {μοὰ, αγθ ἤἰίοα ποῦ ΟΠΪΥ ἰο Ἔδχοὶίθ δῃὰ 6χ- 

Μ|οδΔ6118᾽ 8 Οομηταθηίϊαγίοβ, γο], ἰἰ, ΡΡ. 14]---145. 
γ8 



820 ϑαογοί Ζιπισα απ δεαβοπς οὗδογυεά ὃν ἐἦι6 «ειοδ. 

ῬγΘβ8 [86 τπιοϑὺ γσουθγθηϊδὶ, μαπιδὶθ, Δηα ρταίοία! ἀσνοίϊοη; ὑαὺ «80 
ἴο ρῖνο (86 Ὀοϑὶ ἀϊγοθοίίΐοη ἴο {86 ὑγβοΐα ἴθιαροῦ δῃὰ οοπάυςί. ΤῈ 
ΠΙΔΗΥ͂ ΜΆΒΏΪΩΡΒ Δηα μυγ βοαίοπδ, δθη)οϊπθα ργθνίουβ (0 (ἢ6 οΟὈΪδιϊοη 
οὗ βδβουῦϊῆσθ, 6 γα ποῦ ΟὨΪΥ ῬΠΥΒΙΟΑ ΠΥ Ὀομ θοαὶ ἴῃ ([Ππ6 δαβίοσῃ οοῦη- 
{{168, δαΐ ἀἰγοοῖΥ ἸΤοπαρα ἴο ᾿πιργϑδδ ἃ Β'0]6 Ῥϑορὶθ ὙὰὮ ἃ ΒΟΓαρυ]ουθ 
τορσατα ἴο ἱπτγαγιὶ ἀπ ΠΟΤᾺ] ῬΟΣΊΥ, ΘΒρΡΘΟΙΔΠῪ 1η 411 {πο ῖν ἈΡΡγοΔΟΒ69 
ἴο {η6 Ποῖῖγ. ὙΤδαῦ Π18 γαϑ [86 ὈΥΓΆΔΤΥ ᾿πἰθηϊοι οὗἩἨ {Π686 Θ6γ6- 
ΙΔΟΉΪ68, Ὑ88 8 ΤΆ ΧΙΤΩ (ΓΘΑῸΘΗΓΥ 8Δη6 ΒΟ] ΠῚ ]Ὺ οηΐογοοά. [}ἢ {ποθ 
ΘΑΥΪῪ ἀρα8, {Π6 ἰδηρυδαρα οὗ {π686 τ 6}]-οἤόβϑθ οι] οβ οου αὶ ποῖ 
411 ἰο Ὀ6 »6}} υπάογβίοοά ἀπά βίγοηρὶ)υ 61. ΑΌουβ 4]], {π6 ἔγοαυθῃς 
ΒϑοΥΙῆσοΒ οὗ [6 “6 18} Δ οτο Ἰηϊοηἀδα ἴο ργΘΗρΌΓΘ, δπα στϑάυλ!}Υ 
ἴο ῬΓΘΡΑΆΓΘ τῇθῃ ἴοσ, {86 στοῦ δἰοηϊηρ βδουιῆσο οὗ [86 Ὀγοσηϊβοα Μ68- 
δῖ}. ΑσοΟΥαΙΡΊΥ, “ Οὐ βανιουγ, 1η Δ᾽] δῖοι ἴο {Π086 δηοϊθηΐ οὔ ἃ- 
ἐϊοπβ, ἰβ 6411. 4 ὈΥ νγὯ} οὗ δι μθηο6 8 δ᾽ π-οἴδσεσιηρ, ἃ ρογίθοὺ βαουβοθ 
ἴοσ [6 βΒῖπβ οὗ {Π6 νου, [Ι͂ἢ ἃ ψογά, {86 τοσίοη οὗ {Π6 “6ν778 δπὰ 
τοὺ οΥὗἨἁ ΟἸ γἱβίλδπβ ἔόστα ὁπ στοδὺ δηῃα δΒαστηοπίουβ ρἷδῃ. ὉΠ υειοσ 
ΒΘῪ φΌΒΡΟΙ -ἰσυ ἢ ἴῃ 1ἰβ ΘΑΥΪΥ 8πα στδάμαὶ ἄτῃ ; 106 ὈαΠοΪα 1 1ὴ 118 
τ ον] ἴλη δρίοπάουσ. ΒΘ ΟἸγῖβὶ ἀρρβαγεᾶ, {μ6 οδπάϊὰ δπὰ ρίουβ 
7678 ΘΙ ὈγΑΟΟΘα Πἴτη, Ὀθοδιβο {ΠΟΥ ΒΑῪ 1 πἰμ ἃ ρ]οτγίοιιθ σοπηϊογραγῦ, 
ἃ Ρογέδοὺ δοοοιρ θπηθπὺ οὗὨ {π6ὶὉ δηοϊθηύ τιΐθβ δα Ὀγεδιοουβ. ΤῊθ 
(ἰδ .}168, οα {π6 οἶμον Βαμα, σχοσο ᾿οϑα ἴο νοποσγαῖθ δῃα δ ῖονο πὶ ἐδθ 
ἩδΡγον ἰανγ, Ὀθοδυβο ὑπο ΘΠ 6]4 1ῃ 1Ὁ δῃ δχϑοῖ, ἱπβουρἢ ἱπιρογίροϊ, 
Ἄρυτο δῃα ῥτορἤΘΟΥ οὗ [86 ἀοδροὶ. ὙΥμαὺ Ὀθδας δπα σίοσυ ἀ0 {686 
οὐθογνυδίίοηβ τοβθοῦ θοίμ οα {86 “68 δθα ΟἸγ δ αἰβροηβαίίοηβ 
ὙΥ μαὺ δἀπιῖγαθ!α ἀορίλ οὗ τψιβάομ ἀο {ΠΟΥ ἀἰβοονοῦ ἴῃ Ὀοίὰ 1ὔ} 

ΟΗΑΡ, ΤΥ. 

ΒΑΟΒΕΌ ΤΙΜΕῈΒ ΑΝῸ ΒΕΑΒΟΝΒ ΟΒΒΕΗΕΥΕΏΌΏ ΒΥ ΤὙΠῈ σεῦ, 

ΙΝ ογάοσς ἴο ρογροίιδία {86 ΣῃΘΙΏΟΥΥ οὗ {πΠ6 ὨυΠΊΘΓοιΒ οπᾶοτβ (οά 
Πδα τγουρπῦ ἴῃ ἔΆνουΣ οὗ Πϊ8 ῬΡθόρ]6, Μίοβεβ, Ὀγ (16 Τῖνίπα οοϊητηδπᾷ, 
ἰηβει πύρα γατίουβ ἔδβεϊναβ, μιὰ ΠΟΥ ὑγοσα ΟΡ] ροᾶ ἴο οὔβοσνο: 
{π686 ΒδΟΓ Θα ΒΘΆΒΟΠΒ ΜΟΥ ΟἸΒΟΙ ΘΘΚΙΥ, ΤΩ ΟὨΓΠΪΥ, ΟΥ ἈΠηθΔὶ, ΟΥ Τ6- 
οὐχτοα δΕοσ ἃ δοσίϑι ἢ ΠΌΘΟΣ οὗ γΘΆΓΆ. 

1. Ενϑσυ βουεηίδ ἄαν γὰ8 Δρργορσχιαιβα ἴο βδογθα σϑροβθ, δηᾷ οδἹ]ο 
16 ΘΆΑΒΒΑΤΗ ; αἰ πουρ {Π]18 Ὠδῖλθ 18 1ῃ ΒΟΙῚΘ Ῥᾶββαᾶρ 8 ρίγθῃ [0 οἵ βοῦ 
αβἔϊνα δ, 88 ἴῃ ἴωμ6ν. Χχυ, 4., δα βοσαρϑίηθβ 1 ἀδῃοίθβ ἃ ὑγϑοῖς, 88 ἴπ 
Μαΐί. χχυθ!. 1., 1λΚο χχὶν. 1., Αοίβ σχ. 7., δμᾷ 1 Οὐοσ. χυἹ. 2. (6 τ.) 
Τὸ νγὰβ ΟΥἹΡΊΠΔΠῪ ᾿πϑυλθαὐοα ὕο ῬγΓΘΒΟΓΎ 6 [86 τθιλοσυ οὗ [86 ογοδίίοη οὗ 
(Π6 που (ϑ6η. 11. 8.): τβϑῖμον 1 σοπεϊπυρα το Ὀ6 ΟὈβογσνϑα ὮὈγ {Π6 
1βγδο ἴο8 88 ἃ ἀδυ οἵ γοϑὲ δηα ΒοΙγ οοῃνοσδίζοῃ ἀυσίηρ' [Π6]Σ ΤΟΒΙ ἀθη06 
π Ἐρσγρί, 156. ἃ αᾳυρβίζομ Θοποθγηΐηρ Μ᾽ ΒΙΟΝ ΙΘΑΓΏΘα ΠλΘη ἀγα ὈΥ ΠΟ 
ΠΙ6ΔῺ8 Ὡρτοοα.32 Υ̓μΘα, μβοσουοσ, (ὐοα σαν ἔποη τοὺ ἰπ {π6 Ἰαπά οὗ 

᾿ ΤΑΡρδπ 1 οεἴαγοξ, ΡΡ. 116. 118. 
2 ἘῪοὸγ ἃ τηἰπαῖο δηὰ 80]6 ἀϊδθουδείοῃ οὗ ({π|8 δῃὰ ΘΥΟΣΥ οὐδοῦ χιθοίίοι σοπηοοϊοα πῖτἢ ἐἶο 

ΒΑΌΘΔΣΒ, [86 τον ἰ8 γοίοιτοα ἰὸ “ 1ηὸ ΟὨγίβιϊδη Βα δ; ΟΥ, δῇ [πα ἰηΐο 116 Τ6- 
᾿χίουϑ ΟὈ]  δεοη οἵ Κοορίηρ ΗΟΙΥ ομθ ὮΔΥ ἱπ ϑονθῆ. ΒΥ δὸ ον. αεο. Ἠοϊάοη, Μ. Α.ἢ 
Ιωομπάοῃ, 1825. ϑνο. 



7λὲ ϑαῤδαίῇδ. --- Ηοιο οδδογυοή., 427 ΄ 

(ὐἀπαδη, ἢ6 ραν ἔπι 18 βαθθαίμβ ἴο Ὀ6 δἰαίθαν Κερὶ (Εχοά. χχ. 
10, 11., δῃὰ χυὶ. 28.}; δῃὰ 118 ὀῦβοσυδῃσθ τῦ8 Θβρθοὶδ]]Υ δη]οϊηθα οἡ 
{86 1Βγδο 68 ἰὴ Ποαΐ, ν. 1ὅ., Ὀδοδῦδβο [ΠΘΥ ποτὰ {86 τοαδοτηθά ρθορ]6 
οὗ (οά, ἀπὰ [Π6Υ ψΟΓΘ ἴο τρᾶῖκο {Π6 Βα αἰ ἃ ἀΔΥ οὗὨ ΡΘΟΌ ΑΓ γθοορῃ!- 
Ὄοη οὗ ἐμοῖν ἀ6᾽ νόσαποο ἔσομαι θοπάδρα. 

1. Τὴ (86 ΟΒΒΕΒΨΑΝΟΕ ΟΕ ΤΗῊΒ ΞΆΒΒΑΤΗΕ (δ6 [Ὁ] ον οἰγουτα- 
Βίδῃ 68 ὙΟΓΟ 6η)ΟἸ 64 ὈῪ αἰ 1Πη6 ΟΟΙΩΙ 88: ---(1.) ΤῊ ἀΑΥ̓ τγα8 ἴο Ὀθ6 
Βεοϊὰ βαογθὰ 48 ἃ ἀδύ οἵ ὑ υβἢρ 1Π ΠΙΘΙΔΟΙῪ οὗ {π6 ογοδίίζοη οὗ {Π6 
νοῦἹὰ ὈΥ Φο6 μόνῃ, δά 4180 οἵ [86 ἀδίνογαποο οὐ (ῃ6 “0678 ἔγομι 
Ἐργρύδῃ Ὀοπάδρθ, 88 γυ6}} 8ἃ8 ἃ ἀδὺ οὐἉ γθροβα Ὀοίἢ Ὁ πγδη δῃάᾶ Ὀβαδϑί, 
{μαὺ (ΠοΥ ταῖσι Ὀ6 τοεβῃθα, δῃα ποὺ αν {ΠΟ} ὈΟΔΙῪ ΒιΓΘΏΡΊΝ 
χμδιυβίθα ὈΥ ἀπιπίοσσαρίοα Ἰάρουσ. ((ἀθη. 1. 1---ὃ.; Τουί, ν. 18.; 
Εχοά, χχ, 10, 11.; ΕΖαι. σχχ. 20.) Πᾶδποθ {86 οοἰθρταϊΐζοι οὗ (6 
ΒΑ ΡΝ 88 106 τραβκίηρ οὗ α ΘΟ Κ]Ὺ ῥγοΐδββιοη ὑπαῦ ὑΠΘῪ τοοογοά 
Δα γτονοσοά {Π6 Οτθαίου οὗ βθᾶυθη δηα θαυίῃ, δηα νγᾶβ οἰοβ νυ οοπ- 
ποοίοα σι [86 Τὰ πἀδιηθηίαὶ ῥΥυϊποῖρὶα οὗ {16 Μοβδῖο ἰατσ, ἘΠ ΟΒ6 
οδ͵]οοῦ τγᾶβ ἴο Κϑορ [86 ρθορὶθ ἤτοι 1Δοἰβδίγυ, δῃα ὕο πηδὶίδιπ (ἢ 
ὙΓΟΥΘΏΙΡ οὗὨἨ 116 οὴ6 ἔστι (ἀοά: δπα ἤθῃοθ, αἷδο, {86 ρυμπιβῆτηθηῦ οὗ 
ἀοδί νγαϑ ἀθπουπορα ἀραιηβὺ {πΠ6 τ 11] ρῥτοΐδηδίϊοι οὗ {Π18 βοϊθιμηϊίγ. 
(2.) Ομ {818 ἀδὺ Π6Υ σγσογα τού χορ] ου ΒΙΥ ἴο δρβίαϊη ἔγομι 8]} 
ΤΔΏΠΟΣ οὗ πόῦκ. (Εχοά, χχ. 10., χχϑ. 12., χχχὶ, 12---17., χχχν. 2. ; 
Πουΐῖ. ν. 14, 1δ.; 461. χν]. 22.ὺ 10 νᾶβϑ, ἰβογοΐοσγο, υηϊανγία ἰο 
δα Β6Γ ταδηπὰ (Εχοά. χνὶ. 22---80.}, ἰο Πρἢΐ ἃ ἢγο [0 ΘΌΠΙ ΠΑΤΥ ρυτ- 

(Εχοα, χχχν. 8.;: ΝυὈ. χυ. 32-- 836.), διὰ (ο ΒΟΥ ΟΥ̓ ΓΘΔΡ. 
(Εχοά. χχχῖν. 2].) Τὸ {π686 δῃηδοίχηθηίβ {μ6 «Θυσῖ8 ἀοοίογβ δα θά 
ἃ ὙΔΙΓΙΟΙΥ οὗὨ οἰοῦ ΤΟρΪ]ΔΠΊΟΉ 8, [ῸΣ ΠΙΟΝ ὑμογο 18 ποῦ 1Π6 8] 1: ὐοϑ0 
ἐουπάδιοι ἴῃ ἰδ6 ἰαὰνν οὗ Μοβοβ. ΤὮυβ, 10 τὴῦδβ ΤΌΟΥΤΔΘΥΪΥ δοοοιιηίρα 
ὉΠΪΑΥ Τα] ἕο σοροὶ] ἔοσοθ ὈΥῪ ἴογοθ οὐ {86 βαθθδίῃ- ἀΔΥ ὅ; δῃὰ ἰὸν τοὶ 
118 ΟὈβθύνδῃοθ νγὁὲ8 βίσαϊῃϑα Ὀγ {π6 ἰγδα  10}8 οὗἉ [88 6] ἀ6γ8 ἴῃ πὸ Εἶπ 
οὔ ουγ 1,ογά, 18 βυϊηοϊ ΠΕΠΥ τηδηϊθθί. Ηδηοοθ, ψὸ πᾶ 1ὑ νἋάαϑ ἀδοιηοα 
ὉΠ]αν ἔα] ἴο ΡΙυοΚ οατα οὗ οοσῃ (Μαϊί, χὶϊ. 2.) ἴῃ ογᾶον ἰο βα δέν (86 
ΟΥΓΑΥΙΠΡΒ οὗ παΐαγο, Ὀθσδαβο ὑμαὺ νγ͵48 ἃ Βρθοὶθβ οὗ γϑοαρίηρ, ὁ ἰϑᾶσῃ 
ἔγοτῃ [16 (ΑἸἰπηυ]οα] τυ] ίοτβ ὑμαῦ 1 τγαβ ὑθ] αν ] ἴο 86 Οἱ] τηδα]- 
Οἴμα}]}γ, ἱΒβουρᾺ [ΠΟῪ ΔΙ] ονοα 1Ὁ 88 ἃ Ἰχυσυ ; [86 δηοϊηϊηρ οὗὨ (86 
Ὀοαν νὴ ἢ ἐταρσταηύ 0118 Ὀοϊηρ [Π6Π, 828 10 15 ποῦ, ἴῃ [π6 Εἰεδ, οῃδ οὗ 
{πον Βίσμοδί θη)ογτηθηίδ ἰ 88 ἃ ἰγδα! ομδὶ τὰ]θ οὗ {86 δηοϊθηΐ 
9 8 ἀοοίογβ ὑμαῦ ““ τ βαΐθυου σου] Ῥοββι ὈΪγ θ6 ἄοπθ ου [86 ἀδῪ 
Ὀοίογθ, οὐ τϊσὺ ὃ6 ἀοίεττεα ἀπ} μ6 [0] ον ρ ἀΔΥ, οὐρηῦ ποὺ ἴο 
ἀγῖνα οὔαὖῦ (δ6 βαοραίῃ ; δῇ δχοϑ]οπῦ ταχίστη ΘΠ ΣἹΡΏΥ ὑπάογ- 
βίοοά, Ραΐ ψ ΒΘ ΔΡΡ οα ἴο ο4868 Οὗἁ ᾿ΠΗ͂ΤΙΣΥ ΟΥ̓ 81 ΟἸζηθβδ, ὑπ 6 Ὺ τηδηϊ- 
ἔββι Υ βμονοὰ τπαῦ {Π6γ αἰ πο δοιργθβοηα (π6 τηραπίηρ οὗ {16 
αϊνῖπο ἀφο]αγδίοη --- 7 οἱ] λαυό πιογεν απά ποὲ βαογίεο. Ιῃ οἰγοπίοαζ 
αἴξδοαξε8, {ποτοίοσο, οὐ ψ ῃοἢ ἀθβου  ρΡὕὔοη οσα ἰμοβο ουτοα Ὀγ “65ὺ8 
ΟἸσῖβῦ ὁ [86 Βα αι ἢ -ἀἀγ, {ΠΟΥ͂ οΘοποοϊγοα ἰπαΐ {π6 Ῥδυβομβ ψῆο δά 
80 ἰοῃρ; βἰσυμοοα τὴ ἴμοῖὰ παρ ἢῦ  ΟΥῪ τ 6}1 θθαγ ἰμ6πὶ 8 ἀδΥ ἸΟΠρΘΓ, 
τίου {πῃ ῬΓΘΡΑΓΟ τ ΘΟ 68 ΟΥ ἴῃ ΔῺΥ ὙΔΆΥ αὐξοτηρῦ ἴο ὈΘ6 πιὸ οῃ 
{παὺ ἄαγ. ΤΠ Κπον]θαρθ οὗ {18 οἰγουτηβίϑῃμοθ Ὑ{11}} στοδῖν 11 ταὺθ 

1 Βιπεσὶ ΒΒ ΗΟῦΣον, ΟΠ γοβιοστ Δ ΙὮΥ, Ρ. 175. 
51 Μήίδος, ἰΐ, 831-98. 866 ΟἴοΥΒ ΘΧ δια ἶ68 ἴῃ δοδορίαβ, Απὶ. δα, 110. χίϊ, ὁ. 6. 8 3. ἢθ 

Βεὶϊ. σὰ. 110. 12, ο. 16. 8 4. 110. ἵν. ο. ἃ. 88. δηά ἀο Υἱὶὰ 888, ὃὶ 82. 
τά 
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ἴπ6 οοπάποῦ οὗ ουν Ἰμοτὰ ἴῃ ᾿θαΐησ [Π6 βῖοκΚ οπ {Πα ΒΑΡ α ἢ -ἄαΥ, δηδ 
Ῥαυυου]αυ]γ {16 δὴ ψῃο Πδα Ὀδ6οη Ῥόγῃ ὈΪη4, (δολη 1χ.) ὙΠῸ ταϊα 
Δῦονθ βἰαίθα νπὰϑ τηδᾶθ Ὀδθίοστθ ἴθ Ὀαρδῃ ἰο ἰθβϑοῖ, δῃα μ6 ρἰδαϊγ 
δυδ θα Βιτηβ6 1] οὗἨ τπ6 ἢγβί ὁρρουαμιν ἰοὸ τοῖα {Ποῖ ΘΙΤΟΠΘΟΌΒ 
ΠΟΙΙΟΠ8, δηἀ ΘΧρΡΟΒα {ΠΕ}. σγοβδ ργουδυδίοι 1π ᾿πίσυργθπηρ τηδην οὗ 
τη Βα δῦσα] ἰανν8. ΕΠ οσ, βθοῖῃσ 10 τγ88 ῥτο Ι106α ο ρῬυύ {αϑιϊηρ 
ΒΡΙ({016 ΡΟ ΟΥ̓ πο {88 ΘΥ68 οὗ ἃ Η]1πα τηᾶπ οἡ [16 βαθρδί ἢ - ἀν, ΟὟΓ 
ϑανίουν οἴδοίθα ἃ οὰγθ ὈΥ υϑῖπρ θοΐμ οἷα δηά βρι{16 (Φ οδη 1χ, 6. 
14.), ἰο ΒΠΟΥ͂ ἢ18 αἰνίηθ δα ΠΟΥ, ἴῃ ΘΙ ΟΥΐπρ' πηθ8η8 ἰὼ Ὠυμπηδπ 
ΥΘΆΒΟΩ [16 τηοϑῦ ἹΠΩΡΙΌΡΟΙ, ουθ ΟἹ ὑπαὺ βδογοα ἀδΥ, αἰ ΓΟ ἴῃ ορ- 
Ῥοϑβιίίοη ἰο {π6 δον στο; σοῦ τγᾶϑ σοοα δπᾶ 18 ἴῃ 1561. Ὀαΐ 
Πγροογϊσαϊ, βυρογβϊιουβ, ἀπ οὐιιθὶ, τ ἤθ ἀρ] 16 ἰο (ἢ6 ο486 οὗ 
Βοα]πρσ οα {86 Βα α΄. ὙΤΠ6 Βδυυῖοθβ οὗ [86 ὕδιῃρ]θ, μουν ϑσ, ταϊρθΐ 
6 Ρουξοσιωθα σιδμουΐ ἀὐνένοι 186. ΒΑ Δί, βος ἃ8 Ῥγθρασῖηρ (μ6 
Βδουιἤοοβ (1μον. νἱ. 8--]8.; Νυιῦ. ΧΧΥἹ, 8---]10.; Μαίί, χὶ, δ.); 
δηα 1ὖ νγὰβ 4180 ἰδ α] ο ροΓ Όσπὶ ΟἸΓΟυ ΠΟΙ βῖοα οἢ {μὲ ἄαγ. (ὁ8}π νἹ]. 
23.) (3.) Τα βαρθϑι ἢ τγὰβ ἴἰο 6 ἀδνοίβα ἴο σμδεογία] τϑϑὺ, ὑπαὶ ποῖ 
ΟὨΪΥ [86 ϑγ8611068, Ὀὰῦ 4180 βίγδῃροιβ ᾿ἰνὶπρ τ] ποτ, 88 πτ6}} 88 
1Π6ῚΓ σα 016, τοὶρῦ Ὀ6 τογοβμοα, (Εἰχοα, χχὶϊ. 12.) Ηθῃοο, 10 18 ποῖ 
ἹΡΣΟΒΑΌ]6, (μα [ΠΥ οοἸ οὈταίθα βδουῖβοϊαὶ οὐ οξοσϊηρ; ἔβαϑίβ, ἰο σι ῃ, 
τοῖα {86 οοτητηθησοιμθηὺ οὗ ὑπο. ΡΟ] Υ, (86 ῬΟΟΥ Μ6ΙΘ νι οα, [πὶ 
Ἰαΐον {ἴπη68, αὖ ἰοαϑί, σα Κπον [Ομ ΠΙβίουυ, ἱμαῦ 86 Φ617018 ρυγομαβοα 
δηα ρῥγοραγοᾶ {86 Ὀεϑῦ νἱδηα8 {μ6 Ὺ οου]ά ργοσυγα [Ὁ {πΠ6 ΒαΌδίἢ- ἀδγ, 
ἴῃ ΟΥΔΟΡ ἴο ἄο 1 Βοπουγ; δηᾶ {παῦ ΠΟΥ͂ δοίυδ!!γ Βδά βαρ -δαβίβ, 
ἴο ὙΠΟ (ΠΟΥ ονθη ᾿ην θα ΡΘΥΒΟΩΒ πιῆ Ὑοῖὰ ΤΠ6Ὺ 6 Ὲ6 τππ80- 

᾿ υδϊηίθα.2 
ΤἼ6 Βα αι δοιμμηθπορα δἱ βυηβοῖ, δηα οἰοβϑα δἱ {πὸ βατγθ ὑΐπ16 ὁπ 

186 Ο]Ποὶπρ ἄαγ. (Μαιί, νὴ]. 16.; Ματκ 1. 82.) ὙΥ̓βαΐθνϑυ νγᾶβ πο- 
ΘΘΒΒΑΓΥ 788 ΡΓΘρΑγΘα οχ 1Π6 Ἰδαίου ραγύ οὗἩ {86 ργβθοθαϊηρ ἀΔΥ, {πα 15, 
ὁξ οὖν ΕὙΙΔΑΥ : Βδποθ, {πΠ6 ἀΔΥ ῥγϑοθάϊηρ (6 ΒΑ ὈὈαί (προσαάββατον) 
Ἶ8 ἴῃ {π6 Ν᾿ υγ Τ δδείαμπαθηῦ ἰθσταθα {Π86 ργερατγαίίοπ (παρασκευή), ἴῃ Μαίῦ. 
Χχυῖ!. 62.; Μαῖκ χνυ. 42. : 1ω0Κ6 ΧΧΊ. δ4. ; ἀηα Φοδη χῖχ. 14. 31. 42. 

2. ὟΥὙ͵ε Κηον ποῦ ψ 1 οοΥαΙ ΠΥ ἔγομιλ (π6 ΔΜίοβδαιο τυιθηρβ μὲ 
οοῃδίλυι ρα {π6 τηοϑὲ δηποϊθηύ Υ ΟΕΒΗῚΡ οὗὨ {πὸ βγϑϑὶθβ οα [86 8620- 
Βαϊ μ-ἄαγ. [Ιὺ ἴ8, βονγονου, ϑυϊαθπὶ ἔγοα {16 Νονν Τοβίδιηθηῦ, {μα 
{1π6 οοἸΘὈταύίοη οὗ [818 ἄδυ ΟΠ] ΘΗ͂Υ οοπϑιβίθα πὶ {π6 το] ρΊουΒ ΘΧΘΓΟἶβ68 
τ] οἢ σογα (θη ρογίογιηρθα : ὑποιρῇ {Π6Γα 18 ΠῸ ᾿π) υαμούϊοη τοοοταο, 
δχοορύ (μα ἃ θυγηϊ-οβδσιπσ' οὗἉ ὕνγο ἰδπιῦθ Βῃου]α οἡ ὑμαῦ ἀΔΥ Ὀ6 δαἀοὰ 
ίο ἴμ6 τηουῃῖηρ δη ουθῃϊηρ' ββουῆσοβ (ΝΡ. ΧΧΥΣ, 9.) δηα [μαΐ [86 

1: Ὧν. Υοιίζου δ Μίβηβ, ε{|ὁ6ὸ ΘΗΔΌΡΔΙΝ, ΡΡ.- 101---108. 123. ὙΠῸ ΒΟ ΌΔΙΝ, τὸ ΤΏΔΥ 
ΣΟΌΒΟΤΣΥΘ, νγ88 8 [γρ0 οἵ δαὶ οἴογπαὶ γοϑῖ, ὑυιοῖ 811 ἐΠ6 ἴσα βογνδηῖδ οἵ αοα ν}}} Πογοδῖνοσ 
ΘΗ])ΟΥ͂ ἰπ ποάνθῆ. ὅ06 Φοη 688 [,δοΐυγοδ οὐ ἴῃ6 ἘΡΊ8|16 ἴο 180 Ηρῦτγονγβ, 1,οοὶ. ἢ, ( οτκα, 
οἱ. 111. ΡΌ. 340---242.) 

2 Τακο χὶν. 1, δηὰ Τὐσμιίοοι Β Ηοτ Ηρθγαϊοδθ οα (ἰδὲ ραββασθ, (Ὄοτκα, τοὶ. ἱΐ. 
ΡΡ. 445, 446.) ὅ60 αἷδο Ὑεϊδίοἰ π᾿ Β Νοῦθϑ, νοὶ], ἰ. Ρ. 750. Μ|ςμδο 8 σοπλασῖβ (μδὲ ΟὟΓ 
ΒΑνου Γ᾿ 8 οὐϑογνυαϊίοη ἴῃ Γὰκοὸ χὶν. 12---ἰ4. σδη ΟἿΪΥ Ὅδ ΠΥ πηδογβιοοὰ ἴῃ τοίογομοο [0 8 
ἔεαϑι [πδῖ Γοττηϑὰ δ μαζί οἵ ἀϊνίπο ουβη!ρ, δηὰ, 48 δυο, ταῖς Ἰοοῖ ἴοτ ἃ Τζοοορθηϑο ἴσοι 
(οά : ἔογ ψγὸ ἀο ποῖ ἰῃ ΟΥ̓Δ ΠΑΓΥΥ͂ ο8868 ΘΟχρθϑοὶ ἴῃ αοα Βμου]ὰ Τοιγασγὰ 8 ἰῃ δηοῖθον που] ἃ 
ἴοΣ ΟΥΟΥΥ οητογί δἰ ππηοηΐ νὰ σῖνο. Ομ θηϊαγίοβ, γνο]. 11}. ἢ. 158. 

3. Βοδ χι! Ατοϊμοϊορία Ηουγαΐσα, ρΡ. 311--.314.; 1,.Θυβά θη 8 ῬΒΠΟΙοσιβ Ηοῦταο- ΜΙχίαδ, 
ῬΡ. 240---262. ; ῬοΔιιΒΟ γ᾿ Β δὰ Σ᾽ Εἰ λη 5 Τηϊγοάποιίοη (ΒΡ. Υ δίβϑοπ Β ΤΏΘΟΙ. Ττδςῖβ, 
νο. 111, Ρρ. 225---234.); ἴ16 Μοβαίς βίαπίοβ τοϊατίνο ἴο [Π6 ΒΔ ὈΡαἢ ἅτ (ΠΥ ἀἰβουββοα ὉΥ 
Μ|ο 6118, ΟΟταιηοῃίασί δ, νοὶ. 111. ΡΡ. 150---]131.; νοὶ. 11, ΡΡ. 899, 400. 
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Βηον -Ὀγοδα μου] ΡῈ ομδηρσοᾶ, (1,6ν. χχῖν. 8.) [πῃ {π6 βυπαρόσιαοβ' 
{86 βαστᾶ ΥΥ̓ τι τηρθ στ τοδα πὰ ὄὀχροιπηαδα, ἴο ψ ΈΙΟΝ πγα8 βοιλθ- 
{1π|68 Δ] 6α ἃ ἀἸΙΒΟΟΌΓΒΟ ΟΥ̓ ΒοΥυτηος ΟΥ̓ ΒΟΙΏ6 ἀοοίου ΟΥ διϊπθηΐ [ΘΔ ΟΠ Γ. 
(0Κο ἵν. 16.; Αοἰβ χι. 16.) ῬΥΑΥΟΥ 4180 ΔΡΡΘΆΓΒ ἰο αν ἔουτηοα 
ὃ Ραγὶ οὐ 186 1} βδογϑα ὑγουβῃ!ρ ᾿π {Π6 ΒΥΠΑρΡΌρΡΊΘ, δηα Θβρθοῖα]}Υ ἴῃ {Π68 
ἰδ ρ16. (1 ὅδχω. ἱ. 9,10.; 1 Κιῃηρβ νυἱἹ. 29, 80. 38,; Ῥβαᾳ], χχυῖ, 2. ; 
1μκο συ. 10. ; Αοἰϑ 11. 15, δηά 111. 1.) 
ΜῈ} τὰδῦ τονοσθποα {86 «6078 ταρδγαθα {Ποὶν ὑθπιρ]6, γ6 δᾶνθ 

ΔΙΓΟΔΑΥ Β6θὴ ὅ: δηά ἴῃ ργορογθοῃ ἴο {πὸ βαποῦυ οὗἉ {Π6 ρῥΙαοθ τχαϑ {86 
βοϊθυμῃ δῃηᾶ ΒΟΙΥῪ ὑομαυϊουῦ γοαυϊγθά οὗ 4}1 στο ὁλπγα ἴο τσογβῃϊρ ΤΠ ΟΓΘ. 
ΤΠ Ἰανν, ᾿η4664, παα ργοδι 164 [Π6 ΔΡΡΡΓΟΔΟΒ οὗ 4}1 Ὁποϊ απ 688:; Ὀυΐ 
ἴο 186 οηδοίτηοηίβ οὗ Μοβϑβ ἔπ6 ργοαῦ ταδδίουβ οἵ ἰγδαϊοπβ δἀαοά ἃ 
γα ιν οὗ οἴμον ὑἔϊηρ τορυ]δίομβ, 9} {86 ἰὰτν Πδα ποῖ παπιοί, 
ΜἘ116 ΠΟΥ͂ ΒΟΓΌΡΙοα ποῦ [0 τρλκο {886 ““Ὠουβθ οὗ ργαγθῦ᾽ δ ἄβῃ οὗ 
τῖονοβ. Ὦγ. ᾿Ἰρθοοῦ [48 οΟἸ οὐρα τηδην οὗἉ {Π686 γα "0 η8 τοβρθοῦ- 
1ηρ [86 ἴδ ρ]6 ΤΟΥΒΒΙΡ; 8 δυγιαρτηθπῦ οὗἨ ἡ οἷν γ}1}}} ΓΌΥΤΩ ἃ ῬΓΌΡΕΓ 
ΒΌΡΡΙοτηοπΐ ἰο {π6 ργθοθάϊηρ' ΟὈϑουυΔΌΟΠΒ. 
(1. Νο τὰδῃ ταϊρῦ οηΐογ {88 ““τιοπηίδίη οὗ (ἢ μοιβθ,᾽ ἴογ βο {86 0 

ΠΑ]]1οα {πὸ ἴθπι 016, τῖτὰ Ὠ18 Ββίϑ; τ θᾶροπΒ οὗ οἴδποθ Βοϊηρ' υπϑυϊοα 
(0 1[Π6 πουδα οὗ Ρ6866; δπᾶ 10 Ὀοϊπρ; Γορυϊοα ᾿μἀΘοΟγουΒ ὧο ἰθδη, ἤθη 
16 γθ, ΟἹ ΔΩΥ οἴποῦ βῆ ἰὴ (ἀοά. Οη {818 δοοοππί 11 τγᾶϑ, {πὶ ΟἿΓ 
Τ,οτὰ Ὄχρϑ θα (6 ὈυγοΓβ δῃα β6]} 618 οὗ οδίι]6 ἔγοτα {86 ἰδηρία, τ 
8 ὙἘ]1Ρ οὗἉ οογάβ. (Φ Βη ἷ,. 16.) --- (2.) Νὸ τρδὴ νγ88 μαοττηϊ 64 ἰο ΘπίοΣ 
συ ἢ 8ῃο68 οη Ηἷ8 ἔδοί ὃ, ποὺ ἀπδῦ οῃ. 818 ἔδεῦ, βοὴ ἢ6 τγαβ οὈ] ρεὰ ἴο 
Ὑ106 ΟΥἩἨ γγ88}} (8 ᾿π ]πηδ.1ηρ᾽ {Π1|6 ΠΘΟΘβϑι τυ οὗ Δρργοδοβίηρ ἴμΠ6 Μοεδί 
Ηρ ἀϊνοδίοά οὗ 411 νγοσ] ] γ οαγθ8 δηᾶ πολ νιν ΠΟΥ ΜΠ ΤΔΟΠΘΥ ἴῃ 
Ὧ18 ῬΈΓΒΘ, ΠΟΥ ΜΙ 15 ῬαγΒο δροιΐ Βῖπι. ---(3.) Ἡδνίηρ' αὐτινοά δὖ 188 
(δ ΡΪ6, ΘΥΟΥΎ ΟΥΒΕΙΡΡΟΥ γὰ8 ΡγΟΒΙ δ] 64 ἔγουλ βρ᾿ πρ {Π6τα, 45 Ὑ76}} 
843 ἴγοταλ τπϑῖηρ'᾽ ΔΩ͂ ᾿τουθτθηῦ β ΑΓ ΓΕΒ, ΟΥ τ Κιηρ; 10 ἃ ΓΠοΤοῸρὨλγα ἴο 
ϑῃοσίθῃ ἢ1Β ἀϊβίδῃησθ 1ῃ ογοβϑίηρ ἔγΟπ ΟΠΘ Νά οἱ 186 ΟΥ̓ ἴο δηοίδογ; 
Δηαἃ οὐ οῃΐογίηρ (86 οουγῦ, Π6 τηυδὺ γ4}1 ΘΙ ΒΌΓΕΙΥ δηα ργάνοὶυ (ο Ἀ15 
ὈἾδοθ, δπᾶὰ {πόσο ἀδθιθθδῃ ἢ μηβο] ἢ 88 ἴῃ {86 φγϑβθηοο οὗ (004. --- 
(4.) Ἡδνίῃσ ΠΟῪ ΘπῃίαΓοα ἴ0 ὈΓΔῪ δπά δἰϊοπα ἰἢ6 βϑύνιοθ, ἢ6 τψγ88 ἴο 
δίδηα τι 8 ἔθοῦ ομθ ουύθὴ ψῖ (86 ΟἰΠΟΥ; δηᾶ, οαβίϊηρ ἢῚΒ ΘΥ68 
ἀονανγασα, Ὑ116 Π6 ΓαΙβ6α ΠῚ8Β ἢοαγῦ ὑριναγα, τῆσδ ογοϑβ πὶ8 Β8η68 
ὌΡΟΣ ὶβ Ὀγοαβί, δα δβίβῃα 88 ἃ βουυδηῦ ὑδϑίοτθ [18 τηδδίοσ τ] 4}} 
ΥΟΥΘΙΘΏΟΘ Πα ἔθρασ. Το ρῥγδοῖϊοθ οἱ Ἰοοκίῃηρ ἀἄονγῃ ἴῃ ᾿ΓΑΥΟΥ (δ6 
“οννγ8 ἀεγῖνοα ἔγοτῃ [Πο86 ραββαρϑδ οὗ δογιρύυγα, ψ ΒΙΟΝ Βροδῖ οὗ Ὀοϊηρ 
ΔΒματηθα (ο Ἰοοἷῖς 0 ἰονγαγάβ βθαυθὴ οἢ δοοουηΐ οὗ {Π6ῚΓ ΒΙ ΠΕ] Ώ6ΒΒ : 
ἴο {118 ροβιίίοη οὗ Ἰοοκίηρ ἄοντῃ δᾶ Ἰδυῖηρ κὶ8 Β8π48 ἀροπ [18 Βοαγί, 
[Π6 ἀοιηδδηουνῦ οὗ [π6 ἀδνουΐ ρα] οαη (1υΚ6 χν!, 13.) βοοῖαβ ἴο Ὀ6 
ῬΆγΑ} 161, Ἐνϑη {π6 ρῥγιθϑίβ, βθη ΤΠ6Ὺ Ῥγομουηοθα {Π6 Ὀ] οββίησ ἀροπ 
16 ῬΘΟΡΙδθ, ποι πο Ὺ Ἰοοκοά ὋΡ ἰονγαγβ ἤθάνθῃ, ΠΟΥ ἰονθὶ προ ἴΠ6 
Ῥθορίβ, θαΐ ἄονγῃ ἀροὴ {86 στουπα; δπα [6 ρ600]6 νγϑῦα ρου 64 
ἔγομι Ἰοοκίηρ ροὴ ἰδμ6πι. --- (6.) Ηονγονοῦ ΨΘΑΙΥ͂ Π6 ὙΤΟΓΒΏΙΡΡΕΟΙ 
ταὶροῦ Ὀ6 ΜΠ βίδπαϊηρ, Β6 ταῖρῦ οα πὸ δοοουπί βἷζ ἄονγῃ οἰ ἐΠ 6 ἴῃ 
1Π86 Ιϑγαβ} 6 8᾽ ΟΥ ῥγίθβίβ᾽ οουγῦ: ΠῸ Ῥούβοη ἩΠδίθυο δοῖηρ ΔἸ] ον 

. 866. ΡΡ. 278---284, σερτὰ. 3 8566 ΡΡ. 268, 269. 
5. ΤΗηΐδ Ῥγο μι υἱτΊοη νγα8 ἀογίνοα ἔγοπι ἴπ6 σοτατηδηά οὗ αοα ἴο Μοβεβ (Εχοά, 11}. 5., ἀμὰ 

δοβδαδ (ν. 16.)».». ὙΠΟ βδπηο πϑασὸ οὈϊαῖπβ ᾿πγοιιοῦῦ [ῃ6 Ἐρδὲ ΤΟ 018 ἀΔγ. 
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ἐπαῦ ῥυίν!] ρα, οχοαρύ {ΠῸ Κιηρδ οὗ πὸ Ὠοιι86 οὗ Πλαν!α, ---(6.) Ἡδνιηρ; 
οἴϊεγθα {Π6ῚῚ ῥγάγοῦβ, δηᾶ ρουϊοσιαθα {Π6 βΒούνιοθθ, (Π6Υ ΤΌΣΟ (0 ἀ6- 
Ρατί ἴῃ {Π6 βᾶτηθ ογᾶϑυ ἴῃ ᾿ Ώ]ΟΣ {Π6Ὺ Πα δηίογεα : δῃὰ 88 {Π6Ὺ ὝΘΓΘ 
ῬγοΒΙ δι οα ἴο ἔστη {86} Ῥδοῖθ ὩΡοπ {π6 δἰΐαγ, ὑπο ὺ σγοαΐ Ῥαοκνατγά 
111 ΛΠ σοσο οὐ οὗἨ {6 σουτί, δπα ἀδρατγίθα ἔγοτα (Π6 ἔθιηρ]ο ὈΥῪ 8 
ἀιβογοηῦ ρμαΐο ἔγουα {παῦ ὈΥ ΒΊΟΝ ΤΠΘῪ δα οηίογοα, 

11. Το “ον ῖβῃ ταοπίδβ Ὀοῖηρ ΠΑΓ Ὅογ ΟΥ̓ΡΊΠΑΙΠΥ οδ]ουϊαίοά 
ἔγοια {πὸ ἢγβῦ Ἀρρϑᾶγαποθ οὗ {86 ῃγοοῃ, οὐ Δ οἢ [86 ΕἜΑΒΤ ΟΕ ΤΗΕΒ 
ΝΕΥ ΜΟΟΝ, οἵ {μ βαρ πηϊηρ' οὗ [Π6 τηοπίἢ (48 {π6 Ἡῦτγοντβ ἰοσταθα 
10), γγα8 οοἰοργαιθα. (ὔχοά, χὶ!. 2.: ΝΌΩΡ. χ. 10., χχυἹ!. 11. ; 188. 
1. 13,14.) 10 βϑϑὴβ (ο ἤᾶνα Ῥδθθῃ ἴῃ 86 ἰοπρ Ὀαεΐογθ {πὸ ἔϊηθ οὗ 
Μόοβδβ, ψο ὈΥ {Π6 αἰνίπο σοιαμλδηα ᾿γοβου 6 υγηδῦ ΘΟ ΟἢἿ68 ἸΘΓΘ 
16 ἴο Ὀ6 ΟὈβεγνθα, 10 νγαϑ Ῥγοοϊδιπιθα ΟΥ̓ {π6 βοππά οὗἉ ἰγιτηροίβ 
(Νυμθ. χ. 10. ; Ῥβαὶ. Ιχχχὶ. 3.); δῃᾷ βουύδγαὶ ΔἸ ΠΟ Π8] βδου "Ε 668 Τ6ΓΘ 
οἴετεά, (ΝΠ. χχνῆ!. 1] ---16.) ΕὙΟπΙ ΑΠΙΟΒ ν11]. ὅ. 10 ΔΡΡΘδΥΒ ἴο 
αν Ὀθθὴ ΟΟὨΒΙἀοΓοα ὑπ] ἰο ἰγαηβαοῦ Δ σου α]γ Ὀυδίπθ88 ΟἹ 
186 ἔδαβί οὗ (86 Νὸυ Μοόοοῦ. Τῇ πὶιοκοᾶ ἀγὸ ὑμόγὸ γαργθβοηίθα 88 
βαυϊηρ, ἤΆδη ιοἱϊϊ ἐδε ΝΝεῖο οοπ δε φοπο, ἐλαξ τὸ πιαν 8εἾ1 οογη ἢ ὙΥΆΘΩ 
81.811} τὸ αν ἄοῃο σι {686 Βοϊδϑη δδϑίβ, οὁἡ ὙΒΊΟΝ ἯἯθ δῖ ποῦ 
Δ]οννοα ἰο ΒΥ δηά 86]}} 

Π|Ι. Βοβιάοβ 106 βαρείῃ, Μοβοβ Ἰηβευϊοα ἐγοθ ΑΝΝΌΑ,ΑΙ, ΕῈ8- 
ΤΙΨΑΙΒ, νἱΖ. {Π6 ῥάββουοσ, {86 ἔδαβί οὗ ρμαῃίθοοβί, δπᾶ {πὸ ἔθαβδί οὗ 
1 Ὀ ΓΏ Δ 0168. ΤΠθ86, ΣΟΙ ΔΓΘ 80} γ ἀδποιῃϊηδίθα τἢ6 Ογοαΐ Ἐὲε:- 
ἐϊυαΐθ, ἌΤΟΤΟ ἀϊδίληρσυ βῃθα ἔγοσα {Π6 βα ρθαίι, δα ἐπα θοᾶ ἔγομι 411 οἵβοὺ 
ΒοΙγ ἄφγβ, Ὀγ {πα οἰγοιτηβίδῃοθ οὗ ὕνσο οὗ {ποπὶ ἰαβίπηρ' βου θῃ, δῃᾷ ὁπ 6 
ἔον οἰσῃί, βυσορβϑῖνα ἄδγβ; ἀυτγίησ τ] οἢ 16 6 0078 σοῦ Ὀου πᾶ ἴο τὸ- 
Ἰοῖος Ὀοΐογα {π6 1,ογὰ Ὁ 411 {π6 1} ἀ 6] νογδῆοθβ δηα τχθσοῖθϑ. (Πϑαΐ. 
χυὶ, 11--156.})ὺ ΑἹ] {86 πι81]68 οὗ {π6 ἔν εϊνο ἰτῦ68 ψογα θουπά ἴο 6 
Ργθβοηῦ αὖ {π686 στδπα ἔδϑίϊναβ (Εἰχοάᾶ. χχχῖν. 28. : Πϑυΐ. συ]. 16.): 
8η6 ἴον {ποὶγ δποουσζαροσηθηΐ [0 δἰϊε πα ΠΟΥ Γ6ΓΘ αϑβυγοα ἰΠδ πὸ πιαπ 
δἠομϊα ἀεδῖγε ἐδοῖγ ἰαπά ἀυτῖηρ ὑμοὶγ ἀθβοποθ (Εἰχοά. χχχῖν. 24.): ἰὼ 
Οἴμο νοσᾶβ, (παὺ πον Βῃοῦ ἃ 6 βθοῦτο ἔγοτα ἢοβ[}]6 ᾿Ἰηναβῖοι ἀυγίπσ' 
1Ποῖν δὐίθπάδποθ οἱ ΓΘ] ]ρΊΟυΒ ὙΤΟΥΒΏΙΡ : --- ἃ τηδηϊ 680 Ῥσοοῦ {π18 οὗὨ 186 
αἰνῖπο οτἱρίη οὗ {Π|6}Γ ἘΠ χἴθα: 8ἃΒ Ὑ76}] 48 οὗ ἴῃ6 ΡΟΥΤΟΥ ἀηα μαγ σα] Γ 
Ρτονίάδποο οὗ αοᾶ ἴῃ τνυουκὶπρ' [ἈΥ1ΟΘ ἜΥΘΙΎ ΥΘΑΓ Δ ΘΒΡΘΟΙΑ] ΤΩΪΤΆΟ]6 [ῸΓ 
1π6 ρῥτοίθοιϊοη οἵ μἷὶβ Ῥθορ]6 ; ἔοσ ἴὕ 18 ἃ γγ6}1 Κπόονσῃ σοί {Ππαΐ [86 «6 
ΘΟΠΒΙΔΗΓΥ αἰδοπα θα (ἢ686 ΘΟΥΘΙΔΟΠ168 ψΊουὰΐ ΔΩΥ ἔδαν οὗ ἀδηροῦ, δὰ 
(παῖ {86 τηοβῦ υἱρη]δηῦ Θηθιοῖθ8. ΠΘΥΘΥ ἱπυβϑαρθα ΟΥ Ἰῃ]υτοα {Π6 πὶ ἀπγ- 
ἴῃ {πΠ686 ΒΔΟΓΘα βθαβϑοηδ. ΤΠ ἀδδῖσῃ οὗ {π686 τηθϑύϊηρβ ν)δρβ ῬΑΥΙΥ 
ἴο υπϊΐρ {π6 6 νγ8 διηοηρ {παηηβοῖνθβ, πα, ὑθδομῖηρ ἴπθπὶ ἴο Τὸ 
680 ἢ} ΟἴΟΥ 848 Ὀγθίγθη δηα [6] ] ον το ]ΖΘΏ8, ἴο ῥχοιηοία ται] ἰονθ 
δηᾶα παρ. Τὸ {π|8 (86 Ῥβαὶγηϊδὺ ργοΟΌΔΌΪΥ τοΐθγβ Ἰὼ Ῥδβα]. οχ χι!, 
8,4. Απάᾶ} γγῶϑ ῬΑΥΓΥ {παΐ, 85 ὁη6 οἤυτοι, {Π6Υ ταῖρΐ τα κα ΟΠ 6 
ΘΟΩΡΤΟΡΑΠΟΏ, 101} 1Π ΒΟ ΘΠ ὙΤΟΥΒΏΙΡ ἱοροίθοσ, δηα ΓΘΠΘῪ {Π6}Ὁ οδί 
οὗ δ]]εσίαποθ ἴο {Π6 ομϑ ἔσῃ (ἀοά, ἀπᾶ ἴο {μοῖὶν 6 χοϑ]θπὶ οομπβιϊ τ! οη 
δη το] σίοη. ΕἸΣΙΒΟΥ, 80 ἰαῦρο 8 ΘΟΠΟΟΌΤΒΘ οὗὁἨ ρϑόῇῃ]α ψουἹὰ ρσὶνο 
[86 ρστοδῦου βοϊ οι Υ ἰὼ (8686 ἴθβθναὶβ ϑηα 88 Ὧ0 [βγβϑο]ῦθ γγχαβ ἴο 
ΡγΓαβθηῦ Ὠ]τη86} Ὀοΐοσο {πὸ 1ογὰ πτδοιὲ βοὴ οἴσεις (Ποαΐ, χυὶϊ, 16, 

1 Τὐρϊμείοοῦ δ Ὑοτ 8, νοὶ. ἰϊ. ρρ. 947---950. 
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17.), δι 16 ῬΓΟΥΊΒΙΟΩ γ8ἃ8 {ππ8 τηδάθ ὉΓ {πΠ6 διιρροτὺ οὗἉἨ [86 τηϊηϊδύθγθ 
οὗ {86 βαησίυψασγ. Οὐ {{|686 ΟΟΟΔΒΙΟΏΒ, ΔΙ Βουρ {Π6 το γΟΓ6 σο- 
φυϊτοα ἰο αὐοῃά, 1 ἀο68 ποῦ Δρρϑᾶν ἰμαῦ οπηθη ΟΓ6 ργανθηϊθα ἔγοτα 
σοϊησ 1 (ΠΟΥ οἤοδ6, δὖὺ ἰθαδϑί ἰο {86 ραββονοσ. (866 1 ὅδια. 1. 8. 7.; 
1υΚα 1.. 41.) ἘΕῸΥ ρτϑαῦοσ βϑουσιυ, πούγονοῦ, ἃσαϊηϑῦ [86 αὐἰίδοϊκϑ οὗ 
ΤΟΌΘΟΙΒ οὐ {86 τοδᾶ, {Π6Υ τπι86α ἰο ἰγανϑὶ ἴῃ ἰαῦσα σΟΙΡΔΏ169, [Πο86 
ὙΠῸ οϑπιθ ἔσο (ἢ 6 βατὴθ οἱζγ, οδῃΐοῃ, οὐ αἰϑίγιοῖ, ἔουταϊηρ Οὴ6 ΘΟΙα- 
Ῥϑηγ. ΤΏΘΥ ΟΔΥΤΙΘα ὨΘΟΘΕΒΑΓΙΘΒ Δ᾽οπρ 1} (μ6πὶ, Δα ἰοπίβ ἔοσ {Ποῦ 
Ἰοάρσίηρ δὐ πίρῃι.} [Ὁ νγᾶϑ διλοηρ βυσῇ 8. ““ ΘΟΙΏΡΔΩΥ ἢ ὑμαύ ΨοθΟΡρἢ 
δηα ΜΑΥῪ βουρὲ 6808 ΟἸγῖϑὺ (μ0ΚῸ 1. 44.): δπα ἴο {πο}. )ουσπου- 
ἱπρ {πγουσῇ ἃ ἀγθασΥ υϑ 6 οα οπα οὗ [π686 ἔδϑίναὶβ {86 ΒΑ] πιϊδὲ 
ῬΓΤΟΡΔΟΙΥ 4108 68. (Ἰχχχῖν. 6.) ΕΣ ΠΟΓ, ἃ8 (Π6 «ον 18} βαποίπδτΥ δπᾶ 
Βούυϊοα οοηίδὶηθα ἴῃ {μ6πὶ ἃ Βῃδαον οἵ ρσοοί {πϊησδ ὕο σοπλθ, ἃῃμα Ὑγ6 ΓΘ 
ἴγρ!08] οὗ 186 ΟἸγϊϑθύδη οδυγοῖ,, {18 γερο εθάϊ ΘΟΠΘΟΙΓΒ6 ἴγοι 4}] 
ΡΑγίβ οὗ {π6 οοππίγυ ταϊρὺ 6 ἱπέοπαδά ἰο {ὙΡΙῪ {πὸ σαιβοσίηρ οὗ [Π6 
ῬΘΟΡΪῈ ἰο Ομ γιβῦ δηᾶ ἱπίο [8 οδυγοῖ, ἔγομα 4}} ραγίβ οὗ {86 σου] ὰ 
πάν [86 ΟἸγβίδη ἀἰβροηβαίίοα. Ἠδμοο δὲ, Ῥϑυὶ, δ] υἀϊπρ ὑο ἐΠ686 
ΒβΘΠΘΙΑΪ ΘβΒΟΠ 1165 ΟΥἨἁ ΤΠ6 8γ 6168 οα (86 ἴῆγοθ σταπα [δαϑίβ, Β8Υ8, 
“Ἧς ἅγ6 οοτλθ ἰὸ (86 φεπεγαῖΐ αδεοηιδίψ απ οὐιιγοῖ 90 ἐλο 3γ8έ-δογη.Ἶ 
(ΗΡ}. χὶϊ. 28.) ; 

Βαυΐ Ὀεβιάδβ (86 θοῃϑῆϊςβ ἴο Ὀ6 ἀογίνϑᾶ ἔγομι [86 γϑ]!ρίουβ οὶ θργα- 
ἴοι οὗὁἉ [8686 ογάϊηδηοοβ, ΜΊΟΘΠ46]18, [ο ΒΟ 16 γα ἱπάοθιθδα ῸΥ ραγί 
οἵ [16 ῥγδοθαϊηρ' τοιαῦθ, ᾿δ8 Ῥοϊηΐοι ουὖ Βαν ΤΆ] Ἰηβίδῃησοβ ἢ ἡ 
μον ῥγοάυσαά 8 Βα υὐδτν οβδοῦ ὁπ 86 οοτηπιαπιΎ. Νοῦ οὨ]Ὺ που]Ἱὰ 
ΤΠ6ῚΡ τηθοῦπηρ ἰοροίμοῦ ἴῃ 056 ΡΪδοθ Ὁ} [Π6 ΡΌΓΡΟΒΘΒ οὗ γϑ σίου δηά 
ΒΟΟΙΆΪ Ἰη ΘΥΟΟΏΓΒΟ ἐδ μα [0 ργανοπῦ ἃ ἰοίδὶ δ᾽ πδίιοη οὗ σἶναὶ 1068, 88 
Ὑ7611 828 οἷν] τγχαγ, θυ Ὁ νου] 4180 αοσα [πὴ δῇ ὁρροσγία μεν οὗ 
Ὀοὶπρ τη 8} το οηοΣ θα, ΕὩγίμογ, 10 15 ποῦ πηργοῦδῦ16 {παῦ {Ππ686 
ΔΏΠ.ΔΙ τηϑϑίϊησβ ῥγομηοίθα ἰδ6 Ἰηΐθυμαὶ οομασηθγοο οἵ {Π6 [Βγβ} 1068, 
ὙΠῸ ΤΟΥ 6 ΡγΟΒΙ ιἰ6α ἔΥΟΠλ ΟΑΥΓΥΗρΡ ΟἹ γα 1 ἐογοῖρηθ ΓΕ; δηά, 
Ἰαβυγ, ΠῈΥ δα δὴ πηρογίδπίξ ᾿πῆπθποθ οἱ (86 { θυ σϑἰθμάδγ, 
1παβιλοῆ 88 {Π6 ΥὙΘΔΓ ὙὙ48 ΔΙΥΔΏΡΘα, 80 {παῦ {π6 ναγίοιιβ [δβύλγαὶθ 
Βῃου α [411 1) {Ποὶν τοβρθοῦνο τποπμθ τι βουΐ ᾿ηἰογίοσιπο τ {86 
Ἰαθουχϑ οὗ {πὸ Β61α.3 

ΙΥ. Το ἤγβῦ ἀπαὰ πηοϑῦ οιαϊποηΐ οὐ {Π686 ἔδβίλναὶβ νγγαὰϑ (Π6 ῬΑΒ8- 
ΟΥ̓ΕΒδ, ᾿πϑϊταϊοα {π6 πῖσῃ Ὀοίογο {86 [βγβϑὶ }ὑθ68᾽ ἀδραχίαγα ἔγοπὶ 

5 Ν,ΟΑΙΙ͂Υ βἰπαῖϊαν ἴο ἐἢι18 18 ἐς τηοᾶς οὗ ἐγανο! ηρ ἰη [86 Εδαδὲ ἰο [8 ἢοπσ. βᾳΟἢ ΟΟΙΏ- 
Ῥϑηΐ68 ΠΟΥ ΠΟΥ͂ 6411] σΑΓΑΥΔΏΒ; δηΐ ἴῃ ἸΩΔΗΥ͂ οἶδοθδ ἱπ6 ΓῸ ΑΘ Ὀυ] ἀρ Βιοἀ πρ ἔογ ὉΠ ον 
Τοοορίίοη, οδ]οὰ οαγαυαπϑεγτα. ΤΙ δοοοῦῃξ οὐ ἴΠ6 βγδο} 6 8᾽ τηοάο οὗὨ ττϑυθ ] ηρ; 
ἐυτηΐβηα8 8 Το αν ΔηΒΟΓ ἴο ἰΠ6 αιοδιΐοη, ΠΟῪ Φόοβορῃ δῃηὰ ΜατῪ οουἹᾶὰ τρλκο ἃ ἀδγ᾽9 
᾿ΟΌΓΏΘΥ τϊέδοαῦς ἀἰβοογογίηρ, Ὀοῖοτο πίρηῦ, (παὲ 9 6818 νγὰ8 ποῦ ἴῃ [Π16 “ ΘΟΙΠΊΡΔΠΥ." [πὸ {Π0 
ἀΔΥ -ὉἰΠ|6, 48 οἰτουπηδίαήσοβ πιῆ Ιοδα {Βοῖ, τπ6 ΤΥΆΥΟΙ]ΟΥΒ σοῦ ργΟΡΔΌΪΥ πίη] τ ΠᾺ 
ἐποὶγ το δηὰ δοαυδίπίδησο; ὈπῚ ἰπ 186 δνοηίης, πο ΠΟΥ Ὑγ ΓῈ δθοιῇ ἴὸ ΘΏΘΔΙΙΡ, 
ΘΥΕΓΥ͂ ὁη6 πουϊὰ Ἰοΐπῃ ὑπ ἔπη! ἰο τ Ὡϊοῦ ἢθ ὈοΪοηροά. Α8 “688 ἴση αἀἰὰ ποῖ ρρϑαῦ 
Ἡ ΏΘη ᾿ξ γγ88 ρτουίηρ; ἰδῖθ, 8 ρδγθηῖβ ἢγβε βου ὰῦ Ηΐπὶ, τοτγο ΠΟΥ ϑυρροβοὰ δ6 σψουἱὰ 
Τιοδῦ ῬΓΟΔΌΪΥ Ὁθ0, διλοηρ ἰδ τ δ: 0η8 δηὰ δοασπδίηΐδηοο; δπὰ ποὺ ἥπάϊηρ ἢΐηι, γοϊυσποα τὸ 
“ογιδαΐοη. Ὦγ. Οδηρ"6}}}8 Τταπϑίδξίοη οὗ τῃ6 05Ρ618, γο]. 1ΐ Ρ. 449., ποίο ου 1π|ΚῸ ἰ1. 
44. 8,26 8180 Βοδογίβ᾽ Β Οτἱοπίδὶ 18 γα 1 0 Α, Ὁ. 56]. 

5 Οοπιηοηίασίοβ οἡ ἔποὸ Γδνν οὐὗὁἨ Μοβεκ, νοὶ, 111, ρῃ. 182---189. Φοηπίηρθ᾽5 965} 
Ἀποαιήτῖε8, ὈΟΟΚ [1 οἢ. 4. Ρ᾿. 448, 449. ΤΆΡΡδη Β [βοΐυγεβ οὐ {6 δὴ ΑἸἩΕ ΟΣ 65, 
ῬΡ. 127, 12. 

8. Οὐ {δ ἴγῃ πιραπίπα οὗ [Π6 ᾿ννογὰ ραδδβουεῦ, ΑτοπῦρΡ. Μίαροο 88 ἃ ἰοαγποᾶ ἀϊδαυ δ᾽ οπ 
ἴῃ γο]. '. οὗ ἢ18 Ὠ βοοιιγβοβθ οἡ ἴΠ6 Αἰοποιηθηΐ, ΡΡ. 309 --821. Τβαΐ [( νγ88 ἃ κὶπὰ οἵ ἔξάογαὶ 
το (85 ἴ1ὸ [ογἀ᾽δ ϑίιρροῦ αἰδὸ 18) ὑοίνγοοι ἀοὰ δηὰ πιδη, 1)γ. Οτιάνγοσι ἢ ἢ88 8011 ]γ ργονοά 
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Ἐσσγρί, ἴογ ἃ ρογρείυδὶ τηθηηοσῖαὶ οὐ {Ποῖν βῖστιαὶ ἀ6] νογάποο, δηᾶ οἱ 
Ἢ δε υὺς νι ϊο (ἀοα βπονγοα (Πμ6π ἴῃ Ραββί Οὐ Γ πα βρατίησ {861 
βγϑύ-θογη, μὰ Β6 βου {Π6 ἤγϑίτ-θοσῃ οὗ (6 Εἰργρίδηβ. (Εὔχοάα. χὶϊ. 
12---14. 29--- 51.) 5 ἔδβίιναὶ τῦϑ8 4180 ο8]16 ἃ {π6 γεαϑέ οὐ ἐλ ἀανϑ8 
9 πιπϊοαυοποά ὀγεαά (χοά. χχλ. 1ὅ.; Ματκ χῖν. 1.; Αοίβ χὶι 83.); 
Ῥαοδιβα 1 τᾶϑ ἀμ] [}} ἴο οαῦ ΔΩΥῪ ΟΥμ6Ρ Ὀγοδα ἀυτίησ {86 Βονθὴ ἀΑΥ8 
{86 ἔδαϑί Ἰαβδίοα, Τῃθ ἤδῆλθ γγἃ8 8180 ΟΥ̓ ἃ ἸῃθἰΟΠΥΤΩΥ͂ ρίτϑη ἴο {Π6 
ἸΆτα Ὁ {παῦ τυ88 Κι ]]6 οἡ {π6 Ετβύ ἀδῪ οὗ [818 [ϑαϑὺ (ΕΖγα νὶ. 20.:; Μαιί. 
χχυὶ, 17.) νβθθοθ {Π6 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟμΒ 0 οαΐ ἐδθ ραβϑοῦοῦ (Μαγκ χὶῖν. 
12. 14,}} απὰ ἰο βασγύοο {μλθ ρϑββουθ. (1 Οὐοσ. ν. 7.) Ηδθποο αἷσοὸ 
δι. Ῥδὺ] ο48118 9688 ΟἸμσιβύ ΟἿΣ ράββουοσ (1014.}, ὑπαὺ 18, οὐν {γὰρ 
ῬΆΒΟΒΑΙ Ια. ΤῊ Ῥϑββονθὺ Ὑγ͵1ὰ8 ΟΥΑΙ πΘα (0 6 ΟΟἸΘὈΓαΐθα οἡ (88 
ΒΠΉΪΨΘΥΒΑΓΥ ΟΥἨ 186 ἀ6Ι νογδηοο οὗ {86 [βγδο] 168. ΤῊΪ8 τγχ88 δὴ 1η418- 
ῬΘΏΒΑΡ]6 τιΐθ ἰο 6 οὐρβεγνυβα ὈΥ͂ ἜυΘΥῪ [βγϑ 6106, ὁχοθρὺ ἴῃ ῬδΥ ΘΟ ΪΑ 
ΘΆ568 Θηυτηογαίοα πὰ ΝΌὈ. ἰχ. 1--- 18., οἢ. ρδὶῃ οὗ ἀθδίῃϑ;: δπὰ τὸ 
ὉΠΟΙΓΟυτΟἰβθ ΡΌΥβοη )1ἃ8 δ] ουνθα ὑο ραγίδκα οὐ {86 ρδββονογ." ΟἹ 
1818 ἔδδίζνα οσοθβίοη, 1 188 {Π6 οὐυδίομι δἱ «6Γ 5816 πὰ ἴον 16 180 1{- 
δηΐβ (0 σῖνα {86 ἔγθθ 86 οὗὨ {861γ τοοιὴϑ δηὰ διγηϊζαγα ἴο ΒΓΔ ΉΡ ΘΒ δ 
{{Π|| ραββονοσ. ΤῊ ΐβ πιδᾶρ Μ11] ὄχρίδϊα ἔπ οἰγουτηβίδῃοα οὗ οὐῦ 88- 
ν᾽ Ο ΓΒ Βομαϊπρ' [0 ἃ πηδῃ [0 ὈΥΟΡΆΓΘ ἴῸΓ [18 οδίϊησ (Π6 ῬΆΒΒΟΥΘΥ, ὙὙΠ0, 
Ὀγ {86 το], ΔΡΡθδσβ ὕο βᾶνθ Ῥ6θῃ ἃ βίγδηροῦ [0 πὰ. ΕἼΤΙ ΠΟΤΙ, ἴῃ 
ΟΥ̓ΘΙ ἴο σϑμᾶον [818 σταπά ἔθδεναὶ {Π6 τοῦτο ᾿πίογοβίϊησ, ἃ ουβύίοηι γγ89 
ληϊτοἀασοά ἴπ [86 ἸΔίοΣ {ἀπι68 οὗ {Π6 «6 158} ΡΟ] Υ, οὗ Προγαίϊησ' βοπιθ 
οὐἸταΐη8], ΒΥ Βομὶ ΟΣ αὖ ἡ μαῦ {πὴ6 {ἢ18 ργϑοίϊοθ οτ]ριπαίρθα, 10 18 ΠΟῪ 
προ ββι Ὁ]6 δοουγαίο νυ ὑο ἀδίθστωϊηθ : {86 τηοδῦ ργορ8]6 ορϊηΐοη 18, 
{πᾶ 10 τσᾶαβ ἱπίγοδαοσοα ὈΥ {π6 Ἐοιηδηβ {μϑιλβοῖνθβ, ρου μα Ρ8 ἰν Ῥηδίθ 
αὖ ἴΠ6 δσομημηθποθιηθηῦ οὗὨ ἢ18 Ῥχοουγαίουβηρ οὗ πάθια, ἢ {[Π6 γοΥ- 
ταϊββίοῃ οὗ Αὐυρυδίιι, ἴῃ οΥοΣ [0 συν {Ππ6 «6078 ὈΥ Βῃοπιηρ ἴθοπὰ 
(818 ρα] ο τλατῖς οὗ τοαροο ὃ Ηονονοῦ {Π18 ΤΥ 6, 10 ΠΔα ὈδοοΙηθ 
ΔῊ ΘϑίδὈ ] 1Βῃ θα ουδίοτῃ ἔγοπι σοῦ ῬΙ]αΐθ οου]Ἱὰ ποΐ ἀονϊαίς (Μαῖί. 
ΧΧΥΪΙ. 1ὅ.; Κα χχῖμ. 17. ; Φομη χνι. 39.), δηὰ {πογϑίοσο πο γοϊποῖ- 
δὶ γ Πθογαίθα {Π 6 τια]οἴδλοίον ΒΑγαΌ ΔΒ. 

ΑΒ8 {86 ν θυ ἰηἰογοδίϊηρ ΠΙβίοσυ οὗἁ {Π18 τηοβὺ βοϊθιηῃ οὐ 4}1 (86 
7618} δβίλναὶβ 18 ΘΟρ᾿ ΟΒΙΥ το]αϊθα ἴῃ [86 ἐν 6! 1 οπαρίον οὗ Ἰύχοάῃ, 

ἴῃ Ὠἷ8 “ὙΤτὰο Νοιίοη οἵ 1π6 τὰ ΘΌΡΡοτν, οἶδρ. νἱ. ὑρ. 38---86., δὲ 86 οηᾷ οἵ το]. 11. οἴ 
ἢ.18 “ Πηι60]]οἴπ 4] ϑγείοιῃ," 410. δἀϊξ. 

1 Βοἢ 121} Ατοπεοϊορία ΗΘΌΓ. Ρ. 818. 
2 ΤΠαϊ (Π6 ΡΆΒΒΟνΟΥ Ῥ88 ἃ ῬΓΟΡΟΙ 8ηἃ ΓΤῸΔ] βδουίῆςθ, 800 Αγ οὶ Ῥγονοὰ ὈΥ Ατοδῦρ. 

Μᾶαροο, οἡ (6 Αἰοποπιοηΐ, νοὶ]. ἷ. ΡΡ. 297---809. 
8 Τῃ ᾿᾿Κ6 τηδηποῦ, 1)γ. Ὑ διουϊδηὰ ἢ88 οὐδβογυοά, 8 οοῃξεπιρὺ δηὰ τοὐεσίίοη οὗὨ δἱ ἰοδδὶ (Π8 

(πη βἰρηϊβοα ὈΥ ἴπο πδοσγδιηθηῖ οὗ ἴπ0 1 οΥὰ᾽Β ΒΌΡΡΟΙ, χησβί ὨΘΟΘΒΒΆΣΙΥ ΘΧΟ] 6. ΘΥΟΓῪ τη8ἢ 
ἔτοτῃ ἴπο θεποῆιδ οὗ Οἢγῖϑι᾿ β Ραβδίοη δηὰ ἀραίῃ. 

4 30, ἰπ ἴῃς ΘΟΑΥΙ͂Υ ἀροβ οὐὗἁἨ ΟΠ τ δι δα Ὑ, ΠῸ ῬΟγβοὴ γγὰ8 Ῥοττηϊ οὰ ἰο σοπιο ἰο [16 1, Β 
ΒΌρΡΡΟΓ πη:}} 6 μδᾷ Ὀδθθη Ὀδριϊζοά. 4.5 Βοὺῖ, ΒΟΤΟνΟΥ, 88 [Π60 ῬΆΒΒΟΕΥ τγ88 ΠΟ] ΓδΙΘΩ͂, 
ΘΥΕΓΥ͂ 06 ὙὙὸὶ8 δ ΠΡΟ ἴο χῸ ἤοπλθ [86 νΘΙΥ ποχῦ πηογπίηρ 1 ᾿ὸ ρΙθαβοα (Ὠοαΐ, χΥἱὶ. 7.), 
οὗ οουγδο πὸ τς [ο5ιῖναὶ Ἰαβῖθα, ἰῃ ογάοσ [παῖ τἰο86 Φο 8, ὙΠΟ σαπιὸ ἔσο ἃ αἰδίδησο, 
τοῖς τοίιγη ἰπ {πὸ ἔοτ μοιίπρ ἴῃ (Β0 Βαγνοβ, ΜΠ δοΙ θ᾽ 8 ΟΟταμηθπιαγίοβ, γο]. ἰ], 
Ῥ. 183, 184. 

᾿ 5 Ἠοιίηρον ἢδ88 ἀἰδουπββοὰ (πὸ νϑγίοιιβ ορ' πῖοῃ8 οἡ ἴ18Ὸ οτἱρίῃ οὗἁ [818 ἀϑαρ ἴῃ δ ἀΐββου- 
ἰαιοη 726 γί αἰνιϊοπαάϊ τομπὶ ἐπὶ {εδίο Γαδβολαίϊδ, Γερο Ἠοϊνοιίο. νοὶ], ἵν. Ρ. 264. ΕὙΥοτα 
1π6 δεν [Π6 σιιβέοπ ργοσοοδοᾷ ἴο 16 (γι βείδηΒ; Ὗ δ ϑητπίϑη δη ἃ βονογα] οἴ Γ ΘΕ ρΡΟΓΟΥΒ 
μανΐηρ ἰϑδασα ἐποῖν δα ϊοῖβ [Π8ἴ ΒΟΠ6 ῬΥΒΟΠΟ ΒΒ δἰιουϊὰ θὰ ᾿ἰθοταιοα ἔγοπι ὑΠποῖν θομ 8 δὲ [06 
ΔΉΠ1141] σοΟΙητηοπιογαίίοη οὐὨἨὨ Οὐγ ϑ'ανίοι γ᾿ 5 γοβιγγοςιίου, 1Ὲ}}5 οιβίοτῃ ορίαἰποὰ διποης (86 
οποιίληβ 1111 16 οἰυβς οὗὨ τδς οἰ! σοι σοθασν, (λα 12} Δύοθσοϊ, ΠΡΌΣ. Ὁ. 8521.) 
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10 186 ἸΠΠΘΟΘΒΒΑΓΎ (0 ἀοίδ1] 10 ἀραΐη ἴῃ [Π]8 Ρ]666 : δα 88 νασϊουβ ἐτδα!- 
[οη4] ΟὈΒΟσν πο 68 ἼΟ͵Θ ἢ δέου ὑηθ8 δά θα ἰο {π6 Μοβαΐὶς ργβοδθρίβ 
ΘΟΠΟΟγηρ' (18 Βροσιῆοα, ἴο ὙΠ Οἢ {Π6 ΓΘ ἀγα τηδηϊοϑὺ 41] 5108 ἴῃ {6 
Νεον Ταβίαιηθηΐ, 71 884}} ἔγαϑθ {ῃοῖὴ, 38 ὈΓΙΘΗ͂Υ ἃ8. {π6 ἰτηρογίδηϊ 
παίατο οὗ [Π6 Βυθ)θοῦ Μ}}} δαταϊί, ἀμον {π6 [Ὁ] ον ηρ Ποαᾶϑ8 :---1. ΤῈΘ 
{1π|6 ΒΘ 10 Μγὰ8 [0 6 ἱκορῦ;---2. ΤῊ ΘΟγθιλ 68 ΣΟ νν ΒΙΟἢ Ὁ τγ88 
ἴο Ὀ6 οοἰοργαίθα ;---ὃ, ΤΊ]6 σηγϑί1081 βρη ποδίλομ οὗ {Π686 τὶ. 

1, ΟΥΓὉἨέλό ἐΐπιο ιολόηὶ ἐδο αδβουεῖ' τρα8 ἰο δὲ ζερί. --- ΓῺ ἐεβέναὶ 
ΠΟΙΩΙΩΘΩΟΘ4 ὁ {86 Θνοηϊηρ' Βα θβοαποδηύ ο {π᾿ Τουγίθαπιἢ ἄγ οὗὨ {68 
τηοηΐῃ ΝΙβαῃ, {86 ἢγβῦ ἴῃ (06 «ΥΙΒἢ Βδογοα ΟΥ̓ ΘΟΟ] 6 β:βϑ6 14] ὙΘᾺΓ 
(Ε χοᾶ. χι!. 6. 8. 18, : [μογ. χχὶϊ. 4--8.; Νυρ. χχν!, 16---27.), 
ἢ οαἰληρ' ἡ Παὺ νγ88 081164 [Π6 ρββοδὶ Ἰδιὶῦ ; δῃᾷ 10 νγὰβ ἰο ὁοῃίϊημβ 
Β6Υ 6 ὙὙ8ΟΪ6 ἄδυβ, (Βδύ 18, πὶ] [86 ὑνοηίγ-ἢγβ, ΤΠ ργοραταΐίοη Οὗ 
ἔδι6 ραβδοῦε ῦ,, ταθη ]οποθα ἴῃ «Φ0ἢη ΧΙΧ. 14., ΡΓΟΡΔΟΙΪΥ τθϑπβ {ππ {τὴ6 
ΜΠ δὴ ἰμ6 {6 ιν8 Ὑγ6γΘ Ῥγθρασίηρ 0 ΚΙ] [86 ρϑβομαὶ ἰδ. Θυχίηρ 
ἴπ6 οοπίϊπυδηοῦ οὗ {Π6 ρϑββονϑὺ πὸ Ἰορανθηρᾶ Ὀγθϑα τγᾶβ 8] ον ἴὸ Ὀ6 
1566 ; ἤρησα {Π6 ἔουγίθθη ἢ ἄδν οὗ {Π6 τηοη ΝΊβδη τρηῦ Ὀ6 ο4]164 
(48 γα ἤπά 10 18 ἴῃ Μαίι, χχνὶ. 17.;: Ματκ χῖν. 1.2.) {π6 ἢτβε ἄδυ οἵ 
πΠΙΘΑν ΘΠΘα Ὀγοδά, θοοδαβα {86 ραββονοῦ θδρδη ἴῃ ἐπ δνθηΐησ, ΤῈ 
Τ)βεεπίλ ἄγ, ον νου, ταϊρῆΐ 4180 θ6 οδ]] θα {86 ἢγϑί ἀδγΥ οἵ ππ]οανθηρά 
Ὀγοδα: βῖποθ, δοοουνάϊπρ ἴο {πὸ ΗθΌτονν οομιρυϊαίίοη οὗ {ἴτη6, (86 
δυθῃϊησ οὗὁ 1π6 Τουγίθοη ἢ νγὰ8 (π6 ἀἄδυγη οὐ Ὀορὶ πηϊηρ οἱ {π6 ΠΡ (ἢ, 
ου ὙἘὮΊΟΙ ἀΔΥ {π6 «6 γ18 Ὀσρδὰ (0 οαΐ ἀπ]οανθηθα Ὀγοδα. (ΕΧοά. χὶ!. 
18.) Βυΐ 1 ΔΩΥ ῬΘΓβοηΒ Ὑ6ΓΘ ῥγονθηίθα ἔγοτα αστινίηρ' δ΄ ἐ᾽ ΘΥΠΒ θὰ 
ἴῃ {16 ἴῸγ {Π6 [δαϑί, δἰ 6. ὈῪ ΔΠΥ ὉΠΟΙΘΆΠ 688 οοπίγδοίβα ὈΥ͂ ἰουοῃϊηρ; 
ἃ ἀοδα Ὀοᾶγ, οὐ ὈῪ [86 Ἰδηρτῃ οὗ {86 7ΟΌΓΠΘΥ, ἢ6 τγ͵ἃ8 Δ] ονγθα 0 οἴου 
᾿ν18 Θο] Θγαύϊοι οὗ [816 Ῥϑββουύδσ πη1}} {86 Τουγίθοα Ν ἄαγ οἵ {86 0]1ὁν- 
Ἰηρ' τιοηΐῃ, 1π {π0 δνοηϊηρ. (Νυιοῦ. ἰχ. 10---12.) ΑΒ 118 ποῦ ρτο- 
Ὀ4Ὁ]6 (παῖ βοπιθ αἰ ἜΛΘ ΠΟ6 ΟΥ̓ τηϊδίαϊκα ταῖρΐ 1156 1η ἀοὐθσιϊηϊηρ (ἢ 6 
ΠΟ ΙΏΟΟΏ, 80 Οἶἴδη 88 βιιοῦ αἰ ἔἴθσθηος γϑουσγοά, ποτ ποῦ] οΟΠ86-- 
αυθηῦν 6 Βομη6 (ἸΒΟΓΟΡΔΏΟΥ͂ 88 [0 {6 Ῥγϑοῖβ ὕσηβ οὐὗἁ δοπηπιθποὶηρ 
ἴ86 Ῥϑββόυθσ. οι ἃ ἀἀιβοογάδῃοθ ταϊσῦ θα βν αὐῖδο θθύνθοη [6 
ΤΊΥΆΙ δηα μοβίι]6 βοοίβ οὗ Ῥθδγιβοοβ δπᾶ ϑαάδάμοθοβ; δηα βυοἢ ἃ αἰ δν- 
666, 1ῦ Π48 Ὀ66ῃ σοπ͵θοίαγοά, αἀἸἃ οχὶδὺ δὖ [86 ὕτηθ «6ϑὰ8 ΟἸτἰδί ο6]6- 
Ὀγαΐθα {π6 ράββουθὺ σῖτὰ 18 ἀἰβοῖρ] 68, ομα 016 ἀδῪ Ὀϑίοστθ {8 
ῬΒΑγβθοβ οἴδγοα {Π6Ὶ} ραβομδὶ βδουιῆοο δου ῆοθβ ρθου αν ἴο {18 
ἴεβίάναὶ σσογ (0 06 οἤδγϑα θυθῦυ ἀδΥ ἀυτίηρ 18 Θοπίϊηπιθῃοθ ; Ὀαὺ [89 

1 ὙΠΟΤΟ 8 στοδὲ αἰ υουβ ἐγ οὐὁἨ ορίπίοῃ διηοης οοτητηθηΐδίοσε δηὰ οὐ 98 σΟποογηΐῃρ [88 
“ Ῥγεραταίίοη 9. ἐδλε μαδεουεν." ϑοιὴθ {πηκ ἰδ βρη θβ ΤΊ ΓΘ (μ6 ῥχοραγαίοη οἵ 1}9 
ΒΔΌΔΙΝ ; δπὰ [πδὲ ἰξ ἴθ ο8116 ἃ {π6 Ῥσδραγδίίοι οὐ [Ππ0 Ῥϑββουθῦ, Ὀθοδιβο {πΠ6 ρτοραγαιίοῃ οὗ 
186 ΒΑ Ὀ ΒΑΓ, ἰπ ἴΠ6 γοδγ οὗ οὖῦ 1,ογά β οτυοϊβχίοη, Βαρροπθᾶ οἢ [8 ουθ οἵ (86 ῬϑβΒΟΥΘΓ.Ὶ 
ΟΙδβοσβ το οὗ ορίπίοῃ ἐπα [Π6 ῥῬγοραγζγαίίοῃ οὔ 6 βυ Ὀ"ἢ 8 ἀἰβι  ΠΟῚΥ τηοπθοποὰ ἰη Φοῦπ 
ΧΙΧ. 81. δηὰ νγ»88 αἰ εγοηὶ ἔγοση [Πδὲ τηθη!!οηρά ἰῃ χὶχ. 14. 

5 ὙΠ βῇἤδθηιῃ ἀΔΥ͂ ἰΒ 80 ο8)]6ἃ ἴῃ 1,6ν. χχἰδ. 6. δηᾷ ὉΥ Φοβορῇτβ, Ὑ8Ὸ ΟΧΡΥΘΒΒΙΥ͂ ΓΟΥΤΩΒ 
[16 δεοοπά ἀαν οἵ υηϊοαυοηθὰ Ὀγοδὰ 1ῃ6 βἰχύθεῃι ἢ ἀδὺ οὐ [6 τβποπῖβ. Απῖὶ, Δαά. 110. δ], 
6. 10. 858. 

5. ΒΟΒα ΣΙ! ΑΥΟ οὶ, ΗΟΌγ. ΡΡ. 818, 819. Τμπαὶ ἃ ἀἰβόγθησο ἀἰὰ εχ βὶ ἃ5 ἰοὸ [Π6 {{π|6ὸ οὗ 
Ὀσρ πη [06 ῥάβδου ἰ8 ἱπεϊπιαϊοα ἴῃ Φοδη χὶϊ!. 1, 2., χνὶ. 28. δὰ χίχ. 14,31. Τὴθ 
ςοπ͵θοίαγο δθονα ποσο τνν88 τηδάθ Ὁ ϑομυ]ζα; δπὰ ἰἔ ἴτ οου]Ἱά ὕθὸ βα βιαπιϊαίοα, ἐῦ τνοσ]ὰ 
ΤΟΟΟΠ ΟἿ] ἴῃ6 βοοιπίηρ αἰ ΌΓΘΠΟΟΒ οσοιττίηρ πῃ 106 ΕΥ̓ΔΏρ ΘΙ ἰδῖ8, Τοβροοπρ [86 {1π|6 Ἡ ΒΘη 
ΟἸ γβὶ δοῖῃ δ! οοἸοταιθὰ 16 ῥαββονοῦ. 1017. Δ. ΟἸδυκθ μδβ οοϊδοῖθὰ πὸ ὑγίποῖραὶ ορἱ ίοηθ 
οἡ {18 τοῦς οοπιίεδβιοα μροΐπῖ, ἴῃ μἰ8 ἀϊβοοῦγβο οὐ πο Εις Βαγίβι, ΡΡ. δ---24. 8566 α͵ϑοὸ 
Φοηη πη 88 δον δ ΔΗ ψαϊοῖοθ, Ὀοοΐκ ἰδ], ς. 4. ὑῃ. 455-- 458. 
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ἤγϑῦ δηᾶ Ἰαϑὲ ἄλγβ ψοτο ἴο Ὀ6 βδῃοι ρα δθουθ 41} {πὸ γοβί, ὈΥ͂ δϑίδι ῃ- 
ἴηρ ἔγοπη ΒΈΥν1]6 ἰάθουΣ, δηα ΒΟ] Ἰπρ 8 βδβογθα οοηνοοδίοηῃ. (Εἰχοά. 
χὶ!. 160. ; 1,6γ. ΧΧΊΙ, 7, 8.) 

2. ΟΥ̓ ἐλε ςογογποπὲοβ τος τολοΐ ἰλο αι δϑοῦεξν' τοαϑ5 ἰο δὲ οοἰοδγαΐφα.---- 
ΤῊΘ ρῬδβοῇδὶ ἰδ τγαϑ ἴο Ὀ6 ἃ τη416, ψιπουΐ Ὀ] ΘΠ δβῃ, οὗ {86 Ετβί γϑαγ, 
οἰἴδοσ ἔγοτα {Π 6 βῇῆθορ οὗ {πΠ6 σοαίβ᾽' (Εχοά. χἹϊ. ὅ.): 1Ὁ νῊδβ ὅο "6 ἴβΚϑῃ 
ἔγοῖὰ [6 οοῖκβ ἴουΣ ἀδγβ Ὀοίογο 1Ὁ ψγα8 ΚΙ" ]6α ; δηα ὁη6 ἰδ νγᾶβ ἴο 
6 οἴἴετοα [Ὁ δδοὴ ἔΆΠΆΙΥ : δηα 1ἢ 108 ΤΩ ΘΠ Θ.Β ΤΟΥ ὕοο ἔδυ ἰο δαΐ ἃ 
Ὑ8016 Ἰδια, ἔνσο ἔβα} 168 ἡγ 6 γα ἴο 701 ὑοροῖμοσ. [}ἢ {Π6 ἄπιθ οὗ ὅ086- 
Ῥἤμυβ 8 ῬΡΆΒΟΒΑΙ ΒΟΟΙΘΤΥ Θοπδίβίθα αὖ ἰθαϑὺ οἵ ἔθῃ Ῥθύβοῃβ ὕο ὁπ6 ἰδ, 
8η4 ποὺ τιογὰ ἤδη ὑσχοηίγ.52 Οὐ βανυιουν Ἐ Βοοι οἱ τγαϑ Θομηροδοᾶ οὗ 
Ηἰπι861Ὁ δπὰ {π6 ὑποῖνγο αἰβοῖροβ. (Μαῦ, χχνὶ. 20. ; 1Κα χχῖϊ. 14.) 
Νοχὺ ἐο] ον ϑὰ (πὸ ΚΙ] πρ οὗὁἨ {86 Ῥϑββονϑὺ: Ὀοίογε {πῸ δχοάδβ οὗ {π6 
Τ1βγδθ 68 ἔγοια σγρὺ, {Π1|8 γνγὰ8 ἄοπδ ἴπ {ποὶν ῥυϊναίο ἀυσο! πρϑ; Ὀὰΐ 
οἴνου {π6ῖν βου ]ϑπχθηΐ ἴῃ (ὐδηδδη, 1 νγγὰ8 ογάοσγοα ἰο Ὀ6 ροχίοσηχοα “ 1η 
[86 ρίδοθ βίοι ἐῃ6 Τμογτὰ βῃου!α οἤοοβα ἰο ρδοθ ἢ18 πὴ ὑμ6γ6.Ἶ 
(θεαί. χνὶ. 2.) ΤᾺ ΐδ Ἀρρϑᾶῦβ ἴο αν θθθὴ δὖ ἢσβί ῇουονοσ {π6 αὐῖς 
γγα8 ἀδροδβὶ δα, δηα ἢ υἰπλαίθ] ν αὖ Θγυβδ θυ ἴῃ {Π6 οουγίβ οὗ [Π6 ἴθ ρ]6.5 
ἘΣ ΥΘΥΥ Ῥαγ ουϊαῦ ΡΟΣΒΟΙ (ΟΥ γαῖΠοΥ ἃ ἀοίαραίθ ἔγΌΤ. ΘΥΘΙῪ Ῥϑβοπαὶ 8ὸ- 
οἰοίγ 4) β'ϑνν 8. οὔσῃ υἱοί : δοοογάϊηρ ἰο “΄οβορῆυβ, θοΐνγθοῃ 186 
πὲπίῃ ὨουΓΣ, οΥ ἐλγθο ἴῃ [86 Δἰθσῃοοη, δηα {π6 οἰσυσπέδ, {μα΄ ἰ8, ἀρουΐ 
Ββιιηδοῦ ; δπά σιμὴ (μα βρδοο οὗ ἅτηο 1Ὁ τψαβ, {πδὺ «“6βι1 ΟἿ γιβί, ΟὟΓΣ 
τὰ Ῥαβοθα] δηλ}, τγ88 οσυοῆοα, (Μαίι. χχν!. 46.) Τα νἱοῦπ Ὀοϊπρ; 
1116, ὁπ οὗ [Π6 ρῥγιθδίβ γϑοοϊνοα {Π6 Ὀϊοοα :ηΐο ἃ γϑββοὶ, νυν] οἢ νγὰϑ8 
δαηάοα ἔγοτῃη ὁμθ ρῥγὶϑδὺ 0 δῃοίμυ, πη] 10 σαπη6 0 ἢϊηϊ το δβίοοά 
παχὺ {π6 αἰΐαρ, δῃὰ Ὀγ Βοῖὰ 1ὑ 88 βρυηκ]θα δὲ {π6 Ὀοϊίοτα οὗ {ἢ6 
αἰίανυ. Αἴον {86 Ὀ]οοα νγαβ βρυϊκὶοα, {πὸ ἰα τγα8 Βυπρ 0 δπᾶ 
ἢαγοα: {118 Ὀοϊηρ ἀο0π6, [86 υἱοί γγχὰ8 ορεηϑα, {π6 ἔδύ νγαϑ ἰδκθῃ οὐϊ 
δα οσοπδβυμηθα ου ἰδ 4]18ΓὙ, δέ. μι οἢ (ἢ6 ΟἼΤΏΟΙΣ ἰοοΚ 10 ἰο ᾿ἷδ ΟὟ 
Βουβ6. ΤΠ ρδδολαὶ δηλ γγχὰ8 ἰο Ὀ6 τοδβίβα τολοῖθ, ΤΟ} τσ ὈΘ 
σοι η θα 88 ἃ τηδίϊοσ οὗ ὀοῃυθηῖθηοα δὖ (ἢ6 πγδὺ ραββουϑῦ, ἢ ΟΥ̓ΘΓ 
ὑπαὺ ὉΠ6ῚΡ ΟὈΪΙΠΑΓῪ ΐΘΏ 8118 τηϊρηῦ Ὀ6 Ρδοκοα ἃρΡ τοϑαν ἴον {πο ὶγ ἀ6- 
Ῥαγίυσο σὰ} 16 (Π6 ἰδ γ͵788 τοββϑίϊηρ ; ΠΟ ρᾶγΐ οὗἉἩ 1Ὁ γὰ8 ἴο Ὀ6 δδίθῃ 
οἰ Ποὺ ἢ ἃ γα βίδίβ, οὐ θ01164, (Εἰχοά. ΣΙ]. 9.) 

ΤΒ6 Ρχορυοίυ οὗ {Π6 ῥσγοδιρη οι οὗἨ ϑαϊϊρ' ΔΏΥ Ρογίίοη οὗ {86 ρΡδ8- 
οδ4] δι Ὁ 1 ἃ γαῖ βίδίθ 101} γϑϑά!]ν ἀΡρϑδγ, τ Β6η 1ὖ 18 Κποτσῃ (πὲ 
ΤΆΥ ΠΟΘ δηᾶ ρα] ρὶ ἰδίηρ 1ἰπλῦ8 γογο πι8θα ἴῃ βοῖλθ οὗ {86 οΪά Πραδίμθη 
ΒΒΟΙΊ 068 δηα ἔοβίναβ, ρα] ου ]ΑΥΪ ἴῃ Πομοὺσ οὗ ἴπ6 Εργράδη ἀκα γ 
Οβὶγῖβ, δαπά {π6 Οατθοίΐδῃ Βδοοΐβ, 80 ὝΟΓΘ {86 βαῆηθ 10] ὉΠΟΥ͂ 
αἰ ἴδγθηῦ παῦλθβ. Τδὺ ΠΟ ΓΕΒοΙ  Ὀ]δηο6 ΟΥ̓ Τηθιηογαὶ οὗ 8ὸ βαγβαγουβ 8 
ΒΌΡΟΣΒΕ ΟΠ. ταϊρῦ ον  ἀοΌδβα [16 τ ΟΥΒΏ1Ρ οὗ Φοθονδ, Η6 πρδάθ 1818 
ΘΔΥΓῪ δη4 ΟΣΡΓΙΘ8Β ὈΓΟΥ ΒΙΟη ρα δύ 1(, ΟἹ {86 Βδῖηθ ρτγοιηα, ΡΓΟΌΔΌΪΥ, 
Η τοαυϊγοά (86 ρμάβοαὶ ἰδλῦ ἰοὸ 6 οδαύδθῃ ρυινδίθ Υ θα θη Γ6, ἴῃ οΡ- 

' ΤΟ Ηοῦγονν γογὰ ἢ (868) πιθδῃ8 οἰἴμογῦ 8 ἰδπ οἵ ἃ κί : εἰἔηοῦ γγὰδ Θά ΑΙ ΡΣΟΡΟΣ. 
ΤΊο Ηδοῦγονβ, ΒΟΎΤΟΥΟΥ, ἰῃ ΖΘΏΘΓΑΙ Ῥχοίοσσοα ἃ Ἰδιηῦ. 

5 ἢ Β6]]. Φυά. 110. νἱ, ς. 9. 8. 
3. ΤΏ δὔϑᾶ οἵ ἴὴ0 ἴ᾿γθθ σουγίδ οὗ [{| ὑδῃι 16, Ὀ65 468 [Π6 ΤΟΟΏ8 δηὰ ΟἿΟΣ ὈΪδοοθ ἴῃ ἴξ, 

ὙΠ ΠΘΓΘ [86 ῬΔΒΟὮΑ] υἱοί πὶ πρας 6 οἥδοτεά, οοπιαἰηδὰ πρτγαγὰβ οὐὨἩ 435,600 βααγο οὐδ ὲῖ8 ς 
80 (Πα [ΠΟΓΘ Ὑγ88 ΔΠῚΡΙΘ ΣΤΟΟΠῚ [ὉΓ τλοτο [μ8ῃ 5600,000 πιο ἴο ὃ6 ἰῃ [26 ἰΘῃ}ρ|6 δὲ ἴδ δϑσῃηθ 
εἶπιο. [ΔηΥ, θ ΤὈΘγΏΔοῦ]Ο, [10. νἱΐ, ο. 9. ἐξ 4, ὅ. 

ε 866 ζἱρπιίοοι᾽ 8 Τοιηρὶο ϑοσυίοο, οἷ, χὶϊ, ὃ ὅ. (Ὑ͵ ΟΣ κα, γο]. ἱ. ὑῃ. 957---959.) 
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Ῥοϑιοη ἰο [86 ῬΔοομδ μα] δη ἔθαβίϑ, ἴθ 1 Οἢ 086 Ὑἱοίϊπι ττᾶθ ῬΌ]1ΟΙΥ 
ΤΟΓῚ [ἢ Ρΐ6668, ΟΑΥΤΙΘα δρουῦ ἴῃ ΡΟΠΊρΡ, δῃὰ ἰθθη ἀδνουτοά. ἘΣ ΠοΓ, 
186 γγομιδιοη οὗὨ ὈοΙ Πρ [Π6 Ῥαβοδ] αὶ  νψγὰ8 ἰθυθ]θα ἀραϊηβί 8 
ΒΌΡΘΥΒ  ου8 ρῥγδοίϊοθ οὗ {π6 Τρ δη8 δῃα Κυσῖδη8, 0 6 ΓΟ. δΔοοι8- 
τοπηρα ἴο ὉΟ1] {π6 1} υἱούϊτηϑθ, δῃ!α Θβρθ δ} }γ ἰο βοοίῃβ ἃ Κι οὐ ἰδ ἴῃ 
16 ταῖἱκ οὗ 118 ἄδπὰ; 68 [6 οοϊησηδηά (0 τοδϑὲ δηᾶ οαὺ {π6 ιολοῖς οὗ 
[Π6 ΙΔ ---- ποῦ οχοορίϊηρ 118 ΔΨ ΑΓῸΒ --- π!ςουῦ Ἰοαν]Ὡρ' ΔΩΥ ροτγίοῃ 
ἘΠῚ] {Π6 [0] οντρ τλογπῖηρ;, νγᾶβ αἰ θοίοα ἀραὶ ηδὺ ΘΟ ΠΟ. Βα ρογβίϊ οι 
οὗ {μ6 δποϊοηῦ μϑδίμθῃβ, σγοβθ ᾿υθϑὶβ ΘΓ Ἄγ ργοϑογυϑα δηα το]! ο]- 
ΟΥΒΙΥ βϑαγομοα {Π6 ϑηΐγαι δ οὗ {π6ὶῚ νυἱοϊμηϑ, θμοθ ὑμ6Ὺ ραϊμογοά 
μον ῥγοίθηοά Κποπίθαρα οὗ αζαγιγ. Ὑμοδβο, Κα 86, 8Ὸὸ ἔτο- 
αυθηίοα Ρᾶρδη ἰθιλρ]θ8, ΘΓ ΘΘΡῸΡ ἴο ΟΔΥΤῪ ΔΨΨᾺΥ δηα ἀογοίο ἰο 
ΒΌΡΟΙΒΌ ου8 υ.868 ΒΟΙῚΘ ΒΔΟΓΘ ΧΆ 108 ΟΥ ΤΓΑρτηθηίδ οὗ {Π6 βδουῆσοθα. [ἢ 
βῃοτί, (86 Ὑ ΠΟΪ6 οογθιιοηῖαὶ οὗ {πΠ6 ῬΆΒΒΟΥΘΥ ΔΡΡΘΑΥΒ 0 γα Ὀθθῃ 80 
Δα )υδβίοα 88 ἴο γαρθ 8 ορϑῃ δηᾷ ἀββίγιοῦγ γᾶν ἀραϊηβὺ [6 ροᾶβ πᾶ 
Ἰἀο]αίγουβ ὀογθοπ68 οὗ ργρί, δπα π8 0 ἔοστη δὴ ΘΥῪ δηα ρονγοῦ- 
ἴω] Ὀδυτῖοῦ δτουπά (86 ὑσια ἡγου ΠΡ δηα βοσυδηΐβ οὐ “ϑμονδῇ. 

ΑΥΟΡ 186 Ἰατα τα [18 ἀΓ65864, 10 νγὰβ θαΐθῃ ὈΥῪ δδοῖὶ {ᾺΠΔΠ]Υ ΟΣ 
ῬΆθο8] βοοϊοίγ. ““ΤῊῺΘ ΕἸΕΒΤ ΡΆΒΒΟΥΘΙ γγ1ἃ8 (0 6 Θδαδίθῃ βίδπαϊηρ, ἴῃ 
[π6 ρΡοδβίῃγο οὗ ἔγανϑί!οσθ, 80 ῃ8α ΠΟ ὑϊπηθ ἰο 1086; δηᾷ σι υἡ- 
Ἰοαγοπθα Ὀγοδᾶ δηα Οιζΐοῦ ΠΟΥΌΒ, δπα ἢ Ομ οὗ 1ὖ νγγα8 ἴο Ὀ6 ὈτΌΚοη: 
(Εχοά, χὶϊ, 8. 11. 406.) ὙΠ ροβίυγο οὗ ἔγυϑι]ο δ νγα8 δη)οϊπϑαᾶ {ΠμθῃΣ, 
θοί ἴο δηϊνϑη ὑποὶν ἐδ ἢ ἴῃ [Π6 Ῥγοιηῖβο οὗ {π6 1} {μη δρᾶν ἀ 6] νογ- 
866 ἴτομι Εἰργρί:; δῃά 4͵8ο, ὑπαῦὺ {πον τϊσῦ 6 γοϑαν το θορίη {μον 
ΤΩΔΙῸΝ ὈΓΘΒΘΒΟΙΥ ΔΟ δυρρου. ΤΟΥ πογθ ογάογοά, {πογϑέοσο, ἴο δαΐ 
10 ψ ἢ ὑπο ῖν ἸοΙη8 ριγαθα ; [ὉΓ 88 ὑπ6 } ὑσ γ8 δοουβίοτηθα ἰο τ ΘᾺ Ἰοηρ 

- δηα ΪοοΒβα ραγιηθηΐβ, βιιοἢ. 88 δ΄6 σΘΏΘΓΑΙΥ πδοα Ὀγ [16 δαβϑίθγῃ Ὠδίϊο 8 
ἴο {Π|8. ἀΔγ, 1Ὁ νγᾶβ ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ [0 {16 ἴπδτὰ αρ τι ἃ ργά]ο δοουΐ {ΠΕ Ὶν 
Ἰοϊη8, θη ΠΟΥ ΟἸΓΠΘΓ γᾶν] 16 ΟΥ Θηραρσα 1η ΔΏΥ ἰΔΟΥΙΟΙ8 ΘΠΊΡΪΟΥ - 
τηοηΐ. ὃ ἘΏΓΙΠΟΥ, “ΠΟῪ ΜΟΙ ἴ0 οαὺ [6 ρβββουϑῦ τοΐξΐ δἤοοςα οἡ ἐλεῖν 
"εΐ, ἴον ἴὰ ἴῃοβθ Ὠοῦ δου 68 ΠΟΥ ΟΥΑΙ ΑΓΥ ΤΟΥ βϑηα]β, ν᾽ ΒΊ 6 ἢ 
ΘΙ 8 βοχύ οὗ οἷορβ, οὐ ἡγοπΐ Ὀαγοίοοί : δαΐ ἴῃ ἐγαν θὴρ {Π6Υ υδοά 
Βῆ0685, ἡγΠΙΟὮ το γ6 ἃ Κιπά οὗ βμοσγύ Ὀοοίϑ, σϑδοβίηρ ἃ {016 ΤΑΥ͂ ἊΡ {Π6 
Ιερβ. Ηδρποο, βοὴ ΟἹ νου ῦ βοηὺ δὲβ ὑνγοῖν ἢ οἰρίοε ἴ0 ῬΓΘ86 ἢ ἴῃ 
1η6 ποὶρῃθουσίηρ ΟἼΠ8, ἀδδβιριΐηρ 0 οοηνίμοθ ἐμοπὶ ΟΥ̓ {ΠΕῚΣ οὐ 
δχροσῖθηοα οὗ [Π6 ΟΧΊΓΔΟΓαΙΒΔΓΥ ολτα οὗ Ὠινίηθ Ῥγονιάθῃοθ ΟΥΟΥ {Π6Π], 
{παὺ ΤΠ6Υ ταὶρῦ οί 6 ἀϊϑοουγαροδα ὈΥ {π6 ΙΘπρτβδ δηὰ ἀδηρογ οὗὨ {Π6 
ἡουτγηοΥβ [Π6Υ που 6 οδ]]6α ἰο υπάογίαϊκο ;---τοπ (818 δοοουηῦ ἢθ 
ογάογοα {Ποῖ ἴο τοβῖκθ ΠΟ Ῥσου βίοι Ὁ {πο ῖν ρῥτοβοηΐ ἸουσποΥ, ρατίϊου- 
ΙΑΥ]Υ, πού ἰο ἔβα βῇῆοθβθ οα {πον ἐδοὺ, θαΐ ἰο Ὀ6 βῃοᾶ σι βαπάα]β. 
(Δίδις, χ. 10. οοπιραγοᾶ ψιῖ Μάατκ νἱ. 9.) Αραῖν, ΠῸΥ σῖτα ἴο δδΐ 
1Π6 Ράββϑουδῦ ψ ἢ δέαυεδ ἐπ ἐλοὶγ παπαΐβ, δϑυοἢ 88 ὝΟΓΘ αἰ γλυ8 πβοα ὈΥ 
{γαΎ 6] 6.8 1 [Πο86 ΤΌΟΚΥ οοπηίγθβ, οί ἴο βαρροτῦ ἔποπὶ 1ἢ ΒΙΙΡΡΟΓΣΥ͂ 

1 ΤΑρραπ δ 1 οίγοθ οἡ ον βα Απιαυΐεῖοα, ΡΡ. 128, 124. 
2 ΒΟΔΟΒΟΌΓΟ 88γ8 ἐΠδὺ (ἢ 686 8ο( 2} 1168 ΤΟ Γο οΔ]16ἃ ὁγοίλεγλοοίε, απ ὰ [86 στιοδβὲβ σορι ραν οη 8 

ΟΥ̓ δ ίεπάε, διὰ ὑπαὶ οαγ βαυϊουνβ τορτγοοῦ οὗ Φυᾶδβ ὈΥ οδἰΐηρς πὶ [τοπ ἃ ΟΥ σομιρϑπίοηῃ 
(Μαῖιι. χχνυὶ, 50.), ψγδ8 Ὀοΐίὰι ἦυβὲ δπὰ σπηρ, θαοδαθ6 μ6 ὈοϊΓαγοα ἶτη δίζοσ ϑυϊηρ οδίθη 
1πὸ Ἀϑάβουν ὙΠ Πἰπι. 

8. ΤΏ τ οπ ΕἸ 1588. β6ηὲ ἢ΄8 βοεσυδηΐ (ὐδἢδζὶ ΟἹ 8 τῇ οβδδρο ἰπ Πμαηδίο, 6 ὈδΔο ἷπὶ “ σὰ 
ὍΡ δἰα Ἰοΐη8," 2 Κηφ ἵν. 39.;: δῃηὰ πῆθη οὔὐγ ϑανίουν βοῖ δδουϊ τ ϑῃίϊηρ ιἷ8 ἀἰ8ο 1 0 168᾽ ἔθεϊ, 
“86 ἴοοῖκ ἃ ἴον οὶ δπὰ ρἰγάρα πἰτηθ6}}.," Φοδη χὶϊ!, 4. 



386 ϑαογοά Τίπιεβ απ ϑεαδοης οὗδεγυεά ὃν {ἦι «ειυε. 

Ῥΐίδοοθβ, απὰ ἀοίδμα [Πθπὶ ἀραϊηϑύ αβϑβδυ 8. ((δη. χχχῖῖ 10.)}} ΟΥ̓ 8 
Βουΐ γγὋβ ργ ον Μοβοϑδ γοὰ το Β6 Ὠδα 'π 18 παπᾶ σβοη αοά 
βοηΐ πἴτὰ τ ἢ 8. πηδϑβᾶρο ἰο ῬΠαγδοὶ (ΕἸχοά, 1γ. 2.), δῃὰ σθϊοῖ νγ88 
ΔΙ ΑΥ 8. 864 848 δὴ Ἰπδίγαπηθηῦ 1 ΜΟΥΚΙΏΡ 80 ΤΩΔΏΥ Πλϊγα θα. 80 
ΠΟΟΘΒΒΑΓῪ ἴῃ [686 ΘΟ ἰΥ168 νγὰ8 ἃ βίδ ἢ οΥὁ αἰ Κιηρ- 5010 Κ ΟἹ ἃ ΟΌΓΠΘΥ, 
{μαὺ 1Ἢὁ γγαὰθ ἃ ἰϑι.8] {πϊηρ ΓῸΓ ΡῬθυβοῦβ ψΏΘΩ ΠΟΥ Ὁπαογίοοκ Ἰοην 
ἸΟΌΓΠΟΥΒ ἴο ἴδκα ἃ Βρᾶγθ βίδῆ τὶς {Π6Π|, ΤῸ θα ὁπ βδῃμου]ὰ [8]]. 
ὕγμοα ΟἈτβί, ἐμπογοίοσγθ, βαηὶ ἢ18 Δροϑίϊθ8 οὰ {Π}6 ΘΙ θΑΒΒΥ ΔΌΟΥΘ 26 ῃ- 
Ομ Θά, μ6 ὁσαθγοα {Πθγὰ ποῦ ἰο ἴα βίανϑ (116 ἴχ. 8. ; ΜαΙΚ γἱἹ. 8.) 
{μιαὺ 18, ΟὨΪΥ ΟΠ6 5. 8}Ε ΟΥ̓ τναἰκὶηρ-ϑίιοἱκ, ψτπουὺὺ ταδκίηρ ῥγου βίοι οὗ 
ἃ ΒΡΑΓΘ ΟΏ6, ἃ8 Μὰ8 ΟΟΓΩΠΊΟΙ [ἢ ἰοηρ' ἸΟΌΓΠΘΥ͂Β. 

“ς« ΤΊ,6 ρϑβοῇδ) ἰδ νγαβ ἴο Ὀ6 οδαίθῃ σι ὑπ] οανοηθα ὈΓοΔΩ͂, Ου ρ81} 
οὗ Ροϊηρ ουὖ οὔ ἔτοπι [ϑτα6], οὐ δχοοιησηπηιϊοαίβα ; (μουρὴι Βοῖμ6 ΟΣ 108 
ὉΠαογβίδηα {Π18 οὗἉ Ὀοΐηρ ρμυῦ ἰο ἀοαίῃ. Τα τϑδβοῃ οὗ {818 1] ποῦ] 
γγ88, ῬΑΥΓῪ ἰο γϑιϊπα {μοι οὗὨ {86 Βαγαβη ρα ΤΟΥ Πα βυδίαϊποα ἴῃ 
ἙἘσγρὺ, υπ]οανθηθα Ὀοὶπρ' ΠΟΥΘ ΠΘΑΥΥ͂ δηὰ 1688 ρδἰδίδ]6 ἔμδη Ἰδαυθηθά 
ἜΞΩ ;Σ ὁπ. ὙΠΙΟΣ δοοουπύ Ὁ 18 6Δ]]16ἃ {Π6 Ὀγοδα οὗ βῇϊοίίου (Πουΐ. 
χυὶ. 3.}; δη4 ΡΑΓΠΥ ἴο Θοτηιηοιηογαίθ {Π6 Βροοα οὗ {π6ὶν ἀ6! ἸγΓΆ 66 ΟΥ̓ 
ἀδραγίαγα ἔγοτα ἴῃθηο6, τ ϊοῖ τγὰβ δυο, {πα (ΠΟΥ ΠΔα πού δυο! πί 
{π|6 ἰο ἰοανυθῃ ὑπο ὶγ Ὀγοδα, [0 18 ΘΧρυ βίῃ βαϊά, {δαὶ {πεῖν “ ἀουρἢ 
γγ͵ἃ8 ποῦ Ἰοανθηῃθα, θθόϑυβα ΤΠ6Ὺ ΜΓ Γ6 {πτυβέ ουὐ οὗ Εργρὺ δηᾶ οουϊὰ 
πού ἰαΥτγ᾽ (Εχοά. χι!. 89.}); δῃά οχ {818 δοοοιηῦ 10 νγ8 δπδοίθα 1πῖοὸ 
ἃ Βίδῃσϊηρ᾽ αν, “ Τπου 88} οθαῦ ὑπ]θαυοπθα Ὀγοδά, ον {πα Ὀγοδα οὗ 
Δ ΠΠἸοϊοη ; οὸσ ἰδοὺ οαπηοδύ ἰοσί ουὖ οὗ Εσγρύ ἴῃ μαβίβ.᾽ (Βα. χνὶ. 
3.) Τῖδ στΐθ, {μογοίογα, νγὰϑ πού οὐἱν οὐβοσνϑά δὖ {π6 ἢτϑί ρϑββουϑγ, 
Ἀθυΐ ἴῃ 41} βυσοθοάϊηρ ἀρο8.32 Βυΐ ἔγτοτα {186 τηθίΆρῃουῖοαὶ βθῆδα 1ῃ 
Ὑ 816} [86 ἰογχ ἰεαυόη ἰδ 1864 δ, {118 ῬτοΒ ὈΙ ΓΟ 18 Βαρροβθα ἴο ἤδυθ 
ΠιΔα ἃ ΤΔΟΓΑΪ ΥἹΟῪΣ ; δά (παῦ (6 αἰνὶηθ 16 ρ]8] ον Β ̓π θ μοη νγα8, {παῖ 
[Π6 1Βγ86]1068 βου ἃ οθαηβο ἔμοὶν τ  η 48 ἔγοια πλΆ]106, ΘηΥ, δα ὮγΡΟ. 
ΟΥ͂ΒΥ.; πῃ ἃ ὙὙΟΙΑ͂, ἔγοτα {16 ἰθανθὴ οὗ σγρθ. [Ι͂ἢ σομβθαπθηοα οὗ (δ ϊ8 
Ἰ)υποῦοι, {86 ἩΘΌΓΘΥΒ, ἃ8 γ76}} δ {π6 τηοάδγῃ “678, ἤᾶνθ ΔἸ ΤΑΥΒ 
[ἈΚ μυΟΌ Δ. ΟΑΓΘ ὕ0 ΒΘΑΓΟΪ ἴον 41} {π6 ἰθαᾶνοπ (δαὶ τϊροῦ θῈ ἴῃ 
18Ποὶν δουδοβ, δῃα ἴὸ Ὀυγχα 11." 

ΤῊΘ ῬΆΒΒΟΥΘΙ γγ88 1Π]Κ  Υγ186 ἴο 6 δαΐθῃ “ΚΞ ψ τ Οἱ ίοτ Βορδϑ :᾿ {Πὲ8 
γγ88 ἀΟἸ Ὀ.1688 ῬΓΘΒΟΣΙΘα 88 ““ ἃ τῃϑῃηοσῖαὶ οὗἨ ὑπ6}ν βούθσθ δοπμάδρο ἴῃ 
Ἐπργρῖ, ΜΒΙΟΣ τηδᾶθ {πον ᾿ῖνθβ δέζέον ἀπο {Π6πὶ; δπα ΡΟΒΒΙΘΙΥ 4180 ὸ 

᾿ αν Ῥοδυῦ  Ὁ}}} δα ἄθ8 το {88 οἰιδέοτῃ ἴῃ 1π6 ἔποη γ-τϊνὰ Ῥδαΐπὶ; ὙΒΟΓΟ (ΥὙΟΓ. Ὧἢ 
ΟΧΡΓΕβδίηρ ᾿ἷ8 ὑταβῦ ἰῃ [ἢ6 σοοάηθ88 οὗ ἴΠ6 ΑἸ σηγ, ἢ οχοϊαίπιβ, γα, ἐλουσὴ 1 

ἡ ἰλε 0 (λὲ δλαάοιο 9 ἀεαϊᾷ, 7) τοῦ] 3δαγ πο ευἱϊΐ : 707 ἐλοιι αγέ το πιε, (ἂν πον 
απὰ (ἦν ΒΤΑΕῈ σοπιίοτί γπὲ. 

2 Φοππίηρϑ᾽β δον δ Απυχυ ῖοδ, Ὀοοῖκ 11]. οὗ. ἐν. Ρρῃ. 468---470. (Ζοπᾶοῃ, 1898, 8νο.) 
8. Τχδείοοι Β  οΥΚΒ, νοὶ. 1. ΡὉ. 958, 954. ΑἸἸοη 5 Μοάογη πἀαίδτῃ, Ρ. 8381]. 
4 ὅθ60 Μαῖίξ χνὶ. 6. 8. δὰ], πτϊεἰηρ τὸ ἴὸ ΟΟΥ ἢ 88 8. δπογῦ τη Ὀοίοσο [86 Ρ888- 

ΟΥ̓ΘΕΓ, ΘΧΒοσβ 16 πὶ ἴ0 οἰθδηδο ουν 106 οἰὰ ἰοαύθῃ οὗ Ἰονγάποβϑ ὈΥ οαδίίηρ 186 ἱπορδίῃουϑ 
᾿μδάρδᾳ οὔ οὗἩ [Π6 σμυτοΣ; δηά ἴο ἄδερ ἐδὲ 7εαεἰὶ (οἵ ἴπ6 1ογὰ᾿ Β Βιρρογ) ποέ ισἐλ λα οἷά 

σέπ οὗὁὨἨ ΒΟ6ηΒΌ8ΠΠΥ δηα ΠΟ] δηπ 688, τὴ ἢ Ὑγΐοἢ ΤΠΘΥ ΠΟΓΘ  ΟΥΤΩΘΥΪΥ σογταυριοα, πείέλεν 
τοἰἰλ ἰλε ἰδαυθη 9 πιαϊἶος απὰ ισἱολοάπεδε, διιὲ ιοἱίλ ἰ6 μπίοαυεπεά ὀγεαά (οΥ 408}}168}) 9. δὶπ- 
οογὶΐν απὰ ἐγ, ΜΜδοΟκηΙ γπΐ ὁπ 1 ΟοΥ. νυ. 7, 8.; ῈΟ οὔδεγνυϑϑ, [Πδῇ 1ξ 18 ῬΡΓΟ ΔΌΪΘ ἔγοσῃ {8 
ῬΑββαφο ἴπδὶ 16 ἀἰθοὶρὶο8 οἵ ΟἸγίϑὶ Ὀθζδῃ ὙΟΥΥ͂ ΘΔΥΪΥ ἴο Ἑο]οῦγαῖο ἴα 1, τ᾿ 8 δῦρΡΡρον ἢ 
ΡΘΟΙ ΑΓ ΒΟ] ΟΠ ΠΣ, ΘΏΠΌΔΙΥ, οα [06 ἀΔΥ οὐ ἩΒὶςἢ [80 ΕΘάΘΟΠΊΟΥ δυβογοά, νη ϊοῖ τγὰ8 1Π6 
ἀδΥ οἵ [πὸ Φον δ Ῥϑββονουῦ, οδ θα ἴῃ πιοάσγη ἰδηριαρο Ἐαδίεγ. [τ ἰ8 ΠῚ Ὀοδα αὶ 
ἘΡΡΠΟΙΣ τῃογοίογο, 1πδὲ {π|8 ραβδαρο οὗ ϑαίπι Ῥβυὶ [5 ἰηἰτοάποοὰ ὈΥ [16 ΟΒαγοῦ οἵ Επς- 

Ἰὰ διῃοῃρ ἴΠπ ΟΟΟΔΒΙΩΠ8) νογδὶς οβ ἴῸΥ Εἰδδείοσ ϑαηάδγ. 
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ἀοποίο τπαὺ {π6 παβίθ, ἴθ ὙΒΙΟἢ {πο Ὺ ἀοραγίοα, οομιρο]]6α (πο ἰο 
σΆΒΟΣ βυοι 11 ΠοτθΒ 88 τηοϑῦ ΤΥ ργθϑοηίθα ἐποίαβοῖνοθ Τὸ 
(818 βαθο {π86 “ον δἴνοσ σαγὰβ δα ἀθα δηοίῃοσ, τδάθ οὗ ἀδίϑβ, σαΐβὶ 8, 
δα Β6ΥΘΓᾺΙ Ἰρτοα]ο 8 θοδίθῃ ἰοροίμοῦ ἰο {πὸ οοπαϊβίθποα οὐ τηυδίαγα, 
ὙΒΙΟῊ 18 081164 ολαγοϑεί,, ἀπά 18 ἀεβιρπιβα ἴο σαργθϑοηΐ ἐδ οἷδὺ ἴῃ 
ὙΓΠΟΒ Ποῖν ἐγ ἤοσβ ττουρὺ ΠΣ 6 ΤΠΘΥ πο γΘ ἴῃ θοπάσρε ἰοὸ (8 
Ἐργρὥδῃδ. 

“ς ἴὺ νγγᾶβ ΦΌΣΙΒΟΣ Ῥγθβοσιθοα, ἐπδύ Πμ6Ὺ βῃου]ᾶὰ οαὺ {86 ἢθβἢ᾽ οὗ {86 
ἴάγα, πιιβουΐ Ὀγθακίπρ' ΔΩΥ οὗ 6 θοπθα. (Εἰχοά. χὶ!. 46.) ΤῊ18 {Π6 
Ἰαϊίου 6 ν)718 υπἀογϑίδμα πού οὐὗἩ {μ6 βηλοῦ Ὀομθ8, Ὀὰΐ ΟὨΪΥ οὗὨ ἰ(δ9 
στοδίοσ ν᾽ ΒΊΟΣ. Πρ ΤΛΔΙΤΟΥ͂ ἴῃ ἰἤθα, Τὰ νγα8 (818 σύ 8150 Ἰηἰοπά θα 
ἴο ἀοποὺδ {πον Ὀοϊηρ ἴῃ Βαδίθ, ποῖ βαυϊπρ ὔμηθ ἰο Ὀγθαῖκ (6 θοποδ 
δια βυοῖκ ουὐ (86 τρλττον,." 

ΓΤ ΑΒΌγ, “τὸ γὰ8 ογάογοα {δμαῦ ποιμίηρ οὗὁἨ {Π6 ρδβοῖαὶ ἰδ βῃοι]ὰ 
Τοαδῖη {1} (86 τηοτπίηρ ; Ὀαΐ, 1 10 τογθ ποῦ 4}} οαΐθη, 1 γὰ8 ἰο Ὀ6 
σομβαπλοα Ὀγ ἢτο. (Εχοά. χὶϊ, 10.) ΤΠ βᾶπηθ αν νγὰβ οχσίθπαρα ἰοὸ 48}} 
ΘΠ! οαὶ βδοσιἤοοθ (1μον. χχὶ! 80.}); πὸ μαζύ οὗ σοὶ γὰβ ἴο 6 ᾿ 
6, οὐ βού Ὀγ, ἰϑϑὺ 1ῦ βῃουἹὰ Ὀ6 οοττυρίθα, ὉΓ δΘομῃνογίθα ο 8 ῥγο- 
Δ}}6 ΟΥ̓ ΘΟΙΠΏΠΊΟΣ 1186.---- 80 ΠῚ ΠΠΟΌΟΙ οἷ 88 ἀοδιρηθαᾶ, πὸ ἀουβί, 
ἰο τοδὶ πίδιη {86 ΒοΠΟΙΓ οὗὅὨ βδοσ  ῆσοβ, δπα ἰὸ ἰδοὺ ἰΠ6 7 6νγγχ ἴο ἰγοδῖ 
ὙΠ} ΤΘΎΘΓΘΠΟΘ Ἡ ΒδίΘΥΘΙ ὙγᾺ8 ΘΟμΒΘΟγ θα ΤΟΥ ΘΒΡΘΟΙΔΠῪ ἴο {86 86Γ- 
νἱοο οὗ (ἀοὰ.᾽ :} 
6} γογθ (λ6 αἰτουτηδίδησοθ ὉΠΟΥ  ΒΙΟἢ (6 γδί ῬαβθΟυοσ 188 

οΟἸοὈ ταίθα ὈΥ {86 ΙΘγβθ 68; [ῸΣ, ἴον ἱμον σογ βου ]θα ἴῃ {π6 ἰαπᾶ 
οὗ ὕδπδδῃ, [Π6Υ ὯΟ ἸΟΠΡῈΣ δἷϑ 1ὑ βίδπαϊηρ, ϑη {86 σασδίβ σθοὶ θα ὁπ 
ἐποῖν Ἰοἵν ἀττὴβ ἜΡΟΝ οουοδοθ ρἰδοθα τουπηᾶ {86 6016. (Φοη ΧΙ, 23.) 
ΤΠῖ8 ροβίαγα, δοοοσάϊηρ [0 {μ6 ΤΑΙ 104] τσ] ΓΒ, νγϑξ δὴ ΘΙ] ὴ οὗ 
ἐμαὶ τοβὲ δῃηά γοθάοιῃ στοὰ (ἀοα ΠΔα ρταηίοα ἰο {μ6 ΘΙ] άγθη οὗὨ [βγαϑὶ 
Ὀγ Βυηρίηρσ ἐμο ουὐ οὗ Εργρί. ὙΠ18 ουδίοσα οὗ γϑοϊϊηϊηρ αὖ 180 ]6, 
ΟΥ̓́ΘΣ Ο6 ΒῃοΙΠογ ΒΒ Ὀοθοῖα, Ὑὰ8 ἃ βῖρι οἵ ἐφιαϊέξέν ἀια εἰσιοῦ ὑπίοη 
διηοην (πα συοδίβ. 

Ὦγ. Τλρμιβοοῦ μ68 ϑο!]θοίοα ἔγομι {πὸ Ταϊπγυᾶ ἃ νδγι θυ οὗὁἨἁ Ῥαββαρββ 
Τοϊαῦνο ἰο {86  Θν δ τλοα6 οὗ οΟἸοὈγαῦηρ [86 Ῥαβδβουοῦ ; ἔγοιη τ ΒΊΟΝ 
Ὅ͵Ὸ δαγα δρεαροα {Π6 [0] ον ηρ Ραγίϊου Δ Β, 88 ΠΟΥ Ἐτὸ οϑ] ου]αιοα 
τηδίο 4}}Υ ἰο 11υδίγαΐο {π6 Θυδηρθ] 108] ὨἸδίοΓΥ οὗὁὨ οὐ [μοτα δ ̓ἰδβϑὺ ρ888- 
ΟΥ̓́ΣΣ τοοογ δα 1 Μαΐίί. χχυὶ., Κ χῖν., {Κα χχῖ!,, δηᾶ Φοἢῃ ΧΙ. 

(1.9) Το συρδίβ θοΐηρ ρῥἰδοθᾶ δγουπά {86 {4}]6, {Π6Ὺ παρ] θα ἃ σὰΡ 
οὗ ψὶμα σι ψαΐογ δ, Οὐδ᾽ Ὑ ΒΙΟἢ [26 τηδδίοσ οὗ {π6 ΤἈτΑΣΪΥ (ον, ᾿ξ ὕπο 
ΟΥ ΙΏΟΓΕ ἴδη11168 Ὑγχα στο πηϊ θα, ἃ. ῬΡοσβοι ἀδρυϊθα ἴοΓ [Π6 ΡυγΡ086) ψχᾶυθ 
ΤΠ }Κ8, δπὰ ἔμθη ἄγϑηκ ἰ οὐ ΤΟ {μδηϊκαρινιηρ ἴῸΣ {Π6 ὙΠῸ νγ88 (0 
1815 οἴἴοοι, ““ Βίε45εα ὅδε ἐλοι, Ο 7ογά, τολο λαξδὲ ογεαέοά ἐΐό Κεῖ ὁ ἐδα 

5. Ζοηπίηρθ᾽β δον 8 Απεϊχαϊςῖο8, ΒΟΟΚ Σἰΐ, οἷ. ἱν, Ρῃ. 470, 471. 
5 ΤῊΪ6 οὐδίοιῃ, Βεδθδοῦτο τ 6}} οὔβοσγοδ, ὙΠῚ ἀχρ]αΐη βουθγαὶ ρβδβαᾶροδ οὗ βου ρίαΓο, ῬδΣ- 

εἰσ ]ασῖν ποθ ἰπ πο τηδηθοη ἰδ πη846 οὗἨ ΑὈΓΣΔΙ μ᾿ θοθοῖι (1Κ6 χυΐ. 22.) ἀπά οὗ (ἢ 
ϑοπ δοίης ἐπ ἐλ δοεοτι Υ ἰδὲ Ἑαϊλεγ. (ΦόοΒη ἱ. 18. οοπιραγοὰ ὙΠ} ῬΈ]]. 1), 6. ἀπ δόομη 
ΧΙ, 23.) 

5. Τὴ [Π6 Ατϑαὶι Τατίπι, ΟΥδοι ΟΠ δἰΐτη, 8.472., ὄἰζ 18 δπλοϊποὰ παῖ, {ἢ 186 τῖπθ ὈΘ δίγουιῷ, 
ἐξ τασδὶ θ6 πιϊὶχθοὰ, ΤΤδὸ τοοάθζη ον, Ὀοὶπρ ἰογ ἰάθη ἰο ἀτίηἷς ΔΗΥ͂ ἰοττηθηίοὰ ᾿ἰαυοΥ δὲ 
ἔμ ῥϑδϑονοσ, ἀγίηἰς οἴ μοῦ ῬΌτΟ ὙΔΙΕΥ, ΟΥ̓ 6 ὙΪπη6 ρσορασγοὰ ὈΥ {Πποπμβοῖνοθ ἢ ὍΠιὶ ταἰ δίῃ. 
(ΑΙἸοπ᾿ε Μοάεδγῃ Δυάείκ, Ρ. 3934. Ὑπὸ Ὑγαΐ)- βϑοκοῦ, 1845, Ρ. 78.) Ιὲ 18 ποῖ Κπότε 
σοῦ ἴδὸ ον Δἢ σπβίοπι Ὀοχαη οὗ Θχοϊυάϊηρ ἰοττηθηϊθα πῦῖπο ἔγοπ [86 ῥαϑβονοσ ἴϑαδί. Ιξ 
8, ΒΟΊΨΟΥΘΓ, ὙΘΣΥ ΔηοΙΘηΣ, δρὰ 18 ὨΟΥ͂ δἰταοδὲ πηΐυοζβαὶ δσροηρ, [86 τηοάετῃ {0 γ8. 

ΥΟΙ, 11. Ζ 



338 ϑαογοά Τίπιο5 απὰ ϑεαβοης οδεογυοα ὃν ἐΐδ «ἴεισδ. 

οἷο; ἀπ ἴον {86 ἀΔΥ, 88 9Ὁ]1οΟνγ8 ---- 6 ἰεεεεά δὲ λοι 70» ἐλὶδ φοοῖ 
εἰαγ, απα ὅογν 18 Λοῖψ σοπυοσαΐίοπ, τοϊοἢ λοι πμαδὲ σίσεη τι8 ΚὉΥ 7ον απάὰ 
γε)οϊεῖπο  2β͵ο85οα δὲ ἐλοι, Ο 7ογά, τολο λαδέ δαποίεά 7εγαοὶ ἀπά ἐλε 
ἐΐπιες 1" ΟΥ̓ δοδο ουρβ οὗ χίμο {πο ἀγδηῖκ ΟΣ ἴῃ {Π6 σουχδα οὗ (}6 
ογϊπδηοο. 

(2.) ΤΒΘΥ {μθπ γαϑῃρα {πεν παπαᾶθ, αἴνον τ ῖοι {π6 4016 ταῦ [0.1- 
πΒῃ6α ψ1 {86 ῬΆβ6 4] Ἰατ, τοδδίθα 8016, τὰ ὈιοΥ ποῦ, δηά 
ὙΠ} το οΑκοβ οὗ υπ]θανοηθα ὑγοδα, ἱοροῦδμον τις [Π6 τοιηδῖηβ οὗ [86 
Ρ68466-ΟἸδυτηρδ βδου σθα οἡ {Π6 ῬΥΘΟΘαΙηρ; ἀΔΥ, πα (16 οὨαγοβοί, ΟΥ 
{π|60 Κ βαῦσα, ἀρόονα τπϑηςοηθα. 

(3.) Το οδοϊαίον, ΟΣ Ῥϑύβοι ργϑδι αἴης, ὑπ ἢ ἸΟΟΪΚ 8. 5128]] ρῖθοθ οὗ 
ΕΑ], απᾶ μβανϊηρ Ὀ]οββοᾶ (ἀοά ἴῸΣ σγαδίηρ (δα ταῦ οὗὁἨ [Π6 στουπά, 6 
δἰ 1ἴ, 49 αἷδο ἀϊά {π6 οἴμονὺ ρυϑδίβ: αἰΐοῦ βῖοῖ 411 {π6 ἀἸβῃ 68 γα τὸ 
τοιηονοά ἔτομι [μ6 {640 16, ἐπαῦ ἴ6 ΟὨΠάγϑη τῖρῆν Ἰπααϊγο δηα 6 ἴη- 
βἰγυοίοα ἴῃ {π6 παΐαγοα οἵ {π6 ἔδαδί. (Εχοάα. χὶι 2ὅ, 26.) Το ἰοχί οα 
τ ΒΊΟΝ ΠΟΥ͂ σΘΏΘΙΑΙΙΥ ἀϊθοουτΒοά τγὯβ Ὠοαυΐ, χχνὶ. ὄὅ---1}. [πα 11τθ 
ΤΑΔΠΏΘΥ ΟἿΥ ΘΑΥΙΟῸΣ τηΔ16 ὑδ6 οὗ {πὸ ΤΟΣ ΒΒ ΒΌΡΡΟΓ, ἴο ἀθοΐασθ (9 
στοαῦ τα ΤΟΥ οἵ αοἄ ἴῃ οὖν τοἀοδιηρίίοι ; ἴον 1ξ δῆσιος {ογίλ ἐλε 1τα᾽8 
ἄεαΐδι 411} ἢ σοηῖο ἴο ἡυάρα ἴμ6 ποσ]α, (1 ον. χὶ. 26.) ΤΠ6 “ σομὕππαὶ 
ΤΟΙ ΘΙ γΆΠ66 Οὗ {86 κρουῖῆοδο οὗ {π6 ἀσδί οὗ (σιδὶ, ἀπά οὗ [Π0 Ὀεποῆ 
ψ78 γροοῖγϑ {μβογοῦν,7 ὙΒιο ἢδ8 Ὀ6Θῃ ΟὐὈΒΟσυΘα ΟΥ̓ῸΣ δίῃσα [Π6 ταθ οὗ 
{π6 Δροβί]θβ, 18 ἃ ροσιπιδηθηῦ 8ηα ᾿ΣΥ γαρ Ὁ ]6 τ ἐρλμοαν ἴον [6 τϑδ! ν 
οὗ (παὶ “[}}], ροτἔοοξ, δῃὰ δυ ηοϊοπς βδοσιῆοο, ΟὈἰαοῃ, δηα βα  ϑβοίοη 
ἴον {η6 5β'π8 οὗ {6 016 ψοῦἹά, Ὑὑῖοῖχ τψγᾶ8 ταδάθ Ὀγ “6δὺ8 ΟΠ γιϑῦ 
“ἘΥ δ΄8 ὁπ6 οδἰδοι οὗ Κἰπιβο} Ὁ" ἀροη {86 ΟΓῸΒΒ ; ἴῃ ὁρροδίϊοπ ἴο (9 
οΡἱπίου οὗ ἰδοβο γιὸ ἀθηΥ {μ6 αἰνι} οὗὐ ΟΣ ὥδνιουγ, δηά (9 
ΨΙΟΔΙΊΟΙΙΒ πδίατο οὗἉ 18 ἀθ8 

(4.) Το τορδοῖπρ [Π6 ΒΆΡΟΣ, ἰπ6 0 Θχρίβὶ πο {86 ᾿πιροτῦ οἵὗὨ {9 
Ὀι6Σ Βοτθ8 δηα δορὶ Ἰασαρ: δῃά οὐορ {Π6 ϑεοοπά σαρ οὗ τ]η6 Τ6- 
Ροδίοα ἴμ6 Βυπαγοα δπὰ (μἰτίοοιί ἢ πὰ παπατγοα δηὰ Γουγίθϑῃ ἢ ῬβαΙσηδ, 
ὙΠ δ ΘυοΠα [10 ὈΥΆΥ ΘΓ. 

(ὅ.) Τα μαπᾶβ τϑῖβ δρϑῖῃ τ ϑϑα, δοσοταρδπ θα ὈΥ͂ ἢ οἰ δου δἴοσῪ 
ῬΓΆΥΘΥ ; αὐΐου Ἡ ΒΙΟὮ {86 τηλδίον οὗ {π6 Βουβο ργοοθθαθα ἴο Ὅσϑὰκ δπὰ 
Ὁ]688 8. οαἶζα οὗ [86 υπ]θανθπθα Ὀσχθϑά, τ βιοῦ μα ἀἸδιἸ υ δα ἀτοοηρ (ἢ 9 
υσδίδβ, τοϑοσνίηρ ΠΑ} οὗἨ {π6 οαἶκα βαπθδίῃ ἃ παρ κῃ, 1 ὨΘΟΟΒΒΑΓΥ, [ῸΓΣ 
{86 αρλϊοσοπιθη, ΟΥ Ἰλδῦ ΤΩΟΣΒΕ] ; [ὉΣ {86 τυ]α τγ88, ἴο οοποϊυἂθ τὴ δαῦ- 
Ἰηρ᾽ ἃ 8118}] ΡΊ666 οὗ [Π6 Ῥδδοῇδ] Ἰαπιῦ, ΟΥ, δένοσ (86 ἀοδίσυοίου οὗ [ἢ 6 
Τοιηρῖθ, οὗ υπ]θανθηθα Ὀγοδα. [πὶ ΠΚ6 ΤΏΔΏΠΟΣ οὐ Ιμοτὰ, Ἰροη Σηδι}- 
ταῦληα (06 βασγαηθηΐ οὗ {πὸ δυοματὶβί, τ ΒΟ γ͵δ ργοβρυγοα ὈΥῪ {16 
ῬΆΒΒΟΨΟΣ, ἰοοῖς Ὀγοδα ; δηᾶ μιανιηρ Ὀ]ΘΕϑθοα οὐ σίνθη ὑμδηκβ το (οὰ, 6 
Ὀγάϊκο 1ΐ, ἀπὰ καγα τ ἴο ἰ8 αἀ18610}168, δαγὶηρ,, Τά λο, οαΐ, ἐλὶ5 6 [{παὐ 18, 
Β'σ}} 868] πιν δοάν, ιολίοἢ ἐδ σίσδη [07 ψοῖ. ὙΖΑὶβ ἄο ἐπ γεπιεπιδταποε οΚ 
6. (Μαῖί. χχνὶ. 26.; Μακ χὶν. 22.; 10Κα χχὶϊ. 19.; 1 Οον. χί. 23, 
24.} Τῃ {Π6 σοτησαυηΐοη Βοσνῖοθ οὗ (86 ΑὩρ]ολη συχοὶ, [86 Βρὶ τς δρὰ 

Δ Τὴ {8 ρατὶ οἵ ἴθ Ῥϑβο!] ΘΟ ΠΊΟΠΥ͂, διηοηρ ἴΠ6 Τηοάογῃ 96 νγα, ΔΙ͂ΟΣ ἰΠ6 τηδκίον οὔ ἢ 9 
Βοῦδο ἢδ4 τοβοσνοὰ [πὸ ρογείουη ἴον [0 ἀαρλίσονιδη, τ ὕοπθ οὔ"[89 ἰδπὶ δηὰ (ἢ ορὶζ δτὸ 
ἴδκθη Ὁ τς ἀϊδῃ, δηὰ δ] δὲ 180}6 ἰδ μο]ὰ οὗἩ [πὸ ἀϊδῇῃ δῃὰ βδγ, ---- " 2ο! ἰδὲ ἐδ [ον 
εἰση θ64] ἐλ ὀγεαά 9.7 αὐὔήοδον, ἐεοὐλτοῦ σα» ἀποοείογε αἷε ἴῃ ἰδὲ ἰακα 9.7, Ἐσυρί; ἰεὶ αἱ! ἰλοπα 
τοἦο αγὸ ἄωμπονν εαἰ ἐλαγθοῦ; απά αἱ τοῦο α͵ὲ πεοοδϑεϊίομδ, οοπδ απα οεἰεδναίε ἰλ6 Ῥαφϑουεν 
Ἑοστα οὔ Ργδύοσε ἴοσ ἔπ Ἐς οαιίνα οἵ ῬΆΒΘΟΥΟΣ δηὰ Ῥϑηϊθοοδὲ, δοοοσάϊηρ ἴο {86 οπδίοσα οὗ 
(6 ϑρδηϊδα δηὰ Ῥογίπρτοϑο ὅν, ἰγαποϊδιοὰ ἔτοτὰ (Π6 Η ΌΣΟΙ ὉΥ Πανὶ ὰ [ουἱ, Ρ. 20. 
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ἀοεῖρτι οί οὗὨ {π6 ἰγρ8 δπὰ δηξίγρθ δ΄ τηοϑὺ δχργθβϑὶυ οοπᾶοπβοῦ 
Ἰηῖο ο6 ροϊπύ οὗ νἱοὸν ἴῃ {Π6 [Ὁ] σὶρ δἀάγοββ ἰο ἢ δοτημηυπϊοδηΐ: 
“7ΤΆΧΕ απά Ε471 ἰϊὲξ ἵπ ἘΕΜΕΜΒΕΑΝῸΕ ἐλαὲ Οἠγὶσὲ ἀϊοαὰ ὅὉΥ᾽ ΤΉΣΕ, 
απὰ 7εθὦ προη ἤξϊηι ἐπ ἐὰν ἀεατγὲ ὃν ξαϊίδ, ιοὐεἦ, ἐπαπλεσίυΐησ.Ἶ 

(6.) ΤβοΥ {μθη δἷϑ {πὸ γοϑὺ οἵ [π6 σαῖκθ τι {16 Ὀἰζίον Βουρ8, ἀ10- 
Ρίῃρ {πὸ ὈΓΘΔΑ͂ ἱπίο [86 Ομαγοβοίῃ, ΟΥὁ βαῦθθ.0 70 {88 ργδοίίοβ ἐδ 
Θνβηρ 6188 Μαιίμον (Χχνὶ. 21---25.) ἀπᾶα Μαρὶς (χῖν. 18----21.} πιδη]- 
ἔδυ ]γ Α1]1πᾺ6: δηα ᾿ηΐο [818 βδοθ ΟἿΥΓ ΘΑΨΙΟΌΣ 18 Βυρροβοά ἰο ἢδυθ 
ἀ!ρρϑαᾶ {86 8ὸρΡ ]οἢ 6 ρσᾷγθϑ ἴο ἀΔ8. (ΦΌΠη χϑ. 20.) 

(7.) Ναχὲ [860 δἷϑ {80 ἤββῃ οἵ {6 ρϑδοβ- ἴδει ηρβ τ Βίοἢ δᾶ θδθα 
Βδουιβοθα οα {86 [Ουγίθοηι ἢ ἀδΥ, δηαὰ ὑπο {86 ΠΝ οὗ [η6 ρδϑοβδὶ 
Ἰαταῦ, σοι γα8 [Ὁ] ονοα ὈΥ τούυγηϊπρ' ὑμΔῊ ΚΒ ἰο αοἄ, δηά ἃ βοοοπὰ 
 ϑΠϊησ' οὗ ΠΒδη (8. ἌΨΕ 

(8.) Α ὐγτὰ ουρ οὗὨ πῖπθ νὰ8 ἔβη 8116, οὐδοῦ σοῖς ἔμ ν Ὀ]Θββοά 
Οοά, οΥ βαϊὰ στϑοθ δἰϊεσ τηϑδὺ (6 η06 1Ὁ νψγα8 οΔ]] 6 {μ6 σμρ 0} δϊε88. 
ἐπ9). δῃρὰ ἀγϑηκ 1ὖ ΟΥ̓ Τὸ [818 οἰγουϊηρίδηος δι, Ῥδὺ] ρϑσθου ]αΥ]Υ 
810 8)68 ΒΘ ἢ6 84γ8,--- 716 ΟΌΡ 4} διἰοδείπσ τολέοσἢ τοῦ δῖ688, ἐδ ἰΐ ποῖ 
ἐλο οοπιπιμηΐοη ΟΥ ἐδς ὀίοοά 9. Οὐγὶδέ 3 (1 Οοτ. χ. 16.) 10 νῖδβ αἷβοὸ αἱ 
{818 ραγέ οὗὨ [86 ράβοβδὶ βιρρον ἰμαῦ ουν Ἰωμογᾷ ἑοοΐ ἐδ σμρ, ϑαψίηρ, 
ΤῊὶδ ἰδ ἐδα ΝΕῚΡ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ (ταῖδθον οορεπμαηξ) 1Ν ΜΥ͂ Β1,00}, τιολίοἢ, 
8 δηεά ΚὉΥ ψοιι, ἀπά ΚὉΥ πιαηῳ, 707 ἐ.6 ΞΕΜΊΙΒΘΙΟΝ ΟΕ 81Ν5. (ἸἴμΚο χχὶϊ. 
20. ; Μαῖίί. χχνὶ. 27.) Τὴ σῷ Βοῦθ 18 ρυΐ [ὉΓ ιοἵπο; δῃηά οουσπαπί 
18 Ραΐ ἴῸΣ [86 ἐράεπ ΟΣ ϑέσπ οὗ [86 οΘουθῆδῃῖ. Το τοΐπο, 88 ταργοβϑηΐ- 
ἰὴ ΘΟ τΙβιΒ δίοοα, διΆΒΥΓΟΥΒ ἴο {86 Ὀ]οοά οὗἹἉ ὑπ6 ρβββουδῖ, ψβῖοι ὑγριοὰ 
10; δηᾶ [Π6 γεηιξδδίοη ΟἹ δἷπ8 ἈΘΥΘ, ΔΏΒΎΤΘΥΒ (0 [86 ραβδίῃηρ' ΟΥ̓ΘῚ ἔμ γα, 
δια ῥγοβουνίηρ τοσὰ ἀθδί, Ϊ 

9.) 1μΔ80|]γ, ἃ ουτγί οΡ οὗ ψγἱὴθ γγὰβ 8116, ο411.α {π6 σὰρ οὗ {6 
μ4116] : οὐδὸν 1ὖ ὑΏ6Υ οοτωμρ οίθα, ΘΙΙΠΟΣ ΟΥ̓ βιηρίηρ ΟΥ τϑοϊίδίοῃ, (Π6 
στιοαῦ [4116], οσὐὁἨ γτοῃ οὗ ὈΓδῖβ6 Θοηβιβύηρ οἵ ῥβϑίτηθ οχύ. (ὁ οχυ!. 
πο υδῖνθ, 1} ἃ ῬΓΑΥΘΙ, δα 8ὸ δομποαοα,5 Τπ ΚΘ τηδῆποῦ οὔν [ωοτὰ 
Δπα ͵8 ἀἸ8ο 1 0168, τ Βθῃ (ΠΥ δα βυηρ ἃ Ἀγιηη, ἀοραγίοά ἰο (86 Μουμπῖὶ 
οἵ ΟἸῖνοθ. (λίαϊι. χχυϊ. 80. ; Μαῦκ χιῖν. 26.) 

8, ἘΨ ὰ τοσαγά ἰο ἐλδ πιψείϊοαϊ δἰρηι Ποαίίοη, οΥ ἐδ ραββοῦοῦ, γχ6 ΚΌΟΥ 
ΒΘΠΟΓΑΙΥ ἔτοτα δι Ῥβὰὶ (1 ὅὐογ. ν. 7.}, γο 04118 6ϑ8 (ὐ μγῖβῦ οἱ" 
»Ῥαδεούετ, (δα 1818 «ον 8 βδοσϑιηθηῦ ἢδα ἃ ὑΥ0108] ΓΟίδΥΘμο6 [0 ΐπὶ :; 

1. ΟἸασκο οπ ἐμὸ Εποδατίδέ, ρ. 89. Οἱ ἐἰιΐ8 ραχτί οὗὅἁὨ ἔδο ᾿ηδεϊταίίοη οὗ [86 ΤΟΥ ΒΒ ΒΌΡΡοετ, 
Ὧγ. ἸΔρϊμίοοξ πδ8 ἔθ [Ὁ] ον ὶπρ δαμῃλίγα Ὁ]6. ΤΟΘΙΏΘΙΪΚΑ: -- “ Τΐ ἐδ τὶν δίιοοά φῇ ἰδε ει 
Τεείαπιεπί. Νοιὶ ΟὨΪΥ [6 568] οὐὗἨ [86 οονοηδηΐ, Ὀπὶ (86 βδηοιίοη οἵ ἴῃ Νουνγ Ὁονθηδηὶ 
ΤὨο οηᾷ οἵ [0 Μοδαῖς ΘοοπΠΟΙΑΥ, δηὰ {86 σοπῆτχτηϊηρ οὗ δ ΠΟῪ Ο06. Τῃ6 οομῆγηιδίίοη οὗ 
4Π0 ο]ὰ οογθηδης 88 ὈΥ (Π6 Ὁ δειϊϊε απὰ 9 φοαία (Εἰχοὰ. χχὶῖγν., Ηφῦτ. ἴχ,), θϑοϑῦβο 
ΒΙοοὰ νυϑδ 8ὲ}}} ἤο 06 διιϑὰ : ἔῃ6 σοηβετηδίίοη οὗ [ὴ6 ὩΘῊῪ ὙΑ5 ΟΥ̓ ἃ ΟΡ οὗ νγῖπο; ὈδοβΌθο 
ὩΠΟΥ [ὴ6 ΠΟΘῚῪ οονθηδηῦ {ποτ 8 Ὠ0 ἤωγίποΣ δμθααϊηρ οὗ Ὀ]Ϊοοά. ΑΒ ὶξ ἰ8 Ποῦ βαϊὰ οὐ ἐδ 
ΤΡ, ΤΑϊε σὰρ ἐς ἰδὲ Νίέειο Τεοίαπιεπὲ ἴῃ πῃ ὀϊοοα ; 80 ἴϊ ΠΠΔΡΕΤΟ βαϊὰ οἵ [86 σε ὁ δίοοά. 
(Εχοά. χχὶν) ζ7λαὲ σμρ ισας ἰδ Οἰὰ Τ7Τεδίαπιοπέ ἐπ ἐλε δίοοά ς᾽ ΟἾγίδέ : 1 γὸ 8}} 1890 
ΔΠ0168 οὗἨ τ[Πδὲ σονοηδηϊ Ὀοΐηρ τοδὰ οὐοῦ, Μοβθ8 βρυϊ πΚ] θα 811 [Ὡ6 βθορὶθ τ ῖτἢ Ὀϊ]ουά, δηᾶ 
δβαϊὰ, 7Τλϊε ἰσ ἰδὲ δἰἱοοά 9 ἐδ:᾿ὲ οουεπαπὶὲ τολίοἢ ἐ ρέβ φυ πρὶ διε ἀγα ἐς χὰ ̓μδὺ 
οἷά οογθηδηξ, ΟΥ ἐθβιϊ ΠΙΟΗΥ͂, 88 σοπβειταθά, 1}ἢ {1 τηδπηοσ, ΟΒσῖβι, μβαυϊηρ ΡῈ] 15ημ6α 4}} 
416 διὶο]68 οὗἨἩ [0 δ σονθηδῃξ, [Δ Κο8 86 σΌΡ οὗ πεῖπθ, δῃὰ ρίνοϑ [Π6πὶ [0 αγϊηΐς, ἀῃ ἃ βα ἢ, 
Τῆϊ ἢ ἰδέ ει Τεείαπισπέ ἵπ πὶν δίοοά, διὰ 15 ἴ[᾽6 ὨΘῊ σονθηδηϊΐ νν88 ΘδιΔ Ὁ] 18 ηθὰ," 
(οσκα, νοὶ]. 11, Ρ. 360.) Ηοτ. Ηθθσ. ου Μϑῖϊ. χχνὶ. 27. 

3 Τὐσθείοοιῖῖβ Τορ]6 ϑεσνίοο, ο. χὶϊ, (ὙΌΓΚΒ, το], ἱ, ΡΡ, 95ὅ9---967.) 8606 δ'8δοὸ Μζ, 
Αἰπθινοτ ἢ 8 Ἰοδγηθὰ δηὰ ἱπίογεδείης ποίοβ οἡ Εἰχοᾶ σχὶϊ, ἴπ Ηἷβ Απποίδειθηβ οπ 189 
Ῥεαϊδίθυς ἢ, 

5.3 



340 Δαογεὰ Τίπιεε ἀπά ϑέεαδοπδ οὐδογοοα ὃψ {δέ “ειῖος. 

Βαΐῦ ὡοποογηῖηρ {πΠ6 ροϊπίδ οὗἉ τοβοιλἴδηοθ δύνῃ {πΠ6 {06 Δηα δῃξ- 
{Υ06, Ἰοαγηθα τλθι ἅτ ποῖ ἜΤ Οοαπίη' πδ8 δευμηογαίοα ἐῤέγέοεη 
Ροϊηῖδ οὗ οοϊποϊάθποο ; Ὦγ. Πρ οοι ", σευεπέεοπ ; διὰ Κθδο δ, πὲπε- 
ἔεεη. 186 τηοβύ Ἰυἀϊοϊουβ ἀυταηρομχθηῦ οὗἁἨ {π18 δι δ᾽ οὗ τ 1 ἢ τ μᾶνθ 
δ6θῃ 18 {παί οὗἩ Ηδττηδη ΥΥ Ἰἰδιαβ᾽, ΠΟ [68 ἰγοαύθα 1Ὁ ἀπά ον ἔουν ρθη. 
ταὶ 6845, νἱΖ., (86 ραγβοὴ οὗ Οσιβί, ---- [Π6 δυ δ υϊηρβ ἢ6 ὈΟΓΘ [ὉΓ 8, 
--- τς ἔγυϊ5 οὗ (μοβα βυ βθσιηρ5, ---- δηα {Π6 ΤΏΔΠΠΟΡ ἴῃ ΜΘ. Ἧ͵ὸ Δ ΓΘ 
τηϑ6 ραγίβουβ οὗ ἰβθη. 4118, Βούγευου, ΤΥ οὗ [π6 δῃδίορίθβ ΠΟ 
ὙΥ τἰβῖιι8 μ848 ἰγαοθα δοίνϑοη [86 ῬΆΒΒΟΥΟΣ δηα {π6 ἀθϑίῃ οὗ ( τϑῦ ἃ γῸ 
γΟΥΥ ΤΆ ποῖα], ΗΒ δυταηρϑηλθηΐ ΟὨΪΥ μα8 θθθη δἀορίοα ἴῃ {π6 [Ὁ] ονίπρ 
ΟὈΒΕΟΓΨΔΙΪΟΙΒ : ---- 
(1) ΤῊΒ ῬΕΒΒΟΝ ΟΕ ΟἬΒΙΒῚ ΑΒ ΤΥΡΙΕΊΕ. ΒΥ ΤΗΕ ΒΑΒΟΗΑΙ, 
ΤΑΜΒ. 

«Τῆς δῃηλη)αὶ βϑουϊ δορά αὖ ἴπ6 Ῥϑββουϑσ νγχαβ ἴο θ6 8 ἰδ πιδουΐ 
Ὀ]οπϑῃ, (Εἰχοά, χὶϊ. 6.) ΟἸγῖθὲ 15 βίγιϑὰ {16 [δ οὗ ἀοα, ψΒΙΟΒ 
ἸΑ κοί αὐγὰ {Π6 8ῖη οὗ (πὸ που] (δοδη 1. 29. 36.}; ἃ ἰδ πψιπουΐξ 
Ὀ]ΘιηἸδἢ δηα τι μουὺ βροῦ. (1 οί. 1, 19. 8586 [88. 1111, 7.) ΤῊ ρΡδβοῇδὶ 
Ιδ γὰϑ ἴο ΡῈ οπὸ οὗ (πὸ ἤἥοοκ. ΟἸσῖδὶ {86 γὴῥογὰ γῆ νγᾶβ τηδᾶθ 
Π168}., ἀπὰ ἀνγοὶῦ διμοηρ υ8 (ΦόΒη :, 14.), γα ἰδίκθῃ ἔγοσλ (Π6 τωϊαϑβὲ 
ΟΥὁ 186 ρΡβϑόρὶθ, δοίης ἴῃ {πηρβ ταδᾶθ ᾿κ ὑπο δ18 Ὀτοί γθη. 
(ΗΕρ. 1. 17.)}5 
᾿ (2.) ΤῈΞ ΒΟΕΕΈΒΙΝΟΒ ΑΝ ῬΒΑΤῊ ΟΡ ΟΗΒΙΒῚ ΨΕΒΕΕ ΑἸ,80 
ΤΥΡΙΕῚΕΡ ΒΥ ΤΗΒ ῬΑΒΟΗΑΙ, ΑΜΒ ῚΝ ΥΑΒΙΟΌΒ ΡΑΒΤΙΟΌΤΑΒΒ. 

“«ΤΒα βδουϊῆσθ οὗ {π6 ράββονοσς αἰ ἤδγθα ἔγοσα οὐ ῦ Βα υ ῆσθβ, ἴῃ 
θαῖηρ᾽ ἃ ρυδ]ο δοὺ οὗἩ (6 ψν016 ΡΘΟρΙα: 1Ὁ γγ88 ἴο Ὁδ6 Βἰαϊῃ ὈΥῪ “ [16 
ὙΠ016. ΔΒΒΘ Ό]ν οἵ {ῃ6 οοπρτοραίίοη οὗἉ [8γ86].᾿᾽ (Εἰχοά, χὶ!. 6.) ΤῊΘ 
ΘΠ 6 Γ᾽ ῥυιθβίβ, δπὰ (86 συ οτβ, δηα {Π6 Ῥθορὶθ, ὑγοσα οοῃβοηθϊηρ ἴο {Π6 
ἄραι οἵ «6δι8. (016 χχρΐ. 13.)ὺ ὙΠ Ὀ]οοα οὗὨ [Π6 Ῥάββου ῦ τγ88, αὖ 
118 Πγβύ ᾿Ἰηβειξα οη, [0 6 Βρυϊηκ] θα ἀροιὶ {86 1Ἰπἴο], δηα [86 ὕνγο β'ἀ6- 
Ροβίβ (Εχοά. χὶ!. 7. 22.) ἰοσ {16 ρῥγοίθοϊοῃ οἵ {π6 ρϑορὶβ; δῃπὰ ἴπ {86 
βυθβοχυσηῦ σα] Ὀγαοι οὗὨἨ [π6 ρϑβοιδὶ βδουῖῆοο, “ [6 ῥγιθβϑίβ βρυειηκ]οα 
{π6 Ὀ]οοα ν ΒΊΟΣ {Π6Υ̓ τεοοϊνοά οὗ ἴπ6 μαμὰ οὐ {86 1,ονλῖο8.᾽ (2 ΟἸγοη. 
ΧΧΧ. 16., Χχχνυ. 11.) Τὺ 18 ΕΥ̓͂ [86 ΒρυϊπΕΠπρ' οὗἩ 186 Ὀ]οοά οὗ “6βὰ8 
ΟἸὨγῖβί, ἐπαΐ ΟἿἿΓΤ ΘΟΠΒΟΙΘΠ668 8.6 ρυγροᾶ (Η68. ἰχ. 14.) ἀπά ρῥγχοίβθοῦοι 
δηἃ βαϊναίίοη ορίφιηοα, (Η6Ὁ. χὶϊ. 24.; 1 Ῥοί, ;. 2.) Τὴ ῥδββουος 
γγὰ8 ἰο Ὀ6 Θαΐθῃ ΟΥ̓ ἴπ6 [βγδοὶϊΐθβ, ἱπ (Π6 Ἕδαγδοῖοσ οἵ ἰγάνϑ ]οῦβ, στ 
{Π|6ῚΓ 1οἱπΒ ρίγαθα, ἐποὶν βῇοθβϑ Ὅροῖ {Π6}} ἔδοί, δῃα {Π6}Γ δίδῆ ἢ {Π6 Ὁ 
μιαπᾶ. (Εχοά. χὶϊ. 11.) ΤΟΥ, ἴον σμοπὶ ΟἸσὶβὺ 18 βαουοθα, ἀγα οομὰ- 
ῬΑΙΘΑ ἰο ΒΕΓΔΠΡΘΥΒ δά μΙ]ρτίηβ (1 Ῥεῖ. 1..11.). δά ἃγὸ οοτηπηαηρα 
ἴο βίδῃα, μανίηρ {6 ὲν 101Π8 σὶγῦ δυουῦ σι ἰσυ τ, ἀπα μανϊηρ οὴ {86 
Ὀγϑαϑῦ ρ]δίβ οὗ τἱριὐθοῦθηθββ, πα {μον ἔδοί βΒῃοα σῖτα (Π6 ρτοραγδίοη 
οὗ 186 ζοβρεὶ οἵ ρθδοθ. (Ερρῃ. νἱ. 16.) ΤΒδ 1βγδϑ 88 6 γὸ (0 οαῦ (Π6 
ῬΆΒΘΟΥ͂ΘΙ ἴῃ δαβίθ. (Εὐχοά. χὶϊ. 11.) Ὑ͵7ο δῖὸ ἰοὸ γίγθ ἀϊ][οραποα ἴο 

1 Θοάνἠη ΒΒ Μοβθβ δῃὰ ἄδζοῃ, ρρῃ. 114, 115. 
3 Τιρπιίοοῦ 8 ΟΥΕΒ, νο]. 1, ΡΗ. 1008, 1009. 
3. Ἰοδοἢ 8 ΚοΥ [0 βογὶρίαυγαε Μοίδρμογβ, ρῃ. 979, 980. 94 οὐϊί, ὅ66 αἷδο Μ᾿ Ἔνποη οἱ [ἢ 9 

Τγροδ, ΡΡ. 148---1 52. 
4 ὙγΠ5α8, ἀ6 Αἰτοποταίοα Ἐωάογμιηι, 110. 'ν. ο. 9. 88 35---58. ΟΥ̓ νο]. 1ϊ. Ρῃ. 276---282, 

οὗ 16 ἘΠα 88} ἰγδηβ]διίοη, ὙΥ ἰδία 8 ψίΊονν οἵ [6 Μγϑῶσβὶ προτὶ οὗ [μ6 Ῥαββουοσ 88 
Ῥοθη ϑοσιἀροὰ γ Ὅτ. Φεπηίηρα. Φον δα Απεᾳ. ὈΟΟΚ ἱϊ]. οἷ, ἐν. ρρ. 472---477. 

5 ΟΒου δ  οτΒ Ηαϊδοδη 1,ϑοΐυγοβ οἡ ἔδο Ηϊΐδιοσίοδὶ ΤΎροϑ οἵ ἰμ6 ΟἹά Τοϑίδιηοπὶ, Ρ. 385. 



7} Ραξδουεῦ. 841 

ΤΏΔΚΘ ΟὟΥ ΟἈ]]ησ Δηα οἸ]θοοη βυγα (2 οί. 1. 10.); δπᾶ ἰο 66 ἴῸ ᾧ 
τοίυρο ἴο ἰαὺ μο]ά ὑροι [86 Πορβ βοῦ Ὀοΐογθ υ8. (Η 6}. νἱ. 18.) ΤῈΘ 
ῬΆΒΒΟΥΟΣ ἯΔ8 [0 6 ΒΔΟΡΙβΟΘα ΟὨΪΥ ἴῃ {Π6 ἰβΌΘΓΠΔ016, δπα Δ συσατ 8 
ΟἾΪΥ ἴπ {Π6 ἴδ. 06 δ Φϑγυβαίθα. (Π ουῖ, χυὶ. ὅ, 6.) ΝαΙμοΥ σου ]ά ἴὐ 
6 ἐδαὺ Ομ γιδὺ βου] ρϑυιβὴ ουὖ οἵ  Θγάδαίθα. (016 χὶϊ, 383.) ὙΤῊΘ 
τοοπίδ, δα ἀδΥ οὗἉ [86 ταοπίμ, οα ὙΒΙΟἢ {86 ῬΆΒΒΟΥΟΣΙ ττ88 ἴο δ6 Βδουῖ- 
Βορα Ὀγ (Π6 [βγδϑ 68, 18 ἰαϊα ἀονγῃ τ δοοῦγαογ. Απα οἱ [Π6 νΟΥῪ 
ΟΑΥ οὐ ΒΙΟΝ [86 Ῥαββονονῦ οὐσλὲ ἴο Ὀ6 5]αη (1υΚ6 χχὶὶ, 7. Ἔν ἡ 
ΕΔΕῚΙ ϑύεσθαι τὸ πάσχα), ἀπ οὐ ψὨΙοὮ ΟἸγὶδί οο]ργαϊθα (ἢ 6 ρᾳβο 8) 
ἔοαϑὺ πὶ 18 αἸΒΟ 1168, 6 δηδυγοα μ18 ΒΡΌΩΥ δηα Ὀ]οοαν βυνοθαῦ; δηά 
6 βυϊογοά ἀθδαίῃ ὉΡροπ (ἢ6 ογοϑϑ, οἢ {86 ἀδὺ τ ῃοῃ, αἵ ἰδαδὺ [86 βουῦῖθ68 
δά ῬΠδγίβθοβ, δηα βοὴ οὗ [86 ῥὈγὶποῖραὶ τλθη διλοπρ {Π6 «6νν8, ἀϊά 
ς οαἵ (Π6 ρδββουθγ.᾿ (Φοόοδη χυϑ. 28.) Εὐγίμοτ, ποῦ ἃ Ὀοπμ6 οἵ {86 
ῬΆΒΟΒΑΙ νἹοῦϊπη τγ8 ἰο 06 Ὀγόίζθη (Εχοά, χὶὶ. 4θ.)--- α ἐγρίοαὶ οἰγούχω- 
βίδῃοο, ψ ΒοΝ {Π6 Θυδηρο δῦ Θϑρθοια ἢν ΠΟΓΟ6Β 88 016}16ἀ ἴῃ [Π6 ροΣ- 
ΒΟ. οὗ 968ὺ8 ΟἸγῖδί, (δομη χῖχ. 82-- 86.) 

“Αποῖδμοῦ ΡΘΟΌΠ ΠΑΙ͂ ἴῃ {1:6 ράβομδὶ οἴἴοσϊηρ 18 {Π6 ἐϊπη6 οὐ {86 ὅαν 
αἱ τσ ΒΙΟΒ 10 88 δρροϊηύθα ἰο Ὀ6 βαῖῃ. “ΤᾺΘ “1016 δββοιη θῖν οὗ [ἢ 6 
Θοπρτορδίϊοι 888}} ΚΙ] 1Ὁ 1π (06 δυβηϊηρ᾽ (ΕἸΧΟά. χὶϊ. 6.); οΥ, 88 [86 
ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΠ ἷβ Γοπἀογοα ἴῃ {Π6 τπιδγρίη, Ὀούνγθθῃ [Ππ6 ὕνχο ΘΥΘὨΪΏρΈ. ---- 
ΝΟΥ αὖ Π6 ὙΘΤΣῪ {1π|6 Δρροϊηΐβα ἔὸγ {Π6 βδουιῆσα οὗ [Π6 ραβοῆδὶ ἰδ, 
δεύχοοη {Π6 ἔνπσο ουδπίηρβ, ΟΝ γῖθὺ ΟἿἿ ῬΆΒΒΟΥΘΥ τῦ88 βϑου ορα [ὉΓ τ8. 
ΤΠ βοθῃβ οὗ βυδεσιηρ Ὀθραῃ δὖ {86 ἰμϊγὰ ποὺ οὗἉ [Π6 ἄαγ. (Μακ 
χυ. 26.) Αμπὰ δἱ {86 βιχίῃ ΒΟῸΣ {Π6Γ6 γγὰ8 ἀδυ Κη 88 Οὐ σ 4}} {Π6 Ἰαπᾶ 
ὯΠῚ] (86 πίη Βουγν. (Μαί, χχν]. 4δ.; ΜαΙ χν. 83.:; Τὸ χα, 
44.) Απᾶ δρουΐ ἰδ6 πίπόλι ΒΟΌΣ, 6ϑὺ8 οὐἹϑα 1} ἃ Ἰουά νοῖοθ, δπά 
ϑᾶνο ὍΡ {86 γῇοβί. (Μαίι. χχυἹ]. 46. ὅο. ; Μετ χνυ. 84. 87.) 

(3.) ΒΕΨΕΒΑΙ, ΟΕ ΤῊΗΡ ΕἜΌΙΤΒ ΟΕ ΟῊΒΙΒΤ Β ΒΈΑΤΗ ΜΨΈΕΠῈΕ ἘΕ- 
ΜΑΒΚΑΒΙῪΥ ΤΥΡΙΕΊΕ. ΒΥ ΤῊΒ ΒΑΟΒΙΕῚΊΟΕ ΟΕ ΤῊΒ ῬΑΒΟΗΑΙ, ΑΜΒ. 

ΘΌΟΘΙ ἀγο ““ ῥγοίθοϊζοῃ δηα βδ γαϊίοη ΟΥ̓ ἷ8 ὈΪοοά, οὗἨ ψ  ῖο ἢ (δ9 
ΒΡ ΚΠ ηρ᾽ οὗ {86 ἀοοΥ-Ῥοδβίβ ψῖὶ {Π6 Ὀ]οοῦ οὗ {π6 απ, ἀπά 186 βαίθιυ 
ὙΠΙῸΒ (Π6 Βτδο δ ΟΥ̓ ὑπδὺ ταθϑὴ8 δη]ογϑα ΠῸΠπι (ἢ6 ῥίασιια {πὶ 
ΒΡΓΘΔα ἐμπτουρὮ 411 [Π6 Ἀγ 1]168 οὗ [86 Εργρίδῃβ, νγὰβ ἃ ἀβδιριϑα δηὰ 
1Ππδίσίουδβ Θμα Ὁ]. [Ι͂ἢ 8]]υδίοη [0 {Π18 ἰγρ6, {Π6 Ὀ]οοά οὗ ΟἸσῖδὶ 18 
8164 ἐδ δίοοα ᾧ εργἱπλϊπρ. (1 Ῥεῖ. 1. 2.; ΗΘ}. χΙϊ. 24.) Ιτητηϑαϊαίοὶν 
ἜΡΟΩ {π6 ΒΓΔ 6] 1068 οδίίηρ {86 Ετϑῦ ρδββουθσ, [ΠΟΘ Ὺ 6 Γ6 ἀο]νογϑα ἔγοσα 
1ποῖν ΕἸρυρίαη ΒΙΆΨΟΥΥ, δπηὰ σαβιοσϑα [ὸ {{}}} 1: θοσίν, οὗ ὑπο {Π6Υ 
Δα Ὀδθη ἀορτγινοα ΤῸΣ ΠλΔΠΥ ὙΘΆΓ8; δηα Βυοἢ 18 {π6 ἔγα!ὑ οὗἉ {π6 ἀδεαί 
οἵ ΟἸγῖδί, 1 ἃ βριγιίυδὶ δπα τ ποἢ ΠΟΌΪΟΣ Β6Π86, ἴο 4]1 {ῃαὺ Ὀ6] 16 ν 6 Ἰ 
ῖτα ; [ὉΓ Βα δαί {που ΟΥ “ ορίδι θα δἴογμδὶ τθαθιρίίοη ΤῸΓ τι8,᾿ ἀπά 
“ Ῥτουρᾷί τι 1ηΐο {π6 σίοτίουβ ρογίυ οὗ {86 ομιάγθη οἵ (ἀοα.᾽ (Η 60. 
1χ. 12. ; Βοπλ. υ1}}. 21.}3 ᾿ 

(4.) ΤῊΞΒ ΜΑΝΝΕΒ ΙΝ ΨΉΙΟΘΗ ΜῈ ΑΒΕ ΤΟ ΒΕ ΜΑΡῈ ΡΑΒΤΑΚΕΕῈΒ 
ΟΕ ΤῊΒ ΒΙΈΒΒΕΡ ΕἜΠΙΠΤΒ ΟΕ ΤῊΕ ΒΑΟΕΒΙΕῚΟΕ ΟΕ ΟἜΒΙΙ͂Τ, ὙΕΒΕ 
Α1.Β0 ΒΕΡΒΕΒΕΝΤΕΡ ΒΥ ΣἸΨΕΙΡῪ ΕἸΜΒΙῈΜΒΊΙΝ ΤῊΕ ῬΑΒΒΟΥΕΕ. 
“Πα Ῥϑβοῆδὶ ἰδ νγχαὰϑ ογάδθγρὰ ἰο Ὀ6 βἰαπ, δηὰ ἢ18 Ὀ]οοα νγδβ 

αἰγοοϊθα ἰο Ὀ6 βρυϊμκ] θα ρου {δ6 ᾿τηΐθ] δηα (Π6 ἀοοτ-Ῥοβίβ οὐ ϑδοῖὶ 
ἀν !]ηρ οοουριοα ὈΥ (ἀοα 8 ομόβθα ῥρβορίθ; ἰδμαΐῖ, σε {86 δηραοὶ 

1 Οουδι ον 1.ϑοίπΓεβ, ΡΡ. 287---289.. 
2. Φοπηΐη χ88 δοντίει Αππαι θα, ποοῖ (ϊ. ΟἿ ἐγ, Ῥρ. 474, 475. 
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342 ϑαογεά 7ΤΊπιε5 απαᾶ ϑεαβοηβ οὐδογυοα ὃν ἦέ δειοϑ. 

βιηοίο {16 Εργρύϊδηθ, μα τοσοῦ ρ888 ουδὺ {π6 Βοῦδβοβ οὗ {π6 1886 11068 
δηα ον ὑπθηὶ Θοοῦγα ἔτοπιὶ ἀβηροῦ: ἴπ ἃ ΒΙΓΑΣΑΓ ΙΩΘΉΠ6Σ, ὈΥ͂ {6 
Ὀ]οοά οὔ ΟΠ γῖδῦ δ]οπθ, βῃθα ὉΓ ἸυϑηΥ ἴοσ [86 Τομ ββῖοιι οὗ 8118, ὁδῃ {86 
προ μαϊηρ' γϑί οἱ ἤθάνθῃ 6 δυογίθα ᾿Ότα δ᾽] τη. Βϑίογα [86 
Ὀ]οοά οὗ ουν Ἰμογὰ νγαὰβϑ βρυηκ] θα ἀροπ 8 σδυτοῖ, τὰ βίοοα (88 [16 
ὙΓ6Γ6) πὶ πουΐ, Θχροβρά, |ἶκο 186 Εἰργρύδηθβ, ἰο {86 σθηρθβῃοθ οὗ 8 
Ἰυβυγ ἱποοηβοά αοα : θυ ποὺ εἷ8 Ῥχϑοίουβ δ]οοά-Βῃοαάϊησ, |κὸ {Π6 
ἘΠῚ Β]οοα οὗἉ 186 ρϑδβοῖιαὶ Ἰδγὰ, 18 οὐιῦ βαίδιυ δῃᾶ ἀβίβῃοθ, 8ο ἐβαὺ 
{π6 ΔΩΡῸΣ οἵ Φ6μονδῖν ΠΙΑΥ͂ ρᾷ88 οὐδϑσ υ8. ΤΒὸ ἀοαίῃ οὗὨ {Π6 Ῥᾶβοῇῃδὶ) 
ἰδ ψ͵γὰ8 [ὉΣ {86 ἀ6] σοσδηοα οὗ ἐπ Του οι] ομυγοῖ ; γοῦ, 1 ΔΗΥ͂ 
πορ]ροηῦ ΟΣ 6] νιηρ [Βγα 6106 ἀνα] 6 ἃ ποΐ Ἰπη861} οὗ (86 ῥγοῖεγθα 
τοίαρο, ἢ6 ΡουἸΒῃθα πα βυρ ϊβμοα τι ἢ {86 ΕἸσΥρυΔΏΒ : (μ8 1 ΚΟ ΎσΙθ6 
186 ἄδειν οὗ ἐπα Τϑ οὗ ἀοἄ νγαβ ἴον ἔνια 46] σόγαποα οὗ (86 Ομ γιδίδη 
ομυγοῖ ; Ὀαΐ, 1 δὴν οὯ6 οἰαίπιδ ἰο θ6 ἃ (γι βίύϊδη ἴῃ πδηιθ, {116 γαῖ 
Ὧθ6 Τοπουποοθθ {Π6 ἀοοίγπο οὗἨ ραγἄοῃ δπά δοδσορίδποθ {πτουρῃ (16 
ΒρΓΙΚ]οα Ὀ]οο οὗὨ [86 Μεβδίαϊι, 6 {θη ρ]δοθβ Ὠϊπηβ6 1} πψιβουΐ 189 
ἀοοῦδθ οὗἁ {86 ομυσοῖ, δπα ν7}}} Ὀ6 δυο γ Ἰυάρσοα δοοοσαϊηρ ἴο 8 
ΟΓΚΒ ΕΥ̓͂ ἃ ἂν Μ ΠΙΟΝ ῬΥΟπουηοοβ {παῦ τωϑῃ δοουσβοα γγ0 ΟΌΒΟΣν 68 
πού τι ἢ ἐπαάευϊαξίησ μυποίιδ! ἐν αἱ (86 δοταμηδηιημθηίβ τυ] ἢ 10 Πα8 
δηὐοϊηοά, ((Δ4]. 11}. 10.) Ἐτοτα {πῸ ογθαύϊοι ἰοὸ {86 ἀΔΥ οὗ Ἰυάρστηθηΐ, 
{Πότ ἤᾶνθ ὕθθῃ, δπὰ δῖ, δπά οδῃ Ὀ6, ΠΟ ΟΓ6 ἰδ8ῃ {πὸ σΟΥΘΠδΗΪ8 : 
1 οὗ ποῦΐθ, δὰ {παΐ οὗ ρυδαοθ ἴὐμᾶοσ ἰῃ6 ομθ οσ {86 οΟἴδοῦ οἱ 
{8686 Θοτηρϑοίβ, ΘΥΘΙῪ τ8ῃ σα δὲ ΔΥΓΔΏΡΘ ΒΙγηΒ6 11. 1 

1, ΔΒ0}γ, {86 ῬΆΒΒΟΥΟΣ νγχα8 0 6 δαΐθῃ τ] ππ]οανοηρα Ὀγοδᾶ : ΤΟΣ 
18 1Ὁ ἴῃ ναΐῃ (μαῦ Ιδανθῃ 18 80 οὗνθῃ Ἀπ 80 Ὄχργϑββίυ ἐουδι ἄρῃ ἴο 
[οθ0 ὯΟ δῦ ἰην θα ἰο οδὖ οὗ (1: ἰδ ; ἴῸΣ ἴῃ δουιρύαγθ ᾿δανθ 18 
[π6 βγτωθοὶ οὗ οουτυρίϊοῃ, απ οβρϑοῖδ!ν οὐὗἩ Βυροοσῖθυ. Ηδθηοθ, δὲ, 
Ῥαυὶ, βρϑακίηρ οὗ Ογῖδῦ ϊο ὑσὰθ ραβομδὶ ἰδ, ὀσμοσίβ Ομγι βία η8 0 
ἀδορ ἐἶε ξαδὲ, ποὲ ιοἱξὴ οἷά ἰοαυεη, πεϊξλεν ιοἱίὰ ἐς ἰεαυόπ ΟἹ πιαϊΐσε απὰ 
τοἱοϊιοαηθ85, διιὲ ιοἴίᾳ ἐδε ιτμιϊδαυεπο Ὀτοδὰ ὁ δἰποογὶΐψ απαά ἐγιιέξ. 
(1 Οοε. ν. 7, 8.) ᾿ 

Οἱ [ὰρ βθοομπά ἄδυ οὗ {86 δϑέσναὶ ({π6 βἰχύθοπι ἢ οὐ (μ0 ταοπίμ 
ΝΊΒ8Π) νγ8 οἴδγϑα {Π6 βῃθαῦβ οὗ {Π6 τγβί-ἔγυϊιθ οὗἨ 186. θαυ] Υ-μαγνθδί, 
γγ ΠΙΟἷλ ὙΓΑΒ ὉΒῈ1411Υ σὴρο αὖ {Π]18 βθάβοιι,, 88 ἃ ρταίοξα] δοκῃον]οαριηθηΐ 
οὗ {86 φοοάπε8β οὗ (ὑοά, 'ῃ Ὀοϑίονηρ ἀροῦ ἴδοι θοῦδ [86 ἔστ ον δα 
ὑπὸ ἸαίοΣ τϑῖηβ (ογ. ν. 24.}, δῃα δ]80 οὗ ἢϊ8 τριῦ ἴο ΘΟμῸΣ ΟΣ ψ1Η- 
ΠΟ]4 {ποτ 88 6 ρ᾽θαβθθ, [10 νγαϑ δοοοιῃρβῃϊθα ὑ] ἢ} ἃ ῬΑΥΓΠΘΌΪΑΓΙ 58011- 
ἢοθ, {ῃ6 οἰχουταβίδησρθ οὗ ΠΙΟΒ 8. ἀοία!] θα 1η ον. Χχῆ!. 9---1 4, 

Υ, Ἴδε βεοομπὰ οὗ {86 ἴζγοϑθ ρτοαΐ «6ὐνῖδὲ [6 γ8}8 γ88 1Π6 ΕἜΛΑΒΥ 
ΟΕ ῬΕΝΤΕΟΟΒΊ, ὙΠΊΟΝ 18 641164 ΟΥ̓ ψαιῖουβ Ὡδπλ68 ἰῃ {π6 ϑαογοά 
ὙγΙηρβ; 88 186 ,,αεί 4} ωοεεὰς (Εἰχοά. χχχὶν. 22. : Ὠοιῖ. χυϊ, 10. 
16.), θδοαιδο 10 γγ88 σϑ θργαίθα βαυθὴ γθ ΚΒ οὐ ἃ Ἴ66 Κ οὗ ὑνϑϑῖζβ δῇνου 
{π6 τϑὺ ἀΔΥ οὗ υπ]θανυθηθα Ὀγοθδά: --- ἰΠ6 γεασί 07 λαγυεεί (ΕἸΧΟΑ. ΧΧΊΙ]. 
16.), δπα αἷδο {86 αν φῇ γε- γιέε (Νυι. χυλ!. 26.), Ὀδοδυβα οα 
{π|8 ἀν {π6 “968 οἴκτγοα {ΠδηἸκαρινίηρθ ἰο οὐ ἴον {86 Ὀοπῃίϊθβ οὗ 
Παγνοβί, δηὰ ργθϑϑηΐθαᾶ ἴοὸ μἷμ {Π6 ἢγβυ-ἔγυλί8 οὗ [μ6 τι βμϑαὐ-Παγυαβῦ, ἴῃ 
Ὀγοαᾶ δαϊκοα οὗ [86 ποῪ οοσῃ, (Εχοά, χα, 16. ; Τιαν. χχϑ!. 14---2]. ; 
Νυαρ. χχυὶ, 26---31.) ΤΩ ἔοστῃ οὗ {πδηκεοί νιησ ἔον {Π18 ὀοοδϑίοα 

1 ῬΑ οΥΒ Ηοτῷ Μοβαδίςβο, νοὶ. 1ϊ. Ρ. 278, 
5. Ἡ]ΠΙοΙα5 οα (86 Οογθηϑῃῖδ, θΟΟΧ τἱ. οἰ, ἰχ, ὃὶ 54., γο]. 1. Ρ 280, 



Τῆε Ἐεὰαεί 90.γΓ, Τ᾽ αδεγηαοῖεε, 848 

18 σῖνοῃ ἴῃ Ὠοαΐ, ΧΧΥ͂Ϊ. ὅ---10. Οπ {818 ἀδΥ 8180 νῦαδαϑ δοιηπιθιποζα θα 
{π6 ρίνιπσ οὗ (Π6 ἰὰν οα. Μουπίὶ ὥὄϊμδι, Ὑμὸ σθοκ σογὰ Ῥαπίθοοβί, 
Πεντηκοστή (Οοίϑβ 11. 1., Χχ. 16.),, 16 ἀογῖνοα ἔγοτῃ {Π6 οἰγουταβίαποο οὗ 
115 Ῥαϊπρ Καρί οὐ {πὸ Μι οιΝ, ἀΑῪ αἴϊου [86 Εγϑὺ ἀΔΥ οὗ υπ]θανθιρα 
Ὀχοδᾶ. ὙΠ πυαθοσ οὗ “68 δββϑι}] θα αὐ “δι βδ θὰ οἢ (ἢ]18 Ἰογουϑ 
ΟΟΟΒΘΙΟῺ Ὑ͵γδϑ ὙΘΙῪ ρτοαί. ΤὨ18 ἰθδῦναὶ δὰ ἃ ἰγρίοϑὶ γϑίδγβθμοθ ἰὸ 
(Π6 ταϊγδοιίουβ οἰ μβίου οὗ {86 ΗΟΪΥ ϑρίσιῦ ροὰ {6 δροβί]οβ δῃπὰ 
Ἐγοί-ἤπ5 οὗ (86 ΟΜ γιδείδῃ οἤυσοι ον [Π6 ἀδΥ οὗ Ῥρηίθοοβί (θοσσο- 
βροβάϊησ σι οὐν ΥΥ αἰῦ-ϑυμάδγ), οα {π6 Β οι ἀδν δον [Π6 γϑβυσ- 
τοοίίοη οὗ 6608 Ομ γῖδι.3 ! 

ΥΙ. Το ΒΈΑΒΤ ΟΕ ΤΑΒΕΒΝΑΟΙΕΒ, {κ (8 ργθοθάϊην {δϑεϊναὶ, 
οομ πυρά [ὉΣ ἃ ψΘοῖςκ, [0 τγᾶβ ᾿ῃδεϊα δα ἰο σΘοτηπλοιηοζαύθ [86 ἀνγ6}}- 
ἱηρ οὗ {16 Ιβγδθὶτθθ 1 ἰθηῖθ ψἈ2]6 {ΠΕ παπάρσοα ἴῃ (δ ἀσβεγί. 
(μεν. χχι!, 84. 438.) Ηρποθρ 1} 18 οδϑῆθα Ὀγ δύ. Φόβπη {86 3εαϑὲ 97 ἐδηξ8. 
(σκηνοπηγια, “ομη υἱῖ. 2.})}8 [Ὁ 18 ΠἸΚοΎΤΙΒ6 ὑουτηθα {Π6 γεαεέ 9 ἐπ- 
φαϊβμεγίπφε. (ΕἸΧοά, χχιν, 16., χχχὶν. 22.) ἘᾺΣΙΠΟΣ, (6 ἀαδῖσῃ οὗὨ (818 
[δαδύ νγχᾶβ, ἴο σεΐασηι ὑμϑη ΚΒ ἴο αοα [οὸΣ δα ἔτυ8 οὗ 16 νῖπο, δ νυγ6}} 
88 οὗ οἰοὺ ἰγθοθ, τ ΒΙΟΝ αγα ρϑίμοσϑα ἀροιΐ {{π|8 ὑΐπλθ, δα 4180 ἰὸ 
ΠΏΡΙΟΓΘ 18 Ὁ] ββῖπρ' ΠΡΟῸπ [δ 086 οὐ {π6 δηβυϊηρ γοᾶσ, Τμο [Ὁ]οτὶπρ 
ὙΟΙΘ 86 ῬΥΓΙΠΟΙΡΑΙ ΟΘΘΓΘΙΏΟΏΙΘΒ ΟὈΒΟΥνΘα ἴῃ {86 σΟ]ο ταίίοη οὐ {μ18 
ἔξϑδί :-- 

1. Ῥυσίηρ [86 Ὑ8016 οὗ {818 βο θη! {πο Ὺ σοῦο ΟὈ]ροα ἰο ἀν 6}} 
ἴῃ ρηΐβ, τ Ποῖ ΔΠΟΙΘΗΠΥ 6 γα ρῥἱἐομοα οἡ ἰδ6 ἢδὺ ἰοσσϑοθ- Κ6 σοοίβ 
οὗ {πον βουβθβ. (Νὴ, σῇ]. 16.) 

2. Βοβιθβ {86 οσαϊηάσυ Οἀβ}}Ὺ βδοσὶ βοθθ, {ΠΟ ΓΘ. ΘΥΘ Βαυ γα] οχίγα- 
ΟΥΑΙ ΒΑΣΥ 0ὁΠ68 οἴἶϊογθα οπ (818 οοοββίωσ, το ἀγὸ ἀοίβ]θα ἴω ΝΌΡ. 
ΧΧΙΣ. 

8. 1)υτίηρ [86 ΘοΟΠΠΠΏ8η06 οὗ {118 [δαδί, (πον οαγτιοα ἴῃ {ποῖν μαηάα 
Ὀγϑηομοδ οἵ ραϊπλ-ἴγ668, ΟἸνθβ, οἰΐσοῃβ, τηυτίΐθθ, δπα ὙΠ ον (1μον. 
χα, 40.; Νεῖι, νι]. 1ὅ.; 2 Μάδοο. χ' 7.)"; βιῃρίηρ Ποδαππα, φανὸ 
δεφεεοΐ ἐΐε6 (Ῥ Βα]. οχν. 26.), ἰὴ ὙΒΙΟΩ πΟγὰ8 {ΠΟῪ ῥγαγοᾶ Ὸγ 186 
οοτηΐηρ οὗ [86 Μοβδιδῃ, Τθθβθ ὈΣΒΏΘΠ6Β αἶϑὸ ὈΟσΘ 186 πδᾶπιθ οὗ 
Ἡοβδηπδ, 88. γ716}] 418 411} {πὸ ἄδυβ οὗ {πὸ ἔδαβί. [Ι͂ἢ {π6 ΒΘ ΤΏ ΠΟΣ 
γγ88 «6δϑ8 ΟἸτῖδί οοπαἀποίρα ᾿πΐο «ΘΣυβαίθα Ὀγ ἴμ6 Ὀ6]]ονὶηρ “968, 
Ὑ{1|᾽0, Θομβι ἀθυιηρ τὰ ἰο ὈῸ {πΠ6 ῥσογηϊβεα Μοββίδῃ, Ὄχργθββοά {Ποῖ} 
Βουμπάο6β8 ἰου αἱ βιπαϊηρ ἴῃ Βίτη {86 Δοοοιαρ  ]8ῃπηθηῦὺ οὗὨ ἰΒμοβ6 ρϑι τ οὴΒ 
ΒΊΟΝ (Π6Υ Δα βο οἴῃ οἴἶετοα ἰο (ὐοὰ ῸΣ [8 οοταϊηρ,, αὐ {π6 ἔδαβὶ οὗ 
ἐδθοσηβο16β, (Νας. χχὶ. 8, 90) υτσίηρ 118 οοπίϊησδῃοο, [Π6Υ͂ τγα]κ ἴῃ 
τοσοββίοη τουμα [86 Αἰΐαν τ ἢ (Π6 ΔΡονΘ- πο μ α Ὀγάποῦθα ἴῃ {Ποῦ 
δηαϑ, 8η)14 (Π6 δουπά οὗ ἰτυμηροίθ, βἰῃρίηρ ΗΟΒΔηηλ ; δηα οἡ {86 Ἰαδύ 

ΟΥ̓ Βουθηίῃ ἀαγ οὗ ἰδ6 ἔδαβί, ΠΟῪ Θοτηραββοα ἰδ6 δἰΐαὺ βαύθῃ {ϊπι68. 
ΤῊϊθ τγαθ 8116 (86 ατοαὺ Ἠοβαπηα. ΤῸ {118 ἰᾳβὺ Θογθιθοην δὲ. Φόομη 

Ὁ Αοἱ ἢ. 9--ξ11. Φορορθπα, Απίὶ. Φαὰά. 11}. 1], ς. 8. 81. 
3 Βοἢηζιὶ Αὐοθβοὶ. ΗΘΌΓΣ. ῬΡ. 8321---323. ΤΑτγ 8 Αρραγαΐαβ Ἐἰ Ὁ] οι, νοϊ. ἱ, Ὁ. 178. 

Τλαδείοοι ε Ὕ οὐκβ, νοὶ], ἱ, ρ. 9ϑ60.Ὑ. Μομδο θ᾽ 5 Οοιμηθηϊαγίοβ, το]. ἰἰξ, Ρ. 184, Ἰοϊδηὰὶ 
Απεᾳ. Ηοῦτ. Ρ. 472. ΑἸ ΕΣ, [πδῖ. Ησστῃ, ψοεῖ, Τοβι. ἴου. ἱ. Ῥρ. 172, 179. 

οι ΒᾺ δῖαν ἀρροὶ]διίοη ἰ8 σίνθῃ ὉΥ Φοθορδυβ, Δηῖ, Φαὰ. 11}, χὶ, ο. δ. 85., 10. Ὑἱ], ο, 4. 
Ἰ. 

᾿ 4 ΤΑΙΙ͂ δ άδ, (μὰν [Π6 9 εν8 [16 [Π686 ὈγΑΠΟΙ6Β ὙΠῊ ροϊὰ απ βἰϊνοῦ αἰτίη, οσ τ πὰ 
τἰθαπ 8, δὰ ἀϊὰ ποῖ ἸδΥ ἴλθτὰ βδίὰθ τμ6 γῇ] 6 ἀδΥ; οδιεγίπς (Ὠσοπὰ ἴητο {εἶς σγπαρόσυθε, 
δηΐ Κοορίηρ (᾿οπὶ ὉΥ ΤὨοτὶ 116 (ΠΟΥ ῬΟΤΟ δ ΠΟΥ Ὀσϑυοσθ. ΑΡΡ. Β[Ὀ. νο]. ἰ. μ. 188. 

᾿ Ζ 4 



8344 ϑαογοά Τίπιες απᾶ ϑδαβϑοηβ οὔδεγυθα ὃν ἐΐό υἱεῖοϑ, 

ῬσΟΡΘΟΙΥ δυο ᾽πὶ ον. υἱϊ. 9, 10., ψβοτθ μ6 ἀθθοῦῖθθθ ἐπα βαὶπίβ 88 
Βίδπαϊηρ Ὀοΐογο {π6 ΤΏγοηΘ, “ οἰοέλεαά «εοἰζἧ τολίίο τοδε8, απὰ ραϊΐπιδ ἐπ 
ἐλεῖγ λαπαάδ; απά δαγίπο, ϑαϊσαΐξίέοπ ἕο οὐ οὐ ιολϊοΐ εἰἐσέλ ἀροῖ ἐλε 
ἐλγοπο, απᾶ ππῖο ἐδε 7, απιδ.Ἶ 

4, Οηδ οἔὗἉ {86 τηοϑὺ τϑηλαγ Κα Ὁ] ΘΟΓΘΙΟἢ168 ρογξογμχοα αἱ {18 ἔδαϑὲ 
ἴῃ {π6 Ἰαίαν ρογιοά οὗ {86 6 ιβὴ ΡΟ ἐγ, τγᾶ8 {86 ΠΙΡδίοη οὐ ρουτὶην 
ουὔΐ οὗ ναΐοσ, ἄγανσῃ ἔγοτα {π6 ἰοπηίβδι ΟΥ ΡΟ0] οὗὨἨ ι]οδπμ, ρου {Ππ6 
ΑἸαγ. ΑΒ, δοσοσαϊηρ (0 (86 «67 {ποιηβαῖνοδὶ, {18 νγαῖοσ γ͵χὲ8 δῃ 
ΘΔ Ό]Θὰ οὗ [6 ΠΌΓῪΥ ΚΡΙΒΙΤ, «688 ΟἸγῖβῦ ἀρρ] 164 (Π8 ΘΘΟΓΘΙΔΟΙΥ͂ 
δηᾶ {Π6 ἱπίοπέιοι οὗ 10 ἴο Β1μηβο 1 ἢ, θη ἢ6 “ οτἹοθά, βαευιηρ, 1 αην 
για ἰλῖγοέ, ἰδὲ ἢΐηι σοπιο μπίο ἢ απὰ ἀγὶπλ." (Φόδη νἱϊ. 87. 39,) 

Οἡ ἐδιο ἰαδὲ ἄαν, ἐμαέ στοαὶ ἀαν 9 ἐδ ζεαεέ (« οἷνῃ νἱῖ, 37.). (π6 6.8 
[οιομοα ταῦοσ ἔγοτα ὑμαὺ ἐουπίδϊη ἴπ ἃ ροϊάθῃ ρῥ᾽ΐοποῦ, τ ]οἢ {Π6Υ 
Ὀγουρύ [τουρσῇ [86 παίογ-ραίθ Ἰηΐο {86 ἰθηαρὶθ, σι ρτοδῦ σο)οϊοΐῃρ, 
ΤῊ οἰδοϊαίηρ ῥυϊοδύ ρουγθα 1, τοϊὶχοα Ὑ18 τῖπθ, ἀροι [86 τηοτπῖηρ' 
ΒΘΟΓΙΗ͂ΟΘ 88 1{ ἰδ οἡ {π6 αἰΐαύ. ὙΤῃδ “6 }8 Βϑαῖὰλ ἰο ανὸ δἀορίοα {1,18 
ουδίομῃ (ἴοΥ 10 15 ποὺ ογαδι θα ἴπ (Π6 ἰατν οὗ Μοβ68) 88 δὴ δι} θη οὗ 
ξυΐυγα Ὀ]ΘΒΕΙΏρΒ, ἴῃ Δ] δῖοι ἰο {18 ραϑϑδσα οὗἨ ᾿βϑιδὴ (χ. 8.), Ἐὴὰ 
ἦον 5μαϊΐ γε ἄγαιο τοαΐογ' οἱέ 9 ἐδ τοοῖἷ8 ο δαϊυαξίοη : ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠΒ {πᾶ 
οδῃ ΒαγάΪν θ6 υπάογϑίοοα οὐὁὨ ΔΠΥ Ὀοποῆίβ αἰογαθα ὈΥ [86 Μοβαῖο αἷ8- 
Ρομβαίϊΐοηῃ, Ὑϑαΐον νγχὰβ οἴϊογεα ο (ἀοα {818 ἀΑΥ, ΡΑΓΠΥ͂ ἴῃ ΓΟ 6 
ἰο 186 παίοσ σοι ον οα ἔσομαι ἔπ τοοῖ ἴῃ {Π6 τ] άογηθδθ (1 Οὐοσ. χ. 
4.), Ὀαΐ οὨΙΘΗΥ ἴο 580] 1οῖῦ (06 Ὀ]Θβδίηρ οὗ ταὶπ οὐ {86 δρρσοδοδίῃν, 
Βοοἀ- 6.5 

Νο ἔδβειναὶ νγὰβ οοϊθρταίθα Ὑ1 ργθδύου σο)οϊοίηρσδ {πδη [}}18, Ἡ ΠΙΟἢ 
9 οθορἤιβ 64}18 “8 τηοβῦ ΠΟΙ δὰ τπηοϑὲ δμποηὺ ἴοδβί. 2 Ἰδηοϊηρ, 
ται βῖο, δα δαβύηρ 6.6 {86 Δοοοιηρβηϊταθπία οὗἉ {818 [οβναὶ, ἰοριίμον 
ΠῚ δυοῖ ΒΥ] 1]δηὺ ἈΠ υταϊ πα ]ομ8 88 Πρίοα {π6 8016 ΟἸΤΥ οὗ Ψογὰ- 
Βαίθιη. ΤΠ686 το) ΟΠΡΒ. ΔΓΤΘ κι τοῖο ἴο παν ἰδκοη ρἷδοθ ἴῃ (86 
οουγί οὗὨἨἉ {6 σπομλθη, ἴῃ οὐδοῦ ἰΠαῦ [ΠΟΥ τὶρῃῦ Ὀ6 ραγίδκοιβ οὗ [860 
ΒΘΏΘΓΑΙ ΒΠΑΥΙγ.. [ἢ ΘΥΘΙῪ Βουθητ Ὑ6Ὰ (Π6 ἰὰῪ οἵ Μίοβϑβ γγἃ8 8150 
τοδὶ ἴῃ ΡΌΡ]1ο, ἴῃ {86 Ργθβθοα οὗ αἱ 186 ΡοορΪ6. (θϑυὺ. χχχὶ. 10--- 
12.; Νερῖ. ν"]. 18.) 

ΥΙ1. Τὸ {δα ἴγο6 ἃ αππμαΐϊ ἰδαιϊνα}8 δουο ἀθβουιθοᾶ, Μοβοβ 
δ ἀοα ὕτο οἰδιθ ΓΒ, ΤΗΝ πεῖς οοἸοὈγαϊθα τ ἢ στοδῦ βο θιμηἱγ, [μου ρἢ 
1Π6 ῬΥΘΒΘΏΘΘ ΟὗἉ ΘΥΘΓΥ͂ ΓΔ8]6 [βγβϑ 6 τχ88 πού δβοϊ υἱοὶ τοαυϊγϑα. 

1. Το ἢγϑί οὔ ἐῆθ86 γγαβ 126 ΕἜΛΑΒΤ ΟΕ ΤΕΜΡΕΤΒ, δῃηᾶ ναϑ μοὶ] 
οα {6 ἢγβί δπα βϑοομπά ἄδυβ οὗ {π6 ταοπίῃ ΤΊβυὶ, τυ ΠΟ γ88 {86 σοπι- 
τηθησοηλθηΐ οὗ ἰἢ6 οὗν}} γϑαγ οὗ {86 ΗΘ ΌΓΟΥΒ : {Π]18 ἔδαβί ἀοσινοᾶ 18 

1 ΤῊ 86π86 Οὗ [Π6 “678 ͵ἰ8 ἴπ {1||8 τη διε Ὀ] δίῃ Βῃοιν ὈΥ πὸ [Ο]]οτνίηρ; ραββαρο οὔ 1} 9 
Φαστιραίειη ΤαΑ]τηπὰ : --- “ ὙΓῈΥ 18 1ξ οΔ]16 ἃ [ἢ 6 ΡΙδ66 ΟΥ Ποι86 οἵ ἀγανίηρ ἢ Ὀδοδῦβϑα ΠΌῸΠΙ 
τθη66 ΠΟΥ ἄγαν [86 ΗΟΙΥ ϑρί τ: 88 ἷξ 18. τυτ  θ, Αηᾶ γ6 58}}8}} ἀγανν τγσαῖοῦ τῖτἢ ᾽0Υ ἴοτι 
τΠ6 νν6}1}8 οἵὗὁὨ ϑβαϊναιίοη. ΟἸδὶ συγ ῬΆΣ]Ο]. ἱῃ Ν. ἧς οὐ Φοδη νυἱΐ. 87. 89. [ονδ 
Ιδαϊδῖ,, νοἱ. 11. Ρ. 117. ; 

5 Βρ. ον π᾿ 8 Ιβαϊ δῆ, γο]. 1ϊ. Ρ. 117. ΟΥγ8 δηὰ ΜδηβΒ ΟΟΙΠΤ ΘΠίΑΥΥ οὐ ἐδ6 ΒΙΌ]α, 
Ὃ Δοδη νἱϊ. 87. 

4 Απξς, δυά. 110. νἱῖϊ. 6. 4. 81. Το γτϑδίηθϑβ οὐ ἴπ686 το]οϊοίηρβ, δηὰ ἐποῖρ Βδρρεηΐης 
αὐ νὴ6 (ἴτη6 οἵἉ Υἱπίαρο, Ἰοἃ Τδοίξιιθ ΘΥΓΟΠΘΟΙΒΙΥ͂ ὕο δ ΡροΒΟ {πδὶ 16 96.585 Ἔσο δοσπϑίιοιηθὰ 
ἴο0 βου ἔσο ἰο Βαοοῆυθβ. Ἰδοίὶρ. Ηἰδι. 110. ν. ὃ. δ. (ἴοι. ἰϊ3. Ρ. 268. οαἱξ, ΒΙροηὶ.) 

4 βομυϊχίὶ Αὐοῆϑοὶ. ΗΘΌγ. ΡΡ. 828---826. Βαϊ Απεὶᾳ. ΗΘῦτ. Ρ. 477. Ικοηϊΐ Απεῖᾳ. 
Ἡδοῦτ. ΡΡ. 184, 185. ΤὐριίοοιΒ οὐ ΚΒ, νο]. ἰ. ρ. 964., νοὶ]. ἰϊ. ρῃ. 641] .---643. 1,οιιδά 6} 5 
ῬὨΠοΐοσυδ Ἠοῦτωο- Μίχίμβ, ρ. 295. ΒΘΘΌΒΟΌΓΘ᾽ 5 [ηἰτοὰ. ἴο π6 Νενν Τ ει, (Βρ. Υαισοπ Ὲ 
Τταοῖδ, νο]. 111, Ρῃ, 224, 325.) Ηδγτηοτ᾽β Οὐδεσγνδιίοπε, νοὶ. ἱ. ῥ. 13. 



εαϑὲ 9. Ἐχρίαξίοπ, οΥ ἴαψ 9 Αἰοποηποηξ, 345 

Ὡαθ ἤτουλ {π6 Ὀ]ονίησ οὗἁὨ ἰχσυπιροίβ 1π ἐμ6 ἰδιαρὶθ τι τόσα 18 Δη 
υϑ08] δο]θπγηϊγ. (Νυταῦ. χχὶχ, 1.: 1,6ν. χΧΧΙ. 24.) Οπ {818 ἔοβεϊνναὶ 
1Π6Υ δοδίδϊ πα ἔγοτα 41] ἰδροὺγ (1ωμϑν. χχῆϊ, 26.), ἀηᾶ οἴἴογθᾶ ραγίϊουαῦ 
Βϑουϊῆσοβ ἰο οὐ, Μ ΒΊΟΝ ὅτ ἀοβουιθοᾶ ἴῃ Νυμῦ. χχῖχ, 1---- θ. 

2. Τμο οἴδμοῦ ἔβαδί δ] πἀθ ἰο γϑ8 {π6 ἘΓΛΑΒΤ οὐὁ ΕΈΑΒΤ ΟΕ ΕΧΡΙΑ- 
ΤΙΟΝ, οὐ θΑῪ ΟΕ ΑΤΟΝΕΜΕΈΝΤ; σ ἢ οἢ ΔΥ (δ 678 οὐβοσυθα 88 8 
χαοβ βίσιοί ἔαβί, δβίαϊηϊηρ ἔγοσα 81] βοσν}]6 πγουΐκ, ἰδ κίπρ πὸ 04, δᾶ 
αὐιιοίξίπο ἐλεὶγ δοιῖρ, (1,6ν. χχὶλ, 21--- 80.) ΟΥ̓́ 411 (86 βδουϊῆσοβ οὐ 
ἀαϊμοα Ὦγ [86 Μοβαῖο ἰανν, [86 βϑουϊῆσα οὗ {π6 αἰοῃθιηθηΐ νγ88β {π6 
τηοβύ βοθπλη δηα πηρογίδηϊ: ἴὑ 88 οἴδσθα οὐ {86 ἰθῃί ἀΔΥ οἵ [86 
τοί Τιδτὶ, Ὁ (16 Βιρῇ ῥγίθδὶ δἷοπο, ἔοῦ {16 βὶπβ οὗ (86 σο]9 
ὨΔΠΟΏ. 
“«Ο [818 ἀΔΥ ΟὨΪΥ, ἴῃ (86 ΘΟΌ͵86 οὗὨ [6 γϑαγ, νγγαβϑ {86 Ηἰσῇ ῥτγὶθϑί 

Ῥοτι [64 (0 Θηΐον [116 βαποίυασυ', δηᾶ ποῦ ουθὴ ἰβθὴ πϊβουῦ ἄϊο 
ῬΓΘΡΑγΔοη, υηδον Ραϊῃ οὗ ἀθϑίῃ ; 411 οἴβοσβ θεϊηρ ἐχοϊυοα ἔγομα (6 
{ΔΌΘΓΏΔ616 ἀυτίηρ [86 τΠ0]6 σογθιοηνυ. ([μον. χνὶ, 2. 17.) Ῥγονίουδὶν 
ἰο Ἀ18 Θηίγ 06 Π6 Ὑἷ7ὲβ ἴο ὑγϑβϑὶὶ Ὠἰτηβ6 1 ̓π πταΐου, ἀπά το ρυΐῦ οἡ (86 
ΠΟΙΥ Ἰἴπθη ραγιηθηΐθ, 1} (86 ταῖϊίγα ; δηά (0 Ὀγίηρ 4 γουηρσ ὈΌ]]ΟΟΙς 
ἱπίο ὑπ6 οὐδοῦ βαποίυδυῃ, δη4 ργϑβοηὺ τ θοΐογο {π6 1,ογτὰ ἰο ὃ ἃ βἰῃ- 
οἴσιηρ ἴον Πἰηλβ ΙΓ πὰ [18 Βουβομο ᾶ, ἱποϊυδίηρ (6 ῥγιοδίβ δηᾶ 
μον ῦοθθ, δηα ἃ σὰπι 4180 ἔοσ. ἃ θυγηί-οἴουιηρ. (χυ]. 8. 4.) Ναοχί, 6 
858 0 (ΔΚ ὑπο γουηρ ροδίβ, δἀῃα ργοβθηῦ ἤθη Ὀοίογο {06 Ἰωοχὰ, αἱ 
{86 ἄοοΣ οὗ [π6 ἐΔθογηδοὶθ, ἕο Β6 8. βἰπη- οδσϊηρ ἴου ἔθ 016 οοΏρτο- 
ϑιυύοῃ οὗ [8γ86], δἀῃ!α ἃ σϑμτὰ δἷθδὸ ἴοὸὺ ἃ θυτη-οἴογιησ, (χυ!. 6.) Ηθ 
ἯΑ48 (ῃθη ο οϑδύ ἰοΐϑβ ἀροῦ {86 ὕτο ροδίβ, σβιοῦ οὗὁἨ ποῖ βῃου]α 0 
ΒΑΟΥΒοΘα 48. 8. β᾽ Ὡ-οὔθσϊηρ (0 ἴπ6 1ωοτὰ, δα συ ϊο ἢ βμου]ά Ὀ6 Ἰοὐ ρῸὸ 
ἴου ἃ βοδρο-φοδῦ ᾿πΐο {86 ψ]]ἄοσπθθθ. Αὐΐον (μ18, 6 τῦδϑ ἢγαῖ [0 88011- 
βοΘ {Π6 θυ] οοΚ 89 ἃ β᾽η- οοσῖπρ ἴῸΣ Εἰτηθ61} δηὰ Ἀ18 Πουβομο]α, δηὰᾶ 
ἴ0 ἰβκθ βοιὴϑ οὗ {86 Ὀ]οοα ᾿ἱπΐο {π6 ᾿πΠΠῸΡ ΒδΟΙΌΔΤΥ, βοατγίηρ ἴῃ ἰδ 
Παη ἃ. ΟΘΏΒΟΥ ὙΠ1|Ε ᾿Ἰησοῆβ6 Ὀυτπηΐηρ, Κἰηα]οα δὲ (π6 βδδογοᾷ ἔγα οἡ {Π6 
δἰίδγ, δα ἰοὸ βρυῖηκὶο [Π6 ὈΙ]οοά τι Β18 ΠΏΡΘΥ ὍΡοπ [86 ΤΩ ΟΤΟΥ -86δζ, 
δα Ὀοξοτα ἰΐ, βουθπ ἔπηθθ, ἰο ρυσ ν 1 ἔσομαι {86 ρο!]αἰίου 1 τπὶσαῖ Ὀ6 
ΒΌΡΡοΒθβα ἴο να ὀοπίχδοίοα ἔγομῃ ὮΪ8 81}8 δηα ἐγαηβσυθββι 8 ἼΡΡΑΝ 
186 ργθοθάϊηρ γϑᾶσ. Ηδ γγχὰβ ἴθ ἰὸ βϑουϊῆοο {Π δ] οὐνοα ροαί ἴῸ 
116 δῖπδ οὗ [86 Ὑ801]6 παίλοῃ, δπᾶ ἰο δπίοσ [86 'ἴπῆοσ ΒΠΟΙΌΔΥΥ 8 βοοοηάᾶ 
Εἶπη6, 8ῃη4 [0 ΒΡΥΪΏΚΙ6 1Ὁ 1} Ὀ]οοα 88 Ὀοΐοσθ, ἴο ρυγην Ὁ ἴγοτῃ {Π6 
ῬοΙ]υὐΐουῃ οὗ {86 ῬΘοΟρ θ᾽ Β 81:8 δπα ἰσχϑηβρυθθβι ἢ 8 οἵ ἰῃ6 ΓΟΥΘΡΟΙΗΡ 68. 
Αἴον πῖον, Β6 88 ἰ0 ΡυΓΗΥ, ἴῃ {|κ6 πλϑηποῖ, (Π6 ἰΔΌδγηδοὶθ δηα [Π6 
Δ]Ασ. Ηρ ναϑ ποχύ ἴο γὴν ἴΠ6 ᾿νε ροδῖ, δπα ἰαὺ Ῥοίδ Πῖβ δηᾶβ 
ὍΡΟΝ 18 Β6δα, δηαἃ δομθβ8 οὐδὲ Ὠΐπι 411} [86 1π|α 1168, ὑΓΔΉΒΟΎΘΒΘΙΟΏ8, 
δηα β'ηβ οὗ (μ6 ομ]άγθη οὗ [ϑγαοὶ, ρυϊσ ποθὴ Ὡρομ ἰδ6 μοδᾶ οὗ 
[86 μοδί, δπὰ {μ6ῃ ἰο βοπά ἰν1πὶ δύγαυ ὈΥ 116 πὰ οὗ ἃ Ε΄ ὈΟΥβο. ᾿πίο 
Πα ἩΠΑΘΓΏΘΒ9, ἰο ὈΘΆΓ ΑΎΓΑΥ ὉΡΟῚ [πὶ 411} {Π6Ὶ1} Ἰπιαυϊ68 ἴο ἃ ἰδπά 
οὗ βεαραγαϊίοῃ, τ μοσα (ΠΟΥ βῃμου]ὰ θ6 τϑιμθιηθογθα ΠῸ τροσθ. Αἰΐοχ 
{818 αἰομοιημδπὶ 6 νγαϑ [ο ρΡαΐ οἸ᾽ ἢ18 ᾿πθη ραγγχθηΐθ, απ ἰθᾶνθ {6 τὴ 
ἦπ {Ππ6 βαποίπασυ, δηᾶ ἴο τγϑϑἢ ΠἸΠι8617 ασαΐη ἰπ τγαῦθυ, δη ραῦ οι ἢΪ8 
δ] ραϊτηθηίβ; δηᾶ ἰμθη ἴο οἴεσ θυγηύ- οἰ υῖπρβ ἔογ Ἰπλ86}} δηᾶ ἔοτ 
{16 ῬΘΟρῖθ, δὲ {86 δυθηΐπρ ββουϊῆσθ. (1μον. χυΐ. 8---.-.28.)}) ΤΠ6 τοῖο 

) Ὑ͵Πεη τῃ6 ἰΔδοτηβοῖὶθ τγῶδ ἰο δ6 τοιποναὰ, δῃὰ βοὶ Ὦρ δῴδίῃ, {πὸ ἱπῦου βιποίμαγυ παϊρῆὶ 
ΒΑἴς]γ7 Ὀὰ επίετοά, Ὀαΐ ποῖ δὲ ΟἿΟΣ ἐ{Ππ|68. , 



846 ϑαογεὰ Τίηιος απ ϑεαδοης οὐδεγυεά ὃν ἐλε «ἴσιο. 

οὗ {18 Ῥγοδθαθθ δϑοὴβ [0 6 Τγρῖοδὶ οὐ ργοδρυγαῖϊνα οὗ {πὸ ἀ 
εἰοπδω πὶ ἴο Ὀ6 πιϑάθ ὉΓ ἐφ δβἰπβ οὗ εἰς ὁ μοιο σοῦ Ὀγ Ἵν ι 
ΟἸγῖδι, ἐλ ἰσὴ ργίδδέ οΥΓ οὐΐ᾽' ρ»γοζεδείοη (Η 6Ὁ. 1.1. 1.)}, δῃᾷ ἃ τοιμδγῖ- 
8016 ΔΙΔΙΟΡῪ ἰδογοῦο ΤΑΥ͂ 6 ἰγδοθά ἴῃ (86 οουγδθ οὗ οὔὖῦ [μοΣἀἘ 
ΤΑΙ ἰθίσυ. Ηδ Ῥορδὴ 1Ὁ 1 ΡΟΓΒΟΏΔΙ ρυτβολίίομ αὖ μῖ8 θαρίδηι, ἔο 
7ωϊπί αἷϊ Ἰοραὶ τἱρλέεοιδποε8. (Μαῖι. 11. 18----16.)}) Τηηπηοάϊαίο! Υ αἴθ 
ἢ18 θαρίΐδια, 6 τνδϑ 16, Ὀγζ [ὴ6 τππρυ]866 οὗ {6 ΗΟΙῪ ὥριβιτ, ᾿πίο 
1.6 τ] ΘΥΠ688, 85 πὸ τὰ ΗΝ ἡτην ὙΓΠῸ δον αἰοαν ΟὩ7 ἱη) γηι 65, 
απά οαγτίοά ΟΥΓ ΟἿ᾽ αἴδεαδεα. (188. 1111. 4---α, ; Μαίί, νὴ]. 17.) Ιπηπλ6- 
ἀϊδίου Ὀοΐογο [ἷ8 οσυοιχίοη, ἠδ ισα8 αὐ[οίεα, ἀὐιὰ δὲς ϑοιὶ τσα8 6ε:- 
οφϑαϊέηισ δογτοιομὶ μπίο ἀεαίλ, ποτὶ ἢΘ χὰ 10 Ὀ6 τηδαβ ἃ βἰη-οἤδοσίησ 
π|κὸ ἦο Δ] οὐξοά σοαὺ (6). χὶ. 12. ; 188. 111}, 7.; Μαιι, χχν]. 38. ; 
2 Οον. ν. 21.; ΗΘ}. 1. 8.); δῃὰ λὼ δισεαΐ, αϑ σγεαΐ ἄγορς 9 δίοοά, 
“αϊϊπο ἰο ἐλ στοιπά, φοττεβροπάθα ἰο {86 βρυϊπκ]ηρ οὗ ὑμ6 τηθγου- 
βοαὺ (1υΚα χχιὶ. 44.): δπὰ στ θθῃ, 0 Ργθρᾶγα ἴογ {Π6 ββουιῆςθ οὗἉ ἢϊπὶ- 
Β6 1, δ6 οοπβοογαίβα ΕἸ πη86 1 1 Ῥσάγοῦ ἰοὸ αοἄ (Φομη χνυὶ!. 1---ὅ. ; 
Μαῖι. χχνὶ. 39---46.); δὰ ἴθ ῥγαυϑα ἴῸγ Ὦΐβ μβουβθῇῃο]ά, ἢΐβ ἀροβί]θβ, 
δηα ἀϊἸδοῖρ] 68 (ϑοδη χυὶ!. θ---9.), ἀπὰ ῸΣ 4}1} διΐαγο 6] ον σβ οὴ αΐπὶ 
Ὀγ {πρὶν Ῥγαδομίηρ, (Φόομη χνῇ. 20---26.) Ηδ γυϊΐϊ οὔ Η΄]6 ρψαττηθπίβ 
δῷ 18 ογυοιῆχιου, ἤθη ἢ6 Ὀθοδπμθ {86 δ᾽π-οὔοσιηρ (Ββα]. χχὶ! 18. ; 
οΠη χὶχ. 28, 24.}); δῃά, 89 ΟΌΥ βρισίτυδ] Βῖρἢ ῥστιθβί, δϑηίογθα ομοθ ΓῸΓ 
8}} πο {π6 τηοϑὲ ΠΟΙῪ ρἷδοθ, βθδυθῃ, ἴο τ κ6 Ἰη ογοθδϑίοι τσ ἢ αοα 
ἴον 411 18 {1 ΠῚ] [Ὁ] ονσοσβ. (ΗΘ. νἱῖ. 24---28., 1χ. 7---16.) ῥο 
αἰοα [γ᾽ οἱ εἴπδ, απά γτοδ6 αφαΐπ 707 ΟἿ 7μϑεϊποαίίοη."} (Βοπι. ἰν. 26.) 

ΨΙΠ1:. Βοδίάοβ 86 δῆπυδὶ ἔδδίνγα β δῦονο ἀδθβουιοᾶ, εἶα “6τῦὺῦϑ 1ῃ 
Ιαΐδυ {Πππ|68 Ἰηἰγοἀυσοά ΒΟΥ ΓᾺ] ἴαϑί δη δαδύ ἀδγβ ἴῃ δἀάϊέιοπ ἴο {Πο59 
Ἰπβυϊξα οα Ὀγ Μοβθοβ. 76 ὕπνο ρῥγϊῃοῖραὶ ἔδϑίϊνα δ οὗ {π|8 Κἰπὰ τ ΓΘ 
ἴπ6 Εδαδῦ οὗ Ῥυτίμα, δῃὰ (μαΐ οὗ ἰμὰ6 Τοαϊολίίοι οἵ (86 ϑοοοπά 
ΤοΡ]ο6. 

1. ΤΠ6 ΕἜΑΒΤ ΟΕ ΡΌΕΙΜ, οἵ οὗ Ζοΐβ, 88 ἴπ6 πογὰ βρη ῆθθ, 18 
φοἰοταϊθα οὐ π6 ἔουσίθθπεἢ δα β θθηί ἄδγβ οὗ {μ6 τοί οὗ Αἀδῦ 
(ον οὗ γ8- Αὐδὺ 16 10 Ὀ6 8ῃ ᾿πύθγ δ ΥΎ γ681}), ἴῃ Θοιητηθιηογαίϊοη οὔ ἐμ 6 
γον] θη 8] ἀθνογαποα οἱ {86 6 νγ8 ἴγοτι {Π6 οΥι6] δ οὶ πο η8 οἷ 
Ἡδηαη, τὸ μδᾷ ρῥγοουγοά δὴ οαϊοΐ ἔγοηῃ Αὐΐδχογχοβ ἰο οχίϊγραῦβθ 
ἴμουχ. (80. 111,---ἰχ.) Οτ (18 οοοαβίοι (88 οπίγα Ὀοοῖ οὗ βίον 18 
Τοδα ἴῃ {πΠ6 ϑγῃδροριιθθ οὗ {86 τηοάσγῃ «6078, ποῦ ουὐ οὗ ἃ ρῥυγὶπίρα 
ΘΟΡΥ, Ρυΐ ἴτοπι ἃ το} τ ἰοῦ σΌΠΟΓΆ Υ οοπίδιηβ (1.18 ὈοοΪς αἰοπθ. ΑἹ] 
678, οὗἨ ὈοΟΙ᾿ ΒΟ6ΧΘΒ, δηα οὗἩἨ ΘΥΘΙΎ 806, ὙὙῆο 8Γ6 80 ]6 ἴο αἰδόπά, ΔΓ 
Γοαυϊγοα ἰο οοτηο ἴο {μπὶ8 ἔδαϑῦ δπὰ (0 70 1ὴ [Π6 τοδάϊησ, ἴου [86 ὈοῦοΣ 
Ῥγοβοσνδίδοη οὗ [Π6 ΤΘΙΏΟΣΥ οὗ {Π18 Ἰτπηροτγίαπί ἴδοί. 6 {Π6 ΤῸ]]} ἰδ 
πη] 464, (86 ομασαη ΟΥ̓ ΤΟΔἍΘΥ 84γ8, ““ Β]οββοα 6 Οοά, (6 Κίηρ οὗ 
186 νοῦ]ά, σψὶϊο παι βδηοι θα τι8 ὈΥ 818 ργϑοθρίβ, δῃὰ οοταταβηαθα 8 
ἴο τοεδᾶ {86 ΜορΊ ΔΒ  ἘΒ]οββοὰ 6 (ἀοά, ψῇο 1π ἰδοβα ἀἄδγβ πογκοᾶ 
ΧΩΪΓΔΟΪ65 [ῸΣ οὐν ἔλίμουβ." ΑΒ οἷξϊοθη 838 {π6 ἤδη οὗ Ηδιδῃ σοΟΌΓΒ, 

Δ Ὅτ. Ηδ]65᾽ 6 Απαϊγβίβ, νο]. ἰϊ. ὈοοῖΚ ἱ. ῬΡ. 3974. 276. β'6θ 8150 Φοηπίηρδβ Ψον δὴ ΑἸ- 
τα εἶθ, Ὀοοὶς 11}, οἢ, Υἱ, ΑἸῦοτ, [ηδὲ. Ηδογηι. Ψ εἰ, Τόδῖ. ἴοι. ὃ. ΡΡ. 174---176. ΤΑρδεΐοοι Β 
Ὕγουϊε, νοὶ], ἱ. Ρρ. 961, 962. Ἐ]απάϊ Απίᾳ. ΗΘΌτ. ῬΡ. 491. εὐ δες. ϑι δ] σὶϊ Διιοπθοὶ. 
Ἡδῦτ. ΡΡ. 328---8334, Τῆο ὑγρίοδὶ γϑίογοησθ οὗ [Π0 βδογὶ ἔσο οὔγε οἡ 1}}8 ἀδῪ 18 ἀἰδοιιδδοὰ 
δ᾽ οοηῃδίἀογα υἷα Ἰοηρστῃ Ὁ. ἮΥ τἰσῖυ8, ἄς (ἔοη. Ἑαᾳαὰά. [δ. ἱν. α. 6, οΥ νοὶ]. ἰΐ. Ῥῃ. 218----281. 
οἵ ἴδ6 Ἐπ, δὴ τγαπαϊ τίου. Οπ ἴπ6 τηβῆηθῦ ἰἢ ΠΟ 1018 ἴλϑὲ 18 Οὐθοσ νϑα ὈῪ {πὸ τηοάοσῃ 
Φοιν5, 8.00 ΑἸΙοπΒ Μοάοσῃ Ψυἀδίδη), ΡΡ. 391---.590. ' 
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τ(δ6 τ ΠΟΘ οοηρτοραίίοι οἷαρ ὑποὶν Βαπᾶβ, βίδιηρ σπῖτι {μοῖν ἔδοῖ, δὰ 
Θχοϊδϊμα, “[μοὐ 18 βαπγ6 6 Ὀϊοϊϊοα ουὐὐ ΜΑΥ ἰπ6 ΤροιποσΥ οὗ {ἢ6 
σ]οκοα τοῦ ἢ ὙΤῊΘ Ομ] άγθη δὖ [86 βαπλθ {ἰτὴθ ἢ188, δπα βίγκο Ιου] Υ 
οὐ (π6 ἔοστωϑθ τῖῖα [016 πτοοάθη Πδιηπηθυβ ταδθ ΤῸ {ῃ6 ρυγροβα. 
ὝΒοη [6 ΤΟΔΑΘΥ ΘΟΙΏΘ68 [0 {π6 βουβθηίῃ, οραι, δρα πίπίμῃ οΠαρίδσβ, 
ὙΠ 6Γ6 {Π6 παπλ68 οἵ Ηδυμδη ΒΒ ἴδῃ 8018 ΟΟΟΌΓ, 6 Ῥσοποῦηςσθθ ἔμθτὰ ψ ἢ 
σήτολῦ ΤἈΡΙΟΠΥ, δηα 15 ὁπ6 Ὀγοαίδ, ἴο ᾿πέϊηγαΐα {πδὺ [ΠΟΥ τ ΟΓο 4} 
δδαηροᾶ, 8πα Ἔοχριγοά 1ὰ {86 δλπη6 τηομγθηΐ, [ΠΏ τηοβύ τηβη βθοῦρίβ απ 
οὐϊθοπδ οὗ {π6 Ὀοοῖϊς οὗ Εἰβίμον, {86 ὕθῃ παπγθ8 οοπίαϊ πο ἴῃ {86 οἢδρ- 
ἴοτα ᾿υβὺ τθηομοα 816 τι τίθη ὉΠΟΥ͂ οδοῖ οἴμοῦ ἴῃ ἰδ 1168, ΠΟ 
οἴμοσς ποσὰ Ὀοΐηρ' οΘοπηροίθα 1 {Π θη], ἴῃ ΟΥ̓ ΘΥ ἴο Ἔχ: 10 {Π6 ΔΉΠΟΥ 
πη τ ΒΙΟΒ ΤΠΘΥῪ ἡ ΓΘ Ὠδηροά, Υ]Ζ. ΟἿ 8 ΡΟ]6 ΝΥ οὐ 118, (μδῖ 18, Βονθηίγ- 
ἤν ἔδοῦ μισῇ ; ϑβδοὶ οὗ 186 Ὀγοΐμογθ θῖν ἱτημηθαϊαύθὶ Υ βυβροπαοά, 
16 ομ6 Ὁπάοῦ {Π6 οΟἴ6Γ, ἴΏ ὁπ ρεγρθηαϊουϊαν μ6. Αὐ {118 ἔδϑεϊναὶ 
ἈΪΓῺΒ ΔΥῸ σίνθη ἴο [Π6 ῬΟΟἵΙ͂, Δπα [γ6 48 δηά τοϊαῦνϑθ βεμα ργοβθηΐϑ ἴοὸ 
680} οἰποσ Τὰ Ὀρτοδυουβθ ἔριν "0168, τ οι ἔΟΣΤΏΘΥΥ ἴοΟΪΚ ΗΪδοθ 
οὐ {86 ὑτοὸ ἀδγβ οὗ ΌΤΙ), ΑΓΘ ὯῸ ἰΟΠΡῸΓ Ὀγαοίϊβοα. 

2. ΤΊ ΒΈΛΒΤ ΟΕ ΘΕΡΙΟΑΤΙΟΝ (πηοθηθοποά ἴῃ Ψοἢηῃ χ. 22.) νγ78 
ἐπα ςυιξοα Ὀγ Ψυἀδ8 Μδοολθθοιδ, ἴῃ ᾿μ! αίοη οὗ Πο86 Ὀν ϑοϊοιπου δηά 
ἘΖτα, 88 ἃ σταίθ] ταθολογιαὶ οὗ ἐμ οἱθδηβίηρ οὗ {π6 βοοοῃᾷ ἰθῃρ]6 
δηα 4]ἴΔγ, δου (Π6Ὺ Πα θθθη ῥγοίβηρα ΕΥ̓͂ Απθοομυβ ΕΡΙΡἤδΔΏ68. 
(1 Μδος. ἱν. δ2---ὅ9.) [Ὁ οοϊηπιοπορᾶ οὐ 186 ὑπθηίγ- ἢ οὗὨ τΠ6 
τοί ΟἸδίθυ, οοττοβρομαϊηρ τι οἷν ΠΘΟοηθ Γ, δπα ἰαβίθα οἰσμῦ 
ἄλγε. ΤῊ δοῦναι νγὰϑ αἰδὸ οδ᾽]ϑᾶ {π6 Ταδὲ οΥΓ ἰσλίβ, Ὀθόδυδα {16 
ἐν 1Πυπϊηαἰοα {Π6ῚΣ ΒουΒ68 ἴῃ ὑθβι πο πΥ οἱ {ΠΘῚΓ ΟΥ̓ δα ρ δά μθ88 
ΟὨ [818 γΘΥῪ ᾿προγίϑηῦ οοολδίοη."Σ ἘΠ6 Ὑ016 οὗὨ {πΠ18 ἴδαβί γγαϑ βρϑηξβ 
ἴῃ Βιπρσὶπηρ ἈΥΤΏΏΒ, Οἴου ηρ᾽ ΒΟΥ 668, Δηα ΘΥΘΙῪ ἱπἰπα οὗ ἀλνογβῖοι ὃ : 10 
Ὑ88 ΟΟἸο ταῦθα 1 τυ ΒΟΙΘΙΩΒΙΥ ἰῃ (Π6 ὕπι6 οὗἁ Φοβορῃυβ. 

Βοδιἄθβ (686 ἔντγο ἰδδίϊναὶθ, γ Ηπα βϑνθσαὰὶ οἰοὺβ ᾿ποὶ ΠΙΆ ΠΥ 
το Ποποά ἴῃ ἴδε Ο]α Τοδβίδιμθηΐ, 88 Ὀθῖπρ ορβογυθα ὈΥ͂ 186 96 )}8 ἴῃ 
Ἰαίδσ αρϑδβ, ἱβουρᾷ ποῖ δρροϊμίθα ὃγ Μοβθβ. ὅυομ δτὸ {86 [λδὺ οὔμ6 
ἔουτί ταοπίῃ, ου δοοουηΐ οὗ [86 ἰακίῃρ οὔ Θγιβαίθια Ὀγ {π6 ΟΠ] ἀξβϑῃ8 
(ὅ6ἐ. 11. 6, 7.); [86 ἴλϑι οἵ 86 Β{0{}Δ τιοηίῃ, ου δοοουπῦ οὗ {ποῖγ Ὀυγπη- 
1πρ᾽ [86 ἴδμπιρ}6 δηα οἷἷγ (2 Εῖηρβ χχν. 8.); δηὰ {μδῖ οἵ {π6 βευϑηίῃ 
τοί, οα δοοοπηΐ οὗ {πΠ6 τοῦτον οὗ Οδάδι δὰ (2 Ειηρε χχν. 26.): 
δά (ἢ6 ποῦ οὗὨἨ [86 θαι τοητ, θὰ ἴ8δ0 ΒΑΌΥ]οΟπίδη ΔΓΊΩΥ ΟΟΙ- 
τηθηποϑα {μ6 βίορα οὗ “ογυϑαίθια. (6 σ. 111, 4.) ΑἸ] {8686 ἰαδβίθ δ. 
δπυτηοταίθα ἱοροϑίμον ἴῃ Ζθοϊ. ν111. 19. ; δηά [ο {Π6πὲ γ76 ΤΩΔΥ, Ρϑύθδρθ, 
ἐἀἃ τ86 “γίορλογία, οὐ [εδϑὺ οὗ ποοα-οἴἶδσιηρ, θη ὑΠ6 ροορὶο Ὀγουρσμύ 
δηα οἴἶκἑτοά ἰατρθ αὐπηι168 οὗἨ ποοά ἔοσ {86 τιδὸ οὗ {π6 δία: 10 18 
ΒΌΡΡΟΒΘα ἴἰο μανὸ Ὀδθη σο]γαῦθα 1 {Ππ6 {1π|6 οὗ ΝΟΒομλΔἢ (χ. 34. ΧΙ]. 
31.) 16 .ΟΒ6 Ὀσϑῖβθβ, οα {μιὶ8 ὁοοδδίοι, [86 «6078 ἰΑΓΘ ΘΙΥ δχραίαθα, 
δηἃ ταϊαίθα βϑύθῦαὶ πόομαθγ} (4168 ΘΟΠΟΟτὩρ ᾿ΐτη δπαὰ {π6 ἢτο 
᾿σμίοα ἀροὰ {86 αἰΐατ. (2 Μαδοο. 1. 18--- 22.) ΝΊπθ ἀδὺβ Ὑ6Γ6 8ρ- 
Ῥγοργιαίδά ο (818 ἔδϑίϊναὶ, υἱζ. Τηὸ 1βὲ οὗ Νιβδῃ, {μ6 201} οὗ 

Δ Βυχίοτῇ ἀθ ϑγυγπαρος. Φδυὰ. σαρ. 29. ΙΚορ. Απιίᾳ. ΗἩθογ. ΡΡ. 886---8388. ΟΠ ]ΖΙΐ 
ΑὐΌΒ 0]. ΗδΌΣ. ὑΡ. 884, 335. ΑἸ]6 πη 5 Μοάογι υμαΐδτη, Ρ. 405. Ὦγ. ΟἸδγκοῖ Οοπιπιθῃ- 
ΦΆΓΤΥ ΟἹ ἘΙΒΟΥ, 

2. Φόϑορδαβ, Απὶ, Φυά. 110. χΙϊ. ς. 7. 88 6, 7. 
8. ΘΠ ΌΪΖ! Λτοῆο]. Ἡδφῦτ. Ῥρ. 885, 336. ΤΑπιγ, γὸ]. ἱ, ἢ. 186. Τὐρη ον 5 ἤοσκα, 

γοὶ. 1, ΡΡ. 246. 979., νοὶ. ἱϊ. ΡΡ. 576, 1038. 1039. Πεϊαπάϊ ΔΑπιᾳ. ΗΘὈΓ. ῥ. 694. 



348 ϑαεογοά Τῆπιος απὰ ϑεαϑοη5 οὐδεγυρὰ ὃν ἐδ «ειοϑ. 

ΠαττηυΖ, {86 δίῃ, 78, ΤΟΙ, 1δίδ, δα 20, οὗ ΑΡ, ἐμ6 2018 οὗ Ε1ὰ], 
δα (Π6 18εἰ οὗ Τοθοίμ, 

ΙΧ, Το ργθοθαϊηρ ἀγὸ [86 οἰϊοῦ δθμυδὶ ἔδβεϊναβ ποίοθα ἴῃ (ἢ 
βαογοὰ Ὑ τι ηρβ, {πᾶ ἀγὸ ρδυου αυγ ἀθβοσυῖησ οὗ δἰθηοι : [88 
ονγ8 δνο νΑΥΟΌΒ ΟἾΠΟΥΒ ΟὗὨ ΙΟΤ6 Τηοάθγῃ ᾿πδιϊλυ 1οη, τ ΒΙΟἢ ἀγ6 ὮΘΓΘ 
ἀοϑιρη α]γ οταϊ θα. Υ 6 {πογοῖοσθ ργοοθθα ἰο ποίδοθ (8088 δχύγζδου- 
ἀἰηδτΥ ζοβναὶβ μ]οῖ ΤῸ ΓΘ ΟὨΪῪ οΟἰὈγαϊθα Δ (86 ΤΘΟΌΣΥΘΩΟΘ οὗ 8 
σοΥίϑ ἢ ΠΩ ΟΥ οὗ γ6Ά78. ; 

1. Τα ἤχει οὗ {8686 ψαϑ ἴ 6 ΘΑΒΒΑΤΙΟΑΙ, ΥΕΑΒ. ΒΕῸΣ, 88 {89 
βουθηίῃ ἀδΥ οὗ ἐμ ὑγϑαὶς νγαβ Θοῃβθογαϊθα 88 ἃ ὅδ οἵ τϑϑὺ ἰο τῶϑδῃ δά 
Ῥυοαδβί, 80 {Π18 σᾷγο σοϑὺ 10 {86 ἰδῃά ; ψΒῖοῖ, ἀυγιηρ 118 ΘΟΠΠΠΌΒΠΟΘ, 
γγ88 ἰο [16 [4]1|οὐν, δᾶ [μ6 ““ Βα θα ι οὗ [86 Ἰαπά,7 ΟΥ 118 Βροπίδηθουβ 
ΡῬγοάιποο, γγ1ἃ8 ἀοαϊοαίθα ο ομαυι Δ Ὁ]6 868, ἰο Ὀ6 Θη)ογοα ὈΥ {μ6 86 γ- 
νηΐ οὗ {86 ἔδυ, ὈΥ [86 ψαγ-ἰΥ Πρ ΒΙΣΔΏΡΟΙ, δηα ὈΥ ({6 οδἰ16. 
[,ον. χχνυ. 1---Ἴ. ; Εἰχοα, χχῖ. 11.) ΤῊ8 νγα8 αἰϑὸ (86 γϑᾶῦ οὗ σϑίθαβϑ 
ΤῸΠλ ῬΟΓΒΟΙΔΆΪ Βδυοῦυ (ΕἸΧοά, χχὶ. 2.), 88 γ76}] 88 οἵ {πὸ σϑσωϊββίοῃ οὗ 
ἀορ5, (Θθαΐ. χνυ. 1, 2.) Βδδυβοῦτθ 189 οὗ ορἱπῖοπ ἐμαὶ {π6 γοαυθηΐ 
ταθηύϊοι τηϑθ ἰὴ {πΠ6 Νὸνν Τοβίδιμθηΐ οὗ {Π|6 Σϑιῃιββίοῃ οἵ δ: 8 18 ἴο Ὀ6 
ππαογβίοοα 88 δῃ δἰ βίο ἰὸ {86 βαρ δίϊοαὶ γϑθᾶγ. [ἢ ογάδ ἴἰο σιλγά 
δρδἰηδύ δηλῖηθ οπ {8 δῃά {Π0 Θηβαΐηρ' γθᾶρ, (ἀὐοὰ νγα8 ρυβοϊ ουβΙΥ 
Ῥἰοδβοά ἴὸ Ὀγουλῖ86 ἃ {Π1|Ρ16 Ῥγοάυοθ οὗ [86 Ἰδπ48 προ ὑΠ6 βιχί γ6 ΑΓ, 
Βυποϊοηῦ [0 ΒΌΡΡΙΥ (δ ᾿ππαριίαηΐθ {1} {86 ἴγυϊ!β οσ παῦνϑδί βουσῃ 1π 
{86 εἰσι γον 6 Σὰ Τρ. (μον. χχυ. 2--- 22.) ΤῊ]Β νγ88 ἃ δι ὩρΌΪΑΓ 
Ἰηδυϊαοη, ΡΘΟΌ] ΔΓ ἴο ἃ {πθοόσζαου. Αἀπᾶ {86 Ὀχϑδοὶ οὗ 1 γγᾶϑ διηοπρ' 
[Π6 παίλομαὶ 8ὶπ8 ἐπα οοοδϑίομθα {Π6 οαρανν, ὑμαΐ ἐδε ἰαπά πιϊσλέ 
Θηον ἦεν δαῦδαιδ, οἵ σ Ἀ]ο ἢ} 1 μδΔα Ὀθοη ἀοίται οα ὈΥ (86 το Ὀ6]]οη οὗ 
[86 Ἰμαθιδηΐθβ.2 (μον. χχυϊ. 84. ; 2 (τοη. χχχνὶ. 21.) 

2. Το ΦῦυΒΙ:ῈΕ νγδβ ἃ ἸΏΟΓΘ ΒΟ]θτὴμ βαὈρδίοαὶ γὙϑαγ, Π6]4 ΘΥΟΥΥ 
Βου ΩΤ ΒΑ [108] γον, (μαῦ 15, δὲ (Π6 6πᾷ οὗ ΘΥ̓ΟΥΥ͂ ΓΟΓΙΥ -ὨἶΠ6 ὙΘΆΓΒ, 
οΥ {6 ΕΘ ίἢ ουγτοηῦ γϑαγ. (μον. χχν. 8---10.) (Οοποογηϊηρ [9 
ΟὑὙτΟΪΟΡῪ οὗ τπ6 ΗΘ τον νογα 2οδοῖ ( ἤθθοα ΟἿΣ 100 1166 18 ἀοΥγ 64) 
ἸοδΓΠΘα ΤἸλΘἢ 81.Θ ὈΥ ΠΟ Ι68η8 ρτϑοᾶ; {π6 τηοβὲ ργόῦβϑθὶα οὗ {{π686 
οομῆἔϊοίηρ ΟΡ᾿ Ὠΐοη8 18 (μαὐ οὗ Οδἰταοί, σῆο ἀδάποοβ 1 ἔγομῃ {86 Ηδ6- 
Ὀγον νου λοδὲϊ, ἴο γ6 0811, οΥἩ Ὀτηρ Ὀ80 1. ; Ὀδοδυβα οβίδίθβ, ὅζο. {μδὲ 
δὰ Ὀδθη δἰ ϑηδίρα σοῦ ἴπθπ Ὀτουρμῦ Ὀδοὶς ἰο {Π6ῚΣ ΟΥ̓ 1Π 8] ΟὝΠΘΓΕ. 
ΘΙ ΟἾ ΔΡΡΘΟΆΓΒ ἴο αν θθθπ {π6 τηρδηϊπρ οὗ {Π6 νοχά, 88 υηάογδίοοα 
Ὀγ ἴπ6 δοερίυδριηῦ ἐγδηβϑίδίοσβ, τ 8ὸ τοηάοὺ ἰμ6 Ηθῦτον ποσὰ ἡοδοὶ ὈΥ͂ 
αφεσι», τολιΐδδιοπ, δια ὈΥ̓͂ οΒΕΡ 18, 80 Βαγ8 (Πδϊ ᾿ΐ βιρῃϊδοα Ἰδοτὶγ.5 

ΤῊηθ ἰοβῦνγαὶ σοι ηοθα οἢ {86 ἰδηΐῃ ἀΑΥ οὗἁὨ {Π6 τηοηίῇῃ ΤΊΒΥΙ, ἴῃ 
{πὸ δνθηϊηρ οὗ {Π6 ἄδγ οὗ δἰοποιηθηΐ (μον. χχυ. 9.}): ἃ {ππ|6, ΒΊΒΒΟΡ 
ῬαΐοΚ ΓΟ ΆΓΚΒ, ῬΘΟΌ ΠΑΡ γ76}1 ομοβθη, 88 86 ὁ 68 σουἹα Ὀ6 ὈοίῦοΣ 
ἀϊεβροβϑά ἰο ἔογρῖνεα {πεῖν Ὀγθίσθῃ {μοὶγ ἀθθίβ βθηῃ [Β6Υ μαα Β6δῃ 1πὶ- 
ΡΙογῖησ ράγάοη οὗ (ὐοα ἴον {Π6}} οσσῃ ὑγδηβστοβδίομβ. [{ νγαὰ8 ργοοϊ αἰπχϑα 
Ὀγ {86 βουπά οὗ ἰγυπιροῦ {πτουρμουῦ [86 ὙΠ0]6 ἰδ, οὐ ἐδ ρστοδὺ δ Ὺ 

1 ΘΒ Ϊ ἱὶ Αὐο ϑοῖ, ΗἩθΌτ. Ρ. 816. ῬΙοιοί, Απεᾳ. δαάαίᾳῃο8, Ρ. 37. (ὙΠοοϊορίο ΟὨτέ- 
Ἂἴθηη6, ἴοπι. 111.) 

5. ΒΒ 2 Αὐοδθοοὶ. ΗΘΌγ, ρΡ. 8387---3839ς,. ΜῈςἢΔοὶ 8 8 ΟΟτ πιο Ασῖθδ, γο]. ἱ. ῬΡ. 8387. εἰ 
ϑεηᾳ. ἰκυδάοῃ, ῬῃΠΠοΙ. Ηοῦγ. Μἰχί, Ρ. 807. Ἐοίδηβ Απιίῳ. Ηδθγ. Ρ. 524. 1... Ηα]6 5 8 
ΑΠΔΙγ 88, νοὶ. ἱϊ, θοοΚ ἱ. Ῥ. 278. Βοδυβοῦγο δηὰ 1 Επίδληϊ, ἰη Βρ. Ἦ δἰϑοη᾽" Τυβϑδοίδ, γοἱ]. ἰἰὶ, 
Ῥ. 124. Φοπηίηρθ᾽β 76 νδἢ Απεᾳ. ὈοΟΚ {ἰ]. οἷ. 9. 

5. Απὶ, Δυά, 11}. (ϊ. ο.. 12. 8 8. 
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οὗ αἰοποιχθηΐ. ΑΚ] ἀθθὶβ γοσὸ ὕο Ὀ6 οδῃο]]ϑᾶ ; 81] βίανϑ οὐ σαρίϊν68 
ὍΤΙ ἴο 6 τοθαβθά, Εὔνθη ἰἤοβ σψὸ δα νοϊι μία τ] το παυϊθῃοα 
τοῖν ἔγϑϑάοιῃ δὖ (πΠ6 δπᾶ οὗἁ {π6ὶγ βὶχ γϑαγβ᾽ βουυΐϊοθ, δῃα ψ 086 6818 
Ἠδὰ Ὀδθα Ὀοτγοα 1 (οἰκο οὐἉ {86} Ῥογροίιδὶ βοσυϊυαβ, σα ἰὸ Ὀθ 
Ἰιθογαῖθα δἱ {86 }..}01166 : ἴον [Π 6} (ΠΥ γ6ΓΘ ἴο »γοοϊαΐηι ἰδεγίψ ἑλγοισὴ- 
οαὲ αἷϊ ἐδλε ἰαπά, πηΐο αἰΐ ἐδε ἱπλαδίξαπίε ἐλεγοοί, (1μ6ν. χχυ. 10.) Εὰτγ- 
{δον ἴῃ 1818 γοδγ 811 ϑδίδίθα ἰμδί μδα θθϑη βοϊά, τονογίβα ἴο {πεῖν οὐ - 
πα] ργορυιθύοσβ, οσ [0 {86 ἔλῃ}11168 ἰο Ὑ ΒΟ ἘΠΟῪ Βα οΥἹρίηδ!]}γ θ6- 
ἫΡ . {Τ}18 ρῥγον 80. γγ88 τηϑᾶθ, ὑπαῦ πῸ δι βου! μ6 ἰοίδ! ΠΥ 
τυϊηοα, δηα ἀοοτηθδα ἴο ρεγρϑίιαὶ ρονογίυ : ἴοσ {Π6 ἔδγαυ οϑίαίθ οου]ά 
ποῦ Ὀ6 Δ]16πδῖθα ῸΣ ἃ ἸΟΠΡῸΣ ρογιοά {88} ΠΥ γεασθ. μα νϑ]ὰθ δαπὰ 
ῬΌΓΟΒΑΒΘΟ-ΙΏΩΟΠΘΥ οὗ οβίδίθβ {πογθίογο αἰ πηἱἸβῃθα ἴῃ ῥχοροχίίοι ἴο {86 
ὩΘΆΓ ΔΡΡσοδοῖ οὗἉ (μ6 1.1166. (μον. χχυ. 156.) Ἐσομ ([}18 ργῖνλ]ομ6, 
Βονονοῦ, μουβα8 ἢ ψν 8164 ἰονγηβ ΟΓΘ δχοθρίθα: [Π686 ὙΟΓῈ ἴο ὉθΘ 
τοἀδοιηρα ὙΠ1Ὼ ἃ Υ6Άγ, Οἰ ΒΟΥ 186 Π6Υ ὈΘ]οηροα ὑο ἐῃθ ρυσοδββοῦ, 
φοῦν ΠΠδίδπάϊηρ {π6 7}.01166. (νας, 80.) Τυγηρ 1818 γὙΘ ΔΓ, 88 νν6}} 88 
ἴῃ 186 Βα αίίοαὶ γοαγ, {86 στουμα αἷβὸ ἢδὰ 18 σϑδϑί, δῃαὰ νγχ88 ποὶ ου]- 
{ἰναίοα, ἢ 

ΤᾺΘ ἰανὺ Θομσοτπηρ' {86 ΒΑΡ αίϊοδὶ γϑαγ, δα Θβρθοι ]γ {π6 γϑαγ οὔ 
70.016, εἴϊοταβ ἃ ἀθοίβιγα ρὑγοοῦ οὐ {86 ἀϊνῖπο Ἰοσαίοι οὗ Μοβοβ. Νο 
1ορΙβ]αύου, Ὁη]688 ἢ6 γγὯϑθ οομβοῖοῖιϑ ἰμαῦ ἢΠ6 νγα8 ΑἸ ΘΙΥ ἱπδρίγο, 
ὑοῦ ἃ πᾶνθ οοτηπι {64 ΕἰΤηΒ6 6 ὈΥ Θηϑοίϊηρ' Βα οἢ ἃ Δ : ΠΟΥ ΘΔ ΔΩΥ͂ 
ἐδιπρ πΚὸ 10 Ὅ6 ἰουπὰ διηουν [16 δγβίθηθ οἱ }υγ]βργυἄθηοθ οὗ δηὴγ 
ΟἾΠΟΥ πδίϊομβ, τ βϑῖθοΣ δποϊθηῦ ΟΥ ᾿ῃοάοτῃ. “ ΗΟ :πογϑάϊ]6 18 ᾿ὲ 
ἰμδὲ δὴγ ἰϑριϑαίοσς σου μανα νοηϊυγοα ἴο ΡΓΌΡΟΒΟ δυο 8 Δ 88 818, 
Θχοδρὺ 1 ΘΟηΒοαΌ6ποθ οὗ ἰμ0 {0]16ϑὺ σοπνιοίοι οἱ ὈΟΓ 5Βι:468, ὑπαὶ 8 
ῬΘου αν Ῥγονυϊάθηοθ του] οΟμβία ΠΥ ἔοι] ἰαΐο 118 ὁχθοαοη. ὙΠΘη 
1818 αν, (πουθίοσθ, γχαϑ ργοροθθα δῃα σϑοαϊνϑα, βυος. ἃ ὀοηνιοίϊοι τητδὲ 
᾿αγο οχἰβίθα 1 Ὀούμ ἐπ «Θνγιδ Ἰορβἰαίονῦ δηθὰ ἐπ6 «6 18} ὈΘΟΡΪ6. 
Βίποο, ἴθ, ποίησ οου]ὰ πανθ Ἡρο εξῆ {πῖ6 οοην!οὔοη, Ὀυΐ [80 6ὁΧ- 

ΤΊΘΏΟΘ ΟΥ {86 Ὀ6]1ο οὗ βοΐὴθ διιοδ τα γδουϊουδ ᾿πίθυροβιίΐοη 88 (μ6 
ἴοσυ οὗ ἴδ Ῥοπίαίθυοι ἀοίβὶ]8, [86 Ὑ ΟΣ οχιβίθποθ οὐ (18 ᾿ἰδὺγ 18 8 

δίϑηαϊηρ ταομυτηδηῦ {μαἴ, 6 1Ὁ τγ88 σίγθη, (86 ΜοΒδΙΟ ΤΩΊΓΆ0168 Τ6ΓΘ 
ἔ]γ Ὀοονοᾶ, Νον {818 ΔῈ τγϑ οοῦναὶ τῖτ {80 τϊΓΏΘ5868 {86 1- 
βαῖνοβα, 10, ἴδοι, [86 ἔδλοίβ 616 80 ρἰαῖῃ δηᾶ ρῃῦ]16, [μαῦ ἔποθο ψῇοὸ 
ὙΠ ΘΒ66 ἃ ὑποηλ οοΟὐ] ἃ ποῦ Ὀ6 τλϊβία κοη 88 ἰοὺ {Π6}} δχὶβίθῃοθ ΟΣ σηἶγα- 
ουΐουδ παίαγο, {86 ΤΟΙ Ὺ οὗἩἨ (86 Μοβδῖο σα γ 0168 18 Οθαν δηᾶ υπάο- 
Π14016.ἢ3 
ΤῊ τϑάβου δηᾶ ἀθβῖρῃ οὗἉ {6 ἴδτν οὐ {86 }.}}166 νγαϑ ῬΑΥΕΥ ΡΟ {10 α] 

ἈΠΑῚ ΡΑΓΕΪΥ {γρῖο 8], “ 1ἴ ντδϑ ροϊϊεϊοαϊ, ἴο Ῥγονθηὺ 1Π6 ἴοο ζτοϑδί ὀρργϑϑ- 
βίου οὗἩ {86 ῬΟΟΥ 88 νγ6}} δ {μοὶγ 1180} Υ ἴο ροσροίῃδὶ βίανοσυ. ΒΥ 
τ.18 τηθϑῆθ {π6 τἱοῦ τ γα ῥγανθηίθα ἔγοιῃ δοουμῃδαίληρ ἰαπἀβ ἘΡΟΠ 
Ἰδηα8, δπα ἃ Κιπᾶ οὗ δαυδι τυ τγ88 ργοβογνοα {ῃγουρὰ 41} [86 ἔΡΙΏ1]168 
οὗ Ιβγϑ6]. Νεῦοῦ γγ͵ϑ [Π6Γ6 ΔΩ ΡΘΟΡ]6 80 οἴϊεοίιδι !Υ δοοῦσο οὗ {πος 
ἸΙΘΟΥΟΥ͂ δΔῃα ῬΥΟΡΟΣΟΥ͂ 88 {Π6 1βγϑϑ]ῖθβ χοῦ : (οα ποί ΟὨΪΥ͂ ΘΗρΡΆΡΊΩΡ' 
80 ἴ0 ργοίθοῦ {πο86 Ἰῃυδί 8 ]6 Ὀ]οδαπρθ ΕΥ̓ δὶ8 ργονϊ άθηςθ, (μαὶ ἴΠ6Ὺ 
ΒΒου ]α πού θ6 ἔβθη δδῪ ἔγοτη (6 ηὶ ὈΥῪ οἵ τ; Ὀαῦ ῥχου!αϊηρ, ἰπ ἃ 

1 Ἰϑυκάοη, ῬὨ110]. Ἡοῦγτοοο. ΜΙχί. Ρ. 809. ΜΙ|ΟΝΔ61186᾽ 8 ΟὈΣΩΤΘΉΑΓΙ6Β, γο]. ἱ. ΡΡ. 876-. 
386. 

3 Ὥγ. Οτδυοβ᾽Β 1. Γ68 οἡ ἴΠ6 Ῥοηξαίθθοῖ, γὸ], ἱ. Ρ. 17]. 



860 ϑαογεα Τίπιος απ δεαβονδ οὐδογυοα ὧν ἐδ οἴδιοε. 

ῬδυουϊΑν ΤΠ ΟΣ ὈΥ͂ {{18 ἰατν, {παᾶῦ (ΠΟῪ μοι] ποῦ Ὀ6 {πγΟΠ ΔΊΤΑΥ 
{πγουρἢ {Π6ῚΓ οὐ [ΟΠ] ; βίποθ {πΠ6 Ῥγορου Υ, ὙΒΙΟΝ ΘΥΘΓῪ ἸὩΠΠ ΟΥ̓ 
γαῖ μαὰ 1η {μοῖν ἀἰνιἀοηά οὗἉὨ [86 Ἰαπά οὗὨἨ (ὐαπδλῃ, οου]ὰ πού δὈ6 8ο]ά 
ΟΥ ΔΠΥ͂ ὙΆΥ Δ]16 παρα 0 ἀρονο [410 ἃ. οαπίυσυ. ΒΥ {Π18 ΤΏ 688, 4180, 
{π6 ἀϊδυϊποίώοι οὗὁἨ ἰγῖθθ8 γ͵1αᾶ8 ρσϑβοσυϑα, ἴῃ στϑβροοῦ οί ἰο ἐπ ὶν [Ἀση]- 
1168 δῃ4 Ῥοβϑθβϑι 8 ; ῸΓ {8}8 ΙΔ τοηἀογοα 1ὑ πθοθδ ἴον {θη [0 
ΚΘ6Ρ ϑ'ϑῃθδίορῖθβ οὗ ὑμὶν ΤΆΠ211198, (παὺ {Π6Ὺ ταῖρί Ὧ6 80]6 σμθῃ ὑμ6γθ 
Ὑ785 ΟΟΟΑΒΙΟΏ, 1π [86 }01166 γὙΘΑΥ, ἴο ργοόνο {86 }γ τσ ο [Π6 ᾿ΠΠΟ 8 Π 66 
οὗἉ {πεῖν δποδδϑίοσβ. ΒΥ {818 τβϑϑῃβ 1ὖ γγ88 σαγδ  ]Υ Κηονη ΠΌτ τ ἢδὲ 
{06 δηὰ ἔλγαγ [86 Μοδβδίδῃ βργαηρ. ρου ποῖ Ὀζγ. ΑἸ]χ Οὔβοσνθβ, 
1[μαὐὺ αοἀ ἀϊὰ ποῖ βυῆδν (ποῖ ἴο δοηίϊπαθ ἴῃ οαρεν ουὐ οὗ {πον 
ΟὟ ἰδηα [ὉΓ {πΠ6 βρδοθ οὗ ἔγχγο 1 Ό11668, 16δύ ὈΥ {πα τηθϑπβ {δ 6 ]γ 
ϑ πο] ορἕοβ βμου!ὰ Ὀ6 Ἰοβί οῦ οοπέουππάθα. Α ξαγίμοσ οἷν] π186 οΥ [80 
Ἶ001166 πιϊρῦ Ὀ6 ἴον (86 δϑβῖονς οοτηρυϊδίίοι οὗ ἄπιθ. ΕὟΓ, 88 ἐδ 
σοῖβ οοιρυϊοα ὈΥ͂ ΟἸγηιρίδάθ, {86 Βοιαδπβ ὈΥ ]Ἰυδίτα, ἀπα τὸ ὈΥ 
σοῃζαγῖοβ, [Π6 96 00718 ῬΥΓΟΌΔΌΪΙΥ σθοκοπρᾶ ὈΥ͂ 700 116 68; δῃα 10 τὶριῦ Ὀ6 
ΟὯ6 ἀδδίρῃ οὗ (18 1Ἰηϑειςα010Π [0 τηδυῖς οὐ (686 ἸΑΥ6 ΡΟΓΓΟΠΒ οὗἉ ΠΠ6 
ἴον [Π6 ΓΘΔΟΊΘΡ δοιηρυΐδί!οη οὗὨ βυοθβδῖνο Δρ68. 

“«ΤΉΘΣΘ γγ88 αἷβὸ ἃ ἐγρίοαϊ ἀφοδβῖρῃη δῃὰ 86 οὗ (16 ᾿001166, τ οἷ 18 
Ῥοϊπίδα ουέ ὈΥ͂ (86 ῥχορμού ᾿βαϊδῃ, ῃθὴ 6 Β4Υ8, ἴῃ ΤΟίθγοποα ἴο {86 
Μοβειδῖν, “ Τὴ ϑριγῦ οὗὨἨ {ῃ6 Ιμογτὰ (οα 18 ὉΡοη πιο, θδσδυδβο [86 Ἰωμοτὰ 
Βδίδ δποϊηίθα πη [0 ῥγϑβοῖὶ σοοᾶ Τ᾿. ἀϊηρ αηΐο [Π6 πηθ6 1 ; Π6 Βαίἢ βοΐ 
τὴῦ [0 Ὀἱηά ὉΡ [86 ὈγΟΪΚΟη-οαγίοα, ἴο ργοοϊαῖτα ΠΡΟΣ ο {μ6 οαρᾶνοδ, 
δηα (Π6 οροηϊηρ οὗὨἩ (6 ρῥγΐίβοῃ ἴο [δμϑιὰ ἐπα ἀγα θουπά, ἰο Ῥγοοϊδίὶπ 
186 Δοσορίαθ!]6 γϑὰς οὗ ἴῃ6 Ιμογὰ.᾽ ([588. [χὶ. 1, 2.) Υ̓οτο “ ἐδ δο- 
σΟΡίΔ0]6 γϑᾶρ οὗ {πὸ Ἰωογὰ, θη ἦ ΠΟΥ τῦαϑ Ῥγοοϊαϊιμηθα ἰοὸ {δ6 
οδρίϊνεθ,᾽ δῃὰ “1π6 οροπὶηρ οὗἩ {86 ῥχίϑοπ (ὁ ἔδδι {παὶ σοσο Ὀουμπᾶ,᾽ 
ΘΥΙΘΘΏΓΥ τοί ἴο {86 0 1166; Ὀαΐ, ᾿π ἐπ6 ῬγΟΡΠΘΕΟ Β6Ώ86, ΠΏ68}8 {86 
(ο8ρ6] βίαϊα δηα αἱβροπβαίϊοη, ΒΊΟΝ ῥσοοϊαίσηβ βρ᾽ τἰΐαδ] ΠΙΡΟΥῚ ἔγοτλ 
{86 Ὀομάδρο οὗ βἷπ δῃὰ ϑαίδῃ, δῃὰ {π6 ΠΡ ΥΥ οὗ τϑύυγηϊηρ [ο ουγ οὐγα 
ῬΟΒΒθββίοη, ουύϑῃ (ῃ6 ΠΟΑΥΘΗΪΥ ἹπΠουϊίδποθ, ἴὸ νοι, μανιηρ ἱπουστοά 
8 ἰογοϊϊαγο ὈΥ βῖῃ, νγὸ μιδᾷ ]οβύ 4]1} σρῃῖύν δπὰ οἰδι). ὙΤΠδ ουὖν Ἰ,μοτὰ 
Ὀαρδϑῃ ᾿ῖβ ῬΡα]1Ο τ] ἸΒΊΤΥ ὁπ 8 μαδῖϊρο, στ, Ηδ]68 {81 ηἴκβ, 186 θυ θηΐ 
ἔτοταῃ ἷ8 ἀθοϊασαοη: “ὙἼ6 [ΓΟΒΡ Βιδίῃῃβ:. αποίπίεα τὸ (48 ΤῊΒ 
ΟἨΕΙΒΤ) [0 Ῥργϑδοῖ {π6 (ὍΒΡ6] ο [86 ῬΟΟΥ : Βα Βαίῃ βϑηΐ τὴ6 ἰο [δὶ] 
(ῃ6 Ὀτγοκαη-ποαγίϑα, ἕο ῥγοοϊαϊτα ἀδινασδηθο ἴο {186 οαρνοθ, απ 
Ταϑίογδοη οὗ βσῃῦ ο {π6 ὈΠΠπᾶ ; ἴο βοῦ δ Προσὺγ {86 ὈΓγαϊδοα ; ἴο 
Ῥτοοζαΐηι ἐδλ6 ἀσεερέαδίε ψεαῦ 9. ΤῊ 1.0ῈΡ."3 (1μὑΚ6 ἵν. 18, 19.) 

1 Φοπηίπρθ᾽Β Φονίθῃ Απθᾳ. Ὀοοῖς ἐϊ, οἷ, χ, Ὀρ. δ4], ὅ43., βοδυ τὶ Ασοδοὶ. Ἡθδς. 
ῬΡ. 841--βὃ44. Ἐο]δηάΐ Αητ4. ΗθΌτ. Ρ. δ29. 

2. ἢχγ. Ηδ]68᾿᾽ 8 Απδἰγϑὶβ, νοὶ. 11. Ὀοοῖ ἱ. Ρ. 279. Τὰροίΐοοι β ὕοσκα, το]. ἴΐ. Ρ. 619. ΤΈς 
Ὀεδί Ῥγδοίῖς δὶ 1] πδιγϑιΐοη τσ 1ῃ6 ΔΌΙΒΟΥ [85 86θη, οὗ δ δῃΔΙΟΡῪ Ὀοίνεθη τς Μοβδὶῖς 
ι01196 δηὰ τὸ Θοδρεϊ, ἰδ ἴο Ὀθ6 Τοαπὰ ἰπ 6 Βεν. γ. ΟἸἰδυάίαθ Βυςπδηδηβ “ ΤὮγοο δ Σ- 
ΤΟΠδ ΟὨ 6 Ψ60}1166,᾿ οοἰουγαϊεὰ οὐ ἴδ 2διἢῃβ Οοίοροσ, 1809, οὐ ἴδ0 οοοοδίοη οὗ Κὶπς 
δοῦρο ΠΙ,᾿ 5 οηἰογίης οἢ π0 ΒΗ ο ἢ γϑὰσ οὗἉ μἷβ σοίψζῃ. 



Οὗ υοιοε, 861 

ΟΗΑΡ, Υ. 

ΒΑΟΒΕΌ ΟΒΙΙΘΟΑΤΊΟΝΒ ΑΝῸ ὈΤΙΕΒ, 

ΒΕΟΤ. 1 

ΟΣ ΤΟΥ 

Ι. Α ὙΟΥ͂ 18 8 τοϊιριουῦβ δηραροιηθηΐ ΟΥ̓ ΡΓΟΓΑΪΘ6 γ Ϊ ΠΙΑΥΪΥ ὑπᾶογ- 
ὍΚΟΙ ΟΥ̓ ἃ ῬΟΙΒΟΠ ἰουγατβ ΑἸπρην (ἀοα, “« ΤΠ 8]688 {π6 1.6" Υ [88 
ΘΧΡΥΘΒΘΙΥ ἀοοϊαγοα ἢἷ8 δοοορίαποθ οὗ ἤυγθδῃ ὙΟΥΒ, 1Ὁ οδῃ δὖ Ὀοϑὺ Ὀ6 
Βυΐ ἃ νΕΙῪ ἀουθύβι] ροϊπῦ, τμϑίμον ΤΠΟΥ ἀτὸ Δοοθρίβ]6 πὶ Ηἷ8 βίψαι; 
8η4 1{ ΠΟΥ Δ.6 ποὶ 8ο, 6 οδηποῦ ἀθάποθ ἔγοσα μοῦ (86 Βῃδάον οὗἉ δῇ 
οὈϊισαίίΐοη ; [ῸΓ 1 18 ποῦ ἔγοιῃ ἃ πιθγα ΟΥ̓͂Σ δοπο, Ὀαυΐ ἴσο δῃ οὔῇδὺσ οὗ 
ΟΠ6 ῬΑΥΙΥ͂, δα 118 δοσδρίδῃοθ ὈΥ δηοίδβοσ, (πδύ [86 ΟὈ] σίου ἰο ΔΙ}Η] 
8 ΘηρΡΆρεπιθηΐ Δτῖδθ8, Τη6 αἰνηθ δοοαρίδῃηοα οὗ γοῦβ, γγχῊα οδῃ ὮῪ 
ὯΟ ΤΩ68Π8 ἴδ Κα ὉΥ στδηϊθα ; οδοῃβι ἀθυϊηρ ἰμαῦ τότ ον νόονγα (σα 68} 
ἀογῖγα πὸ θεποῖπ, δα ἰμδῖ, ἴῃ Κ,ΘΠΟΙΆΙ, [ΠΟΥ͂ ἃγὸ οὗ Ἰυδὶ δβ 1016 υ86 ἴο 
τηλη.ἢ} [ἡ Μαῖίξ. χνυ. 4---θ. δὰ Μασῖς υἱὶ. 9--- 18, Ο  γὶσὶ Ηἰτηθ61} ποίϊοϑϑ 
186 νον οὗ ογδαπ (ΔΙ γΟΔαῪ σομβίὶἀθγθα), τ ΒΟ ττὰ8 Θομηπηοη ἴῃ Ἠΐθ 
τη, δηὰ Ὀγ τ ῃ]1οἷ ἃ τηδῃ οοπϑεογαίεα ἰο ἀοα τμδὲ ἢ6 γγαϑ Ὀουπὰ ἴο 
ΔΡΡΙΥ ἴο 186 δυρροτί οὗὨ Π]8Β ραγοπίβ; δῃὰ ἢ ἀδοΐίαγοβ δ ἴο Ὀ6 80 1π}- 
Ἰοῦβ {π4ὲ γγχ οδπηοῦ ροββθ]ν Πο]ά 10 ἴο Ὀ6 δοοορίβθ]ο ἰο ἀοά. [ἡ ἐδ 
γον Τορίδιχθηϊ, ΠῸ νΟΥΒ ὙΠ δύσυοΣ Ἀγ Οὔ ραίοσυ, Ὀθοϑῦβο αοα ᾿δ8 
ΠΟΎΟΥΘ ἀσοϊαγοα ἰπαῦ ἢ6 Μ|1] δοοορύ ἴῃοῖ τότ Ο ΥἸϑαπβ. Βαΐί (86 
ῬΘΟΡΙΘ οὗἉ [βγ86] λαά βυοῖ ἃ ἀθοϊαγαίίομ ἔγοτα (ἀοα Πἰπιβ6]; δ πουρἢ 
ὄν ἔδεν ΓΘ ποῦ ΘΟ ΠΒ61164 οΥ Θμοουγαροά ὕο τα νονγα.Ό [ἢ 60}- 
ΒΘαΌΘηΩ6 οὗἉ {818 ἀδοϊαγαύϊομ, {6 γονγϑ οὗἉ {Π6 1βγϑθ] 1068 ὑγογο ὈΪπαἴηρ᾽; 
δῃα ἐλαέ ποῖ ΟἿΪΥ 1ἢ ἃ ΤΟΥ] νἱονν, θυΐ δοοοσαϊηρ ἴο {86 πεζοὶ ἰαν; 
δηα {Π6 ῥγϊοϑὺ γγὰ8 δι ϊοσβοα (0 Θηογοθ δῃά οϑπιαΐα {ποὶν {0} ]πγοπί. 
ΤΠΗ6 γγϊποὶ τοϊδηρ ἴο {Π18 ροϊῃΐ δῖθ [ωμ6ν. χχυϊ,, ΝΡ 
ΧΧΧ., δῃπὰ 1 ουΐ. χχἸ!. 18. 21, 22, 23.3 

11. Ιῃ ογάοσ ἴο σθ μου ἃ γον να], Μοδοβ γα ΐγ68, 
1. “Ἴπαι 10 Ὀ6 αοίχαϊίν κέϊεγοά ιοϊἐδ ἐδ πιοιιέδ, δὰ ποῦ τηογοὶυ 

ΤΩΒ]6 ἴῃ ἐπ6 Ὠοαγί. [ῖπ Νυμῦ. χχχ. 8. 7. 9.18. δὰ Πουΐ, χχὶ!, 24, 
μ6 γϑρθδίβα!υ 098}18 10 ἐΐς ὀχργεβείοη 9 ἐδε 1ἴρ58, οὐ ιολαὲ λα8 φοπὸ ζογις 
οπι δε πιομίς ; δηα (86 βαῖλθ ρῆγαϑθ οοοῦσβ 1ῃ Βα]. ἰχυι.ὄ 14, Τῇ, 
ΤΒοτθίουθ, ἃ ῬΟσθο ᾿ιϑα ΙΩΘΓΟΙΥ͂ τηϑἀθ ἃ ὙΟΥ ἷπ 18 ἤοατί, πιδουὶ 
Ἰούπρ' 10 ρ688 ἢϊδ 11ρ8, 1Ἢ νοῦ] βοοπὶ 88 1 Οοα ψου]Ἱὰ ποΐ δοοορί βιιϑἢ 
ἃ ΨΟῪ ; ΤΕρΡΆΓαΙΩρ 1ῦ ΟΗΪΥ͂ 88 ἃ Τοβο] υὐϊοη (0 Ὑονγ, θυ ποῖ ἃ8 ἃ νΟῪ 
1186}. 818 Ἰ᾿ττ οη ἰβ Ὠαδη6, δηα ΠΟΟΘΒΒΑΓῪ ἴοὸ δον ταῦ ἢ 
ΒΩΧΙΘΙΥ 1 ΘΟΠΒΟΙΘηΠΟ.8 ΡΘΟρίθ. [1 ἃ γΟῪ τηδα8 ἴῃ {Π6 ἤρασύ Ὀ6 να, 
6 5884}} οὔθηῃ ὀχρογίθηοθ αἰ ου Υ ἴῃ ἀἰδυ σα!δησ τ βοῖμοσ τιμαὶ 
γγ6 (Πουρθ οὗ 88 ἃ Ῥᾶγθ ᾿πίθ ΟΠ, ΟΥ 8. ΨΟΥ͂ οί! οομρ]οίοα. 
Ήδῖο, {πογϑίουϑ, υδὺ 88 ᾿π ἃ οἷν}} οοπίτθοι ψι ΟΌΓΡ ποῖρθοῦγ, τ οσβ 
-- κιξογοα ἡχοτὰβ ---- ἈΓ6 ΠΘΟΟΘΒΒΑΥΎ ἴο ργονϑηΐ 81} που ΔΙ ΠΙΥ.᾽ ὃ 

2. Τ86 ῬΑΓΟΥ τηδικιηρ (86 γΟῪ ταιδὺ θ6 1ῃ ΙΒ Οὐ ῬΟΤΤ ΘΓ, δηα οΟΙ- 

1 ΜΈδοΟΙ δ Β Οὐττησπίασίοθ συ ἐδο ΤδῊΓ οἵ Μοϑθοδ, γο]. ἰϊ. Ρ. 368. 
5. Ιυϊά, Ρρ. 364---266. 8. Τυϊά. ν. 2369. 



8δ2 ϑαογεα Οὐϊφαξίοπ απα Ἰκίζεε. 

Ροίθηξ ἰο υπάογίακο {π6 ΟὈ]ρσαϊίου, ὙΒογοίοσγο [86 σοῦ οὗ τηΐποῦβ 
ΘΓ γοϊα, Ὁ]6868 ΠΟΥ ΤΟΙ γα βοα ΟΥ̓ {06 ΟΧΡΓΘΒ8 ΟΥ ἰδοῦ Θοπδοηῦ οὗ 
{πον ἔλίμοσβ.} [Ι͂π Εἰκ6 ΤΠ Π 6, ὨΘΙΓΒ6Ρ Ὁππηλττ θα ἀλαρ ΘΟ ΓΒ, 80 Ἰοηρ᾽ 
88 ΠΟῪ Ψ6ΓΘ ὑπάον (Π6 ραγοηΐαὶ στοῦ, ΠΟΥ ΠΙΆΓΤΙΘΑ ΟΤΔΘΠ, ΠΟΥ 54 68, 
σου] ΟὈἸσο Τμοηβοῖνϑδ ᾿ν ὙΨΟΥ͂, ὉΠ|688 10 νγ88 χα 64 Ὀγ {Ποὶγν ἐλίΠ 6 Γρ, 
ΒυΒθαπ 8, ΟΥἩ τηδϑίοσβ ; [86 δυ(μοῦυ Ὀοΐηρ σίνοῃ (0 [86 μοδὰ οὗ (Π6 
ΤΆΤΑΙΪΥ ἴῺ ΘΥΘΥΥ ὑδιηρ ΠΟΙ τσ ῥτοάποθ δανδηΐαρα ΟΣ 1η}υτγ.ἦ 

8. ΤῈ6 {Πΐπρα νονϑά ἴο Ὀ6 ἀενοίοα ἰο αοα πιυδὶ Ὀ6 λοποεέϊν οὔ- 
ἰαϊηοα, [ὺ ἰβ γ716}} Κοονη, ἰμαῦ ἴῃ δποϊοπῦ [τ68, ΔΩ ῬΌ]16 ργοθ- 
ἰαΐοβ ἀοαϊοαίοα ἰο {πον χοΐβ ἃ ραγί οὗ {6 ὶγ ̓ πηρυγο δαγηϊηρθ, Τα 
18 τηοϑῦ ἜβχρυϑβϑὶῪ ἔοσδιἀ θη ὈγῪ Μοβθα. (ΒΒ ϑυΐ. χχῖῖ, 18.) 

111. ΤΠΟΣΘ ἀγὸ ἔτο δβογίβ οὗ γοῦγχβ τηθηςοηθα ἴῃ {πα Ο]α Τοβίδιμοηξ, 
γ]Ζ. 1. ΤᾺΘ6 ὉΣΠ (ΟΗΦΒ6Μ), νι μῖοῖ τγαβ {π6 τοϑῦ βοϊϑιηη οὗ 8]1], δῃὰ τγδϑ 
δοοοιηρβϑηϊοα 1 ἃ ἔοστῃ οὗ δχϑογαίζοῃ, δῃὰ ψὩ1ΟΝ οου]α ποῖ 6 τὸ- 
ἀεοιαοα : δηά, 2. Το Ὑ} (ΝΈ 06), ΟΥἹ δΟΠΤΟἢ γΟΥ͂. 

1, Το Οογϑζα 8 ΠΟΥ ΒΟσΘ Θη]ΟἹ θα ὈΥ̓͂ ΜΟΒΘ6Β ; ΠΟΥ 4068 ἢ6 ΒΡΘΟΙ͂ 
Ὀγ τι δὶ βοϊθιμηἱθ8β ΟΥὁΎ ΘΧΡΥΘΒϑΊΟΩ8 ἰῦ τῦ88 αἰ Πρ. ΒΗ 6α ἔγοιῃ ΟἾΠΟΡ 
ψον8, Ὀαῦ ὈΓΘ-ΒΌΡΡΟΒΘΒ 8}1 {Π18 88 δγοδυ νν6}} Κηόοσσῃ. Τὴ6 ΒρΘΟοΙθΘ 
οὗ ομογοὼ σι προ τγ͵ὸ ἀγὸ δοδί δοαυσλιηίθα, νγαὰϑ {Π6 Ὀγθνιοῦβ 
ἀονοίοιηοηξ ἰο (οα οὗ Βοδέ!]6 οἰξ68, αραϊηβῦ σι ἢ ΤἸΏΘΥ ᾿πίθηαθά ἴο 
Ῥτοοοϑα ψῖἢ οχίγοιθ ΒΟΥ ΣΟΥ ; δᾶ ἐλαξ ψ 1 ἃ υἱ ον {86 τηογο (0 ἴη- 
ἤδτηο {π6 τοϊπαβ οὗ {Π6 Ῥ6ορ]6 ἴο γγαᾶσ.0 [1 βιιοἢ ο8868, ποῦ ΟὨΪΥ ὙΓΘΓΘ 
84}1 (6 ἱπῃδθιδηΐβ ρΡυΐ [0 ΠΘΟΝ Ὀαΐ α͵ἷβο, δοοοσαϊηρ 88 {π6 ἰθστηβ οὗ 
186 νοῦν ἀδοϊαγθα, ἢο ὈΟΟΑ͂ νγαϑ 866 ὈΥ͂ ΔΩΥ [Βγβ6]16; {π6 Ὀοαβίβ 
ὍΘΓΟ δἰδίη; τ μδῦ σου] ποὺ Ὀυγῃ, 828 ρΌ]α, βι'νϑσ, δῃᾶ οἵμοὺ πηϑίδἱδ, 
νγ88 Δ ἀοα ἴο (16 ἰγθδβυσυ οὗ {πὸ βαποίυδυυ ; δῃα δ ΡῪ ὑπίηρ οἶδα, 
ἢ [86 1016 οἱΐγ, Ὀυγηΐ, δηα Δ} ᾿πυρΥ ΘΟ ΘΟ. ῬΓΟΠΟΙΠΟΘα ὌΡΟῺ ΔῺΥ 
αἰξοιηρύ {παῦ δου ἃ ουοῦ Ὀ6 πλδᾶθ ἰο σϑῦυ]α τ, ΟΥ̓́ [18 {π6 ΠΙβύοΥΥ 
οὔ Ψογῖοδο (ΨΦοβ, νἱ. 17--- 19. 21---24., δηάὰ νἱῖ. 1. 12---26.) ἔΌΓΩΙΒΗ 68 
{16 πιοδὺ ΤΘΙΛΑΓΚΑΌΪΘ Θχϑρ]6. [π ΜοβοβἘ [τ τη γγὰ Ηπα 8 δ᾽} } 8 Γ 
γΟΥ δραϊηβὶ [Π6 Κιηρ οὗ Ατδαᾶ, (Νυμῦ. χχὶ. 1---3.) ΙΓ δὴ ᾿βγϑο βἢ 
ΟἿ ᾿ηἰγοάυσοά {Π6 ττουΒΠΡ οὗ βίτδηρε ροᾶβ, 10 γγὰϑ (848 γγχὸ πᾶνθ 84]- 
ΤΟΔΟῪ 866}), ἴῃ Κ6 ΤηδΏποΥ, 0 Ὀ6 ἀογοίθα οΟΥ οοῃδοογαίθα ἰοὸ αοά, 
δῃά (0 τϑιμβδὶπ ὉΠ -Γ 0 ογ ονοσ. (Βουΐ. χι, 16----18,)}" 

2. ΤΠ σοημοη γοῦγ8 Ογα ἀϊν  ἀοα ἰηΐο ἔνγο βοσγίβ, ΥἱΖ. 1, Ἴονθβ οὗ 
ἀοαϊοαίίουῃ, ἀπά, 11. γον οὗἉ 861{-1π ογἀ!οοη οὐ Δρβπθησθ. 
.... 186 Νϑάσδσγ, οὐ νονν, ἴῃ ἐμ δ σϊοίθυ βθῆθα οἵ {6 τψογὰ, τγδϑ Ὑ Β 6 ἢ 
ἃ ῬΟΥΒΟΙ ΘηραρΘα (0 40 ΔΩΥ {π]ηρ,, 48, [Ὁ ἱμβίδηοθ, ἴο Ὀσίηρ 8η οὔἶδσ- 
ἱηρ ἰο (ἀοᾶ; οὐ Οἰβογβο ο ἀοαϊοαΐθ 8ῃὴγ {πϊπρ ππΐο μα. Τ]Ν 
νονγϑα ἴῃ {818 ὙΑΥ, ὝΘΓΘ, 1. ζὕμοϊραπ δεαδίδ. ἼΏ686 τηϊσιΐ Ὀ6 6δβἰ- 
τηλίρα Ὀγ {86 ῥχιθϑί, δῃᾺ στβαθοιηθᾶ ὈΥ {π6 νόονγοσ, Ὀγ ἰμ6 δα ἀϊοη οἷ 
ομα δ ο {π6 να]. (μον. χχνυ]ϊ, 1] --- 13.) ---- 2. Οἴοαπ δεοαβίς δε 
ν οβογίποα. Ἡφτο (μοῖο σαϑ πὸ τὶρῃύ οἵ τϑαἀθιωρίοη ; ποῦ οου]α 
{π6 Ὀοαδβίβ Ρ6 ϑχομβδηρβα ἔῸΣ οὔβοσβ ὑπάον {π6 ρθη οὗ θοίἃ Ὀεϊπς 
[οτίεϊεα, δηὰ Ὀοϊοηρίηρ ἴο {86 1,ογὰ. (1,ογν. χχνυ!!. 9, 10.)--- 8. ΖΣαπας 
απά λοιιδεθ. Τθθθο δά {86 ῥγΐνιοσο οὗ να]υδίάοι δηὰ σϑἀθιρίϊοι. 

. ΑΙΒοΣ, [ηδ8ι. σιτη. οι. Τοβί. ἰοπι. ἵ. ἢ. 214. 
3. Ὑαϊτηοπί68᾽ ΒΘΑΘΟῺΒ Οὗ [86 8 οἵ Μοβοβ, ὉΥ γσ. Τόσον, Ὁ. 808. 
8. Βοδυ 2 Αὐοδ οὶ. ΠΌΤ. Ρ. 393. 
4 Μ|ομΔθ]1δ᾽5 Οομητηοηίανίοδ, γο], ἱΐ. ΡΡ. 2372---375.. 



ΟΥ̓ Ῥουυ. 8358 

(1ον. χχυὶ!. 14---24.)-- - Ὁ {Π686 γχο μδυθ ο δά, 4. Τὴδε ρογεοη οὗ 
ἐλε υοιοοῦν ἀέπιδεῖ, πὶῖὰ (π6 κα ρεῖν]ορθ. (μον. χχυῖ!. 1--- 8.) Τὸ 
[818 βρϑοΐϑβ οὗ νον ΜΊΟΠ86118 {πη {Π6 δεοοπα ἐοπέδα ΤΩΑΥ Παγνο Ὀ6- 
Ἰοηρεα, 48 Μοβθβ ΠΟΝΘΥΘ Βρθδ ΚΒ οὗ ἔπθηὰ 88. ἃ ΠΟῪ ἱηβε υοη 
ὙΠΟΥ πιοδβί ῬΥΟ ΘΔΌΪΥ ἀογίνοα (Ποὶγ οσρίη ἴγτομλ {Π6 νοῦ τηδᾶθ ὮΥ͂ 
4746000, Ὑ ΠΙΟὮ ἰδ γοοοσαρα ἰη (ὕδη. χχυῖδ. 22. 

1. ον οἵ εεἰ-ἰπέογαϊοξίοπ οΥἩ 8εἰ-αοπίαὶ 6Υ6, ὮΘΠ ἃ ῬΟΥΒΟῚ 6ῃ- 
σεαροα ἴο δρδίδι πῃ ἔγοτα ΔΩΥ 16, ἔοοί, ΟΥ μα οἶμον ἱδησ. ὙΤΏδδ6 δγὲ 
ΘΒρθοῖδ γ ἀἰβπρυϊβηοα Ὀγ Μοβοβ ἔτομ οἴμον νοῦβ ἴῃ ΝΌΠΡ. Χχχ., 
δηα δγὸ ἔβδγθ ἑθσιηθὰ ἼΟΙΣ (Α356Ὲ)}, οΥ ΘῈ) ὃ: ἼΘΙ (ΑΒΒΟῈ ΟΙ, ΝΕΡΗΕΒΕ), 

᾿ {880 ἴθ, ἃ Ὀοπά ὕροπ {6 βου] ΟΥ̓ Ρϑύβοῃ, ἃ 86}- 1 γα] οου τομαὶ 
ΒΟΙῚ6 ἀθβῖγα οὗὅὨ παίισγο, Οὐ οὗ (ῃ6 διοασί, οὐ, ἴῃ οἶοῦ ὑΟσ8, ἃ. ΥΟῪ 
οὗἩ δρϑάμπθηςθ, ραν  ]Υ ἔγοτῃ θα ηρ; δπα αγιηκιηρ. Αὐηοηρ (818 
ΒΡΘΟΙΟΒ οὗἨἁ γΟΥ͂Β ΠΙΔΥ͂ 6 οἰαβϑθα {μοβ6 οὗ {π6 Διαζαγεαίε οὐσ αζα- 
γίξίδπι; ΜὨϊοΟΌ, ΜΊΟΒΔ6118 18 οὗ ορὶπίοῃ, νγδ8 πού Ἰπβεϊυ θα Ὀν Μοβοϑβ, 
Ὀυΐῦ νγαβ οὗ πιοῦα δποϊδηύ, δῃα ὈΥΟΌΘΔΌΪ οὗ Ερυρῦδηῃ οτἱρῖη ὃ; {86 
Ἡδφοῦτον ]Ἰορ βαίοσ ρἰνίπρ οογίδϊῃ ᾿π᾽) υποίοηβ [Ὁ {86 Ὀδῦοσ σορυϊὰ- 
οι δηα ρογίοσιηδηοο οὗ [8θθ6 σοῦγθ. ὙΠῸ βίδίζαΐθβ γϑβροοίπησ (86 
Ναζαγοαΐθ δγ σοϊαίβα 1 {π6 βιχίῃ οπαρίον οὗ {π6 ὈοΟΚ οὗ Νυιθοσα. 
ΤΆΩΥ, (ὐαἰπηοῖ, ἀπϑπᾶ οἴμοσθ, πᾶν ἀἸβιϊηρι Βῃοα ἔνγο οἶαββαβ οὗ ΝαΖα-" 
ΤτιίδΒ: βγϑί, ἐΐοϑο τοῦο τσεγὸ Ναζαγίίες ὃν διγέδ, 88 ϑδσωβοι δηᾶ οἤῃ 
{16 Βαριϊϑὲ ἡγοῦ; 84, ΒΘοοαΪγ, ἐΐοδο τοῦο τοέγὸ Ναζαγίξοβ ὃψ τυοιο 
απά επσασεπιεπέ ; ὙὮὯΟ [ΟἸ]ονγϑα {118 τηοάθ οὗ ̓ ἰνὶπρ' [ῸΣ ἃ 1 πλι6α {ἰπη6, 
αὖ (86 Ἔοχριγαϊίοι οὐ προ {Π6Υ οαἱ οἱ {π6ὶΓ Πδιγ δὐ {Π6 ἀοοΥ οὗ (86 
{δογηδοῖὶο, δηα οἴἴκἌγοα οογίδιῃ βου ῆοοθ. Τὰθ Ναζαυῖοθ γΟΥ6 χα" 
αυϊγοα ἴο «φρϑίδιῃ ἔγοτα Ὑ1π6, ἐθστηθηίθα [ἸΔΌΟΥΒ, 8ηἃ ΘΥΘΣῪ {πὶηρ’ 
ΤΩ816 οὗἩἨ ργαρθ8, ἰο 1οὐ {μδὶγ μιδὶγ στοῦγ, δηὰ ποῖ (ο ἀ6ῇ]6 {μϑιιβεῖνθβ 
Ὀγ τουοδιηρ {π6 ἀθοδα ; δπᾶ 1 δπν ρϑύβοη ᾿ιδα δοοϊἀθηία! ]ῦ Ἔχρὶγοα ἴῃ 
{πρὶν Ῥγδβθῆσθ, (86 Ναζαγιίοθ οἵ [6 βΒθοοπα οἶδϑθ ὙἜΓῈ ΟὈἸΠροα ἴὸ 
ΓΘΟΟΙΏΙΏΘη(6 (51. ΝΑΖΑΓ [6ΒΒ1Ρ. 

δΙΠΆ]ΑΥ (0 {πΠ6 Ναζαγοδίβ νγχαὰβ ὑπ6 γοῦν ἔγΘα ΜΕΥ τδάρ Ὀγ ἀσονοαυΐ 
“678 ΟἹ {ΠΕΣ ΓΘΟΟΥΘΙῪ ἔπ ΒΙΟΚΠΘΒΘ, ΟΥἹ ἀ 6] ΟσΆΠΟ6 [ΠΌΤ ἀΔΠΡῸΣ ΟΥ 
αἰδβίγοββ ; ἯΒΟ, ἔοσ ὑιγὶν ἄδγβ Ὀοίογο {ποὺ οἴἶἑγοα βδουῆοοθ, αρβίδϊηθά 
ἔτοτη ψῖπ6, δῃα βϑμανοα {86 Βαὶν οὗἁἩ Ἐποὶν δοδα,.2 “ἢ ἀβαρο Π]υβίταῦδθ 
{86 οοπάποί οὗ δι], 28 τοϊαιθα ἴῃ Αοίβ χυῆϊ. 18. ΤΊ ΑΡροβίϊθ, ἴῃ οοῃ- 
ΒΘαΌΘΠΟΟ οὗ ἃ Ῥγον 6} 14] 6] σθγάηθα ἔγοσὰ ΒΟΙΏ6 ἱπηταϊπθηΐ Εν ΠΟΌΙ 
τοοογοϑα ὃὈγ {Π6 βδογοᾶ τσιοσ, μδα Ὀουπα Βἰτβο]  ΌΥ ἃ νοῦ, τυ οἢ (86 
Ἰαν ἴῃ (}ι18 οΆ86 τοαυϊγοα ἶπὶ (0 ΡΔῪ δὖ “96γυβαίθα. [τ ΘΟΠΒΘΩΌΘΠΟΘ 
οὗ {118 ὑἰγαμπβδοίϊου, [16 τοϊαΐθβ ἐμαὶ δ βιανοᾶ ἢ18 μοδά αὖ (θῃσοῆγσοϑ. 
Ῥαϑυ], ἴῃ ᾿18 Ἰπίθπαθα ἸΟΌΓΠΘΥ δου σασαβ ἰ0 “0858, ΒΔΥ8, λό πιιιδέ πρεάς 
20 ἐο “ζεγιδβαίοηι: ἴῸΡ ἰ6 ἰατν8 τοβροοηρ (86 Ναζασι θ᾽ Β γοῦν σϑαυϊγοά 

1 ΜῈςἢ 4618 8 Οοχησηθπίδσίοδ, νοΐ. 11, Ρῃ. 280, 281]. 5 Τρίά. ὑ. 384. 
8.Α τπϑδρὸ δἰ τλΐϊαν ἴο 16 γΟῪ οὗὨ ΝΙα:δυ οδῃΐρ ΟΧἱδί8 ἰη Ῥογβὶα ἴο (18 ἄἀδΥ. 10 ἐΘΟΌΘΠΕΥ 

ΒΑΡΡΘΏΒ, δἴοσ [6 Ὀἱγιἢ οὗ ἃ ϑοη, ἰδὲ 1 τὴ ραγϑηΐ Ὀθ ἴῃ ἀἰδίσοδδ, οσ [86 ΟΠ] ἃ Ρ6 δῖοκ, ΟΣ 
ἔδιαὶ ἔμοτὸ Ὀ6 ΔΩΥ οϑΌ80 οὗὨ ρτίοἴ, {{Π|0ὸ τη οἴ Υ τηδῖκοδ 8 ΥΟΥ͂ν, ἐδιΑΐ ΠΟ ΤΆΖΟΣ 6Π4]} ΘΟ ὌΡΟΣ 
Ὧδο ΟὨΠ Δ 8 μεδὰ ἴῸΣ ἃ οογίδὶῃ ρογίίοη οὔ ἔτηθ., ἀπὰ βοιῃθίϊπιθ8 [ῸΓ δὶβ ὙΠ0]6 ᾿ϊθ, 86 βϑ'διηθοὶ 
ὑγδδ. (ἰ ὅδε. 1. 11.) {6 οἰ] τοοουϑσβ, δηὰ (πὴ οδπ86 οὗ ρτίο Ὀ6 γοιηουθὰ, δηὰ 1 [9 
ΤΟΥ 6 Ὀυϊ 0Γ ἃ ἐΐπηο, 80 ἴπαὶ [Π6 το Πο ΓΒ γοῦν ὃὉθ [18]16, (ΠΘ 89 δῆῆαγϑδ Ἠΐ8 ποδὰᾶ δὲ 
ἐδο δσηὰ οἵ τἴῃ6 τπηθ ῥγϑβογ δοᾶ, τηδῖκθθ ἃ 818}} εητογίδἰ σηθηϊ, 00] 6 οὐδ ΤΩΟΠΘΥ δηὰ οἵδ ον 
ἘμΐηρΒ ΤΌτα ΠΕΣ τοϊδεϊοπβ δηὰ ἔσἸοπάβ, πῃ αγὸ βοηὺ 85 δείζεγε οὐ οἴδοσίῃησβ ἰὸ ἴπ6 τηοδατι9 
δἱ Ἐξετυδϊαν, διὰ δἵὸ ἴδποσο οοπδβοοζγαῖθα, Μοσίοσ᾽ Β βεουμὰ ΨΦοῦΓΗΘΥ, Ρ. 109. 

γο. [1]. ΑΑ 



854 Ῥγαγενς ὁ} ἐλ ὕδειρϑ. 

1Π6 ρούβοῦ Ὑ8ὸ δὰ δηίεγοᾶ Ἰηΐο [μ18 δησαροιμθηῖ, ἢ ἢ6 ἼΟΓ ἴῃ 8 
ἔογαῖση ΘΟ ΣῪ ψ θη πα ἔγϑὶ Ἰδ]ἃ ἢ] η186}} ὑπάᾶον {1.18 βοίθυλῃ Οὔ] ρα- 
Ὧἴοπ, ἴο ρῸ ὕρ ἴο ογυδβαίθια ἴο δοοοιιρ 8 16, Ηδγο βανθγαὶ δρροϊηϊρα 
ΒΟΥ βοο8 ἡ το οἴἶογοα, δηα 8 οουίδίῃ σΟΌΓΒΘ οὗ ρυγὶ ΠοΔ ΟΠ Β δηά 16]1- 
σίουβ ΟὔΒΟσυ 068 νγαθ ῬγΓΘΒΟυ 64 8η4 ρογίοστηθα ΤᾺ18 ἈΡρΘΆΓΒ ἔγοπι 
ΔΠΟΙΠΘΥ Ῥαββαρο ἴῃ {86 ΒΔΙ16 Βαογοα ψγιῦθυ: (Δοῖίβ χχὶ. 28, 24. 26, 27.) 
“ἢ λαῦε ζοιγ πιοπ τοῦ ἤαῦο ἃ πυοῖο ὁπ ἐΐόηι ; ἐλιόηι ἑαλο απά ῬΌΒΙΕΥ 
ἐλνϑο 1 ιοϊλ ἐΐδηι, απα δε αὐ ολαγφες ιοἱξᾷ ἐΐοηι, ἐδαὲ ΤΗΜΕΥ ΜΑῪ ΒΗΑΥΕ 
ΤΗΕΙΕ ΗΕΑΡΒ. 7ήεη Ραμ ἐοοὰ ἐδλ6 πιέπ : απάὰ ἐΐδ ποχὲ ἄαν ρετί[γὲπο 
λιτηιδοῖ τοϊέδ, ἐλόηι, δηἐθνοα ἐπέο ἐδ ἐοπιρίο, ἐο εἰσπῦν ἐδλδ ἀοοοπιρἰϑληιοπέ 
07 ἐλ6 ἀαγε 9. ριιγἠηοαΐξίοπ; απὰ ἐλαΐ απ οἠεγίπο δἰλοιιϊα ὅς οὔεγοά ΚῸγ 
εὐεγ 0Π6 07 ἐλοπι. Αἀπά υὐὔόοη ἐδε ΒΕΨῈΝ ἄανγϑ τρογὰ αἰπιοδέ ἐπαεά," ὅτο. 
ΟΒΟΡΒ.Β ργοδθηΐβ 18 ὙΠ δὴ ᾿πβϑίδηοθ Ῥ8ΓΆ116] ἴο {18 οὗ δι], ἴῃ {86 

Ρϑύβοι Ὁΐ Βϑγηϊοθ, 0 πγϑηῦ [0 ΘΓ Βα θα, ἴῃ ΟΥΘΣ ἴο ῬΘΓΪΌΣΙΑ ἃ ΥὙΟΥ͂ 
ὙΓΙΟᾺ β.6 δα τηδάθ (0 (οἀ, 

ΒΕΟΊΤ. Π. 

ΟΝἩἨ ΤῊΞ ῬΕΑΥΚΕΒ ΑΝῸ ῬΑΒΤΘ ΟΚ' ΤῊΞ ΕΒ. 

1, ῬΒΑΥΒΕΒ, οΟΥἩ μοί οπ8 δααγοδθοα ἰὸ (Π6 ΑἸπση Υ, ἀγὸ οἰοβοὶν 
ὀοπηθοίθα τ βδουῆοοθ δπα σόν. (Ἐ88]. 1]. 14, 16.) ΨΑαπιοῦβ ΑΡ- 
ῬΕΙΠΙΑΤΙΟΝΒ 8.6 ρίνγϑῃ (0 (ὴ6 ῬΓΑΥΘΙΒ τηϑη ]οηθα ἴῃ (86 Θοτιρίυγοϑ. 
Ιη ῬῺ], ἱν. 6. δηὰ 1 ΤΊμλ. 1]. 1. ἅν αἰβδγοηῦ ἰθυτὴβ ἃγ6 θιῃρ]ογοά, 
γ1Ζ. αἰτήματα, οΥ τοαποδβίβ, ΒΊΟΝ ΤΑῚ ὍΘ ΘΟΠΒΙἀΟΓΘα 88 ἃ ζ,ΘΠΘΙΙΟ 
ἰδγπα, ἱποϊυἀϊηρ' προσευχαΐ, ΡΥΆΥΘΓΒ ἴοΓ ΟὈίαἰπίπρ' ἐΒ086 {μίπρΒ, ν μϑίμον 
ὑδιωρογαὶ οὗ βριγιίια), οἵ τ] οἢ γ)1ὸ ἴδ6] ον π664; δεήσειθ, ἀΘρΥΘΟΔΙΙΟΙΒ 
οὗ 601} οὗἨ δυϑσυ Κιπά ; ἐντεύξειϑ, Ἰπι ΘΓ ΟΘΒΘΙΟῚΒ ΟΥ̓ ὈΓΑΥΘΓΒ ἴῃ ὈΘΒΔΙ οὗ 
ΟἴΘΥΒ ; δπᾶ εὐχαριστίαι, {μα η ΚρίνϊηρΒ οὐ δἀάγθββθβ οὗ ργαΐβο ἰο οά 
[ὉΓ 811 {π6 Ὀ]Θββιηρθ σοηξοσγθα ἀρὸὺῃ 8. Τμ6 τροὰθ οἵ ῥγαυγίῃρ νγ88 
ἔπος 01]4 : 1, 7πέογπαΐ, ἴθ πο Τηθημί8] ὈΥΑΥΟΣ 18 οἴἴδγοα ἔγοση {Π6 
μοαγῦ δἱοπα (βιοΒ νγῶδ {Π6 ῬΥΔΥΘΓ οὗ Παυταῖ, 1 ὅδῃι 1. 13.}; οὕ», 
2. Ἐχίογπαϊ, Ὀοὶαρσ αὐϊοΣοα αἱουᾶ τι 186 νοῖοθ : Βθμο6 ἱη ῬβΆ], οχὶν. 
19. 1ὑ 18 ἑδγῃγθα ἃ ον. 

ῬΥΔΥΘΥΒ ΘΓ ΟἰΠΟΥ ρεδίϊς, ΟΥἩ »γἱυαίε, ΟΥ̓ δἐαἐοα, ἰμαῦ 18, ρογίοστηϑα 
αὖ ἃ. Ῥαυ ο]Αν ἰη6. Τὴ 5ΤΑΤΕΡ ΗΟῈΒ ψ γ δὖ [Π6 της οὗ οἴετι- 
ἱπρ [86 Ἰρουῃΐηρ δηα Θνθηϊηρ ΒΔΟΙΙΗ͂ΘΘ, ΟΥ̓ αὖ {86 {τὰ δῃα πίη ὰ 
Ββουσβ (Αοϑ 1. 1δ. δηα 111, ᾿ ΔΙ Βουσ ἰδ γα8 (86 ουδβίοτῃ οὗ (86 
ΙΏΟγ6 ἀογουΐ “9678, 48 αν! α (βδὶ]. ᾿ν. 17.) δμά ΤΠ δῃ16] (νἱ. 10.), Ὁ 
ῬΓΑΥ ἴπγθθ ὑὔπλθβ 8 ἄδὺ. Ῥϑίθὺ γϑῃΐ ἊΡ οῃ {19 πουδβο-ῖορ ὕο ὈΓΆΥ͂, 
Δρουΐ [86 φἰχές λοιν. (Αοἰϑ χ. 9.) Α βίταϊαν ὑβαρὸ οὐίδιῃβ διμοην' 
186 ἩϊπάοοΒβ ἰο {μ|8 ἀαγ.2 Ῥτανίουδυ ἴο οδσϊπρ ᾧρ {πο ὶγ βυρρ]1οΑ- 
[Ἰ0η8 (ΠΘῪ νγαϑῃθα {ποεῖν μπαπαβ, ἴο βΊσΠΗΥ ὑπαὶ (Π6Υ Ραΐ ΔΨΔΥ δὶ 

1 800 [δγ8 ΑΡρρασγαῖτβ ΒΙ:]1οπ8, νοὶ]. 1. Ρ. 321. Οδ  πλοι ΒΒ ̓ Ὠἱοιο συ, τοοο Δἰαξαγίξε. 
ΕἸΘΟΣΥ ΒΒ ΜάΑπηοσβ οὗ 1} 1βγϑο το, Ρῃ. 838, 8390. Τδσάπουβ ΟΥϑα 1 γ, Ὀοοῖς ἱ. ο. 9. ὶ 7. 
(ὕγοικα, γοΐ. ἱ, ΡῬΡ. 208---212.) Φοπηΐηρεβ 96 18} Απεαυϊίοβ, Ὀοοῖς ἱ, 6. 8. Ηδγνοοά 8 
Ιηιγοὰ. ἴοὸ ἴ80 Νίενν Τοβὶ, νοὶ. ἱϊ, Ρ. 298. Βοϊδηἀ᾽β Απίᾳ. Ηθῦσγ. μαγὶ 1. ο. 10. ὑρ. 384----289. 
δα κεῖ, Ασοθοὶ. Ηοῦτ. ΡΡ. 394, 295.5. Βγυηίΐηρβ Απίᾳ. Ηρῦσ. ὑρ. 198-204. ὃ τ- 
καθ οΙρὃ 5 Ὠίδοουσθο οἱ ΦορΒίμδ ἢ ΒΒ Ψον, ἰῃ ἷ8 ον οὐἨ ΟἸἰσίβι᾽'β Μἰπίδέσγ, ὅο. νοἱ]. ἱ. 

ΡῬ. 166---ξ195. 
᾿ 5 γαγὰ β Βἰδίοσῃ, ὅζο. οὗ ὸ Ηϊπάοοθ, γοὸ 11. ἢ. 842. 



Ῥγαγεῦς 0 ἐδ ὕειοξ. 8δὅ 

δηα ρΡῃχροδβοα (ο ᾿ἶγθ αὶ μοῖγ 116. Α8 (Π6 “6 Υ]8ῃ ρἢγδΔοίουο8] ὈΥΆΥΘΥΒ 
ὙγΈΓΘ Ἰοπρ, δῃα [ἢ 6 ΟΒΠΟΙΏΪ0 4] ΟΥ βίαια ἢουγϑ ΟΡ σοα {ποῖ ἴο σορϑδξ 
{8μι686 ῬΓΥΘΥΒ ὙΠΘΓΟΥΘΥ {ΠΥ ΠΑρρθηθά ἰο ὃθ0, (μ6 ῥγουά, νδὶῃ-ρ]οσῖοιιϑ 
ῬΡμιαγῖβθοϑ οοηίγινβ ἰο 6 ονθγίδθῃ ἴῃ (86 βίγθοίβ, ἴῃ οχγάϑυ (ῃδὲ {86 0 
ταὶρθῦ Ὀ6 ΟὈΒοσυϑα ὈΥ {δ ρθορῖβ, δῃᾶὰ Ὀ6 δρρίδυάοὰ ἴον {μ6ὶγ ρἱδίγ. 
᾿Αρβϊηδῦ {818 ἔοστωδὶ βρι ιῦ «688 ΟἸ γῖϑὺ οδα!οηΒ Ἠἷβ ἀἸβοὶ 68 ἰὼ Μαίί. 
γ]. δ6.:}. Τα πιοάσθσῃ Ηϊμάοοβ δπα Μοβιβιησηθβηβ 806 συ οὗ {86 
Βδῃγ6 οΟδβἰθηϊδίϊοη. 

11. Ῥυβμιο ΡΒΑΥΒΕΒ σψοσὰ οἴκεγοα, αὐ πγβέ, 1π (16 ἰδθογηδο]ο, δπά 
δου τ 8 τη {πΠ6 ἴθΏρ]6 δῃα βγηδροριιθδ, ὈΥ {Π|6 τηϊπἰβίοσ δρροϊηΐοαᾶ 
ἔον {μαῦ ράγροβθ, [π6 ρθορὶθ δηβυγθγῖπρ (ἐπ ἐδ6 δυπαροσῶες ομἶψ) δἰ [89 
σοποϊυβίοη ἩἹ ἃ Ἰουά ΑἸηοη,Ἶ (Νοῖι. νι], 6.) 

111. ῬΕΙΨΑΤΕ ΡΒΑΥΕΒΒ 6 Γ6 Οἴδυθα ὈΥ 1Ἰηαϊν 418 1 ἃ ἰοιο ἔοπα 
97) υοἷοο χιϊὰ [π᾿ ΒοΔα οονογθάδ; δμον δϑέαπαϊπο οΥ Κηθοϊἑηρ', βοιλθ- 
Φἰγη68 δοιοίπο ἐλ ἠοαά ἴονσαγα 8 {Π6 Θαγίῃ, δηά δὖ οἴμουβ σι τδ6 ΠΗ ο]9 
Ῥοάγ ρῥγοβίγαίθ οῃ (6 στουμπά. δοιηθίιωθθ [ΠΘῪ ϑηϊοίε Ὡροη ἐδδ ὑγεαδξ, 
1η ΤΟΚοη οὗ [Π6ὶγ ἀθορ θυ] 1 ὕ!οη δηα ῬΘη 6 Π06, ΟἹ Βργοβα ἰοσίῃ {Πμ ὲγ 
Πδηά8, οὐ οὰ μοὶ ἃρΡ ἰο δοανθῆ. ΟἿ (8686 γϑγίουιβ ροβίῃσο ἴῃ 
ῬΓΔΥΘΙ ΤΏΒΠΥ ᾿πβίϑῃοοβ ΟΟΟῸΣ ἴῃ (Π6 βδογρα τγιίοσα. Γῆ ΗΠ ΔΗ, 
10. ΒοΥ δῆιοϊίοη, 9ραλο ἴπ ἀδὺ δοαγέ; λὲὺ ἐΐρ8 οπίῳ πιουεά, διὲ ΗΕΕ 
ΥΟΙΟΕ ιτοσαβ ΝΟΥ ΒΕΑΕΡ (1 ὅδ, ἱ. 13.); δηὰ (86 ργουὰ λαγίδθο 
ΒΤΟΟΡ ἀπά ρ»γαψοά ιοἰἐδ (πὶ) λέπιδοῖ, (ἸαΚο συ. 11.) Τανια 
ΒΑΥ͂Β, 1 ΒΥΈΒΕΤΟΗ ΕΟΕΤΗ ΜΥ ΗΑΝῸΒ δπέο ἐλεε. (Ῥ 88]. Ὄχι. 6.) δ8- 
ἴοπιοπ ἈΝΕΕΙΚΕΡ ἀἄοισπ Ὡροκ ἠϊΐθ ἔπθος δεξυγο αἷΐ ἐλε σοπστεσαζέοπ ΟΚ 
]εογαοῖ, ἀπά ΒΡΒΕΑῸ ΒΟΕΤΗ ΗΒ ΗΑΝῸΒ ἐοισαγας λεαύεη. (2 ΟἾγοη. νἱ. 
18.) Ἐζτα 7εἰϊ μροῆ δ ΚΝΈΕΒ, απ ΒΡΕΕΑῸ ομὲ ἤΐδ ἨΑΝῸΒ ἔο ἐΐδ 
Τωτά 86 αοά. (ΕΖτα τχ. ὅ.) Οὐ δάοσδοϊς Βθαθοπηοσ, ᾿π 18 ΔΡΌΗΥ 
ἴῃ {86 ἀἰδγάβθη οἵ (ἀϑβοιηδπθ, 7,611 ὁπ. δὲς ζασο (ρτοβισαϊθὰ εἰταβοῖδ ἴο 
[86 “τουμα), ΚΝΕΕΙῈΡ ἄσιυπ ἀπά ργαψεοα (Μαῖϊ. χχνὶ. 839.; Τ0Κ6 
Χχῖϊ. 4].}); δηὰ [Π6 ρῥγοίο-τραυίυτ ϑίθρῃθη ΚΝΈΕΙΕῸ ἀοιση δηα ῥγαγοα 
ἴοσ 18 τλυγάογοσβ, (Δ οῖβ νι. 60.) Μοδβϑβ ἤθη Ἰμἰογοθαϊηρ ἴον {86 
Ὁπρτδίθ] [βγαθ  ὕθβ, ΒΟΕ Η18 ἨΒΑΡ ἐὸ ἐλο εατί, ἀπά τοογελῖρρεα. 
(Εχοά. χχχῖν. 8. (ὐοιαραγζο αἷ8ο Εἰχοά. ἴχ. 29.) ΤῈ ἢυμ}]6 δπά 
οοηίτγιία μεδίϊσαπ, εἰαπαϊη αἵανγ ΟΠ, ΒΜΟΤῈ ΟΝ ἨΙΒ ΒΕΒΑΒΊ, δηᾶ 
ΒΌΡΡΙΙοαίθα αἰνὶμθ τρθσογ. (1μυκὸ χνυῖ. 13.) ὙΠΘ ῥσγορμοῦ 1βαϊδῃ, 
6 ΤΟΡτονὶπρ (86 Ὠγροογ οι! «(ανγ8, ἀθῃοῦηοθβ ἰμαὺ «6 ῃονδῇ 
ποῦ] ὰ λἀΐάθ Ὺὶβ οἐγψος ἴτοη {πο ὙΠ6η ΠΟΥ ΒΡΒΕΑΡ ΒΟΒΤΗ {ΠῸ}Ὁ 
λαπάς (188. 1. 16.); δῃηᾷ (6 ΣΠΕΤΙΝΕ ὕρΡ ΟΕ ΤΗΒ ΗΑΝῺΒ ἴο ἤθδνθῃ, 

} Ὧγτϑβ. Τλριιίοοις ἀπὰ Α. ΟἸαγῖκο ου Μαΐίὶ. νἱ. δ. ἘΟΒαγ βου ΒΒ ΤΎδνα]8, γο], ἱ. Ρ. 75. 
: ΤῊῆο σ6νγ}8 διγ δα ἃ τοποΓὙ 0] ΘΒ ΟΘΟΥ ἴο [118 τοζὰ ; δῃὰ ἤδυο δὴ 1416 ἐγδαϊτοη ἰΠδὶ 

180 γζαῖθθ οὗ Ῥαγδάϊβο υχι! 6 Ορϑῃ ἴο εἷτὰ ΠΟ 88 γΥγ8 Αἴωδῃ ΜΙ] 8}1 Εἷ8 πλὶρῆς, 
85. ΤῊ τϑϑϑοῃ οἵ [18 συδίοπι γγΧἃ8 ἴ0 ΡὈΓΟΙ͂δ88 ἐΠοτΏΒο τ 98 γουοσοηὶ δηὰ δεπαιηθα Ὀοίοσο αοά, 

δ ἃ ΠΗ ΜΟΓΙὮΥ ἴο Δρροϑῶν δεοίογο πἰπη. ἴλ νγὰ8 ἃ τηδχὶπὶ οὗ [6 «6008, --- “ 1,κὲ ποῖ [86 τννῖβ86 
ΤΩΘΏ, ΠΟΥ [86 ΒΟ ΙΔ. οὗ [Π6 τϑθ Τη6:), ῬΓΑΥ, πΠ]6886 [ΠΟΥ 06 οονογοὰ ἡ [ς Δρρθδσγβ ἰΒδὲ [ἢ 6 
Οοτϊ πε ΐδη8, ᾿πουρ οοπνοσίϑα ἴο 116 Ογβείδη (δἰΠἢ, ἴῃ 118 τϑδβρϑοῖ οοῃίοσσωθα ἴὸ {ῃ6 
“ον ἢ Ῥγδοίῖοο ; δηὰ ἱμπογοΐογο δι. Ῥϑαΐ γοτηοπειγαϊοὰ δραϊπδί ἰὸ 1 Οὐοσ. χὶ. 4ά.- Τὐρποίοοι 
Ηον. Ηοῦτ. ἰῃ ἰοο. (Ἴ οσκδ, τοὶ. 1}. ὑρ. 769, 770.) 

4 ΤῺο ῥγχϑοῖίοο οἵ δίαπαϊπο ἀστίηςς Ὀγαγοῦ οδίδίηοὰ δηγοηρ ἴμ6 ΑΥ̓ΔΌδ ἴῃ [Π6 {τὴ οἵ 
ἹΜοβιαδιιηπιοᾶ, ννδο, ἰπῃ ἢἷβ Κογδϑηῃ, γορθδίδα!υ οοτηηϑηαὰβ ᾿ιἰ8 (Ο]]οὐγοῖθ ἴ0 σέαμά ν βοη 1ΠῸΥῪ 
ῬΓδΥυ. (Ὁ. Β. ΜίἊοβδο}18 ἀθ τἰϊπδι θυ 83. 8. ὁχ ΑἸσόγαηο 118 τη ἷ8, ὃ ΧΙΝ. ἴῃ νοὶ. 1]. 
ῬΡ. 108, 109, οὔ Ῥοῖδβ δηὰ Ἐπροτι 8 Β.ΠΟρῸ Οοτητηοπίδεϊοηυτη Τπεοοϊορίοασ, 8.6 
δἷδοὸ Ὧτ. Ἐῤομαγάϑου Β Ἰγανοὶδ δἱοης [ῃ6 βδδογοδ οἵ ὸ Μοάϊιογστασοδη, τοὶ. ἱ. ὑρ. 468. 
εἰ δεη. 

ΑΑ.ΑΆΔ 



868᾽ ᾿Αμἰμιάοε φΥ ἐλ ὕειος 

ἴῃ ὈΓΆΥΘΣ, 18 ΟΧΡΓΘΒΒΙΥ ποίοὰ ὈῪ {π6 Ῥαϊπιϊδί (Ὁ σ]ὶ, 2.) δὰ Ὦγ {6 
Ῥτορδιδῖ “ γοιῖδῃ, (188. 1}. 4].}} ί 

1118. ροβίυγοβ γοσο δαορίθα ὈΥ τροδὺ οὗ (πὸ μοαίῃϑη πδίϊομβ ἐπα 
ῥτοϊθηθα ἴο δῃὴγ Κἰπα οὗὨ τόσβ!ρ, τ ΠΘΠ ΔΡΡσοδοβίηρ (Π6 οὈ]θοίβ οὗ 
(μοῖν δἀογαίίοη ; τ ΒΙΟΒ 10 ἴ8 ΒΊΌΪΥ ργοῦ6}}]6 {μα Π6Υ Ὀοστονγοα ἔτοπὶ 
16 ΡΘΟρΪῈ οὗ οα. ᾿ἄποοϊίπο σὰ δυο δοῃβι ἀοσθα ἴἤο Ὀ6 {πΠ6 ὈΓΟΡΟΣ 
Ροϑίιχα οὗ Βυρρ]οδίϊοη, δ8 1ῦ Ἔχργθββοϑα λεηιεϊεῳ, σοπέγίἑϊοπ, δθα σμδ- 
7εοίοα. 1 186 Ρογϑοῦ ἰὸ νοι {π6 Βυρρ βου 88 δ ιἀγθαβϑα νγ88 
νη σθδοῦ, {π6 ΒΡ] ]οδηῦ οδυριΐ μέτα Ὁ [86 ΚηΘ6Β ; [ὉΓ 848 δῃγοηρ, 
106 δηοϊθπίθ {86 7ογεδεαὰ “8 οοῃβοογδαίθα ἰὼὸ φοπῖμϑ, [Π6 δα7 ἴὸ 
ὨΙΘΠΊΟΥ͂Ψ, 804 {π6 γίσλέ λαπα ἴο ζαϊίδ, βο (86 Κηθ68 θῦα δοπβθογαϊρα 
ἴο πιέῦογ. Ηδποθ ἐδοβα 0 οδηἰτγοαίοα ἰδνουνσ, [611] αἱ δπα οδυρὰξλ μο]ὰ 
οΥ {π8 Κπβθθβ οὗ [8μ6 ρϑσβοῃ ψβοβθ Κιπάπϑϑβ ἔμϑὺ ΒΌρρ 168 ΤῊ 
Τ0668 ΟὗἩἉ ΒΡΡ]]ΟΔΙΟΠ 18 ΡΑΥΠΟΌΪΑΥΙΥ τοΐοστοα ἰοὸ τη Ἡομογ.2 [Ι͂}η (86 
ΒΆΪΩΘ ΙΏΔΠΠΟΙ Ὑ͵ὰὶ ἢπά Οὔγρ Ἰωογὰ δοοοβίρα, Μαί. χυὶ!. 14..--- 7 οτε 
οαπιθ ἐο ἢιῖπι α οεγίαϊπ πιαπ, ἀπεείϊπο ἀἄοισπ ἴο ἀΐηι, γονυπέτων αὕτον, 
“)αἰϊπο ἄοιοπ αἱ ἀὲδ ᾿πε68. 

ΑΒ ἴο {86 ἔπ Ὡρ οὐ εἰγοίοϊέπη οἱ ἐδο λαπας (οἴοι Ἰοϊηθα ἰο 
Κηθ6] 10), οὗ ψ ΒΟ γα πᾶν ΒΘΘ ἢ Αἰ ΓΟΘῪ βονογαὶ ᾿πϑίδμοθβ, δπά οὗ 
ὙΠΟ γ76 ΒΑΥ͂Θ ἃ ΨΘΓΥ ΓΟΙΔΔΙΚΑΒΪ6 ὁΠη6 ἴῃ Εὐχοΐ. οἰδρ. χνὶ!. 11.» ΒΟΥ 
1Π6 ἐὑδίπο τῷ οὐ δἰγείολέπο ομὲ οὗ [86 μαπάβ οὗ Μοβοβ νγϑὰ8 {Π6 τθδῃ8 
οὗ 1βγβϑὶ Β ργονδϊηρ ΟΥ̓ΟΥ ΑἸπαὶοῖκ ; πὸ πα τϑην οχδαρὶοβ οὗ Ὀοίἢ 
ἴῃ δῃοίθηῦ δαϊποῦβῦ [ἢ ΒΟΙηΘ ΟΆ868, {Π6 ΡΘύβοη Ῥδυ ΟΠ πο ΟΆΤΏΘ 
ἔοΥ ΑΓ, ἃπα οἰ ἴΠΟΣ βαῦ 1π {πὸ ἀπδί οΥ Κη 66]66α οἡ {Π6 στουπάᾷ, ρ]δοίηρ; 
δ18 ἰ λαπά οπ ἐλθ ἅποο οὗ Ἀγὰ ἔγοια βοτὰ ἢ6 Ἔχροοῖθα (86 δνουγ, 
ψγἢ}]6 δ6 ἐομολοαά ζῪλ6 ρογβοπ᾿ εἰΐπ αἰῖ 18 γίσηί, Υ͵6 'νᾶνϑ δὴ ἴη- 
βίδποβ οὗἉ {Π18 αἶδο ἴῃ Πυυθε" 
ὝΒΘὴ {6 ΒΌρΡρ]Ἰοληῦ οι] ποῦ ΔΡΡργοδοῖ {π6 Ῥϑύβοῃ ἴο ψ βοὰ ἢδ 

ΡΓΑΥΘΩ, 848 ΠΟΤ α ἀείν ττα8 [μ6 οβ]δοῖ οὗἨ [86 Ῥγδγοσ, 6 υυδδῃδα δ8 
Βιαπάβ, τηδάθ δὴ οἴἶεσιηρ, δπὰ Κπθοὶϊηρ ἄονη, οἰ 6. φέγεέοποα ομὲ δοίλ 
λὲς λαπαάβ ἐο ἠδαυόπ, οὐ ἰαϊά ἐλέηι Ὡροπ ἐδθ ΟΠ εγίπα ΟΥἨ δαογὶῆἶοο, ΟΥ 
προ ἐΐε αἰίατ. Τῃ (μ18 ταοὰθ ἩπιοΣ σορτγαβοπίβ {π6 ρῥγὶθβέ οὐ Αρο]]ο 
88 ῬγΑυΥ Ωρ. ὅ 

ΤΠὴ6 ῥγδοίϊοθ οὐἁἨ βίδπαϊηρ ψἱἢ {πεῖν μη 48 βργοδά ουἱ ἰονγαγαβ 
Ββοανθῃ, 88 δαορίοα ὈΥ {π6 ῥυϊμαϊνα ΟΠ γιβύμδηθ τβθη οἴεσιπρ' {Π6]ν 
ΒΌΡΡΙΙοϑθη8. ΤΟΥ βύοοά ὕΡ, Βαγβ8 Τογυ}]8η, δηὰ ἀϊγοοίοα {ΠΕ 1Γ ΟΥ̓ 69 
ἰονδγὰβ ἤθανθη ὙΠ Θχραπαθα απάβ.6 Α δἰ γι ]αν ἐΘΒ Δ ΟΩΥ 18 ρίνθῃ 
Ὀγ ΟἸοτμαθῦ οὗ ΑἸθχδηάγια 7: --- “7 6 Πρ οὖν Βοδὰ δὰ ἐἰοναις ΟἿΣ 
πιδη δ ἰονγαγὰβ ἤθανθη. 850 αἷδο, δι. δὰ], θη ὀχβοσίληρ ΟἸγἰβίϊδηβ 

ε ἘΈΒΙΣΗ Ασοθθ50}. Ἠοθγαίοα, ΡΡ. 398, 399. Βχυπίηρ Απιαυϊέαίοθ ΗἩθγαίοιθ, ΡὉ. 198 
“198. 

3 ἩοοΣ, Πιδὰ, 110. 1, 407. 496, 427. 7 
3 Τηὸ ΖΌ] ον ηρ ἰπϑίδῃοοδ ΤΏΔΥ δθ 866 ἰῃ Ὑ γα]: ΑΠποἰά, 11}. 11,176, 177. 607, 608., 

ἷγ, 3904, 20δ., χ. 667. 
4 Τ|ϊΔ4, Ἰ1Ὁ. ἱ, δ00, δ01]. ᾿ 
8. Ἰηαᾶ, 10. ἱ, 449, 4606.0Ἠ. ΟΙἶδον ἐἸπδίχαξίομβ οὗ ἐδθ νασγίουβ διεὲἱίυθδ ἱπ ποῖ τ 6 

ἢοδίμθηδ Οἥἶγθα ΠΡ ῬΥΑΥΟΡ ἴο ᾿ποὶγ ἀοἰτ68 δ΄τὸ ρσίνϑῃ ὈΥ Βγπηίην, Οοτηροηάΐπηι Απεᾳυὶ- 
Ἰδίστη Ογθϑοδσγιη, ΡΡ. 370---3275. : 

4 Αροϊΐϊοχ. 6. 80. 
Ἶ ϑιτοπιδία, 110. 1ϊ, ν. 7.2. Ὧγ. Βαγπχοοά β 1ηἰτοᾶ. υοἱ. ἱἰΐ. Ρ. 809. ΤῈΘ ργδοῖοθ οὗ 

οχίθη ἀΐηρ' [π0 Βδηὰβ ἰῃ ῬΓΑΥΟΥ δι} οὐίδίπβ ἐπ ἴ0 Εδδβὶι. 8.60 Ηδιτηοῦβ Ορθαγυδίίοῃς, γο]. 
ἡϊ, Ρρ. δὅ11---518. ΕὙΑρΡΤΩΘΏ(δ δαΡΡΙΟΙΘὨΙΔΙΥ ἴο Οὐδ οί, Νο. ςοἰχχυίὶ, 
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ἴο ῬΓΔΥ [ὉΣ 41] οἶαββθθ οὐ Ῥϑύβοῃβ, ἀθβοῦῖθοβ (Π6 χεβίασο ἐδ πο ἴῃ 
ῬΓΆΥΟΡ (1 Τίτα. ἢ, 8.):-- λενείογε, 11ῈῸ ὉΡ λοῖν ἨΑΝῸΒ τοἰξλοιιῖ 
εὐταίδ οΥ ἀοιιδέῖπςφ. ΤΠοβΘ 80 αβδοίθα ΒΌΡΟΓΙΟΥ βδῃοῦγ, ΟΥ̓Χ ΒΟ 
ἔγοτῃ πιοῦϊνϑβ οἵ οϑύθῃ βου δηα ΠΥΡΟΟΥΙΒΥ, Ὁ ΡΡΘΆΓΒ, ρῥγαγϑᾶ ἱπ (6 
βίγϑοίβ 'ἷ, δῃὰ πιαάδ ἴοπῦ ργαψεῦβ, ὝΘΥΘ ΒΟΨΘΓΟΙΥ ΟΘῊΒ Ὀγ οὖν 1ωογὰ 
ἔοτ {πον ἔοστωδὶ δῃὰ μυροογιῖοαὶ ἀδνοῦοη. (δι. νἱ. ὅ. αῃὰ χχἣν. 14. 
ὙΤΉΘΩ αὖ ἃ ἀϊβίαποο ἔγσοσῃ (πὸ ἔβθιαρ]θ, (Π6 τόσο ἀδνουΐ 6178 ἰΌΣη 
Τῃοτώθοῖνοθ ἰοτνγαθ 1 τ βθη ὙΠ6Ὺ ργαγοα, Υ8 Βανθ δὴ ᾿ἰηβίδῃος οὗ 
{8158 ἴῃ (86 οομάποί οὗ 1) 4}16].5 (Πθ4ῃ. νἱ. 10.) ὙΒοη (π6 ΟΥἹοπίαὶβ 
ΤΑΥ͂ ΒΟΓΙΟΌΒΙΥ, ἴῃ ἃ βίδίβ οὗ ατίοί, 186 Β146 {πεῖν ἔδοϑϑ 'π ἐμοὶν θοβοι). 
το (818 οἰγουτηβίδῃοθ, {86 Βα] μχϊδῦ δ] 468 (χχχν. 18.), ν]θὴ 6 δα γ8, 
"Μν »γανψεν γοίωγηεά ἵπίο πῖψ οἵἱοπ δοδοηι.ὃ 
1. ΥΙΟῚΒ ΕΟΒΜΒ ΟΕ ῬΒΑΥΕΒ ΜΟΙΘ ἰὴ 086 Διο [δ6 “6008 

ἴτοτα {86 ϑαυ]οϑύ ροσοα οὐ[ἁἨ {ποὶγ δσϊβίθποθ 88 ἃ ἀἰβίποῦ πβαύϊΐζοῃ. ΤῈ6 
Βγϑί ρῖθοθ οὗ βοϊθπὴῃ ἡ υβἢ!ρ γθοογά δα ἴῃ (ἢ6 ϑουρίαγο, 18 ἃ ἤγτὴπ οὗ 
τάϑμ οομμροβοα ὈΥ Μίῶοβοϑϑ, ου οοοδβίοῃ οὗ (86 ἀδἰνσογδηοθ οὗ (δ6 
ΒΥΆΘ 1068 ΤΌΤ {π6 Εργ ρίϊδηβ, τ] οἢ τγαϑ δυηρ ὈΥ 41} (86 σοηρτο 

Ὅσοι ΔἸ οσδίθὶυ : ὉΥ ρος Πα (6 τηθὴ ἢγβί, δῃα δου νδγὰβ Ὁγ 
Μισίδι δηᾶ {86 ποθ (Εχοᾶ. χν. 1. 20,21.}); ψμῖο ἢ οου]Ἱὰ ποΐ Πᾶνα 
Βδθ ἀοπ6, 1688 1Ὁ δα Ὀ6ΘῊ ἃ ργϑοοιηροβοα βδῖ ἕοστη. Αραϑὶῃ, ἴῃ {Π8 
δχρί δέοι οὗ δῃ ὑποθγίδιη ταυγάσθυ, {π6 6] 6 γβ οὗ (Π6 ΟἱἵὙ ψΒΟἢ ἸΔῪ 
ποαγοϑὺ ἴο {μ6 ρδυὶγ ἰδμδύ νγγαβϑ β8Δ1Π, ΘΥΘ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ ΘΟΙλ Δ Πα 6α ἰο 
ΒΥ, 8Π ΘΟΠΒΘΑΌΘΗΠΥ ἴο Ἰοΐπῃ ἴῃ, {86 ἔοστη οὐ Ὀγδύϑὺ δρροϊηϊθα Ὦγ 
Αοὐ Πἱπιβο} Ὁ ̓ὰ Πδϑυΐ. χχὶ. 7, 8β.( [Ι͂᾿ Νυμῦ. νἱ. 28---26., χ, 856, 86. ; 
θυ. χχυΐ. 8. ὅ---]1]. δηὰ 18---Ἰδ,, [6 Γ6 Δ.Θ ΒΘΥΘΤᾺ] οἴμασ αἰνί μον 
δΡρροϊηΐοα ἔοστωβ οὗ Ῥγδυϑσ, ργθβουιροὰ ὈγῪ Μοβθβ.0 Οἱ {Π6 δβίβ] }8}- 
τοθηΐ οὗ (86 τρομπδγοῦυ, ᾿ανα ἀρροϊηίοα ἴπ6 1, ανϊῦο8 [0 φέαπα εὐενν 
πιογηπίησ ἰο ἐλαπὰ απά ργαΐδε ἐδ Ζογά, απὰ ζλειοῖεε αὐ εὐεη (1 ΟὮτοη. 
ΧΧΊΝΣ, 80.); τΒοἢ τὰ]6 88 δου νδάβ ουβογνθα ἴῃ [86 ἔθ ρ]6 ογοοίθα 
ὈΥ ϑοϊομιοι, δηᾶ σχοϑίογοα δὖῦ (86 Ὀυ]άϊηρ' οὗ (86 βϑοοῃᾶ ἔθιρ]θ δένοσ 
ἴπο6 οαρᾶνιγ. (ΝΕ Β. χὶ!. 24.) Απά {δ6 ψ016 ὈοΟΚ οὗ Ρ 88, 
ἴη ἔδοί, ἃ οοἸ]δοοῃ οὐ ἔοττηβ οὐὗἨ ῬσαΥοσ δῃηὰ Ῥγϑῖδθ, ἴον {Π6 υ86 οὗ 189 
γ᾽ Π0]6 οοῃρταραίίοῃ ; 88 18 ουϊἀθηῦ ἔσο {Π6 ὉΠ168 οὗὁἨἁ ΒΕΥΘΓΆ] οὗ {μοβ86 
αἰνι 6 }Υ ἱπθριτοα σομιροβι0η8 ὁ, 88 Ὑ76}} 88 ἔγζοση οἴβοσ ρϑββαρθβ οὗ 
δογιρίαγα. δ 
Ὑ μδῦ (δε δἰα θα ρυῦ] 6 ῬΣΆΥΟΥΒ ΘΓ ἴῃ [86 πηθ οἵ ουὖν Ἰωογῇ, 10 18 

ΠΟῪ ἱπηροββὶ Ὁ] 6 ΘΧΘΟΌΥ ἰο δϑοογίδϊη: 1 18, ΒΟΎσοοΣ, ργορδθ]θ {πα 
ΤΩΔΏΥ οὗ [86 οἰρμύθθῃ ργαγϑσθ, σι οἢ μανθ Ῥθθῃ σίνθῃ ἰἢ ΡΡ. 28--- 
288., Δῃα ὙΉΟΝ ΓΘ βα]α ἰο αν Ὀθϑῃ οο]]οοίθα Ὁγ Βδῦδι (ὐδιμλ]16ὶ 

} ἼΗΪδ ῥγδοξῖοο ἰ8 αἶϑο βθῃοσαὶ ἐπγουρδουϊ ἴπ0 Εδδε. Βοὶδ Ηϊηᾶοοθ δηἃ Μυδη]ϊηγδυῖδ 
οὔξεσ ᾿μοὶγ ἀθυοιίομβ ἴῃ [Π6 τηοδὲ ῬπΟ]ο ῥΐδοοβ ; δϑ, δὲ πο ἰδηάϊηρ- οἾἶδοθβ οὗ τίνεζε, ἰω [86 
ῬΌΡΙΙς βίγοεῖβ, δηὰ οπ ἴδο τοοίβ οὗ Ὀδαιδ, ϊβοῦὶ τῃ6 Ιοδδὲ τηοάοϑὶγ οὐ οἴὔἴοτὶ δὲ Θοῇοθϑὶ- 
τηθηῖ, Ὑαγὰ᾿ δ Ηἰδβίουυ οὗ [86 Ηἰΐπάοοβ, τοὶ. 1Ϊ. Ρ. 885. β66 αἷδο ΕἼδρτωθδίβ, Νο. «τ. 
Μοτίον 8 βοοοηὰ ϑοῦτπου, Ρ. 308. Ὦγ. Ηϊοδπαγάβοη 8 ΤΊδΥοὶδβ, υοἱ. ἱ, ῃᾧ. 75. δπὰ ᾿μρδιίοοῦ Β 
Βοτῶ ἨρΌτγαϊοεθ οἡ Μαδϊς. νἱ. ὅ. (ὕουκβ, νοὶ. ἰϊ. Ρ. 156.) ᾿ . 

3 ἼΔΙῺΥ ἰδ ὉΓ ὁριβῖου ἐμὲ Ἠοτοκίδῃ ἀϊὰ 5ο, δῃὰ ἰδαὶ νγὸ ὅσο 10 υπαογβιδηᾶ ᾿ΐ8 ἐωγπὲπα 
λὲς ζαοε ἰο ἐδε (ἃ Κίηρε χχ. 3.) οὗ Ηἰδ ἰυγπίπρ ἰονγασάβ [86 ἰεαρὶθ. 100 ΤΑΡΟγΏΔΟΌΪΟ, 
Ὁ, νἱἱ, ο. 1. 8 δ. 

5. Βυγάοτ᾽ Οτἱθηίαὶ Τἐξοτδίαγο, γο]. ἰἱ. Ρ. 20. Ξ 
4 866 ἴΠο {{{|65 οὗἩ Ῥεαὶπιβ ἱν. γ. νυἱ. χ ιν, χ νυ, χοὶϊ, ὅς. 
5 8661 Οἤτοη. χγὶ. 7., 3 ΟἜτου. χχὶχ. 80., δηὰ Εστζα ἰϊΐ. 10, 11. ῬΥΒΟΘΙΕΥ 20 (86 οι». 

ΤΟΣ ῬΥΔΥΟΥ, [πἰγτοἀποιίου, Ῥ. 3. 
:λ8 



358 Ῥιδὶὶς ἀπαᾶ Ῥὶγυαίο ΚαΞί. 

(6 ΕἸάοΡ, 1[Π6 τηδβίορ οὗ 5ί. Ῥαϑυΐ, σγοσο ἰπθῆ ἴῃ 186: δη4 88 41] 
ῬΟΥΒΟΠΒ 6Γ6 πού δ0᾽6 ἴο ὀοπηπλὶ ὑμοτὰ 0 ΠΘΠΊΟΤΥ, 1ὖ 18 4180 ργόορδ 016 
{πὲ ἃ βυμασαασυ οὗ ποθ γγὰ8 ἀγα ὑρ. Βιυΐ γὸ ΚΠΟῪ σοΥίδ Ὠ]Υ 
ἐπαὺ 10 γγᾶβ Θυβίογη  ΓῸΓ (Π6 ΠΟΤῈ ϑιϊποηῦ αἀοοίοτβ οὗ ἴϊπὸ «΄6νγθ ἴο 
ΘΟΙΏΡΟΒΟ ἔοστηβ οὗ ββοσὺ ργϑυϑτβ β]οἢ {Π6 γ ἀοἸγογοα ἴο {Π6ὲὉ Βοβ γα. 
ΤῊυδ Φομη ἰμ6 Βαρίϊϑι σαν [18 ἀ186010168 βυιοῃ ἃ ἔοτπι; δὰ «6δβι18 
ΟἸτἶβί, αὖ (9 τοαποϑὲ οὗ δὶβ ἀϊβοῖρ]6β, ρᾷνα {μοῖὰ ἐδμαῦ τηοδὺ ροτγίθοϊ 
το 6] οι ρον ἰοτιαθα 716 Ποτάς Υαγοῦ, ΠΟ Ὀγτιαῖὰθ δπὰ 
οἴου οπνποπῦ ΟΥἸ08 Βαρροβοᾶ νγ8 οο]θοίθα ουὺ οὗ Ἴδα «{6νν θὲ 
ΘΌΘΒοΪορίοβ: Ὀαὺ {μῖ8β ΒΥροίμαβιθ δὰ Ὀθθὴ σοίαϊοα ὈΥ Ῥυσίδδθοσ 
ΤΡΟΪυοΙ ἰῃ εἷ8 “ Εἰχροδιοη οὗ ΟΠ γῖβυ Β ϑογιάοη οα {π6 Μουπί.᾽"} 

Υ. Τὸ ῥγϑυθὺβ {μ6 “96ν]ἷδ δβοιηθμηθθ δἀθὰ ΠΑΒΤΒ, ΟΥ το ρου 
Δοβίπμοποασ ἔγοια ἔοοα : [Π686 αδίβ σογο ΘΕΟΣ ῬΌὮΌΠΟ ΟΥ ργϊναΐία. 

1. Τὸ Ῥυβιιο ΒΆΒΤΒ ΜΟΥΘ ΟἸἿΠΟΣ ΟΓΟΙΏΔΤΥ ΟΥ ΘΧίγδοσα μγΥυ. 
Μόοβϑβ ἱπβυὐθά ΟὨΪΥ͂ Οη6 ΟΥΙΠΑΥΎῪ δηπυδὶ ΡῈΌ]16 ἔλδί, το τα 8 
ΒΟΪ 1864 οἡ {Π6 ἀΔΥ οὗ αἰοπϑπιθης 3, οἴμου ρα Ὁ]16 [Ἀ518 θοϊηρ Ἰο ἴο 
{(Π6 αἰδογοῦοη οὗ {πΠ6 παίϊΐοη. ΟΥ̓ δχίγδου Ἰ ΑΥῪ ἔδδίβ δρροϊαύθα ὈῪ 
ΔΌ ΠΟΥ Υ οὗὨ [86 οἷν!] τιαρ]ϑίγαίθ, βουϑγαὶ ᾿πβίδημοθϑ ΑΓ Σϑοοσάθα ἴῃ [86 
ΟΙά Ταοβίδιηθπί. ὅθο 1 ϑδιι. υἱὶ. ὅ, θ.;: 2 ΟἌἜγσοηῃ. χχ. 8.; δπὰ “6γ. 
Χχχυὶ. 9. ΑΠΟΥ {86 τοΐαση οὗἉἩ {π0 {6 ν8 ἔγοτηῃ οαρνΥ, ΕὐΖγα ὑτοὸ- 
οἰαἰτηθα ἃ ἔδϑι αὖ {Π0 σῖνοσ Αμαν, ἴῃ ογᾶδσ ἰο ἱτωρίοστο {π6 αἰγθοίϊϊοῃ 
δηα Ὀ]οββίηρ οὗ ἀαοὐ (ΕΖγα ν|ῖϊ]. 2]1.)}: δῃα βονϑῦαὶ οἵμον ἔαϑίβ Ὑγ6ΤΘ 
ΒΌΒΟα ΘΕ Δαἀἀοα, ἰο δοιησηθηγογαίθ Ῥαυ ον τ ΙΔΠΟΠΟΙΪΥ ανθηίβ, 
οὗ πἢοἢ πὸ τοδά ἰῃ Ζθο. γι}. 19.; υ1Ζ. (868 ἔαϑὺ οὗ {π6 ἐουγίἢ πιοπίῇ, 
Ὑ ΠΙΟὮ γᾶ ᾿πδυςαϊοα 1 ΙΩΘΙΔΟΥῪ Οὗ (6 ἴλη π6 1π «6 Γιιβα] θὰ («76 Γ.Ψ 
111. 6.); 186 ἔαδβὲ οὗ {πὸ ΔΕ ταοπίῇῃ, ἔον (86 ἀοϑἰσασοῃ οὗὁἨ {π6 ἐθιρ]θ 
(Ζοο. νἱῖ. 3.);: 1π6 ἔββῦ οὗ {86 βουθῃίῃ τηοηίῃ, ἴῃ ΤΘΠΊΟΥΥ οὗ [86 
τυ τον οὗ (ἀδαβδδῃ (2 Κίηρβ χχνυ. 28.); δῃὰ {πὸ ἔδϑὺ οὐ (μ6 ὑθηῖῃ 
ΤΟ Ὦ, ΒΘ Ὲ «΄ ΘΓ .88] 6 νγ88 Ὀθβιθρϑά. (“76γ. 11]. 4.) Μϑηίίου 18 τηϑᾶθ 
οὗ 411 [1686 ἔαδβίβ ἴῃ Ζϑοῖ. νἱῖ. 8. ὅ. δηα νἱϊϊ, 19. Εὐχίγδου ἀἸμαΥῪ ῬυὈ]1Ὸ 
ἔαδίβ 6 το αἷδο πο] ἃ ἤθη {Π6 «6 )0718 σοῦ ἰμγοαίθηθα τὶ ΔΩΥ ἰπλ- 
τοϊπθηῦ ἀδηρογ. (606] 1. 14., ἢ. 12.) ΙῺ 16 τϑηηοῦ (86 Ρθορὶο οὗ 
ΝΙΠΘν ΘΕ, οἢ Πδδυῖηρ' {πΠ6 ρτορἢ θοῦ! πηθϑβαρο οὗ Φόομδι, ποτὰ μον Ὀ6- 
Ἰϊονθὰ ἴο 6 {γῸ}Υ βεηὺ ὈΥ αοά, ῥγοοϊαϊμηθα ἃ ἔδβῦ; βπα ὈῪ ἃ ἄθοσγθθ 
οὔ (86 Κίπρ' ἀπὰ [18 ποῦ Ἶ68, ΠΟΙ ΠΟΥ ΤΏΔη ΠΟΥ Ὀαδδϑῦ, ΠΟΙ ΠΟΡ ΠΟΙ ΠΟΥ 
βοοῖκ, γᾶ ροσγαι θα ἴο ἰβύθ ΔΩΥ ἔοοα, ΟΥ ΘνῈΠ ἴο αγἸΠΚ Δὴγ πυϑίογ. 
ῳ ΟΠ. 111, 6, 7.) ΤῊΒ σχῶ ΘΑΥΤΥ Πρ {Π61Ὁ ΔΟΒΌΠΘΩΟΘ ἴο 4 ργθαίθι 
Ἔρτοθ οὗ τίρουσ {πδπ ψῃδὺ τὸ Ηπὰ γτϑοογαθα οὗ (Π6 «608 : ἔοσ ἐπουρῇ, 

αἀυγίηρ Β6Ά80}8 οὗ ρα] 1 ΘΔ] απλΥ., ἘΠΘΥ͂ τα 6 {πον ΟὨΣ] ἄγθη ἴοὸ ἐδϑὲ 
(48 ΤΑΥ͂ Ὀ6 ἱπέοστϑα ἔγοιη «006] 11]. 16, 16.), γοῦ γα ποῦνβοσο σοϑᾶ οὗ 
{ΠΡ αχιοπαάϊηρ [Παὺ ΒονοΥΥ ὕο σοδί!]6. 

2. ῬΕΙΨΑΤΕ ΕΑΒΥΒ Μ6Γγ6 ἸοΕξ ἰο 1Π6 ἀἸδογοίοη οὗ 1πᾶϊνιάν}8, τ ἢο 
ἱκοαρύ {μθηὰ, ἴῃ ογάον ὑπαὶ ὑπ Ὺ ταϊσιΐ ΟΥ̓ ΡΓΑΥΘΣ δηα ἐδβίϊηρ ανοτὺ ἱπὶ- 
τοϊηϑηΐ οδ] μι [168, αηα οδίαϊη {Π6 ἴανουν οἵ αοα. ὅ᾽ο. Πενιὰ ἐβειοὰ 
8πα ῥγαγϑα ἀυγίπρ [86 8. Κπθαθ οὗ 8ῖ8. οὨ}] ἃ Ὀγ Βαίμβμθῦα (2 ϑϑια, 

1 Ψοϊ. 11. (Εὐϊθατο ΒΙΡ] 1 4] ΟδὈϊηθί, το]. χχ. ὑΡ. 14]---147.) ἩὩγχτιδίαθ, ἱῃ Οὐἱεςοὶ 
βαοτὶ, νο], νἱ, οοἱ. 269, 260. Ὧγτ, Ηδ]68 88 δὴ ϑχοβ ]θηΐ ΘΟΠΙΠΙΘΏΓΑΓΥ ΟἹ 1818 ὈΓΑΥΟΣ, ἴῃ Ηἰδ 
ΑἸΑΙγεῖβ οἵ ΟΠ ΓΟΠΟΙΟΡΎ, νοὶ. ἱϊ. θοοῖ ἰΐ. Ρρ. 1005---1011. ὙΒὸ ἔοσιῃβ, δα. οὗ Ῥσδγοῦ οἵ (9 
τηούοστι 9.8 ἃσγὸ ἀδβοσί θὰ ὉγῪ Μτ. ΑἸο. Μοάσχῃ Ψυάδΐδη), ρ᾽. 8336---8.54. 

3. 866 8δῃ δοοουῃΐ οἵἉ (ΗΪ8 [Ἀδὲ 'π ΡΡ. 8345, 846. δκργὰ. 
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αὶ, 16.}; ΑΠΔΌ, θη μ6 Βοαγὰ {86 ἀϊνῖπο Ἰυάδρτηοπίδ τ ΒΙΟΝ ὙΤ6ΓΘ 
ἀοπουπορά ἀραϊπδύ ἔϊτὴ ὈΥ {Π6 ἔτΟθΗδε Ἐ]η ΔΒ (1 ετηρθ χχὶ. 27.); δυὰ 
186 ρίουβ Ψεν8, Εἶτα (Χ. 6.), δὰ ΝοΒοτηΐδῃ (1. 4.), οἢ. δοοουπί οὗ [89 
οδἰ δι 168 οὐ {6 }Γ ΘΟΥΒΤΥῪ δηα οἵ (86 “6.18. [1ἢ {86 {ἴθ οὗἉ “θ6βυ8β 
ΟἸιγιδῦ, ργίναίθ ἴδϑίβ αῦρϑθδασ ἴο αν ὑθθη ἀβθῃιθα πΘΟΘΒΒΑΣΥ, ῃ ΟΥΘΓ 
ἴο ΟΥ̓͂Σ Δ δοοϑρίδϊα όσβῆρ ἰο (ὐοά : Βυιοἢ δὖ Ἰοδϑέ νγαϑ ἰῃ6 ολ86 ψ 1 
186 ῬΒαγίδοοθ δα {μον [Ὁ] Ονγοσθ, 80 δβδοίθα τροσο ἰδ ΟΥΑΙ 
ἀονοῦοη: δᾶ γῶο ἐδδίθα ἔπὶοθ ἴῃ (Π6 τοῖς, οὰ {π6 βοοοῃά δηὰ αἴ 
ἄδγβ ([μυκΚα χνϑ, 12.Ν, ἰο τ ΒΙΘΙ δοίβ οὗ ἀδνοίζοηῃ {π ῦ δϑοσὶ θα 8 
ΤΩΔΥΘ]]ου8 ΘΠ οΔοΥ. 

8. ὙΠ} τοραγὰ ἴο {Π6 ΒΟΙΨΕΜΝΙΤΙΕΒ ΟΕ ΤῊΕ ΨΕἼΊΒΗ ΕΑΒΤΒ, (ἢ6 
τοοορύ οὗἁἨ π6 ἸΑῪ ΒΙΤΩΡΙΥ ΘΠ] Π64 {μα {πον δῃου]ὰ αὔΖίο ἐλεὶγ φοιῖε 
1μογ. χυΐ, 29.});: ΘΟ ΟΣΤΩΔΌΪΥ ἰο ψ ΟΝ {86 ῥγορμοὺ 406] (1). 18.) 

Ἔσβοσίβ μ18 Θου συτηθη [0 γεηά ἐλεὶγ ἤδαγίβ απὰ ποέ ἐλοὶγ σαγηιεηΐξ. 
ΕΎΟΙΩ ψΑ του 8 ραββαρθδ οὐ δου ρίυγο, 10 80 {παῦ (88 “΄ ΘΥ18}} [αϑίβ, 
Ὑ ΒΟΙΠΟΥ ΡυΌ]1Ο οὐ ῥγίναῖθ, ἡ γα αἰ συ βηοα ΟΥ̓ ΘΥΘΥΥ ΡΟΒΒΙΌ]6 ταῖς 
οὗ στιεῦ; (86 ροορὶα Ὀεϊηρ οἰοίοα ἴῃ βδοκοίοίμ, τι Δδπθ8 βἰσονοᾶ 
ΟἹ {Ποὶν μοαᾶβ, ἀουυποδδὺ οουπίθηδῃοθβ, σουῦ ζαστηθηΐβ, δη (θη ρ]16 
ΟΟΟΆΒΙ0Π8) ΣῈ Ἰἰου τϑοριηρ δηὰ βυρρὶιοδίίοῃ, (2 ὅδπι. χὶν. 19. : 
Ῥρμα]. χχχνυ. 13.; [88. 1ν}}1. ὅ. ; [,84πὲ. 1.. 10.; 406] 1. 18, 14., 1. 19, 
13.) Αὐ {8686 ὕτὴ68 {86} δρβίδι ποα ἔγοπι ἔοοα ἘΠῚ] δνοπίηρ. ΤῊΘ 
Βα ΠΟΙ ΟΠ ου8 ΡΠ Αγβοοθ αἰδοίθαὰ {μ6 υἱπηοδῦ Βυτα Πγ δηα ἀσνοίϊοη, 
ἀἰββροτίηρ {ποὶν ἔβοα8 δηὰ δνοϊαϊηρ ΘΥΘΣΥ͂ Δρρθάγαποθ οὗ πϑδίῃβββ. 
᾿Αραϊηδὶ {18 οοπάυοι ον Ιμογὰ οδυ 0 Π8. ἢ18 αἸϑοῖρῖοθ ἴῃ Μαῖί. νυἱ. 
16, 17. 

ΒΕΟΤ. ΠῚ. 

ΟΝ ἘῊΞ ῬῬΟΞΒΙΨΙΟΔΤΊΟΝΒ ΟΥ ΤῊΒ 58}. 

11 ψ88 τοαυϊβιίβ (μαῦ ΘΥΘΥῪ ὁη6 ὍὅἷΏΟ γγχὰδ δρουΐ [0 τη ῖθ δὴν οἤδσϊηρ 
ἴο “6 πόνδὴ Βῃοῦ]α δ6 οἰοδηβοα ἔγοπι 81] ἱτη ρον 168, οὐ Ἰυδίγαίοθα ---- [ο 
δαορῦ 8 δχσρύθθβίου ἴῃ ΘΟ Οἢ 86 διηοηρ (δ6 Βοιηδῆβ. Τὴ τιδ- 
[6 Υ1818, ἔουτη, δῃἃ οθγθηιοηΐθβ οὗὨ (1686 ]υβίγα ο 8, τ μος σα ργο- 
βουϊθεὰ Ὀγ Μοβββ, γχεῦβ γϑυοι8, δοοοσάϊηρ ἰο αἰδγθηΐ οἰγουτηβίδποθα. 
ΤΠο ἀδβίρῃ οὗ (ποτὰ 411 γγϑ8 ποῦ ΟὨΪΥ ἴο Ῥγϑβοσνο ὈΟΙᾺ [6 θα] ἢ δηα 
τ ΟΤαΪΒ οἵ {16 1ΒΥ8 6} 1068, θαΐ 4180 ὕο Τὐϊπλαΐθ ΠΟῪ ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ἰῦ τγῶ8 ὕο 
ῬΓθβοστο ἱηψαγὰ ρυσγ, τψιουῦ τ ῃοἢ (ἤθῪ οου]ά ποΐ Ὀ6 δοοϑρίβὶθ 
{ο ἀοά, ἐπουρἢ {Π6Ὺ ταῖρἢ ἈΡΡΓΌΔΟΙ ἢἷ8 βαποίμδυγ. 

Ι. Τμὸ ρυυβοβίομβ ἡγοῦθ ῸΣ {Π6 τηοβύ ρασύ ρογίοσιηβα στ ἢ νγαύοσ, 
ΒΟΙΩ ΘΕ Πγ68 γιὰ Ὀ]οοα (ΗΘ. ἰχ. 21, 22.), ἀπά τι ο1]. (Εχοά. χχχ. 
26---29.; Τ,ογν. νἱ}, 10,.11.}} Τὴ ναΐοσ οὗ ρυγβοδίοη σὰ 0 Ὀθ 
ἄγανσῃ ἔτοτῃ ἃ ΒΡυηρ᾽ ΟΣ ΓΤ ΠΠΙἢρ Βίγθδμα, Δηα τῦ88 οἰ Π6Γ ΡΌΓΟ, ΟΥ τιϊχοά 
νι Ὀ]οοα (6. ἴχ, 19.), οὐ ψῖὰ [86 δβιιθ8 οὗ {Π6 τϑα Βοιεσ. ΕῸΣ 

1 Ἰἀσθυίοοῦ Β Ηον. Ἠοῦγ. οἡ Μαϊΐίί. ἰχ, 14. βοδυ χ᾽ Ασοβεοϊοσία ΗοὈσαίοδ, ΡΡ. 801, 802. 
Ἡοτθ Ηἱἰδξ. οἵ [Π0 δοντδ, νοὶ. 11, ρΡρ. 279, 280. 

3 δ'οὸ Γρδείοοι Β Ηοσ. Ηθῦτ. οἡ Μαῖΐϊ. υἱ. 9---18. δηᾶ ἴμικὸ χγὶϊὶ. 13, Φοθορίιδ, Δηϊ, 
ΔΦυά, 110. (δϊ,. ας. 10. ὃ 3. δια Ζὶὶ Ατομοὶ. ΗοΌτ. ΡΡ. 801, 302 

8. Φοθερδηδ. Δπΐ. πᾶ. [Ὁ, 111. ο. 8. 8 6. 
λλά 
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ῬΓΘραγΐησ' ἐπ 656 ἀΒἢ68, ἃ ΠΟΙῸΣ οὗὨ ἃ τϑᾶ οοΐοιισ νγαϑ ρυγηὺ τι στοσέ 
Βοϊθηγ. Τ{Π}18 ΘΘΓΘΙΏΟΩΥ 18 ἀΘβου 64 δὖ ᾿θηρτῃ ἴπ {86 πΙπούθομιῃ 
οδαρίον οὗ (πΠ6 ὈοΟΚ οὗ Νυμηῦοσθ.Ό Α.8 411 {π6 ρϑορὶθ σεῦ ἴο ὃθ 
Ἰηὐογοβίθα ἴῃ ἴξ, {Π6 νἹοῖ! πη νγὰ8 0 6. ῥγονἹ θα δ {ποῦ οβαγσο. ὙὍῊϊ8 
 Θν ]δῃ στἱΐο οογίβι]γ ᾿δα ἃ τοίη [ο {ΠῚ ΠΡΒ ἀοηθ ὑπάογ (μα (ἀο8ρεῖϊ, 
88 8, Ῥδὺ] [88 γοιηδυϊκϑα ἴῃ 18 ΕρΙβι16 ἰο ἴ[ῃ6 Η ΘΌτανΒ:---- ον ἐγ {δια 
δίοοά ὁ διιϊϊ ἀπά 9} φοαί5 (4]]ἀϊηρ ἰο {π6 δἰη-οὔἴἶθυῖηρθ, δπᾶ ἴο {Π6 
Βοδρ6-5οδῦ), απάὰ ΤῊΒ ΑΒΗῈΒ ΟΕ Α ΗΕΙΕΈῈΒ, ϑργίπλίπρ (ἦς πποΐίοαπ, 
δαποίϊἠ)οίς ἕο ἐλδ ρμεγ  γίπρ οΓ ἐλ οεῖ, ἄοισ πιμοῖ πιοῦε δλαϊὶ ἐδε δίοοά 
9 Ολγίβε . .... ρεῦοο (ΟΥ̓ ῬυΓ }) ψοΟΌ σοημβοίσποο ἔγοπι ἀδακί ιτσογὰξ ἕο 
86γὺυ ἐδ ἰΐυϊπσ αοά. ΑΒ 1.6 ρῥγῖποῖραὶ βίγθββ οὗ 811π|8ῖοπ ἴῃ (118 ρδβ8- 
8ᾶ06 18 {0 (86 οΥξΏΔηοΟ οὗ ἴΠ6 τοῦ ΠοΙΟσ, γα τΔΥῪ ΘΟΥίΘΙΗΪΥ οΟποὶ δ 
{πᾶι 1Ὁ νγᾶβ ἀθβισηθα [0 ΓΥΡΙΕΥ {Π6 βδουιῆοα οὗἉ οὔγ δαογδθ] Εβάθθπιθν. 
1 (86 ογαΐϊπαποα οὗ (86 τϑᾶ μοὶ 8 υ, Θ᾽ ΤΑΥ͂ Ῥογοοῖνο {π6 ψ]ϑάομ οὗ 

Μοββϑβ (υπᾶον {86 συϊάδησα οὗὨἨ «θῃονδῇ) ἴῃ ἰακίηρ ΘΥΘΓΥ ργθοδυϊοι 
τὺ οὐ] ῥγονθηὶ [π6 βγβϑ 68 ΠΠῸμῚ ΓἈ]ΠΠἸπρ' ἱπίο Ἰαοἰαῖσγ, ΤΠ6 
ΔΏΣΩΔΙ ο Ὀθ 8βο]οοίοα νγ88 ἃ ἀεί, ἴπ ὁρροβιίῖοπ ἰο 6 βυρογϑ οη οὗ 
(16 Ερσγρίίδηδβ, γμο Β6]α {Πὶ8 δηΐπιαὶ ἴο Ὀ6 εδογϑᾶ, δῃα τογβμιρροα 
1818 ὉΠ6ογ {86 ἰΌττ οὗ ἃ ΠΕΙῸ : ---ἰξ τγὰθ α180 (ο Ὀδ ἃ γεά λοΐζεγ, ιοϊἐξ-- 
ομέ 9ροέ, {μαῦ 18, Δἰἰοροίμον στοά, θθοδιβα γε διεϊβ ΤΟΥ βδουιῆοθα ο 
ΔΡΡΘΟδ86 [86 601] ἀθιῦοη ΤΎΡΠοη, {παῦ νγᾶβ γουβῃ!ρροα ὈΥ ἐπ Εσγῃ- 
{188 ----τοὐογοῖμ 88 πὸ δἰοηιδῆ, 80 (μαῦ 11 τγγᾶβ ἔγβθ [γῸΠπ| ΘΥΘΓῪ ᾿ρογ- 
ἔδοιίοι ; ---- οἡ τολὶοΐ ποῦον' σαπιθ ψοῖθ, ὈδΟδυι86 ΒΏΥ δΔῃ1Π18] (μα, ἢδα ΒΘ ἢ 
864] [ῸΣ ΔΠΥ͂ ΘΟΙΩΟΙ ΡΌΓΡΟΒΘ γὰ8 ἀδϑιῃγθα ᾿ἸΏΡΤΟΡΟΣ ἴο 6 οἴἶδεγοα ἱπ 
ΒΔΟΓΊΗ͂Θα 0 (ἀοά.] 

ΤῊ6 δηΐπηαὶ Ὀεΐπρ 8]αη, δηα Ποὺ Ὀ]οοα βρυιηκίοα 88 ἀϊγθοίθα ἴῃ 
Νυῦ. χῖχ, 8, 4., γαβ ἴβοη τοαἀπυοοα ἴο δβῆιθϑ, 1 οἢ όσὸ ἴο 6 60]- 
Ἰοοίοα δηὰ τηϊχϑα τ τυππΐηρ αΐοσ (νοσ. 9. 17.), ἔοσ 86 ῬΌγροβα οἷ 
Ἰυδιταίίοι, 

11. Τὴ δεν πδα ὕνγο βογίθ οὗ γδδῆϊπρ ; ΟΠ6, --- οὗ [89 016 ὈΟΑΥ͂ 
ὈΥ ἐπιπιεγβίοη, ὙΠΟ τγαδ υβοὰ Ὦγ {Π6 ῥγιϑβίβ δ {ποῦ οοηβθοσδίοι, δηά 
ὌΥ {Π6 Ργοδβοὶ γίθϑ δ {μοὶν 1η10 18 010} ; ---- [6 οἴμοσ, οὗ [86 μα πα 8 οΥ ἔδοϊ, 
ΟΔΙἸοα αἰρρίηφ οὐ ροιγίῃφ 9} τσαΐοεγ, ἀια Ὠϊοῖ γ88 οὗὨ ἀδῖγ 86, ποῖ 
ΟἾΪΥ ἴον (μ6 μβαηᾶβ δηα ἔδοῦ, θυῦ αἷἰβὸ ἔοῪ {86 οὰρβ δῃὰ οἴμοὺ γϑβ86]8 
αιδοα δὖ {ποὶγ τλ6 418. (δας, χν. 2.; Μδῖκ νἱῖ. 8, 4.) ΤῊ δὶχ νψαΐοσ- 
Ροίβ οὗ βίοῃμθ, υδϑὰ αὖ {Π6 τηδστίαρο- ϑαϑῦ οὗ ὕϑηβ, ἱπ (1811166 (ΨΦΌΒη ἱΪ, 
θ.), ψγοῦθ βού ἔον [818 ρυγροβα. Τὸ {δ6βα ὕνγο τηοάϑβ οὗ ρυτγιβοδίϊοῃ 
«6808 ΟἸγῖθὶ βοὴ ἰο δἰ πἀθ ᾿ὰ ΦόοΒη χὶϊ. 10.; τδοΙῈ ἰμ6 ἈὈοὶ 
τολοῖψ τιυαφδλεαά Ἰγα}}168. ὁπ ψγῆο δα Ὀδοοϊμο ἃ ἀ18οῖ0]6 οὗὁἨ ΟἸ γῖϑί, ἼἼ 
ΘΟμΒΘαΌΘΩΟΥ δα τοποιηοθᾶ {Π6 5[η8 οὗ 18 ἕοσταθν 16, Ηδ ψο δὰ 

1 ΤῊΗΐδ ορίηίοη οδίδϊηθὰ διηοπρ [Π6 δηοίσης ατθοκβ. 866 ρδυ συ] Δ] Ἡοτλοτ Πίδά, Χ. 
291---298. ἀηἃ Οαγεθβου, ἱἰ, 882., δὰ ΙΓ Β ασογχίςβ, ἰν. δδ0, δδ]ἈἉ Ὦγ. Α. ΟἸδῖκο οἱ 
Νυμῦ. χὶχ. 2. 

3 Ὑ}116 Μτ. ὙΥ. Βα 1] θοη (γῆο υἱδι οα Ῥαϊοβίίηθ ἰπ 1819) γγ88 δ 818, “"δὶχ υγοϊηθῃ 
μιδνυίηρ τποἷν ἔβοο8 νο]οὰ οδπλ6 ἀονγῃ ἴο ἴ[ἢ0 ἯΞ]1, Θδοὺ οαγυγίηρ οὐ Ποῦ Ποδὰ δ ροὶ ἴῸσ [86 
Ρ οἵ Ὀοΐης Β]1οἀ τ γαῖοσυ. ΤΏ 686 Ὑ680618 ὑγόγθ ἰοττηϑᾶ οὗ βίοῃο, δηὰ βϑοπιϑ ες 
ἦπ [06 Βῆδρο οὗ [86 Ὀοι1168 πϑ6ἃ ἴῃ ΟἿΓ σΟΠΠΙΤΥ [ὉΓ οοηιαϊπίηρ; Υἱ[Γ10}, μανίηρ στοδὶ Ὀοά ο8 
ΔΩ 5181} Π6Ο ΚΒ ; ὙΠῈ 1ἢ18 ἜΘχοορίοῃ, ΠΟΥ Ὑγ 6 ποῖ 80 ἰασρθ. Μδὴν μαὰ Ὠδῃᾷθβ διἱδομοὰ 
ἴο [86 5ἰἄο8; δηὰ 1 88 ἃ νη ογία] οοἰποίθησο τὶ ἢ ϑβοσὶρίαγο, [δὲ [6 γ6886}8 δρροδγοὰ 
10 σομίαϊῃ ταῦ ἢ [ἢ6 8816 ἀυΒΠΟΥ 88 ἴΠ 086 τοῦ (ἢ 6 Εἰνδηρ 1188 ᾿πίοττηβ [8] μδὰ Ὀδθθη 
ΘΙΏΡΙογθᾶ οὐ οοοδϑίοη οὗ τ6 πυρίΐαὶ οοἸΘὈγδιίοι," υἱζ. “ ἐἦγεε ἢγλίηβ," τἰῃδὶ ἰ8β, δϑουξ 
ἔτοῖνο (Ά]]οη5 οδοῖ. (Ὑ1]8ο π᾿ Ὑτατοὶβ ἴῃ ΕρΥΡί δπὰ 86 Ηοὶγ 1,δπὰ, Ρ. 339. ᾶγει οἀϊίίοη.) 
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80, ἄοῃθ, 88 Βυρροβοα ἴο ῬῈ ΜΒΟΪΥ ἈΒ 64, ἀπα ποῦ ἰο ποοϑᾶ δῃῦ 
Στ σβίο, ἴῃ ᾿πηδίοηυ οὗὈὨ [Π6 ΘΟΥΘΙΔΟΩΥ οὗ ἰηϊδίίοη, ΜΆΙΟΝ τγα8 
ὩΘΥΟΣ σοροδίθα διμοηρ ἴπ6 678. Α]1 {παὺ γγχ88 ΠΘΟΘΒΘΑΓΥ 1π ΒΟἢ. ο886, 
γγἃ8 ὑπ6 αἱρρίῃρ ΟΥ Υἱηβίηρ οὗἩἨ (Π6 Παπᾶβ δῃηὰ ἴδοϑῦ, Ἀρυθ δ Ό]Υ ἰο (ἢ ρ 
ουϑίοτηθ οὗἩ {88 «6108. δοιμϑίζπιθδ [86 Ἰυδβίγαϊοη νγαθ ρογέογιηθα ὈΓ 
ΒργΒΚΠηρ Ὀ]οοά οΥ ἀμ μη τ ψ 1} οἱ]. ΘΡΓΙΠΕΙ] Τρ νγὰ8 ρουϊοσιηθὰ 
δον 1 [86 ΠΠΡῸΓΣ ΟΥ τι ἃ Ὀσδηοἢ οὗ σϑαδν δηα ἈΥΒΘΟΡ θα ἰο- 
ϑοῖμοσ παῖ βολυ]οῦ 100,7 ([μον. χῖν. 4. 6.;: ΝΌΩΡ. χὶχ, 18.; εβδὶ. 
11. 1. 
πὶ ΤΠ οὈ]οοίβ οὗ ᾿υβίγαοη 6 ΓῸ οἰ ΠΟΥ ῬΟΙΒΟῚΒ ΟΣ {πὶηρδ 4641- 

οδίβα ἰο ἀϊνγὶπθ γοσβῃρΡ. ΤῊ [,οΥ]ῦθ8, ργϊοϑίβ, δη, ἀθου6 4]], (86 ΒΙΡἢ 
Ῥυϊοβί, υπάογυγθηῦ ἃ ρα τ βοδΟη ΡΥΘΥΣΟΌΒΙΥ 0 πα ονίδκῖηρ (Π6ῚΓ τὸ- 
Βρθοΐϊνα οὔἶοθοβ. [ἢ [1Κ6 τβθηοῦ {Π6 15γ8 6} 1068 ΤΟΥ͂Θ ΟΟΙΩΙηΔ παρα ἴο 
ΒΆΠΟΙΕΥ (ΒοτΆβο νο 8 ὈΥ͂ ΔΌΪαὐ]οπ8 ὈΟΐἢ οὗἩἨ [ΠΟΤ ΡΟ υβομβ δηα οἱ οί 68, ὅτο. 
Ῥγαυϊουὶν ἴο τϑοοῖνϊηρ [Π6 ἰατν (Εχοά. χῖχ. 10,11. 14,]1δ.; ΗδθΡ. ἱχ. 
19.}; δῃὰ διοσ {86 ρινὶηρ οὗἁὨἨ [6 αν δα {6 ρϑορ] θ᾽ Β δβϑβοηΐ ἴὸ (86 
Ὀοοκ οὗ [π6 οονοηδηί, Μίοβοθ βρυϊκ] δα {πο ἢ Ὀἰοοά. (Εχοά, χχῖν. 
ὅ----8.; ΗΘ. 1χ. 19.) 8.0 αεἷβδο σγοσα {π6 ἐβΌργηδοϊο δηᾶ 41} 118 βδοσοά 
Υ6886}8 δηοϊηίοα σι οἷ] (Εχοά. χχχ, 26-- 38., χ]. 9---Ἰ]. ; 1μ6γν. ν11]. 
10, 11.}, ἀπᾶ δ5 ϑαιηΐ Ῥδὺ] ἔαγ ΠΟΥ ᾿π γηδῦθθ, ἡ σα βρυ ΚΙ] οα 1 (89 
Ὀ]οοά οὗ {1:16 νἱοί! πη8. 

Τηοβθ 0 στοὰ δροὺῦ ἴυ ΟΥ̓ῸΥ βδουϊῆοο πηΐο  Θμονδ ἢ ΘΟ 4180 ἴῸὸ 
θὲ Ἰυδίγα θα (1 βδι, χυὶ. ὅ.)}; 88 γν8}} 88 ἴο86 ὙΠῸ ὑοῦ σϑραϊσϊηρ᾽ 
ἴο αἰνίπθ ΜΌΣΒΗΙΡ ἰο ΟΥ̓ {ποὶῦ ῥγάγοσβ (ϑυα τ χὶϊ. 7, 8.); διὰ 
ΟΡ ΟΙΔ ΠΥ (6 ῥγιθϑί δπα (86 Βῖσἢ ῥγϊθδί, θθίοσο ΠΥ δχθουίοα {πο ὶγ 
τοβρθοίνο οἤοοβ. (Εἰχοα, χχχὶ 20.) [μ480|}γ, 41} το δοοοσάϊηρ ἰο (ἢθ 
Μοβαῖο ἰδ ψογο δα]υαροα ᾿πρυγθ, γογα (0 δ6 ρΡυγβεα Ὀθίοτθ {πον 
οοὐ]α Ὀ6 δαπη θα ᾿ηΐο {Π6 οΘοπσταρδίοπ οὗ ἴΠ6 1ωογτά. (Νυμιρ. χιχ. 20.) 

ΙΝ. Τπ [86 Μοβαῖο αν, ἔποβθ ῬΘΥΒΟῚΒ ἃγ6 [ϑυτηθα μποίδασι, τ ΒΟΤὰ 
οἴ ΒΟΥΒ ἡ γα ΟὈ]Ιροα ἴο νοὶ ἰουομῖηρ', ΟΥ ΟΥ̓ ἢ τηθϑίϊηρ, ὉΏ]688 {Π6Ὺ 
οδοβο ἰο Ὀ6 {ποιηβοῖνοϑ ἀοῇ]οᾶ, {πδΐ 18, ουὐ οΥ̓ τότ 411} 1η ΘΟ ΓΟΟΌΓΒΘ 
τ Ποῖ Ὀγοίγθῃ ; δηα ψἢο, Ὀα6βι 468, όσα Ὀουπά ἴο αὐρδϑίδϊη ἵτγοσηῃ 
ἔγραυαθηηρ τΠ6 ρΪδοθ ὑγβοσα αἰνγηθ βούνῖοθ δηᾶὰ (86 οἴἴοσιηρ-ἴδδδίβ 
γ6Γ6 8614, ὑπᾶοῦ ρθη [168 801}} ΤἸΏΟΤΘ ΒΟνΘΓΟ. 

ΤὮΟ ἀυταῦίοη Δηα ἀθρτθοβ οὗ πρυγῖν ποτ αἴθ. [ἢ βοσὴθ 1η- 
βίδῃσοβ, ὈΥ͂ (86 86 οἵὗἩ οογίδ! ἢ σογθ 68, 80 ὉΠΟΪΘΔἢ ΡΟΙΒΟΠ ὈΘΟΔΠῚΘ 
Ῥυτῆοα κδἱ βυηδοῖ; ἴῃ οἴβογβ, {ῃ18 ἀ1ἃ ποΐ ἔδκθ ρίδοθ ὑπ} οἱρῃξ ἀδγ8 
δου [6 ρΡῃγπῖοαὶ οδυδβα οὗ ἀ6 Η]θιαθηΐ οθδϑοά. 1 ΡΟΥΒ ΟΓῸ ΟὈ]ΠρΘα ἴο 
Ἰγα ἴῃ ἃ ἀθίδομοα βἰὑυδίϊοη, βοραγαύβ ἔγομῃ οὐ Ῥθορ]θ, δπὰ (ο Κθθρ 
ὑπο βοῖ γε8 δοϊθδ!]ῦ αὖ ἃ ἀἸβίδηοο ἔγοτη ἴμθμι. ΠΟΥ Ὑγ6ΓΘ αἰ Ὠρι ]8ῃ6α 
ὈΥ 8 ῬΘΟΏΠΪΠΆΓ ἀγε88: δηα 1 ΔΠΥ ῬΟΥΒΟῚ ἈΡΡσγοδοιθα, {Π6 Ὺ ψογα Ὀουπα 
ἴο σῖνθ δῖα ψαγπϊησ, ΟΥ̓ ογγὴηρ ουἱ, ὕὕποίεαη ] πποίραπ ἢ ΟἸΒΟΓ Ρ0]- 
Ἰαΐορα ῬΘΙΒΟΏΒ, ἀρϑῖπ, ΘΟ] ποὺ αἰ ΓΘΟΌΥ ἰουοὶ {Ππο86 ὑπαὺ Το γα οἰθδῃ, 
αὶ μουΐ ἀ6Η]πρ (μ6ὰ ἴῃ ᾿Κ6 Τδπποσ, ἀπα σοῦ ΟὈ]ροα ἰο ταπηδὶπ 
νἱτμουῦ (6 σαηιρ, τὉμᾶ΄ {ΠΟῪ ταῖσθῤ ποὺ θ6 ἴῃ {π6ὶγ τγὰᾶγ. (ΝΡ. ν. 
Ι--4.) Εἴονοα ἀἰοσθηῦ βρθοῖθβ οὐ Ἰπυρυγιῦν .Θ Θηυτηθγαίθα ἴῃ {89 
1 ΘΥ 1108] ἰανγ, ἕο τ ἈΙΟΒ {Π6 Ἰαίον 6] 84 ἀ6α τἸηδὴγ οἴμβοσβ.Ό Βιυΐ ἐδθ 
Βονογοϑὺ οὗ 411 νγϑβ, 

1, ΤΠ Ζόρτοῦν, ἀπ Ἰπίθοϊϊοιβ ἀἴβθαθ οὐ βίουγ δῃὰ ᾿τωρθγοθρί 0 ]9 
Ῥτογτοδβ, ΟΡ ΙΠΏΪΗρ᾽ ΥΘΙΥ ἸΠΒΙἀἸΟΙΒΙῪ ἀηα σΘΏΠΥ, ἴον [86 ταοβῦ ρατῦ ψΊ 8 
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956 [1{{Π|6ὸ Ὀσρΐ βροῖ, τ τοῦ οαυβο8 πὸ ἰσοῦθ]6, ἱπουρ ἢ ΠΟ τηθδῃ8 ψ1|1] 
ΤΩ Κα 1Ὁ αἸΒαρΡΡ ΘΑ: ὑαῦ Ἰπογοαβδῖηρ πὶ ἢ} πηθ 1ηῦο ἔπσγδοθουδ βοδὶθα 
{μαῇ Οἱ παίο!Υ Ὀθοοῖλθ ἃ ἰδιοἹΚ βοαῦ, 1ὖ ᾿τρ ΓΟ ΡΌΙΥ Ῥᾳ8868 1πἴο ἃ 
αϊβθαβθ, νοῦ, ἱπουρᾷ αἰνοδβίθα οὗ 118 ἀθδα νυ παίυγα 1 οὐγ ἰθρογαίθ 
οἰϊπλαίθϑ δηα ὈΥ ΟἿΣ ΒΌΡΘΙΙΟΥ Ο]6ΔΠ]1}688, 18 ἴῃ {Π6 Εὐδϑοῦ αἰοπαθα ψῖἢ 
{π6 τιοβὺ ἔστη 8 0]6 Βυταρύοσηβ ; βοἢ 88 ΠΟΥ ΠΟ δηα βοραγδίϊοι 
οὗ σ80]6 ᾿πλ08, δῃα  θῺ διτῖνϑα δ ἃ οασίδιπ βίαρ, ἰῦ 18 δ᾽ οροίμοῦ 
ἸποῦΓΆ 0 ]6. ΑΒ {Π6 ναὶ θῖ!68 δῃα βυτιρίομηβ οὗ (18 {τ Ὁ] ταν 8γθ 
ἀϊδβοιββαα αὖ Ἰδπρίῃ ἰπ 8 Βα ρβοαιοπί ραγὶ οὗὨ {818 σχοσῖς, τ ψ11} Ὀ6 Βυῃῆ- 
οἱθηΐ ἴο ΓΘΙΔΑΣΚ, (ὉΣ {86 ρτοβοηΐ, (πα ΕΠ ἘΕ 186 Βοδίμϑηβ, {Π6 ἸΘΡΓΟΒΥ͂ 
Ὑ88 ΘΟΠΒΙΘΥΘα 88 ᾿ἸηΠϊοίοα ὈΥ {πο ῖν σοῦβ, ὈΥ ᾿Ποπ 8] 0 η6 1Ὁ οου]α Ὀ6 
Τοιηονοά, δηα {Π6 βδῖὴθ πούϊοι ἈΡΡΘΑΣΒ [0 ᾶῦθ Ὀγονδι θα διθοηρ {Π6 
Ἰδγδο θα; ἔὸτ σβθη {86 Κιηρ οὗ ἀντία βοηΐῦ ΝϑδιΏδῃ, Π18 σΟΙΠΔΔΠΘΟΥ 
ἴῃ. οἰϊοῖ, ἰο {π6 Κιπρ' οὗἩἨ Ιβγϑϑὶ, (ο ἢ] ἰπὰ οὐὁἨ [18 Ἰθρυοϑυ, {Π6 ἰαίίον 
Θχοϊαϊτηοα, --- 4πι 1] (ΟΡ, ἐο ἀϊ1 απὰ ἕο πιαΐο αἰϊΐοο, ἐπαΐ ἐλὶξ πιαη ἀοἱᾷ 
δϑεπα μπίο ΜῈ, ἴο γτεσοῦεῦ ἃ πιαΉ 97 ἠΐβ ἰρργοεν ἢ (2 Κῖηρβ νυ. 7.) ὅϑοπιθ 
ἸηΒίβῃοοΒ 8.6 880 ΓΘΟΟΓ6α 1π ὙὙὨΙΟῊ (ἢ]18 αἴδβοαδβο 18 σοργοβοηΐθα ἃ8 8 
Ρυμὶβηπηθηΐ ἱτη πη θα] (6 } Υ 1πηϊοῖθα Ὀγ (ὐοά ἴον ραγίϊου δῦ 81}8 ; 88 ἴῃ {Π6 
ὁ8868 οὗ ΜΙιγίδια, (16.821, δηα Κιπρ' γα, ὙΤΠῚ8 οἰγουταβίβησθ, 60η- 
ποοίρα τὰ {Πμ6 οχίσχουμα ἔου] 688 οὗ [86 ἀἸβοσάθσ, τομἀθσοα 1ὖ ἃ νὉΥῪ 
ΒΓ Κῆρ δι Ὁ] 6 πὰ οὗὨἁ τγογα] ρο]] οι ; δηα {π6 δχοϊαβίοη οὗ ῥϑῦβοπβ 
1ηθοίοα σι 1 ἔτοσα [ἢ6 ὙΟΥΒὮΡ δηα ρϑορὶθ οὗ οα νχβ Αἰ δα ποῖ 
ΟὨΪΥ͂ ἴο Βυμῦ]6 δηα σοΐοστῃ {π6 οἴἴϊδηθσβ, Ὀὰΐ αἷδὸ ἤο ἱπρυθϑθ ὈΡΘΟῚ 
1Π6 ταϊηα {Π6 πηοδῦ Βοϊθιηη δηα υδο [Ὁ] ᾿ηβ ΓΟΟΏΒ. 
ΤῊ ῬΟΥΒοὴ ὙΠῸ δα Ὀθοη Ποα]οα οὗ ἸθρυοϑΥ νᾶδ τηϊηυΐο Υ 6χ- 

διηϊηθα Ὀγ {π6 ῥγιθδί, 80 Ῥγοσθθαρα ἴο ρουίοστη (ἢ σχἱΐθβ δπα 8801]- 
ἤοεβ οὔ ρυγβοδίοη, ΒΊΟΝ ΑΓ6 ταὶς 6] Υ ἀθβουι θα ἴῃ [μον. χῖν., ἴἢ ΟΥΘΣ 
{μαῦ τπ6 Ραμοηΐ ταϊρῦ Ὀ6 Γα-Δαταϊ 6 ᾿πύο ΒΟΟΙΘΙΥ͂ δπα ἴο {π6 ῥγῖνὶ- 
Ιοσ68 οἵ {0 618 ομυσοι. Αὐμοηρ {Π686 ΒΑοΥ 668 ἈΠ ΘΟΙΘΙΩΟΙΪ6Β, 
{6 Ο]]ονσιηρ ἰ8β ὙΘΥῪ ΓΟΙΊΆΓΚΑΌ]6 : --- “ἦς ΤΏ ρῥγιθδί νγγαβ γοαυϊγϑα ἴο δκϑ 
ὕννο 8118}} ὈΙγαβ, δῃα τὸ Κὶ]}] ομα οὗ ἐῇθ οΥ̓ϑσ 8Π δασίῃϑοι συϑββοὶ 811. 
ὙΠ ΥἾνΟΡ πγαῦδυ, 80 ὑπαὺ (Π6 ὈΪ]οοΟα ταϊσῦ Ὀ6 ταϊχοὰ σι (μ6 ᾿γδίου. 
ΗΘ ναβ ἰβδῃ ἰο αἀϊρ [π6 οἶμον οὐ ᾿ἰνίπρ Ὀϊγά ἱπίο (86 σψαῦθρ, δῃᾶ 
ΒΡΓΙΠΚ]6 (86 Ἰοροῦ ψ] Δ 10 Βου θη {1π|68 Ἡ 1 8 Β0190Κ οὗ οδάδὺ νοοά, ὕροῃ 
ὙΠΙΟὮ ἃ ὈΘΠΟΙ οὗ ἀψ880} ψ8 10 τ ἢ ἃ βοδυὶοῦ (Ὠγοδα; δὐοσ ΠΟ ἢ 
{86 ῥτγιθδῦ γγαβ ἴο Ῥρυόηοῦῃοα εἶπ ρυτῆθά, δηά ]οῦ Ἰοοβα {ππ6 ᾿ἰνὶηρ Ὀϊγὰ 
Ἰηΐο [6 Ορϑῶ δἷγ. (μον. χῖν. 2---7.) ὙὍὙὴΒ ΟΟΓΘΙΟΠΥ͂ ΒΘΘΙῺΒ ἴ0 ὃὈ6 
{ΥΡῖοΑ] οὗ 186 Ρυγβολίοη οὗὅὨἨ ΟἿἿ βη8 ΟΥ̓ {86 Βρυϊηκ]ῖηρ οὗ [6 Ὀ]οοά 
οὗ Φοβὺ8 Ομ γῖδί (186. }}1, 16., 1 Ῥοῖ, 1, 2.), νυ διοῦ Βοποα ουὖ οὗ δῖ8 
ΜΟΘΠ θα 8146 τηϊχϑά πιῇ πγαΐον (Φοἢη σῖχ. 84.): ψ 8110 (16 αἰδιλΐθβαὶ 
οὗ {π6 Ἰἰνὶηρ ὈΙγα ΓΘβθι ]68 {πα΄ οὗὨ [6 βοδρθ-ροαῖ ᾿ηΐο 186 ψ]] άθστι 688, 
τ} {Π6 β᾽ηβ οὗ [86 Ἰαροὺ ἀροῦ ἷηι. ΟἿΥ [οτὰ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ οοταηδηαρα 
{Π6 6 Ρ σβ, πο ἢ6 Ποα]θα, (ο οοπέοττα 0 {86 αν. (ἅμμιι. Υ}1}. 4." 
Μαιϊ 1. 44. ; Τὰκο ν. 14., χνἱἹ. 14.}} 

Βοβίάθβ {Π6 ἸΘΡΓΟΒΥ͂ οὗ {86 ρϑύβοῃ, Μοβββωθηξϊοῃβ ἔσο οἱ μοῦ βρϑοΐθϑ 
ΟΥ̓ ἸΘΡΓΟΒΥ, ν]Ζ. οἵ οἰοί 68 δῃὰ οἵ δουβεθ, ὙΒΙΟΒ ΓΘ ἴῃ 8 ργοδῦ ΠΠΘΑΒΌΓΟ 

ΟΥ 1π ΕΓΟΡΘ. : 
2. Το Ζέργοεν 9 ΟἸοίλεε 18 ἀθβου! θα 1π Τωαν, ΧΙ, 47.----ὅ9. 88 Θ0ῃ- 

δ Ὧν. Ηδ]οδβ Απαϊγεὶβ οἵ ΟΒσΣΟ ΟΪΟΩΥ, νοΐ. 1... θοοῖ ἱ. Ρ. 378. 
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εἰβϑίϊηρ οὗὅὨἨ σζτθϑθῃ οὕ τϑ 188} βροίβ, ὑγῃ!οἢ τϑιμαῖπ ἴῃ δρὶΐο οὗ υδδιίηρ, 
ΘΠ ἃ σΟὨΠΠῈ6 [0 Βργοδᾶ ; βὸ ἐπα {86 οἷοί ἢ Ὀθοοσηθϑ θαϊα Οὐ ὈΔΓΘ, βοιηθ- 
ἔλπλμθβ ΟΠ ΟΠ6 8Β]146, δῃηα βοιῃλϑίϊπλθδ οἢ 6 οἴδοῦ. ΕἼΟΙᾺ (δ6 ᾿πἴογτηδ- 
Ὅοη ΠΟ ΜΊΟΠΔ6]18 τοῖν ἴτοπὶ ἃ. ΟΟ]]6ῃ ταηδηυβοῦιγοσ, μα δὰρ- 
ῬΟΒ68 {118 ἀἴϑθᾶβθ ἴο δ.ΐῖβ6 ἴῃ ΟΟ]]Θῃ οἱοί, ἔσο {π6 τπδὸ οὗ ἔπθ ποοὶ 
ΟΥ̓ βδϑρ {δμαῦὺ αν ἀϊϑὰα οἵ ἀἴβθαβε; ψϑῖοῦ ἤθ όσα ποχύ ἰδ6 ΒΚΙη 
(48 ἴῃ τὴ0 Εἰδδί) 18 ΨΘΥῪ δρὺ ὕο ργοάυοθ νϑυταΐῃ, ὙΠ σοθροοῖ ἴο 
Ἰοδίθοσ δηὰ ᾿πθη, " ὀθσει οδίθῃ ἐπεὶ ἀλόχοιο 

ΟἸοΐμ68 δυβρεοίοα ὑο Ὀ6 {μ8 αἰ πο τ γθ ἴο Ὀ6 ἱπδροοίρα Ὦγ {86 
Ῥτγῖοδι ; 1 1Π6ὺ τ γ6 ἔουπά ἰο θ6 οοττοάθαὰ ὈΥ (δ6 Ἰθρσοβυ, {δ 6 εἴας 
ἴο Ὀ6 Ὀυτηῦ ; δ 1’, αἴνον θδίηρ ναϑμϑά, [π6 ῥΪαρτιθ νγ88 ἐμὰ ἴο μαγθ 
ἀεραγίοα ἔγομι ἔπϑτὰ, ἐΠ6Ὺ πο γα ἴο Ὀ6 ῥχοῃουπορά οἴθδη. 

8. ΤΊ Πἤοιιϑο 7,ργοσν 18 βαιὰ 1π Τόν. χῖν. 833-- -837. ἴο οοῃβὶβδὲ οὗ 
ϑτοθη δῇ οὐ τ ἰδ βροίβ Οὐ ἀϊταρ]6θ, ὑμαῦ Θρρθαῦ οὐ {π6 νγ41}18, δηὰ 
ΘΟΠΕΙΠΌΔΙΠΥ ΒρΡΓΘδα τ] ὰΟΥ δηα νι άοσ. ΜΊιΟΒΔ6118 Θοηβι 6.8 1: ἰο Ὀ6 {86 
ΒΆΣΩ6 88 εἶ δαϊἐροῖγα, ὙΥἈΙΟΝ ΒΟΙΙΘΌΏΤΩΘ5 αὐίϑοκβ δ οογγοἂθβ Βουδθδ 
{πδὺ βίαπα ἴῃ ἀδτὴρ δἰ πδίοηθ. ΑἸΠουρἢ ἴῃ Εχορο υπδιϊοθηαοα συ τὶ 
ΘΩΥ͂ ἸΠ]ΌΓΥ ἴο Ὠρα ἢ, πῃ Ῥα]οϑσῦμα ἐΐ τοῖρῃῦ 6 Βυγίδα! ; 80 ἰδμαὺ {86 
Μοβαδῖο σορυδίομδβ πη 1818 ταβροοῦ δῦ Ὀοΐϊ ἢ τν͵ϑ6 δα ργουϊἀβηΐ. 
δῆ 8 μοῦβε νγ͵ὰβϑ βυβροοίβα ἴο 6 ἴπ8 ἰαϊηΐεα, 1[ἢ6 ῥχὶθδέ νγαβ ἕο 

ΘΧΆΙΩΪΠ6 10, ἀπά ογάοτοά [Ὁ ἴο Ὀ6 δῇπί ὉΡ βανθη ἄδγβ. {6 ουμά {πδὶ 
[Π6 ρίασιιθ οὐ βίρηβ οὔ [Π6 ρίασιια Βδα ποῖ θργοϑᾶ, 6 οοιησηδηαδά ἰΐ ἰο 
ὍΘ δῃυϊ ὉΡ Βϑύθῃ ἀδΥ8 τἤοσθοΌὺυ Οὐχ (6 {γίθθη! ἢ ἀδΥ Βα τον διά ἰδ; 
Δηα 16 Πα ἔουπά τ86 Ἰηδοϊοα ρἷδοα αἶπι, ΟΥ ΚΌΠΘ δΎΓΑΥ, Πα ἰοοῖκς ου {μΠαΐ 
Ρατγὺ οὗ [86 τ ]], οαστιϑα 1Ὁ οαξ ἴο δὴ υὑποίθδῃ ρΪδοθ, τηθη θα (Π6 ψΔ8]], 
δηἀ οφυβοα (86 τ ῃοα μΒουβα ἴο Ὀ6 ΟΜ Ὺ ρῥ]αβίεσοα. 11 ψᾶβ {μθὴ βῃυΐ 
ἪΡ 8 {γα βουθὴ ἀδύϑ: δ6 ΟὯδΘ ΣΏΟΥΘ ᾿ηδβροοίοα 1ὖ οπ {π6 πἰποίθθη ἢ 
ἀΑγΥ; δηᾶ 1 πα ἔουπα {παῖ {86 ρίαρτιο παα Ὀτοΐζθη ουΐ πον, ἢ ογάἀοχοᾶ 
{86 Πουδβο ἴο Ὀ6 ρυ]]6α ἄονη. Ἢ ὁ {86 οἴοῦ Βαηά, 1 νγγὰβ ὑργοῃουπορα 
ἴο Ὅδ6 οἰαδῃ, 80 οἴἴἶοτϊηρ γγαϑ τηϑθ Ομ {6 ΟοΟδβῖΟη ἢ ἴῃ Ογάοῦ {παῦ 
ΘΥΘΓΥ͂ 056 τιρἧῦ ΘΟΥΔΙΪΥ ΚΠΟῪ ἱμαΐῖ 1 νγ88 ποῖ ᾿ηξθοίθα, δα {ῃ6 
ΡΌΌ]1Ο ταῖσῃὶ ᾿Ὰ ἔγοϑα ἔγοπι 811} Ἀρρυθβθηβιοὴβ οἡ {πα δοοουηί. 

Υ. γατγίουβ οἰοὺ ἰ6ρ4] ᾿π ρα τ 168 ἀγ6 Θηυτηογαίθα ἴῃ 1,26 ν. ΧΙ], 1 ---8. 
Ἀπ χν. προ ἢ 1Ὁ 18 ποὺ ὨΘΟΘΒΒΑΓΎ (0 ἀοία]. Τὸ νυ οΒ γ16 τοᾶῪ δαά, 
{πᾶὺ 4}} Ὠυγοδη σΟΥΡΘ68 δηα ἰῃ6 οΑγοαβθο8 οὐ Ὀοδδίβ {μδΐ αἰθα 1 8ΩΥ͂ 
ΟἾΠΟΡ ταῦ {ῃ8πη ὈΥ͂ (8.6 ἰκηϊἴδ, τοῦθ σορασάθα δ ὑποίθδαῃ. ὙΠΟΘνΟΥ 
τουοσμοᾶ {Π6 όγηπιον, οὐ ψϑηΐῦ ἱπύο {Π6 ἐεηξ, οὐ αραγίπιοπέ (αἴον [ἢ 6 
[βγϑϑ ἴο8 ἢδα Βουβ68), ΤΏΘΓΘ ἃ ΟΟΥΡΒΟ ἰαΥ, 88 ὉΠΟΙθδη ΤῸΓ ΒΈυθἢ 
ἄΑγ8:; διὰ ψΒοονοῦ ἰουο θα ἃ ἀςδα ὈΟΩ͂Υ, ΟΥ̓́Θ ΘῺ ἃ ΒΔ ὈΟΠΘ, ΟΥ̓ 8 
ταν ἴῃ ἴΠ6 Π6]48, γγαὰβ Ὁποίθδη ΤῸ (6 Βαῖια ροσῖοα. Τῃθ θοάγ οἵδ 
Οἰθϑῃ θοαδὺ {παΐ [6}} ποΐ Ὀγ {π6 Κη, θὰϊ ἀϊθα ἴῃ ΔΩΥ͂ ΟἾΟΡ ΨΑΥ, ἀθ- 
Β]οα (86 ρμογϑοη σγᾶ8ο ἰουομοα 10, ̓ η}}} {π6 δνοπίηρ ([μογ. χὶ, 39.) ἀπά 
1Π|6 σΑΥΌΘβ568 ΟΥ̓́Τ ποΐδϑη οαβϑίβ, Ὁ τ βαύθυϑυ τηθ8η8 [Π6Υ αἰ6α, ἀ1α {Π6 
Βδη6. ([μον. νυ. 2., χὶ. 8. 11. 24, 25. 27, 28. 81]1.; Βεουῦ, χῖν. 8.) ΤῊ 
ΘΟηΒΟα]ΌΘΠηΟα οὗὨ [Π18 ἰὰν νν88, {πα΄ {Π6 σΑγοιββοα οὗ Ὀθδαϑίβ γα ποῖ 
Βυϊεγθα ἴο σϑιηδὶ αθονα στουπᾶ, θυΐ τ γα ρμαΐ ἰηΐο {Ππ6 οαγίμ, (παὶ 
ῬΘΕΘΘΏρ Τα τσ ῦ ποὺ 6 ᾿ῃ ἀδηρῸΥ οὗ ρο]]υἱΐοη ἔγοπι {Ποὰ. 

ΒΥ ποθ ᾿1δ6 ϑηδοίμηθηΐθ, ἐπ 6 βρτοδάϊηρ οὗ οοῃίδρίουβ ἀϊϑθαβθβ 
Ξε ὈΘθ οἰξδοίυα!ν ργονθηιθαᾶ, νι ϊοῖ ἴῃ μοί ΟἸἸτηαΐθβ ΔΘ ῬΘΟΌΠΙΑΥΙΥ 
ΤΆΡΙα δηὰ βία]. ἘῸΣ [86 βϑῖηθ γθᾶβοι, αἷἰβδο, Μ|.}86118 18 οἵ οριπίοῃ, 



864 Οὐγτερέϊοης 97) Ἰεϊἐ σίοη ἀπιοτρ ἐδιο “ειοα. 

ταὶ Μοδβοδ δοοτσηδπρα {86 [βγαθ 168 ἴο Ὀγθακ ϑαγίμθη γοϑϑοἶΐβ, τ οὗ 
ΘΓ [4016 ἴο Ὀ6 ἀ68]6α Ὀγ Ὀοΐηρ Ἰοἵ υποονογθα ἴῃ ἃ ἰθηῦ ΟΥ δρασί- 
ταθηῦ ὙΠΟΓΘ ἃ ΡΟΙΒΟῚ ἀϊ64, ΟΥ 8 60 Ιαγ (Νυῦ. χὶχ. 1ὅ.), οὐ ὈΥ͂ δὴ 
ὉΠΟΙθδη Ὀοαβϑὲ {Ἀ}}1πρ ἱπίο (θὰ (1μ6γ. χὶ. 838.}, οΥ ὈΥ {86 Τουοῖ οἵα 
ἀϊδοαβοὰ ρϑύβοῃ. ([μδϑν. χν. 12.)} 
ἢ ὅγὸ ἐπ6 Μοβδῖο βίαϊδβ οοποουπῖηρ ρυ Βοδοπ8. δηα πωρυτῖ- 

[1686. Ῥτχοίδῃδ βοοῆοσβ, ψγο ἀθγῖάθ {μβοθο {δίηρβ, [Π 6 ΓΘΆ8ῸΠ δηα ῥγὸ- 
Ῥγϊοῖυ οὗἩ σι βῖοὰ (6 Μ1}} ποὺ ἰακθ {86 ἰγσου]θ ἴο ἱπνθδ ψαίθ, ᾶνθ 
Σου] Τμθῖη 88 ἴοο τπϊπαΐθ, ---- ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ ἐποβθ τοαροοῦηρ {μ6 α- 
ξογθπῦ βρθϑοῖβθθ οἱ ἸΘΡΤΟΒβΥ,--- ηα δ88 ὉΠΟΥ͂ (0 6 τηδά4θ ρατύ οὗ ἃ 
ἀϊνπθ αν. Βυΐ ΘΥΟΥῪ Ὑγ06}1- τορι] αῖθα τιϊπα ΒΌΓΘΙΥ πηυβὺ ἀΙΒοθ τ ἴῃ 
τθοῖὰ θοία ἴπ6 ρσοοάπο8β8 ἀπά ᾿ν]βάοιῃ οὗ «6ῃόνδα ὑοναγάβ ἢ18 σμόθθ 
ῬΘΟΡΙΪ6, ἴῃ ρἰνίπρ ποτὶ ργθοθρίβ ΒΟ. Το γο οδ]ουϊαίθα ποὺ ΟὨΪγ ἴο 
Ῥτδβοσνθ {ποῦ ΒΘ]  ἀπὰ γαραϊαῦθ {Π6}} τοογαὶβ, Ὀπὺ αἶ8οὸ ἴο δοουβίοσα 
1Β6 πὶ το οροαΐθμοθ ἴο δ18 μὰ] ἴἢ ΘΥΘΟΥῪ τοροο, Τἢδ ἸΘΡΥΟΒΥ 888 ἜΟΥ̓ῸΣ 
Ῥδ6θὴ οοπβΙ ἀογρα 88 ἃ ᾿ἰνυ νυ οι οτα οὗ {πΠαὺ τηογα] ἰδϊηΐ οὐ ““ οοστυρ- 
οη οὗ {μ6 παίιγα οὗ δυΘΥῪ τη ἐλαέ παέμγαϊἶἧ ἐδ οπφεπάεγοα 9 ἐΐδ 
Φβοντῖιῳ 9. Αἀαπι:"3 δ (16 βδουβοθβ, τυ οἢ Τα γο ἴο Ρ6 οἴδγθα ὈΥ͂ 

6 Προαϊθά Ἰβροσ, ργεῆρσυγοα {μαΐ βροίϊοθββ ζΖαπιὸ οΚΓ αοἀ ἐλαΐέ ἑακείὰ 
αισαν ἐλε ε᾽π8 οΥ ἐλ τοογίά. 

ΟΗΑΡ, ΥἹἱ. 

ΟΝ ΤῊ ΟΟΒΕΒΥΡΤΙΟΝΒ ΟΕ ΒΕΙΙΟΙΟΝ ΔΜΟΝΟῸ ΤῊΞΒ ΕἾ 8. 

ΒΕΟΤ. 1, 

ΟΝ ΤῊΞ ΙΡΟΓΙΑΤΕΥ ΟΡ ΤῈΞ σΕΎΒ. 

1. ἸΡΟΙΑΤΒῪΥ ἰ8 186 Βυρογβυι ἰθὰ8 Ὑουβμὶρ οὐἩ 14018. οὐ (8186 ροΐβ. 
Ετοῖὰ (ἀοῃ. νἱ. ὅ. οοηραγοα τι ΒΟΙΏΔΏΒ 1. 28. ἴμ6 γα 18 ΘΥ̓ΘΣΎ ΓΘΆΒΟΙ 
ἴο Ὀ6]ονα {μαὺ 10 νγαϑ Ῥγδοίβοα Ὀοίοσο {π6 ἢοοῦ; δπᾶ {{ὶ8 οοπ͵]θοΐαγθ 
ἷ8 Θομγηθα ὈΥ͂ (86 δροβί]6 ας (νεγ. 4.), ψο, ἀοβοσιθῖηρ (6 ο[8- 
Τϑοῖου οὗ δοίδ! ἢ 6 1ῃ ΠΐΒ ἀδγ8 {ῃΠδὲ ἀεπίρα ἐδ οπὶῳ Πιογτὰ Οοά, δα 8, 
ἴῃ {π6 οἰθνθηί νογεθ οὗ [Π18 θρίβι16, ἤοο μπίο ἐΐεηι, ξοτ ἐλεψ αγὸ σοπε 
ἱπέο ἐδ ιοαν 9. (αΐπ; π,ΘμΟΘ ᾿ὕ ΤΑΥ͂ Ὀ6 ᾿ηξοστοα (μαὺ Οδιη δηα 18 
ἀοβοομάδπίβ σγοσα {πῸ ἢσγβέ σῆο {ἤτον οΥ᾽ (6 Β6η86 οὗ 4 οὔ, δηὰ 
ΜΓ ΟΥΒὨΙρΡοα {Π6 ογθαίαγο ἰπβίθδα οὗ {π6 Οτγοδίοσ. 

Τ86 που ΏΪΥ Ὀοάτο8 σγοσο {Π6 ἢγδί οὐ]ϑοίβ οὗ 1Δο]δίγοιιβ υγουβῃὶρ ; 
δηἃ Μεβοροίαμηϊα δηα ΟΠ] ἄφθα "σοῦ (86 οουμίσοϑ ΘΓ 10 ΟΒΙΘΗ͂Υ 
ΡΓΘυ δ ]οα αἴζον {π6 ἀοϊυρο. Βοεΐογα Ψϑβονδῇ νοπομβαίθα ἰο σανθϑαὶ 

1 βοδυϊχὶὶ Ασοβθοϊοσία, Ἠοθταίοβ, ΡΡ. 308-810. ΜίοἢΔ6118᾽ 8 Οὐτηχαθηίδυίοδ, γὙοἱ. 1, 
,. ῶ354--.-3.88, 

ῬΡ, Ατίοὶο ΓΧ. οὗ [6 Οοπίοββίοη οὔ ([ἢ6 Αηρ]ϊοδη ΟΒυγΟἢ. 
8 Τὴ6 ΠΙΒΙΟΥΥ οὗ 16 οτἱρίπ δηὰ ῥγορτεββ οὗ ἰάοϊδίσΥ δ΄ δΔΌΪῪ ἰσαοϑὰ ἱῃ τ. Οἰὐσγανθδ᾽ 8 

1 δ οτΌΓοΒ οἡ 86 Ῥοηϊδίθυοιι, νοΐ. ἱ. ΡΡ. 188---190. 
4 Ο0η [δὲ βυυ]θοὶ οἵἉ Ζεθίβηϊβη), οΥὁ 1π6 ἰἀοἸαιτουβ Ὑγοσβῃΐρ οὐἩ ἴ06 δβίδγβ, ἔποσο ἱ8 δὴ ἰῃ- 

τοσθβιὶηρ αἰββοσιδύοη ἰῃ Ὧτ. ΤΟΎΏ]ΟΥ 5 Ἰχδμπβιδίίοη οἵ Μαϊπιοηΐ 688 ἘΘΆΒΟῺΒ οὗ ἴΠ0 [δ'νὋν8 
οἵ Μοθο8, ΡΡ. 88---47. ; 



Οἡ δε ]ἀοϊαέγη ὁ ἐΐι6 “ειοδ.. 8θὁὸ 

Ηἰ561} το πο, Ὀοΐὰ ΤοΥαῖ δηα ἢ18 βοὴ ΑὈγαθδὰ ὝΟΓΟ οἰ πίοΥϑ 
Φοβῆ, χχῖν. 2.), 88 αἷδὸ τγδ}ὲὸ Γαῦδῃ, {86 δύμογ- ἢ" -ἰὰνν ΟΥἩὨ “Δοοῦ 
Ἰόνα χχχὶ. 19. 80.); ἰπουρἢ ΒΘ ΔρΡθδΥΒ ἴο δυο δα βοσηϑ 1468 οὗ {ἢ 
ἔγυα αοά, ἔγοτα ἢἷ8 τηϑητοπῖηρ ἔδ6 δῖλθ οὗ Φοβονδὴ οἢ Βουοσαὶ ο0- 
οϑδίομβ. (66η. χχὶν. 81. 60, 61.) ῬΙουΟυΒΙΥ ἰο «8000 δηᾶ 18 Βοὴ8 
βοΐπρ ᾿πίο Εργρῦ, ἸΔοἸαύγΥ ργονα δα τὰ ὐδηδϑη ; δηὰ 8116 {μον ροβ- 
[ον ποτα γϑϑιἀθηῦ ἴῃ (μδ΄ ΘΟΙΠΕΓΥ, 1Ὁ Ὁ ἔτγοτη “οϑῇ, χχῖνυ. 14, 
δηὰ ἘΖ6Κ. χχ. 7, 8. ὑπαῦ {ΠΟῪ του ρροα {πὸ ἀοι[168 οὗ Εἰργρί. 

Οἱ {86 ἀθραγίαγα οὗ {μ6 [βγβθ 168 ἔτοτῃ Εἰργρῦ, ΔΙ Πουρὴ Μοβεβ ὈΥ͂ 
186 σοπητηδηα δπὰ ᾿πδίγυοίοι οὗ 6 μόνδὴ δα ρσίνοπ ἰμϑῖὰ βυοῖ 8 το ]}- 
ἴοι 88 ΠῸ ΟἶΟΥ πδίϊοῃ ροββϑβββά, δῃα πού βίδα ηρ 411 ἢ18 Ἰανγα 
ΜΟΓΟ αἀϊγοοίθα [0 ῥῬγθβοσνο {πο ΌΤα 1ΔΟΪΔΙΓΥ ; γοϑῦ, Β0 ὙὙΑΥ ΔΊ ΟΓΘ- 
ἐς 1βγ8611068, 1μαὺ αἰγαοδῦ των) θαϊδύθ Υ αἴξοσ τμοὶν ἀ6] γοσΆ πο ΤΎΓΌΤᾺ 
Βοπάασο τὸ πὰ ἰβοῖὴ ππουβρρίηρ 140]8. (Εἰχοα. χχχὶ! 1.; Ἰόβα]. ουἹ. 
19, 20.; Αοἰδβ υἱ]. 41--- 48.) ὅϑοοι δἱοσ {πεῖν δηΐσθηοα ᾿πἴΐο {π6 Ἰαπά 
οὗ ὕδπδδη, ἔμ γ δαἀορίοα ναγίοιιβ ἀθ [168 ὑπ Το τ οσβρροᾶ Ὀγ {86 
(ὐλπδϑηϊῦθθ, δηα οΟὐμοὺ πο ουσΙηρ ὨδίοηΒ ( υᾶρθ8 ἰἰ. 18., γἱ}}. 38.) 
ἴον τ βοἢ Ὀα86 ἱηρταιίυἀ6 (ΠΟΥ ὙΓΘΓΘ ΒΘΥΘΓΘΙΥ Ραμ ἰβμθᾶ. ΘΒΟΣΠΥ 
δἴνοσ (86 ἀθδί οἵ ἐοδῆυδ, {πΠ6 ρονογῃγαθηῦ Ὀθοδηθ 80 υῃβο 64, ἐπαΐ 
δυεγν πιά αά ἰλαξ τολϊεϊι βοοπιοά γίσἠξ ἴῃ ᾿ἀΐδ οὐσπ εγοθβ. ΤΒ6 Ῥσορβεί 
ΑζΖαγίδῃ ἀθβουῖθθβ [88 ἸΏ 6]1οἱ ἵν οὐ ἴπ686 ἄτηθβ, ἤθη 6 88 γ8, Τήν 
1067 ιοϊζμοιὲ ἐδ6 ἐγ Οοά, εοἱξλομὲ α ἐφασδῖπο ρ»γίοβέ, απα εοἰξλοιιέ ἐΐδ 
ἴαιο (2 ΟἸτοπ. χν. 8.); δῃὰ 88 ΔΠΘΡΟΒΥ Ῥγθυδὶθα, 8ὸ 414 ταν αὐ α 
ὙΠ] ἢ χϑὺ ογορύ Ἰπίο {86 ὑσῖρο οὗ ΕἸΡγαῖτα ἴπ {86 Βουδο οὗ Μ|ιοδὴ, 
Δα ΤΠ6η ΒΟΟΠ ΒρΡΓΘΔα 1861 διηθοηρ (86 Ῥδηϊΐθβ. (παρ. χνὶ!. χυἹ].) 
ΝΟΥ ψγογ {Π6 οὐδοῦ {σρθ68 ἴθ ὥτοστὰ {818 ἰπΐδοίίοη, ἀυγίηρ (18 ἀ18- 
Βοϊυϊϊοη οὗ ἴπ6 ρονοσπιηθηΐ; [ῸΓ 1 18 δα], 7Ζ΄Ὺεν ὕογϑοοῖ ἐδθ ΤΣ ιογὰ απὰ 
Ζεγυεά Βααΐ απά “Πίατοίν, απαά Κοϊοιοοά ἐδ οὐδε σοάς ὁ ἐδ »εορῖε 
γομηά αδοιέ ἐΐοηι. (ὁ πάρι 11. 18, 12.) 

Ὅπαον {86 σονογημηθηῦ οὗἨ ϑδϊαμοὶ, ὅ'δα!, δπὰ αν, {π6 τοσβδὶρ 
οὗ ἀοα 5βϑοϑιηβ ἐο αν θ6θ ῬΌΓΟΣ {8} 1 ΟΣ ΟΓ ὔτηθθ. ΘΟΪΟΙΟΩ 18 
186 τὺ Κίηρσ, σῆο, ουὖὐ οὗ σΘομῃρίαίβαηοθ ἴὸ 86 βίγσαῃηρβ ὑγοϊηθῃ ἢθ 
Πιδα τρλυτ]θα, οδυβθα θη ρ]68 ἴο ὑ6 δγθοίβα 1π ΠοῃουΓ οὗ {πεῖν ροῦθβ; 
Δα 50 ΤᾺΣ ᾿ρΙ Οὐδ᾽ ΘΟ} ]16α πῖ} (Ποῖὴ Ὠἰτηβο]ξ, 88 ἴο ΟΥ̓ΘΥ ἸΠΟΘΏΒ6 
ἴο {686 1186 ἀοἰ[168 (1 ΚΊηρβ χὶ. ὅ---8.): 80 ἴδίδὶ δὴ 601] 18 ᾿υϑὺ ἴο 
[6 Ὀαδὲ υῃαογβίδπαϊηρθβ, τ ΒΟ. Ὀοβοίβ ΘΥΘΡΥ ΟΠ6 1ῦ ΟΥ̓ΘΥΟΟΙΏ6Β, δῃᾶ 
Τοῖσι ΟΥ̓ΟΡ ἐμ οῖ τ Ὡποοηίτο ]ϑα μόνου ἱ ϑοϊοοῃ, 1Ὁ 18 ἰσαθ, αἀἸὰ 
ποῦ Ααὐτῖσο αὖ {πὶ ρἱΐοῃ οὐ δυάδο νυ πῖον βοῖθ οὐὗἨ [18 βιιθοθββοῦβ 
Θένα σαγὰβ ἀἸα : Ὀυΐ δ18 ργ᾽νίπρ {16 Βηιδ]]οβὺ σουηύθπδῃοθ ἴω {86 ὈΓΘΘΟᾺ 
οὗ [86 ἀϊνὶηθ ἰανν, διηοπρ 8 ῬΡΘΟΡ]6 80 ῬΓῸΠ6 ἴο 1Δο]αῖτΥ, οου]ὰ πού Ὀαΐ 
Ὅ6 αἰίοπαρα πιὰ {Π6 νγοσϑῦ σΟμΒΘ αΌΘΏΘΘΒ; 8Π6 ΔΟΟΟΤΟΙΏΡΊΥ, ὉΡΟῚ ΐ8 
ἀοαῖμ, {86 ρΊοτΥ οὗἉ [νἷῖ8 Εἰπράομῃ νγ88 βρθϑ γ θοἸρθθὰ ὈΥ ὑπ6 τϑνοὶὲ 
ΟΥ̓ 186 ἰδ {ὐἷδοβ δπα {86 ἀϊνι βίου οὗ μ18 Κίῃράομα. ΤῊ]Β ο1ν}}} ἀοἔδο- 
ΠῚ γγᾺ8 αἰξθῃαοα ψἱ} ἃ βρίγιζια] ΟΠ6: ΓῸΣ «“6γοῦοδπηι, ὑπ6 βοὴ οὗ 
Νορθαῖ, τῆὸ δβυοοροάοα Πΐ ἴῃ (86 ρονθγησηθηῦ οὗ (δ6 θῃ {1068 
Ὑ ΒΙΟἢ Πιαα τονοϊ θα (απ πἘῸ Ὠιἰπη86 1} ΠδΔα ργο δ ὈΪῪ Ὀδθη ᾿Ἰηϊαίθα ἴπ 
186 1Δο]αίσουβ ψϑουβμὶρ οὗ {86 ποὶρηθουτίηρ παοηβ, θη 6 ἰοοῖκ 
τοΐιρο ἔγοσῃ ϑΟ]οσηοηΒ θϑίουβυΥ αὖ [86 οουτὶ οὗἨ Θ'ΒΊΘΠ41Κ), βοου ἱπίτο- 
ἀυοσοα [86 σου οὗ ὑπγοὸ ροϊάθη οαἰνόβ, {86 ομα εὖ Ῥδῃ δῃᾶὰ {88 
οἶμον δὲ Βοῖμ9ὶ. Ηδς πιδάθ οβοῖος οἵ Βοίβοὶ, Ὀθοδυβθ 10 δὰ Ἰοῃᾷ 



866 Οογτγιρέϊοηϑ 007 Πεϊἰσίοπ ἀπιόν ἐλε «ειρϑ. 

Ὀ6Ο οβίθθιη θα 88 8. ρἶδοθ βδογϑᾶ [Ὁ {π6 σϑαὶ δρρϑδγδῃῆσοα οἵ αοά ἱπ 
ϑηοϊοαῦ {1π168 ἴο “4600, δηᾶ τισὶ ιῦ, ὑμογοίοσο, ἱπάποθ {Π6 Ρθορ]οα ἴο ἃ 
ΤΟΥ͂Θ ΓΟΘΟῪ 6]1οῦ οὗἨ {86 τϑδιάθῃοθ οὗ (6 βαῖὴθ ΠῚ ποὺ; δπα Ὠδη 

᾿ (848 ΔΙΥΤΘΔΟΥ͂ ΟὈβοῦυθα) Ὀοΐπρ' δὖ {86 οχίγοαιυ οὗ (86 Κιηράοῃ), γχ88 [86 
ΡΪδοθ ψ ΒΙΒοΣ {παὺ ρατὺ οὗ [16 οοππίτυ τεβογίθα οἡ δοοοπηΐὶ οὗ Μ|οα Β 
[ογαρῃμΏ. [ΙαΟΙδΎ Ὀαϊηρ {Π8 ΘΒ δ] ]8ῃ6α ἴῃ Ιδγ88] ὈΥῪ Ῥυῦ]]ο διι- 
1 μουν, δῃα οοπηίοηδποοα ΟΥ̓ 8411 [πΟῚΓ ῬΥΏΘΟΒ, 88 Ὁπίνουβα  ν 
φ]ορίοα Ὀγ 1Π6 ρΘορ]6, πούν βίδα πρ; 411 {Π6 τοιμοπβίσβηοθβ δραϊηβὲ 
ἱῦ Ὀγ [86 ργορμοῖθ σσβοιι αα βϑηΐ ἴο γϑοϊδῖπα ἴπ6 πὰ ἔγοσῃ πηθ ὕο {{π|6, 
84 ὙΠΟ βίοοα ἃ8 ἃ Ὀδαυτῖοῦ ϑραϊηδβὺ (18 στονιηρ ἡ ἸΟΚΘάπ668, τοραγά- 
1688 οὗ 411 116 ροσβοουομϑ οἵ πηριουβ «626 06], ψὰοὸ αἸά ψῆδὶ 8ῃθ 
σου] αὐΐου]ν ἴο οχύϊηραϊβα [88 ΤΟΥΒΕΙΡ οὗ πὸ σὰ αοα. Αἱ Ἰδθηρί 
{π18 Ὀτουρμῦ 84 ἢοοα οὗὨ οδ᾽δι 88 ἀροι {μα Κιηράοτῃ, πα νγα8 {16 
ΒΟΌΓΟΘ οὗ 411} {16 6ν1]β τι τ ΒΙο ἰμδῦ ΡΘΟΡΙΪΘ τοῦτο δἰ γὰβ δἷ- 
Β᾽οίοα ; 8βὸ {μπαΐύ, αὐ Υ ἃ δοῃεϊηυλ] βοθηθ οὗἁ γαρίοδὶ ἀθδίῃβ, οἷν] γᾶ σΒ, 
Δηα Ἰυαρτηοηΐβ οὗ ναγίουβ Κίηαβ, ΠΘΥ “το αὖ ᾿θηρίῃ οδτὶ θα δυγαῦ 
οδρίνα ὈΥ ΘΒ Δ ΠΘΒΟΣ ᾿ηΐο Αββυσΐδ. 

Τηδ ΡΘΟρ]6 οἵ Ψυάδῃ τϑῦὸ 11{16 Ὀούΐοσ. Ομ τισὶ 78] πᾶνθ 
δσχρϑοίρα (μδί, [ἢ [Βογο δα Ὀθθῃ ὯῸ οἶμ σθᾶβοῃ ὑμδὴ βίδίθ ῬΡΟΠΟΥ ἴον 
Ργδβοσυιηρ {π6 ὑγὰθ το] ρίοη 1 1.8 παίϊνο ρα Υ, ὑπαῦ δοηθ πουἹα 
αν Ὀδθη ϑβιπηοϊθαῦ ἴο ῥγονθηΐῦ ΔΏΥ ΟΥΠΟΥ [156 ὙΟΥΒΏῚΡ ἔτομι Ὀαὶπρ 
βού Ὁ}, δῃᾷ {παῦ {86 βδηθ τηοΐϊνθβθ, ὙΠΟ. ἱπαυοοα μ6 ἴδῃ {γῖῦ68 ἴο 
ΘΒΙΔΌ 5}. 8 βίγαπρθ ουβὮ]ρ, σου ἤδγα ἱπαπιορα ὁ πα δ} ἰο Ὀ6 ͵ΘαἸουδβ 
ἴοῦ (86 ἔσὰθ οὔθ. Βυὺ {86 δνϑηΐ ργονϑα οἰθμουσβα; ὉΓ πον ἢ- 
βίδῃαιηρ' [86 σγοδῦ βίγοηρίῃ δααβα ἰο {πε Ἰηράοτῃ οὗ ὁ υἀδ, Ὀγ (ο86 
0 τοϑογίβα {μ1{ΠῸ} ουὐΐ οὗ ΟΥ̓ΠΟΣ {γ1068 [ὉΣ (Π6 Β8Κ6 οὗ το] ρΊοη, ΡΓγο- 
ΒΡΟΥΠ Ὺ ἰηβαίοα μοῦ οδτα ἀπ βοου τυϊπθα μη. [0 18 8814 {πᾶΐ ἢΘ 
οοηὐϊπυ θα Ὀυὺ ἐΐγεο ψθαγς τοαϊλίπφ ἴῃ ἐδθ ισανϑ 9.0} ̓ )αυϊά απα ϑοίοπιοπ. 
(2 Οἤγοῃ. χὶ. 17.) αὐἴοσ σοὶ {Πμο86 1Δοϊαίχουδ ᾿πο]πϑίϊοπβ Ὀ6 
ἴο ΒρΡΡδασ, ὙΠΙΟῺ ῬΤΟΡΔΟΌΪΥ σγοτα ᾿1ηβ0}}6 ἃ ̓ηΐο ἷπλ ΟΥ̓ Π1Β ΤΟΙ  Υ 
Ναδιλδῖῃ, ἘΠῸ γγὰ8 δὴ Δπηπιοπιΐοββ. (1 Κιηρβ χὶν. 21.) Ι͂ῃ βμοτγί, λα 
ογβοοὶ ἐλ ἰαιο φῇ ἐδ 71,ογά, απά αἷϊ ]ϑταοῖ εοἱξΐι ἀἴπι (2 ΟἸγοπ. χὶϊ. 1.), 
Δηα [6]] ᾿πΐο {π6 ρστοββαϑδύ ἸΔοἸδί συ αδοῦυο αἰΐ ἐλαὲ ἐμεῖγ Καΐδονς μα ἄοπε. 
(1 Κίῃρβ χῖν. 22.) Βυΐ Οοἂ δοοῃ οοτγτοοίθα πὰ ἀπᾶ ᾿ἷβ ρϑορῖὶβ, 
Βανιησ ἀοἸνογοα ποῖ ᾿ηὐο [Π6 Παπαβ οὐ ϑῃ1βηδῖς, κίηρ οὗ Βα 
Ὑἴ0 ὙΠ ἃ ναδύ ΔΥΤΩΥ Θηίογθα {86 ΘΟΠΠίΓΥ, ἰοοὶς (Π6 ΙΓ οἱδ168, δθᾶ 
Ρἰυπἀογοα Φ ογβαί θα δηα {Π6 ἰθιαρῖο οὗ 411 {π6 σοῖο τ μοῦ Πανα 
δα ΘΟΪ]οιοη μδα ἰγοαθαγοα ἃρ ἰμογα. (2 ΟἌσοη. χὶὶ 2.) Ὅροι {Ποὶσ 
Ταροηΐδησα δηα Ὠυτη]Ἔδίοη, {π6 ΘΗΡῸΣ οὗ «6 πον τγᾶ8 βοοῃ ταλ]- 
βεαίεα; δηὰ γα ἀο πού πὰ {δαὶ {π6 Κιησάοτα οἵ ὁ υἀ δ [61] ᾿πῦο δὴν 
ϑτοβϑ δοίβ οὗ ἸΔοἰδίσυ {111 (μα τοῖρῃ οὗ ΑμδΖ, γο νγβ {86 τηοϑί τωρίοιιϑ 
ῬΥΐηοθ δαὶ ΘυῸ βαὺ ὉΡροη ἰδαΐῦ ἰπσοηθ. 6 νψγα8 ποῖ οοηίδπί τοὐξῃ 
τοαϊκίπρ ἵπ ἐδο τοαγε 9" ἔλα Αἴπρϑ οΓ᾽ ]1βγαοῖ, απά .πιαλίπο πιοϊίοπ ἐπιαφο8 
9. Βααϊζίπι (Ώ ΟἸτοΙ. χχυῖὶ, 2.}, Ὀαὺ 6 οαγτιοα 18 τ] α ̓πο] πο η8 
Β[}}} ἐἈΥΊμΟσ, δπᾶ ἱπηίαίθα μα ο]4 1 Παριίδηΐβ οὗ (86 Ἰαπᾶ ἴῃ {μοὶσ 
ΟΓ6] δηά Ἰἀο]δίγουβ ργδοίϊοθβ;; [ὉΓ 1ζ 18 βαϊἃ οὗ δῖπι {μα λ6 διιγηξ ἐπ-- 
σεη86 ἔπ ἐλε υαἴϊοψ 91. ἐδ 8οη 975} Ηϊπποηι, απά διιγηὲ ἀΐδ οἠιϊάγοη, ἐπ ἐλα 
7γ6 (νου. 3.); οὐ, 88 ὅἷα γϑδα ἴῃ 2 Κίῃηρβ χνὶ. 8ὃ., 116 πιαΐδ ἢιῖβ δοη ἰο 
»αδ85 ἐλμτοισὴ ἰἦο γο,  ΒΙΟ ἀου Ὀύ] 688 τν88 ὑΠ6 ραδεοίπρ ἐλγοισὴ ἐλ γε 
ἐο Μοϊοοδ, ΒΟ ΘΧΡΓΘΒΘΙΥ σοι θα τη 1μ6ν. χυμ. 21. ΕῸΓΥ (μ686 1πὰ- 
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Ρ᾽οίθβ ΑἢαΖ νγᾶ8 }}8|}Υ ρυπίβμοα Ὀγν Οοά, δῃᾶ δἴοσ ἃ οοηϑίδηΐ δου 86 
οὗ 811 τυδῆμοῦ οὗ Ὑ]ΟΚοάῃοβ8, αἸθα 1 1Π6 ἤἥονγοσ οἵ δ18Β ἀρὸ; Ὀυΐ νγ88 
ΒΑΡΡῚΪΥ βυοοροαβα ὉΥ [18 βου Ἡ  Ζθκια, ΠΟ, διμοηρ οἰ μ6Ὶ σοΐζυγμιδ- 
ἘΟΏΒ, 10 18 8414, ὅγοζε ἐπ ρίδοοα ἐδε ὄγαζεπ 5εγροπέ ἐμαί λίοεος λαὰ πιαάε, 
ἔο τοϊιοῖ ἐΐε οὐλϊϊάγοη, 97 ]εγαοῖ αἰά διχῆ ἵποόπεο. (2 ὶηρϑ χυὶὶ. 4.} 
Βυΐ ΗδΖΘΟΚΙΔΙ Β γοξοττηδίϊοῃ νγγὰϑ βοοῦ ουου γμ θα ὉρΡοῚ (6 Βιισοσοββίοι 
οὗ 18 ψ]οϊκοα βοὴ Μδηῃδββοι, γλο βθοιὴβ (ὁ ἤδνα στηϑδὰδ 1 ὶ8 θυ 81 689 
ἴο δοασοῖὶ ου ψμδαὶ (οὐ ἴῃ 8 ἰαὰνν πιδα ἐου ἄρῃ, απ ἴὸ πιακα τ 9 
Ῥγβϑοῖοθ οὗ ἴὖ ἢϊ8 βίᾳαγ. (2 ΟἼγοη. χχχῖῖ, 8---8.} 

ΤῊΘ ΡΥΙΏΟΘΘ ὙΠῸ βυοοθοαρα (« οδίδ ΟὨΪΚ Ἔχοορίοα) δπᾶ {Πποὶγ Ῥ6ορ]6 
ΒΘ 0 μδνθ ᾿ϊγθὰ ἴπ ἃ Κίπα οἵ οοτωρθιοι τ Οη6 Δποίμεῦ ἴῃ 
ὙΠΟΚΟάμθδ8 δηα 1Δο]δίσυ, δῃα ἤο πᾶν ρσίνϑῃ ἃ ἰοοβο ἴο {6 νυ] ἀπο88 οὗ 
[Π6}Ρ ᾿τλδρ] δ 008 ἐπ {16 ΟΥΒΏΙΡ οἵ (ἀοά, ν᾿ ῖο Ὀγουρῦ ἀροπ Φυλῇ 
δηα ΠΕΡ ΡΘορὶθ (86 υἱπιοβί ἔΌσΥ οὗ (ἀοα ΒΒ σσαῖ, δπὰ ἰποβα }υἀρτηθπίβ. 
ΠΟ ἢ Πιδά "τ ἀρογθθα, δῃὰ ψθοἢ παρα ᾿η {86 οΑρΌν Υ οὗ Κιηρ 
Δηα Ῥ6ορ]6.} Αὐ Ἰοησίμ, ποσονοσ, Ὀθοοτὴθ Ὑ186Σ ὈΥ [86 βανθσρ α18- 
Οἰρίπ {μον μιδα γϑοοινϑά, (Π6 υὔϊ᾿ρθ8 ἰῃδὺ γοίυσηθα το {ΠΟΙ πδίϊνθ 
ΘΟΥΠΕΣΥ ἴτομη 86 Βαρυ]ομίδη ΘΑΡΌν Ὑ ὙἘΟ]]Υ τοπουπορᾶ ἸἀοΪδίσυ ; 
δΔηά (δοποοίουσι ἢ ὉΠ ΌΥΤΩΪΥ ονϊποοα 86 τηοϑὺ ἀθαρ-τοοίβα δνθυβίοῃ 
ἔτοτα 4}1} βίτδηρε ἀ6ι 1168 δηᾶ ἔοτγοῖσηι τηοᾶθβ οὐ πόογβρ. ΤῊ στοαΐ 
τ ἰοστιδίοη 188 ΔΟΟΟΙΡ] ]Βῃ6 ἃ ὈΥ Εἶτα δηα Νεμοιηῖδὶ, δπα {μ6 δπκὶ- 
πΘηὔ ΤΩ6 ἢ 0 Βοοοιηρδηϊθα οὗ βιιοοδο δα (μοϑιὰ: Ὀαΐ, ἴῃ (86 ΡγοΟρΎΘΒ8 
οὗ {π|6, ἐδβουσὰ 186 ἜΟχύθυϊο οὗ γἱθίγ ἵγα8 τλαϊηἰαὶ θα, (86 “ρον οῦ οὗ 
ΘΟ] 6887 ν88 ἰοβῦ : δῃα σὰ ᾿θάσγῃ ἴσοῃ 86 Νον Τοβίδιηθπηΐς ἐπῃαί, 
ὈΣΙΏσ ΟἿΣ ΘδΥ ΟΌ ΓΒ ταϊηϊβίσυ, 1Π6 “}6]78 σγοτο αἰν] ἀοα ᾿ηΐο γαγὶοιβ 

το] ρου ργίϊθδ, ψ ΠΙΟἢ Ἡ]ΔΘΙΥ αἰ ογϑα ἴῃ ορϊπίοῃ, δηᾶ ρυγβιιθα Θϑ οὶ 
οἴμον τῖῖ (86 βογοθδῦ δηϊπηοϑιίν, δηα 1 Ἰτ ΡΙΔοϑὉ]6 μαίγοα. 

ὙΕΙ͂ πυμηοσοῦβ ἀγὸ (86 1408 τη] οπ ρα ἴῃ {86 δου ρίαγοβ, ραγίιου- 
ἸΑτὶγ ἰπ {μ86 ΟἹ Τοβίδιηθηί. [10 18 ργοροβϑᾶ ἴῃ {π6 ξ]ονιηρ μᾶρ68 οὗ 
{818 βοούϊοῃ ἰο οἴἶδεσ, 'π (μ6 Εγβῦ ῃ]606, ἃ βῃογί ποίϊοθ οὗ (86 1410 18 Ἡ ΒΊΟᾺ 
ὝΘΙΘ ὈΘΟΌΪΙΑΡ ἴο {Π6 [γα } 168; 8:6], ΒΟΟΟΠΟΪΥ, οὗὨ 1πο86 Ὑυμιο {ΠΟΥ 
δορί θα ἔτοτα ἴπ6 ΑἸητηοη 68, Ογτίδηβ, ΒΟ ΠΙοΙΔη8, ΒΑΡΎ ]οπίδη8, δᾶ 
οὐμοῚ παοῃβ οὗ δι ιϊαυϊγ.2 

11. ΤΡΟΙΒ ΨΟΒΒΗΙΡΡΕΡ ΡΑΒΤΙΟΌΧΑΕΒΙΥ ΒΥ ΤῊΒ [ΒΒΑΕΣΙΤΕΒ.--- 
ΘΟΆΓΟΟΙΥ, 88 Δ δῦ ΔΙΓΟΔΟῪ ορϑοσνοα, δα {π6 ΟὨΙ]ἄγθη οὗ [β8γδ6] 
δὴ ἀε]νεγοα ἔγοσῃ {ποῦ ογαθὶ θοπάλρο πὰ Ερυρῦ, ψθ ὑμ6Ὺ το- 
Τὰγηθα ἰο {8οδο 1408, ἰο ψ 1ολ (ΠΘΥ δα Ὀθθῃ δοοιιδβίοτηρά. 

1, Τηδ Βγϑι οὐ]θοῦ οὗ μοῖν ἰἀοϊαίγουβ σοσβῃρ. 88 4 ΟΟΙΡΕΝ 
ὅα1Ὲ. (Εχοά, χχχὶ!, 1--- 6.) ἩΗδνίηρ θεϑθῃ οοπαποίοα {μτουρα [86 
ὙΠ ΔΘ τιθ88 ὈΥ͂ ἃ Ρ1Π1ὰν οὗ οἰουὰ δῃᾶ ἔγχθ, 1 ο ἢ ῥγθοθαθα ἰμϑτὰ ἴῃ [Ποὶν 
Τα ΤΟὮ 66, ψ 8116 ἰΠαὺ οἱουά οονογοα ἐπα τιουηίαϊη Ποῦ. Μίοβοβ Ψ . 
Τ οι ηρ ἰδο αἰνπο οοϊωμμδηαθ, [ΠΟῪ ᾿ηαρίποα {μαὺ 1Ὁ σου] πὸ 

1 Ἡοπιςο᾿β Ηἰδῖ. οἵ [ῃ6 «“γ78, νοὶ. ἰϊ. ῬὉ. 382---291. 
2. ΤΉς ]ονίπς δοοοῦης οἵὨ (6 ἰὰοἷ8Β τογβἰρροὰ ὉΥ (06 7678 'ς δυχ ἀρεὰ Ῥυϊ ΠΟ ΙΡΑ]Υ 

ἔγοτῃ ΓΔΒ ΑΡρραγαΐτιβ ΒΙὈ᾽ουδ, νοὶ]. ἴϊ. ρρ. 176---188, Οαἰμμοι δ Ὀἰββουίδιϊοηβ ἱπ ἢἰ8 
Οοπιπιθηΐαῖγο Γἐξιόταὶ, ἴομ, ἱ, Ῥασί ἱϊ. ὑρ. 173---178. δηὰ ἴοι. Υἱ, ὑῃ. 745---7δ. δῃἃ 18 
Το οΔΙΥ οὗ ἰθδο ΒΟ ππάορ [86 δουοσγαὶ πδῖμοβ οὗ ἴ:6 ἰάο] ἀθλιίοβ. 1,οννὶ8᾽ 5 ΟΥἹρΊη68 
ἩδΌτεθω, νοἱ, 111. ΡὈ. 1---ἰ102. Ζ6ὴηη Ατοβροίορί ΒΙΌ]1ςα, δὲ 400--415. ΑΟΚΟΥΠΊΔΠΙ Β 
Ασοδεοϊοχία Βίδηα, 88 887---402. Μ|16τ᾽᾿8 Ηἰδί, οἵ [80 Ῥτοραρδίίοη οἵ ΘΒ γιβι δ η Υ, νοὶ]. 
ἦ, ΡΡ, 227---340, ΟοανὶπΒ Μοδοβ διὰ Αδζοῃ, Ὀοοῖ ἷν. ρρ. 140---178.; δηὰ ΑἸΡΟΣ, [πδβς 
Ἡρσττ. οι. Τεοῖ, ἰοπι, ἱ. Ὁ. 894---406. 
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ἸοΩρΡῸΣ Ὀ6 ἐΠποῖν συϊᾶθ; διὰ ὑπογϑίοσο ἰΠ6Ὺ ΔρΡρ]1οα ἴο ΑἝΓΌΙ ἰο τη 6 
ἴον ὑπ6πὶ ἃ ββοσγϑα βἰρῃ ΟΥ Βυτηθο], 48 Ομ Υ παίϊοηβ 84, τ ΒΙΘΙ ταϊρς 
νἱΒΙ θ]γ τοργθβοηῦ (ἀοα ἴο ἱβοθ. ὙΥΙ 018 γοασθδῦ ΑἝΓΟῚ ὈΠΠΑΡΡΗΥ 
σοι Ἰθα : ἐΐό ροορίο οὔεγεά διιγηΐ οεγῖπσβ, ἀπά ὄγοισὴέὲ ρϑασο-ο}767-- 
ἕπφϑβ, απ 8αὲ ἀἄοισπ ἐο οαἱ απὰ ἐο αἀγίπλ, απ γοδὸ ὮΡ ἴἰο ρίαψ. 'ὮὨΘ 
ΤηλίοΓ]818 οὗἁἉ [818 140] γγϑσθ 86 ροϊάθῃ ϑδγ- τ ρ8 οὗ [πο Ῥϑορίβ, σόσῃ 1π 
8686 ϑδβίθσῃ ὁου ἐσ] 8 ὈΥ̓ ΠΊΘῺ 88 Ὑ76}} 88 σοῦθῃ. ΑἊΚΚΒ {Π6 δποϊθηΐξ 
“ς ΟΥ̓ΠϑΙΏΘΗΐΒ ἴῃ ρΟ]α, ἰουπᾶ ἰῃ Εἰργρῦ, οοπδῖϑί οὗἨ τῖηρβ, Ὀγϑοοὶθίθ, 
δυτα]οΐβ, 60} Κ-]Δ068, ΘΑΓ-ΤΙΠΡΒ, ὉΠ Πυϊη ΓΟῸΒ ἃΥ[10168 ὈΘ]οπρίπρ᾽ ἴο (86 
(0116 Ὁ (δον οὗ τ ΒΙΟΝ ἃγὸ οὗ [86 ΘΑΥΪῪ {68 οὗ Οδὶτίδβθῃ 1. δπᾶ 
ΤΒοΙμμ68 {Π.., {16 σΟὨ ΘΠΙΡΟΓΆΓΣΙ6Β οὗ ΨόοΒ6ρΡἢ δπᾶ οἵ Μοβϑβ)"", 1 18 ποὶ 
ΡΥ Ο 416 {μαῦ {μ6 Θδ-τηρδ ἀο γογοα ὈΥ (86 ΙΒγαο θ8 ἰο ΑἝσοῃ, 
ΘΓ ΒΟΙΩ6 Οἵ [86 76 νγ6 18  ΒΙΘῺ {86 0 δα ἀοιμαπαοδα οὗ (μΠ6 ΕἸ ΥΡΕΔΗΒ. 
ΤῊΘ οαΥ-ΤἸΠρΡΒ ὝΟΥΘ οδδύ ἴῃ ἃ του], ΒΊΟΝ ΔρΡροαῦΒ ἴο ἴᾶνθ ὈΘΘῺ 
ἐἈϑῃϊοηθα Ὑλ} ἃ στανίηρ ἴοοϊ, ΕΥ Αδγοῃ, 70 δἰδουνγαγαθ τη846 4 οδ] , 
ὙΓΒΙΟΪΆ 18 σΘΏΘΓΑΙΥ Βυρροβοᾶ ἴο ανα Ὀθθῃ 8ῃ οχδοῦ γθβθιι Ὁ] π66 οὔ [86 
οοἰογαίοα ΕἙργρώδη ἀοιγ, ΑΡρὶ8, γῇ ψγαᾶϑ Ουβρροα θᾶ {Π6 
ἴοστιη οὗ δὴ οχψ. Τμα {Ἀπλ}Π1Αγιγ, πὰ τ Β]οἢ {Π6 1Βγαθ 1068 [6]] Ἰηῦο 
186 ψουδιρ οὗ {πὸ ροϊάθηῃ οδ]έ, 18 βυ ΠΟΙ ΠΥ δοοουηίθα ἔοσ Ὀγ {86 
ἔαλοι τοοογαρα 1πῃ “οβῇ. χχῖν. 14., νἱΖ. (δαΐ 1ῃ6 5γϑ] 168 μδᾶ βοσνϑα 
186 ροάβ οὗ Εργρί ἀστὴρ (86 1}; τϑϑιάθηθοθ 'π (μαῦ οουπσγ. ΤὨϊ8 
δηοίϊθηΐ ΕρΥΡΑΔ ΒΌΡΟΙΒΌΠΙΟΙ 18 βαϊὰ ἰο Ὀ6 580} ρεογρουυδίθα οἱ 
Μουμπὺ Τθδηυδβ, ὈΥ ἰμο86 Ῥγυβοβ γη0 ἀϑβυσηθ [86 ἤδη οὗ ΟΚΚκαΪβ, 
δηἀ γὙ0Ὸ ρδυ" αἰ νη ΒοπΟυΓ͵Β ἰο ἃ οαἰ.3 

2. Τη ᾿υυ δου οὗὨἨ {818 σοτα {86 ὕγο ΟΠ ΡΕΝ ΟΑΙΕΒ, τηδάθ ὈΥῪ 
Φογοροδι, {16 ἢγαὶ Κιηρ οὗὨ Ιβγϑθὶ, δἴϑθος (86 βϑθοδββίοῃ οὐ {π6 ἔθη 
{ἰρε8. ΤῊο Εἰργράδῃβ μδα ἔνγο οχϑῆ, ὁπα οὐ σγπιοῖ {ΠΘΥ͂ ΟΓΒΒΙΡΡΘΩ 
Ὁηάογ (Π6 ἤδη οὗ Αρὶ8, αὖ Μοιρηῖβ, ἔπ οδρὶία] οὗ Τὴ ηὈρεν Ἰργρύ, 
δηα {Π6 οἶαῦ ὑπᾶον [Π6 ἤδη οὗ Μπονὶβ, δὖ Ἡ]θγαροΙ!8, ὑπ 6 τηρῖτο- 
" οὗ Τόονοῦ Εργρ. [ῃ [πὸ τηδηπθῦ, δ το οδτα, πο μδα ᾿ἰπιβο] 
66ῃ ἃ Γοΐιρθα ἴῃ Εσυρί ἀυσγίηρ {π6 Ἰαὐοσ ραγί οὗ βϑοϊοπιομΒ γαῖρῃ 

ΑΙ Κιηρβ σι. 40.), βοεῦ ἋΡ οὔδ οὗ ἢ18 σαῖνϑβ δ Βοίμοὶ, δᾶ {Π6 οὐδοῦ δὲ 
Ὧδῃ, (ῃ6 το δχίγοι168 οὔ [18 ἀοιμ!ηΐοηβ, (1 Κιηρβ σχὶϊ. 28----82.) 
11Κὸ {16 ἸΔοΪαύθσβ ἴῃ [86 ψ]]ΘΥΠ688, {Π18 ἰοδᾶοσ οὗἩ ἰδ6 σϑῦθ]8β ὑγο- 
οἸαιταθα Ὀοίοσο {π6 14.018 ρου {π6 ἔδαβὺ οὐ {ποὶγ οοῃβθογδίίϊοῃ, 7 Ὺε8ε 
αγὸ ἐδΐν Οαοάς, Ο ]βτγαοῖ, ιολϊοἢ δγοιισλέ ἐἦΐθο οἱ 9} ἐδι6 ἰαπα 9.Γ͵ Ἐσυρί 
Το σου οἴκτγοα Ὀοίογο {π686 14.018 1Β Βῃρροβοᾶ ο ανθ Ὀθθῃ ἴῃ 

᾿ ζηητδίϊοη οὗ {π6 σοχθιηοηΐθβ οὗ ἰὴ6 Μοβαῖο 'αᾶν. Τῆι Φογοθοδίη 1Π- 
{τοαποσα 1Δο]Α ΤΥ, Μ᾿ ΒΙΟ. οοπϊπποά ἴῃ {μ6 Κἰηρσάοπι οὗὨ [βγα 6] ὑπ} {86 
ΒΟΥ ]οπΐδη οαρυϊγιγ. ΑἸΓΠοΟυρΡὮ ἐὺ 18 ργοθ80]6 {μαὺ Φ γοθοϑλ ἀ6- 
Βσποά {818 ὑγουβρ ἴον 9 μονδῆ, {π6 αοα οὗὨ βγδ6], 1Ὁ νγᾶ8 αἰ γθοῦ Υ 
ΘΟΠΙΧΆΓΥ ἰο {μ6 ἀἰνίηθ ἰαὉἴ, δπα αἰΒΒΟΠΟΌΓΒΌ]6 ὅο {π6 αν Μα)ΘβίΥ, 
ἴο Ὀ6 [8 ταργαβθηίθά, Ἡδποθ {πὸ παπιθ οὐἁἨ Φογοόθοδπι 18 ΠΘΥΘΥ ΠΔ6ἢ- 
ἰοποᾶ τη {86 Βα θβοαιθηΐ ΒἰΒίοτΥ οὗ {86 Κιηράοπι οὗ Ιβγϑ6], θυΐῦ σι 
{Π6 βΒίστηδ οὗἉ μανιηρ πιαάθ ]ϑγαεί ἰο εἴπ. 
ΑΒ τηοβί οὗ (86 ργἹϑϑίβ οἵ {86 ἌΓ ΪΥ οὗὨ Αδγοι, δπᾶ (π6 1,ον]ίοθ, το 

μιὰ {ποὶν οἰἴλοβ δῃὰ δροᾶθβθ διηοηρ {86 θη τονο] θα ὑχ1ῦ68, το γα 

᾿ ΒΙΓ “. α. ὙΥΚΙ βου ΒΒ ΜΆΠΠΟΥΒ δηὰᾶ Οπβίοτῃβ οὗ (89 Αποίθης Εργριίδηβ (ΕἾγδὶ ὅθ γθ8), 
Υ0}. 111,» 2256. 1ῃ Ρρ. 870---879. Βο ἢΔ88 ρσίγϑῃ 8 ἀοϑοτ ροῃ οὗ [6 Ἐφγρεδη δασουίηρδ. 

2 Ὧγχ. ΟἸδγκο᾿ β Τσδυθὶδ, υοὶ. ἰν. Ρ.. 204. 
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ἴηΐο [ἢ ἀοταϊη! 08 οὗὁἨ {π6 Κῖηρ οὗ “υἄδἢ, ἰο δνοϊά )οἱπῖπρ ἴῃ (ῃ9 
Βοῃίθση, ΟΠ ῥσγονυθα 8 στοαῦ Δα! 014] δίγοηρίμ ἰὼ {π6 Ὠουβα οὔ 
Ῥαν!ὰ : Φ ϑγοόθόδα βοὶζοα {πον οἱ165 δηα οβϑίδίθβ, δὰ ἢ6 οεβϑοᾶ ἐῃ6 
ΡΘΟΡΪο οἵ ραγίπρ ὑπ ὶγ ὉΠ68, ΠΥ θοῖησ ποὴ6 (0 ἀοιηδμα ἰμθῖα; 80 
Β6 στυδίοα (ἤθη ΟΥ̓ τ Κίηρ' ᾿γοδίθ ουὐῦ οὐὗἨ ΘΥΘΓῪ {06 δηα ἰδ, 
δνθ ἰπ 86 οσίγοιῃβθ ρατῦ οἵ (86 σουπίσγ. ΤῈ ροηπιβολίο δηᾶ 
ΒΙΡΓΘΙΆΔΟΥ͂ ΟΥ̓́ΣΔΡ {Π18 ΒΟ Ιβημδί!οαὶ ῥυϊοδίμβοοα ἢ6 τοϑοσνθα ἴῃ 18 ΤΟ 
Βαηαβ. 686 140]8 ὑγοῦθ αὖ Ἰθηρτῃ ἀεβίτογϑα ὈΥ {Π6 Κιηρθ οὗ Αββυσῖὶα; 
τη6 ΟΑ]Γ ἴῃ Βοίμ6] σγὰβ οαττιθα ἰο Βαθυΐοη, τι οὔμοὺ 8ρ01]8, ὈγΥ͂ 
ΒΑ ΔΉ 656 , δηα {Π6 ΟΥΠΟΥ ἴῃ δ νγ8β β6Ζβα ὃν ΤΙρ δ ἢ- ΡΙ]6βοσ, 
δου 6 γθαγβΒ Ὀαοΐογο, ἰπ (6 Ἰηναβίοι ΒΟ π6 τηδαθ ἀροὴ Ο11166, 
ἴῃ γν ποῖ ργονῖποθ {Π6 ΟΥ̓ δβίοοα. 

8. Τ6 ΒΒΑΖῈΝ ΕΒΡΕΝῪ Μὰ8 Δη ΠηΔΡῸ Οὗ ρο] ἸΒῃ6 ἃ ὈΓΑΒ8, 'π (Π6 
ἔοστω οὗὁἨ ομα οὗ {μοβα ΠΘΥῪ βούρθηΐβ (ΟΣ βούροηΐβ Πο86 116 ν88 
αἰϊοπαοα 1} νἱο]οπῦ ᾿μῆδιηγηδίιο}} τ᾽ ΒΟ ΓΘ βοηΐ ἰο ομδϑέϊβο [86 
ΤΑΌΤΣΤΛΌΣΙΩρ [ΒΥ 6}1068 1η ὑπ ]ΠΔΘΥΠΘΒθ. ΒΥ ἀἰνῖηθ οοτμτηδηᾷ ζοδες 
πια(ο α 8εγγρεηπὲ οὶ ὅγαββ, ΟΥ̓ ΘΟΡΡΟΙ, δῃᾶ ρμξέ ἐξ ὡροὴὺ ἃ ροΐε; απά ἐξ 
ὁαπιθ ἔο Ρα85 ἐδμαΐ ζῇ α δογροηΐ ἠαά δίξξεπ απ πιαπ, τολδη ἦδ δειοϊά ἐδ 
δογρεπέ 9} ὄγα85, ἂς ἰϊνοά. (Νύχαρ. χχὶ, 6---9.) ΤῊϊ8 Ὀγαάζθη βεγρϑηΐ 
ὙγᾺ8 ῬΓΘΒοΥ να 88 8 τηοηυτηθηύ οὗ {Π6 ΑἸ] ΤΠΘΓΟΥ, Ὀυΐ 1ἢ ΡΥΟΘαΒ8Β οὗἁ 
{Ππὴ6 Ὀδοδτηθ 8 ᾿ἰπδίστυμπηοπί οὗὁἨ 1ΔοἸ]αίυ. Ὁ μΘα (18 βυρογϑυϊοη 
Βαρδῃ, 10 18 ἀἸΒΊου] ἴο ἀδἰοτγηαῖμθ; Ὀυὺ {π6 Ὀαβύ δοοοιπύ 18 σίνοη Ὀγ 
ἐπ6  Θνν18ῃ τα 0], Πᾶνα Κιτιοδὶ, ἴῃ {Π6 [Ὁ] ον ρ Τϑῆηθῦ. ἘΕὙΟΙ, 
156 πη {πα {π6 Κιπρβ οὗ [βγ86] ἀϊὰ ὅν], απ (86 ομ]άγοη οὗ 1βγδοὶ 
[Ὁ] ον οα ἸΔοϊαίτγ, .}1}1} {86 τοῖρῃ οὗ ΗΠ οΖοκιαῃ, ΠΟΥ οἰΐογθα ᾿πσθῆβο ἰὸ 
10; ἴογ, 10 θαϊηρ' νυ ἴθῃ ἴῃ {86 ἰατν οὗἨ Μοβββ, εὐλοσυοῦ ἰοολοίι προ τὲ 
2λαϊ! ἴσο, ἸΘῪ ἰαποῖϊθα (ΠΥ ταῖρῦ οὈίδῖπ Ὁ] ββιηρθ ὈΥ 118 τηρα!δίϊοῃ, 
δηα, ὑπογϑίοσθ, ὑπουσπΐ 1 πουίμυ ὕο θ6 ψγοσβῃ!ρροα, 10 μδα βϑϑη Κορὺ 
ἔτοιαν {86 ἄδλγβ οὗ Μίοβοϑβ, 'ἴῃ ΤΩ ΘΙΔΟΣΎ Οὗ 8 ΤᾺ]Γ8016, ἴὰ {86 ΒΆΤΗΘ ΤἸΏΔΉΠΟΙ 
88 {Π6 ρΡοῦ οὗἁ τηδηπᾶ νγ88:; δῃὰ Α88 δηὰ “ ϑμοβμαρμδὺ ἀϊα ποὺ οχύϊγραίο 
1. ΒΘ ΓΠ6Υ τοοϊδα ουΐ ἸΔοἸΔίΓΥ, Ὀδοδιδα ἴῃ ὉΠ 61] Γοῖρη {ΠΥ 4 ποΐ 
οὔδβοῦνο ἰδαὺ [86 Ῥ6ΟΡ]6 ὑγοσββιρροα {1Π18 βουρϑῃΐ, Οὐ θυγπῦ ᾿πόθηδο ἴοὸ 
10; δη4, ἱπογείοσθ, {Π6Υ 16 1 88 ἃ ταϑιμοσῖαὶ. Βυΐ ΗΘ Ζοκίδα ἐπουρῆς 
Βύ ἰο ἰαἶτα 10 αὐυἰΐο αὐγϑν, θη π6 Δ Ο]ΠΒη6α οἴποῦ 1Δο]αίγυ, Ὀθοδιδθ 
ἴῃ {π6 τη οἵὁἨ 8 μον ὙΠΩΥ δαογρα 1Ὁ 88 δι 140] ; δῃηά {βμουρ ρίουβ 
ῬΘΟΡΙα διηοηρ (Π6πὶ δοσοιυηίοα 10 ΟὨΪΥ 88 ἃ Τηθπη τα] οὗ ἃ ομογ } 
τγοῦκ, γοί Βα ἡπασοα 1 ὈούζεοΓ ἴο δ δὰ 10, ὉπουρὮ {86 ΤλθιηοτΥ οὗ 
186 ταΐγαο]α βΒῃου α ἤρρθα το θῈ Ἰοβϑί, ὑμδὴ βυ δεν 1 [ο τοιηδῖη, δηά 
Ἰδᾶνθ {Ππ6 1βγϑθ 1068 ̓ π ἀΔηρΟΓ οὗ σοταταϊ]ηρ' ἸΔΟῪ ΒΟΥ δου τ} 1, 

Οπ {Ππ6 βαθήθοῦ οὐ {6 βογρϑηΐύ- Ὀϊ ἔθη 1βυϑο δβ Ὀοὶπσ Βοα]θα ᾿γῪ 
Ἰοοκίπρ αὖ {Π6 ὈγΆΖθη βαυρϑηΐ, {Βογ6 18 ἃ ροοα οομηχηθηΐ ἰῃ {Π6 8ρο- 
οὐρα] ῬοοκΚ οὗ ΥΥ̓́1Βάοπμλ, οἴδρ. ΧΥἹ. νϑσ. 4----12., ἴῃ ὑπ ΒΙΘὮ ΔΓ [Π686 
ΤΟΙΛΔΥ ΚΑΌ]6 ὙΟΓᾺΒ : --- “ἦ ΤΏΘΥ Μ6ΓῸ δατϊηοηϊβῃθα, παυϊηρ ἃ βῖρῃ οὗ 
Βα] νδοη (ἰ. 6. [86 ὈγαΖθῃ Βορϑῃΐ), ὕο Ρυῦ {πϑῖὰ ἴῃ Γι ΓΆ πο οὗ 
[6 σοτητηϑηαιηθηίθ οὗἉ ἰὰγ ἴα. ΕῸΣ 6 {μδὺ υγηθα Π]Π1861} ἰοτγαγὰβ 
1ϊ, νγγαὰβ ποῦ βανοα ὈΥ (86 ΤΗΙΝΕ {πα 6 βανν, Ὀυῦ ὈΥ ΤΗΒΕ {δαὶ ατὶ 
{6 βαυϊοὺγ οἵ 4}]." (νοῦ. 6, 7.) Τὸ [Π6 οἰγουτϊηβίδησο οὗἉ Ἰοοκίηρ᾽ αἱ {π6 
ὈγᾷΖθηῃ βουρϑῃΐ ἴῃ οὐθυ ἰο Ὀ6 Ποβϑ]θᾶ, οὖσ Ἰωογτὰ χοΐδσβ (ὁ ὴῃ 111. 14, 
16.), 45 Μο9ε8 ἰἰϊξέεά μρ ἐλ6 βογρεηὲ ἴπ ἐλιο εοὐϊάογηι685, ευόπ 80 πιμϑέ ἐλδ 
ϑοπ 97 πιαῃ ὅδ ἰὐίεα μρ, ἰμαΐ τυ]ιοϑβοευεῦ δοίϊευοίς ἐπ ἀΐηι, «πομία ποῖ 

γο!,.. 11. ΒΒ ' 
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»εγί ἢ, διὰ λαυε εἰεγπαὶ {76 : ἔγοτα ὙΌΙΟΝ ΤΟΣ 8 να τηδῪ ἰθΆση, 1. Τὴηαὲ 
αϑ ἴα Βουρϑηῦ νγὰ8 θα ἊΡ οἡ {110 ΡΟ]6 ΟΥ επδίσῃ; 90 688 ΟἨτσὶδὲ 
γγ88 6 ὯΡ ου {86 οἴοββ. 2, ΤΠαΐ ας [86 [ριον εν ὝΟΓΕ [0 Ἰοοκ δὲ 
{Π6 ὈγΆΖΘΙ Βουρϑηΐ ; 30 ΒΙΠΠΘΤΒ τησδύ ἰοοῖκ ἰο ΟἸισῖβὺ ῸΓ βαϊναίΐοῃ, 83. 
Τμαῦ καθ (ἀοά ρῥτον! 46 ὩῸ ΟΒΘΡ σϑιλθαυ μη {818 ἰοολίπσ, ἴογτ 86 
ποπῦπηαοα [δ6γ86]1068; 20 6 ἢ48 ργΟΥΙαΘα Ο ΟΒΟΥ γΧΑΥ οὗ βαϊ γαίῃ (ἤδη 
7αἰὰ ἴὰ τἴμ6 Ὀ]οοά οὗὨ 8 βοῃ. 4. Τμαὺῦ ας μα ψῆο Ἰοοκβᾶ δἱ [86 
ὈγΑΖΘῺ βοροηῦ γγ͵Ὑὰ8 σμγοα δα αἸὰ ἰύῦ6; 8δοὸ π6 ἰμαΐ Ὀδ]ονοί ἢ ὁπ (Π6 
Τιοτὰ «6888 ΟἸγῖδὺ 8}}4}} ποὲ ρεγίβῆ, Ὀὰϊ αν οέεγπαί ἰ6. ὅ. ὙΤΠαί ας 
ΠΟΙΠΟΡ {πΠ6 δογροπξ, ΠΟΥ Ἰοολίπφ αἱ 12, Ὀὰΐ [86 ᾿ην]810]6 ροστοῦ οὐ Οοά, 
Ὠρδὶβα [86 Ῥθορῖίθ; 20 μοι μου {Π6 οὁγ088 οὗ ΟΠγῖβί, ΠΟΥ ἢ1Β ΤΏ ΓΟ ΪῪ δοίησ 
εγμοϊοά, Ὀυὰῦ τ[Π6 ραγάοπ ἦε λας δοιισὰέ ὃν λέ διοοά, οοταταυτιϊολίοα 
Ὀγ {86 ροιοεγίμϊ φηστσν 90 λῖὶβ ϑρίτγὶἐ, βϑᾶνθθ [86 βοι}]β οὗ τῆθπ, ΜαγΥ 
πού 41} {π666 {ΠῚῊΡΒ Ὀ6 Ρ]ΔΙΉ]Υ Βθθὴ 1ῃ {Π6 οἰγομπιδέαποεθ οὗἁ [8 ἰγδηθ- 
δοϊϊοῃ, υυἱτπουῦ τρβκῖησ {π6 δεγροπέ ἃ ἴγρα οὗ «668 ΟἸσῖϑὶ (16 τωοβὶ 
ΘΧΟΘΡΌΟΙΔΌΪΟ παὺ σου] ῬΟΒΒΙ ΟΪῪ Ὀ6 ΟΠ 0861), δηα ΣΌΠΗΪΩρ [ἢ 6 ΡΔγΆ116], 
88 ΒΟΙῺ6 ἤδγα ἀοη6, {Πγουρἢ ἴθ ΟΥ 4 ἀοζϑῃ οὗ ραγ οι γῇ 

4, Τη Ζυάρ. νἱῖϊ. 24---27. τχα τοδᾶ {δαὶ ΟἸάθοι τάς 8δπ ΕἸΡΗΟΡ οὗ 
ο]4 ἤοτὰ {μ6 8ρ0118 οὗ {[ῃΠ6 ΜΙαϊδηϊίοβ. Τΐβ δρῃοά 18 βΒυρροβϑα ἴο 

ἕδου 66 ἢ 8 το ββοοσάοίαδὶ ρασιηθηΐ, τηδᾶθ ἴῃ ᾿πηϊίδίοη οὗ ἰμδὲ ΤΟΓῈ 
Ὀγ {16 ΒΙΡΉ ῥυγιοδῦ δ ΒΟ, Βυὺ τ βοίμον ΟἸάθομ τηθδηΐ 1 88 8 
ΘΟΙΩΤΘΙ ΟΥΑΙ ΤΟΡΠΥ, ΟΥ̓ δα ἃ 1,6 Υ]0108] ῥγιοδί ἴῃ ἢἷ8 ΠΟυΒ6, 1ζ 18 
ἀπο ἰο ἀοίθγσηϊπθ. [10 δοοαηιθ, ἈΠΟΎΤΘΥΟΥ, α ὅπαγὸ ἴἰο αἷΐ ]γαεὶ, πο 
ἀπο ᾿ὰ ΟἸ]68α, πα ου {πΠ6 δαβίογῃ εἰ46 οἵ Φογάδῃη ; σγᾶδὸ {88 Βανληρ, 
Δ ΘΡρῃοά δῃα σψοσβῃρ ἴῃ {Π 6} οὐγη ΘΟὈΠ ΣΎ, ΜΟΙ]α ποῦ 80 ΘΔ ]Υ ρῸ 
ΟΥ̓́Θ ἰο {Π6 ΔΌΘΓΠ80Ϊ6 δὖὺ ΘΏΠΟΝ, δῃ, ΘΟ ΒΟα ΘΕ, [68}1 ᾿πύο 14 ο]ΑίτΥ, 
Δ του ρΡΡροα {86 140]8 οὗὨ [Π61Ὶ ποὶρρθουτβ {π6 ῬΒαηιοίαπβ, (ὅυαρσ. 
ψΨΙ. 27. 38. 

δ. ΤΠ 6 ΤἸΈΒΑΡΗΙΜ, Ὁ ΔρΡΡρϑασβ ΠΩ 1 ὅδῃ). χῖχ. 18., ΤΟ σατυοᾶ 
ἸΊδΡ68 ἴῃ 8 ΒυΙΊΔη ἔοττη, δη6 ΠΟυΒΟΠΟ]α ἀ6 1168, 1 {86 ρεπαΐες δπὰ 
ἴαγεβ οὗ ἰμ6 ῬΟΤΏΔΠΒ ΤΩΔΠΥ ΟΘηζγο8 δου σασάβ (θη, χχχῖ. 19. 34. 
8ὅ.; 1 4πι. χῖχ, 18---17.), οὐ συ Ὅ ἢ οὐδοῦϊαῦ ᾿παυΐγῖ68 χοῦ ταβαθ. 
(ϑυάαρ. χτῇ!. ὅ., ΧΥΣ]]. ὅ, 6. 14---20. ; Ζοοἢ. χ. 2. ; Ηοϑ. 11, 4.) Τὶδ 
18 ΘΟΠΗτΙηΘα ὈΥ 1 διη. συ. 28. (τργρῖη8] σοηἀογϊηρ), ὙΒΘΣα [86 
ὙΟΥΒΕΪΡ Οὗ ἰδγαρῖπι 18 τηϑη!οπθα ἴῃ σομ)υποίίουῃ χὰ αἰνιπαίζοῃ. 
ΤΉΘΥ ΔΡΡΘΑΣ [0 ἢδγνθ θθῃ ἱπίτοἀυοοα διλοπρ [86 1βγϑοὶτΐθθ ἔγοτα 
ἹῬΜεεοροίδῃηϊα ; 8ηἃ οοπίϊπυρα ἰο θ6 ᾿ΟΣΒΗρροα ὑπ} ἴμ6 ΒΑΡΥ]Ο 88 
οδρ νΙῦγ. 

6. Τπὸ ον σοτ δοουβοα ὉΥ̓ {πὸ Ῥαρδηβ οὗ ψοσβῃρρίηρσ [86 
ἯΒΑΡ ΟΕ ΑΝ Α55; ρυΐ ἔτοτα {Π18 ΘΙ ΤΕΥ ἰΠ6Ὺ μανα ὈΘ6η ΘΟΙΩΡ]οἴοΙΥ 
ναοί ὈὉγ Μ. δοδυμδομοσυ.2 “΄ Αρίοπ, [86 ρστϑιλτα δ, ΒΘ υΒ ἴὸ 
06 {Π6 δαῖμον οὗ {818 βίαβμπαοσυ. Ηδ οἰϊστηθα (μδὺ {π6 “68 Κορὲ {86 
Ποδά οὗ δὴ 888 ἴῃ [86 ΒδῃοίυδτΥ ; δΔηα ἰδμδύ 10 νγγὰβ αἸϊβοονθσθα {86 γθὸ 
σΏθὴ Απίοοδυβ ΕἸΡΙΡἤδμοΒ ἰοοὸῖ [86 ἴθιρ]6 δῃα δῃίοσοα ἰηΐο {δ6 
τηοβύ μοῖν ρἷδοθ Ηδο δααβϑᾶ, ὑπαὶ ὁπ Ζδυϊάυβ, μανίηρ' βϑογοιν σοῦ 
ἰηΐο {π6 ἴθ ρ]6, οαγτῖθα οἱ {πΠ6 8888 μθδά, ἀπὰ σοῃηνογϑα 1 ἰο Πογὰ. 

λ Ὧτ. Α. Οἴαγκο οὐ Νυῦῦ. χχὶ. 9. 566 δἰδὸ 8 μ᾽ οδϑίῃρ δηὰ ἱπείτυοεϊνο οοηιοπιρίδεΐοη 
οὗ Βίβῃορ Ηδ]} ου 18 ϊ8 δι ͵θοῖ, 

5 ἢ ὐϊῖα Απίτηαίαπι ἰηΐοσ ΖΟρΥΡῦοδ οἱ πιά 2θο8 Οὐτητηθηϊδεὶο, ὁσ τοοοηάϊία δητ αὶ» 
{πι9 ΣἸυδίγαίδ 6 Μ. Φομβδηη. Ηςίην. βομασηδοβον, ϑοοῖ. Υἱἱὶ, οἐ φεᾳφ. (Βχπμδυῖρίϊβ, 1778. ἀϊο.) 
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ϑυἸ ὧλ8} Βαγ8, {παὺ Ποιιοογϊίυβ οὐ Ποιηοογια8 {π6 ᾿ἰϑίουδη δνοστοᾶ 
(δαῖ (μ6 68 δαοζϑά [86 μοδα οὗ δὴ 888, τηδάθ οὗ γοϊᾷ, ἅο. Ρ]υίαγοῃ 
δηα Τδοιῖιβ ΕΤΘ ἸΡΟΒΘα οἢ ὈΥ {818 οαἰσθιηγ. ὙΤΒΟΥ θα] ονοα ἰΠδὲ 
1Π6 ΗοΡγονγβ δαοσθα 8 888, ουῦ οὗ ρταϊ(υἀθ ἴῸΣ (16 ἀἰβοουθτυ οὗ ἃ 
ἐουπίαϊη ΕΥ̓͂ ομ6 οὗἁὨ [686 ογϑαίῃσοβ ἴῃ (6 τ] ΘΓ 688, δὖ 8 τη τ θα 
[86 ΔΙΤΩΥ ΟΥἨ {818 Ὡδίοη γγὰβ ραγοῃθὰ σὴ {Πϊγβὺ δηᾶ οχίγοιμοϊν 
ἴαϊσαορα. 1, οαγπθα τθη ἘῸ μᾶνγθ δῃάἀοανουγοᾶ ἴο βϑδγοῖ ἰπίο {86 
οΥριπ οὗὨ {818 Βδῃ ον ἀγὸ ἀϊν! ἀθα πὰ {Π6}} Ορ᾿πίοπβ. ΤῊΘ τθϑβϑοὴ τ] ἢ 
ΡΙυΑγοΝ δα Τδοϊζαβ σανα [ῸΣ 1Ὁ πδ8 ποίίηρ' 1ῃ {86 Ηἰβίοσυ οὗ 186 
9608 οὐ ὙΠΟ ἰοῸ στουπα 1. ἸΤάπδα}} ΕἌΌΟΥ [85 δἰἰοιηρίβα ἰὸ 
Ῥτονα {μδὲ [818 δοσιυβαύϊοῃ ρσοσθϑαθα ἔγοσα [Π6 ἴθσωμ]ο ἴῃ Εργρὺ ο4116ἀ 
Οπίοη ; 88 1ἢ (8 πδῖὴθ οδῖηθ ἔγοταη ὁποβ, ΔΠ 888; ΜΑΪΟΙ 18, ἱπαροᾶ, 
ΨΘΙῪ ΟΥΘΙ0]6. Τὴθ τοροτὺ οὔ [88 «76 ν7Ὺχϑ σγογβρρίπρ 8 488 στηϊρῦ 
οτἹρίπδαίο ἴῃ Εργρί. ὅἶΥὰὸ Κπον ὑμαὺ {π6 ΑἸΘχδηἀτιδηβ μαϊθα (86 “68, 
8η4α Ὑ6Γ6 τη ἢ Δ6αϊοίοα ἴο ΥΆἸ]ΠΟΥΥ δηα ἀοίαιηδοη. Βαΐ 10 νγᾶ8 6χ- 
ΤΓΘΙΔΘΙΥ͂ ΘΑΘΥῪ [ΟΓ ἔποπὶ (0 πᾶν Κπόσνῃ {μαὺ (6 ἰθιηρὶθ Οπίοῃ, δἱ 
Ἡ 6]10ρ0115, νγὰϑ παπχϑρᾶ ἔγοσω Οπΐδθ, (86 Ηρ Ῥυθδὺ οὗ (868 ὅονβ, ψῃὸ 
01 1Ὁ πὶ {86 ταῖσι οὗἨἁ Ῥιοϊοτην ῬμΠοιαθίοσ δπα ΟἸθοραίσα. Οὐδοσβ 
δανα αϑϑογίβα τῃδύὺ 186 τηϊβίδκθ οὗ {86 Βϑδίμβοῃ ργοοθοάρα ἴτοπλ δῇ 
Δι ὈἸσυΟυΒ πηοᾶάθ οὗὅἩ τϑβάϊηρ; 88 1 [86 Οσθθῖβ, τηθαπίηρ ἰο βδύ μδΐ 
(896 Ηεῦτον δ δαογοὰ ἤϑάνθῃ, οὐρανόν, τοὶσῦ ἴῃ ΔΟΡτουϊδίοη ττῖΐθ 
οὗνον ; ὝἘὮΘΠΟΘ {86 βῃθταϊθβ οὗ {86 «6.1 οοποϊυβοά {μαῦ (ΠΟῪ πσοῦ- 
ΒΒΙρΡΡΘα ὄνον, δῇ 888. ΟΥ̓, βεσῆδρβ, γβαϊπρ' ᾿ὰ 1 δίῃ δυϊ μου {μδὺ {Π6 
ΜΟΙΒΕΙρΡΡΟα ἤϑαυθῃ, οοαἴμηι, 

“ΝῊ ρῥγϑίοσ πὰ 68 οὲ οὶ πατηθη δάοσγδαης, 

Ἰηδίεδα οὗ οοαἶμηι, [ΠΟΥ γοδα οὐϊμηι, ΔῊ 8.88, δῃᾷ 8ὸ γοροχίϑα {μπδύ [86 
“)6νγ8 δαογοά {818 δηϊσωαὶ. Βοοδαχί 18 οἵ ορϊπίοῃ {μαὺ [86 ΟΥΤΟΣ δγΌβΘ 
ἔτοτῃ δ ΘΧργθββῖοο 1 ΘΟΥρύιγα ἦ [Π6 τουτὶ οὗἩ {86 μογὰ Βαίἢ βροΐϑῃ 
χ᾽ ἢ (86 Ηφοῦτον,  ι-ϑελουαῖι, οΥ Δ᾽ -ωεο. Νον, ἴῃ {86 Εσγρέίδη 

6, }ῖεο Β' στ} 68 8Π 888; {π6 ΑἸδοχαπάσγίδη Ερυρύϊδηϑ πὰς 
[86 6νγ8 οἴγθῃ Ῥγοῃοῦῃοο [818 νγοσά ρέθο, θ6]]νεᾶ {μᾶΐ {Π6Ὺ ἀρροαϊϑᾶ 
ἴο {μοῖν ἀοά, δῃὰ {βϑηο ἱπίοστοα ὑπαὶ ΤΠ6Ὺ δἀογθὰ δὴ 88856.Ρ ΤΉΘβο 
ΘΧΡ ἸοΘΟ.8 δγ6 ᾿πσϑηϊουβ, θαῦ ποῦ 8014. [0 18 ἀου Ὁ} τ μοί υ δὴν 
ΟΠ6 ΟΠ ΒΒ ἴπ6 {Γ6 ΤΟΑΒΟῚ ΤῸΓ {86 ΟΑΙΌΠΙΩΥ; σΒΙΟΝ ταϊρῃΐ Πανθ 
ΘΙΒΘΙ ἔγοια 8 706, ΟΥἹ 8ὴ δοοϊάθηῖ, Μ. 1,6 Μοΐπβ βϑϑωὴβ [0 δδᾶνθ 
Βιιοοοοαρα Ὀοδβί, 10 βᾶγ8 ἰμδῦ ἴῃ 411 ῬγορδὈ}] 1 [6 ρσο] θη γη οΟη- 
ἐδ ηρ [86 Τηϑλη)α ΜΟΙ γ88 Ῥγοβοσυϑα ἴῃ {16 Βα ΠΟΙ ΔΤ 88 ἰδοῦ 
ον {π6 Ποδά οἵ δὴ 388: δηά {μπαῦ {π6 ὀπιοῦ οὗ τηδῆηα τηὶρῦ αν θθθὼ 
ὁοπίουπμαοα τι (86 ἩΘΌΓΟΥ λαπιοῦ, ὙΤΒΙΟῺ δἰ] 68 8 888,75 

111. Ιροῖ, ΟΟΡΒ ΟΕ ΤΗῊΒ ΑΜΜΟΝΙΤΕΒ, ΜΨΟΒΒΗΙΡΡῈΡ ΒΥ ΤῊΗΕΒ 
ΟΗΙΌΒΕΝ ΟΕ ΙΒΒΑΕῚ,. 

ΜΌΟΙΟΟΗ, αἷ8ο οδ]]οαὰ Μο θη, ΜΊΘοτα, οσ Μοίοομι, νγαθ {π6 ρῥγίη- 
ΟἿΑ] 140] οὗ [86 Ατωπιοπῖίοβ (1 Κΐπρϑ χὶ. 7.), γϑῦ ποῦ 80 δρργορσιδίβα 
ἴο ματα, θυΐ ἰμδύ Ὁ τγὰβ δαορίοα ὈΥ͂ οἴμοὺ ποὶρμθουτίηρ παίϊοηβ ἔῸσ 
{μεῖς ρο. βομιβ τσϊίοσβ βᾶνο Βρροβϑα {μδὺ ΜοΟΪ]ΟΟΙ γα {86 βϑγὴθ 
85 ϑαίαχι, ἰο ἡ Βοχὰ ἴὖ 18 Μ16}1} Κπονχῃ ἰμαὺ Ὠυτηδη ὙἹοϊτωβ Το γα οἰογοα, 

Δ Τὴ Ἰδαιηοοσῖῖο οὐ ἴῃ πᾶ. 
3. Ὧγν, Ηδιτὶβ᾽» Ναὶ. Ηΐδι, οἵ ἴδ ΒΙΡ]6, ΡΡ. 234, 25. (Αχμοσίοδῃ οαἱ}.) οὐ Ῥρ. 32, 38. οὔ 

ἴδ 6 Ι᾿οπάοῃ τοργηϊ, ᾿ ὶ 
ΒΒ 
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Βυΐ 6 τδίβοὺ δρρθδσβ ἰο αν Ὀθθὴ Βϑδαὶ οὐ {π6 ὅυη (6Γ. χχχὶὶ 35.}; 
8η4 νν88 {Π6 Αἀγδιηπλθ οι δα Αδαμ θ] 60} οὗ [86 ϑδρ)αγναιῖοβ, τ θῸ 
Ὀυγπηῦ {πον ΟΠ] γθη ἕο (Βθπὶ ἴῃ {86 το. ὙΏΘΓΘ 18 σγοδὺ γθδβοῸὴ ἴο 
{8ῖηκ ἐπαῦ (86 ΗἩΌγονβ σογο δαάϊοίθα το [886 ψοσβῃῖρ οὗ {18 Δαν 
Βεΐογό {μοὶ ἀδραγίυγο ἴτοιη Εργρί, βίποθ Ὀοίὰᾷ: [π6 ρῥσορμοῦ Απλοβ 
(ν. 26.) δῃὰ {86 ρῥγούο-τρασίυν δίθρμθῃ (οἱ νἱ}. 43,}) τϑρτόδοῖ [Πθπὰ 
ΜΠ Βανπρ; οαγτιοα {Π6 ΤΔΌΘΓΠΔ8016 οὗἉ {ποῖν σοὰ Μοϊοοῖ 18 {μοὶ ἴῃ ἢ 
{π6 τ] ἀογηθθ8. ϑο]ούθοη θυ] ἃ ἴθ ρ]6 ἰο Μο]οοῖ οα (86 Μουμπῦ οὗ 
ΟἸ᾿ν 8 (1 Κῖηρβ χὶ. 7.), δα [18 πρὶ ον νγα8 [Ὁ] ονσοα ὈΥῪ οἴμον ΚίηρΈ, 
ἢ8. Βιοοθββοῦβ, ἘῺΟ Δα ἀροβίαίβοα ἔσο (886 ψουβΏρ οὗ Ψοδονδὶ. 
ΤΟ νά] ον οὗ Τορμοῦ θα Ἡϊπποῖῃ, οα {π6 ϑϑβί οὗ “6. βδ θ, τγ88 
186 ρῥγῖποῖραὶ βοθῃθ οὗ (86 μοστϊα σΐθβ ρασίοστηθα 1ῃ Βοποὺν οἵ ΔΜίο]οΟἈ 
(ἐγ. χίχ. δ, 6.), ψο, 1Ὁ 16 ῬγΟΌΔΌ]6, γα (86 βδηὴθ δβ (16 1388], 
Βε], οὐ. Βοὶυβ οὗ (86 (δι μαριπίδηβ, Θ᾽ ἀοηλπ8, ΒΟΥ ]οπΔη8, δπὰ 
Αββυχίδῃβ. 

1... ΤΙ )ο1, ΟΟΡΒ ΟΕ ΤΗΒ ΟΑΝΑΑΝΙΤΕΒΟΒ ΒΎΥΒΙΑΝΒ, ὙΟΒΒΗΙΡΡΕΡ 
ΒΥ ΤΗΕ ΙΒΒΕΑΕΙΙΤΕΒ. 

1. Με. δεϊάθη, ἴῃ [8 οἰαθογαῖα ὑγθαῦβθ οἢ 186 ϑ'υσίδῃ ροαβ ', τη ῃ- 
ἰἰο0ὴ8 ἃ νοάάδββ, οῖὰ 6 ἴθσὴβ 000 ΕὌΕΒΤΟΝΕ, 88 ἴμ6 ἢγβὶ 140] 
τη ΟΠ 6 ἴῃ {π6 δου ρίΓοβ, δα πτουβῃὶρροϑα Ὀγ (86 Ηδῦτονσθ. ΤΪΒ 
ΟΡΙπίοῃ 18 σα παθα οἡ {86 Θχοϊδιηδίίοι οὗ 1μϑϑἢ ( δη. χχχ. 11.}, σπθὰ 
Ποὺ Ββαῃαπηδια ΖΊ]ΡΑΒ ὈΟΓΘ ἃ δομ ἰο ὅδοοὸρ. ὡϑδῪο βαϊά, 7 απὶ ργοβρεγοιιδ 
(ΟΥΓ 88 ϑοῃθ ἴῃ ἴπ6 ργθβθηῦ ἀἄδὺ, σὙ8Ὸ ϑβϑοσῖθα ΘΥΘΣῪ (μὶπρ ἴο οἤδηοθ, 
ΜΟΙ] ΒΆγ ---- Οὐοὐ ἰμεΐ ἐο η16); απὰ δὴ οσαἰοα ἠΐξ παπιο ααὐ, ἰμαὺ 18, 
γοβμογέψ. ΑἸΤΠΟῸΡὮ (818 ᾿Ἰπιουργοίδοι 88 θθθη αι οῃθά, γοῦ ἴῃ 
ἴὰ Ιχν. 11. (ἀὐδα 18 υπαυθβι μηδ] Υ )οϊποα ἢ Μοηὶ (οΣ {μα Μοοη), 
δηἃ θΟΙΒ ΔΥῸ Ὠδιη68 οἵ 140]8, νγοσο (86 ργορμοῦ 88γ8, --- 

γον ως πᾶνο ἀοβοτίοα ΦΕΗΟΥΔΗ, 
Απὰ μεγο ἔοσχοίνθῃ ΠΥ ΠΟΙ τηοιῃΐδίῃ ; 
ὝΥὨοΟ 5οΐ 'ἢ οσάογ ἃ [80]6 70. αδὰ, 
Αμπὰ ἢ] ουῖ ἃ ᾿ἰθαϊίου ἴο Μοπὶ. Βρ. Το Β Ὑοσβίοη. 

Ὑγμαεῦ (8686 οδ)]βθοίβ οἱ ἸΔοἸαίτοιιβ τοσβὶρ γασθ, 1Ὁ 18 ΠΟῪ ἱτυροϑ- 
81 0]6 ἜΧΘΔΟΙΪΥ ἴο δβοοσίαϊῃη : 1 18 ποὺ ἱρσορ8]6 {πᾶ Οϑα νγγχαβ {Π6 δι, 
8) Μρηὶ {Π6 τβοοπ ; {88 βη Ὀαϊηρ (86 στοαῖ βοιιγοθ οὗ ροπίγ, ψΒΙΘὮ 
ϑρΆ]η 18 ργοάἀιοίνα Οὗ ργοβρθυῖυ. «}ΘΓΌΓΩΘ, 88 οἰϊβα Ὀγ Βίββορ μον, 
σῖνεϑ 8η δοοουηΐ οὗ {86 1Δο] του ῥγδοίϊοθ οὐἉ {μ6 δροβίδίβ “68, Ὑ ΒΙΟᾺ 
18 Δ]υἀ6α ἴο Ὁ {π6 ῥγορβδοῖ, οὗἉ τηδκίηρ ἃ ἔϑαβί, ΟΣ 8 ἰϑοξβέογτΐμπι ἃΒ 
16 Ἐοτηδηδ ο8]]64 11, ἴῸγ {π686 ρῥγοίθπαϑα ἀθ 1686. “Ἅ 1 18," ἢ6 Βᾶγβ, 
“Δ δηοϊοπῦ Ἰἀο]αίτουβ ουβίοσω ἴῃ ΘΥΟΥῪ ΟἷΥ ἴῃ Εργρί, δηά ΠΡΟ Ην 
ἴῃ ΑἸοχαπάγια, ἰῃδὺ οῃ {π6 ἰαβϑὺ ἀδὺ οὐ {π6 Ἰαβῦ τηουτῃ 1 [86 γϑαῦ ΤΟΥ 
Βοῦ ουΐ ἃ {4016 νὰ ναγίουβ Κὶπάβ οὗ ἀ18ῃ68, ἀπᾶ ψ 1 ἃ οὺρ 116 πιῖτὰ 
ἃ τηϊχίασγα οὗ νγαῖθρ, Ἧ1Π6, δῃαὰ ΠΟΙΟΥ͂, ἱπαϊοδίϊηρ {πὸ ἐγ οὗ ἐμ 
Ῥϑϑῦ οὐ ἔαΐυγο γϑᾶσ. ΤῊ]8 4180 {π6 βγδο θβ ἀ14,᾽" 

2. ΑΗΑΡ ΟΥ ΑΟΗΑΡ [8 [86 πδπι6 οἵα ϑυσίδῃ ἀδιτγ, ὑπάρυ ψ Β] ἢ 
1Π6 81} νγ88 ὙγΟΥΒΗΙΡΡΟα : 1 18 τηϑη!οηρα ἴῃ 188. ᾿χυὶ. 17. Βοτα (86 
Τίθ8 οὗ (818 σοά ἀγὸ ἀββουῖθαα: --- 

ἜΤΕΥ 110 ΒΔ ΠΟΙ ν {ΒΘ μ βοῖγοα, δη ἃ ΡΟΣ [Βοτηδοῖνοβ 
πη τῆς χαγάρῃβ, ΔΙ͂ΟΣ ἐπ τἱΐο8 οὗ Δοδδά; 

᾿ Ὁ 9 τὶν ϑγγίβ, ϑγπιίδρ. ἱ. 6. 1. (ὕοεῖϑ, νοὶἱ, ἱϊ, 455, 3δ6. 
3 Βρ. Ἰον8 ἰδδίαιι, νοὶ, 1ἱ, Ρ. 878. ἘΡΉῸ “ 
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Τη ἰδ τηΐϊᾶδὲὶ οὗ [Π086 ὙΠῸ δαῦ βιν πο Ποδἢ, 
Απὰ {ΠπῸ δοοτηϊηδίίοῃ, δηὰ ὑπὸ 6] τόπο; 
ΤοζδΙΠΟΥ 8}}4}} ΠΟΥ͂ Ρογβἢ, βαὶ "ἢ ΦΈΒοΟσΑη. Βρ. ΤοτΒ ὙΟΥΒΙοΩ. 

8. ΒΑΑΙΌΡΕΟΚ (ΝΌμΡ. χχυ. 1---ὅ.) νγγὰϑ ἃ ἀν οὗ {π6 Μοαδθῖΐοβ 
Δηα ΜΙαϊαπιίοβ, Βαρροβϑὰ ἴο θ6 {86 βᾶτὴθ δ8 (ῃ6 ῬΎΔΡυΒ οὐ πὸ Βοιηδη8, 
Δ. του ρροα τ {ἢ βἰταῖαῦ ΟὈδοθηθ τὶΐθθ. ((ὐοτηραγο Ηοβ, ἰχ. 10.) 
βάθη ᾿τηδριηρα [παῦ {818 140] νγδϑ (ἢ 6 βδῆλθ 8 Ρ]υΐο, ἔτοτα Ῥββὶ. 
οΥ]1.:28,., 7΄λεν )οἰποαά ἐϊοπιδοίυε8 τππίο βααΐ-ρΡεοῦ, απά αἕε ἐμὲ βξαογίοο5 
97 ἐλ ἀεαά. Ἐιιῦ 1Π18 ΤΔῪ τηθδῃ ΠΟ ΒΊηρ' τογο {πδη {πὸ ΒΥ] ῆσαο8 δηά 
Οἴἴοσιηρδ τηϑᾶβ ἴ0 14.018, 0 ΔΓΘ ῬΓΟΡΘΥΪΥ ἰοττηθα ἀἄφαά, ἴῃ ορροβιίοη 
ἴο {86 χὰ (οα, μΠ6 ΟΥθδίου δα Ῥγθβεσνοῦ οὗ 411 {μπῖπρβ, ψο 18 ἴῃ 
{η6 ϑουρίυγοβ στορϑαίθα!Υ δηα θα ρμδίο  ΠΥ ἰοττηθα ἐΐθ ἰϊυΐϊπσ Οοά, 
ΟἨΈΜΟΒΗ, ἐλε αδοπιΐπαΐίοη 9.06}. Μοαῦ, ἴο σσοση ϑοϊοθοῃ οτγθοίθα δα 
δἰίαῦ οὐ {μ6 Μουπί οὗἩ ΟἸτνγεθ (1 ϊηρβ χὶ. 7.), 18 βῃρροβοα ἴο δᾶνθ 
θδθῃ {Π6 β8π|6 ἀθΙΓΥ 88 Βδ8]- βου. ϑοσνδηΐβ ἃγθ Κπόῃ ΟΥ̓ [Π6 ΠπδΠῚΘ 
οἵ {ποεῖν Ἰοτά, Α4.8 {ῃ6 [βγϑβϑ 1168 ὑγασα 6116 Ὀγ {π6 πϑῖηθ οὗ {π6 (τὰ ὦ 
αοα (2 ΟἸιγοη. νυἹ}. 14.), 8ο {π6 Μοβθιΐεβ γα οδ]] δα (Νυμ. χχὶ. 29.) 
Ὀγν {Π6 παπηα οὗ {ποὶν ροά, ἐδέ ρεορίο 9 Ολεπιοβὴ ; ἀπα οἴμοῦ ἸΔο]αίγοιιβ 
πδίϊομβ 6 γ6 ἀοβισηδίοα ἴῃ ἃ ΒΙΠΆ1]ΔΓ ταϑηποῦ, (θα Μίο. ἱν. δ.) 

4. ἜΙΜΜΟΝ ψ88 δῃ 14] οὗ [6 ϑιγσγίδηβ, θὰ ποῖ στο ρροα ὈΥ͂ (Π6 
Τεγδϑ 68: ἀῦ 18 τηϑη!οποα ἴῃ 2 Κιηρβ ν. 8., δπὰ 18 βῃρροβοα ἴο ῃᾶνθ 
Ὀ6οπ {Π|6 ΒΆ1η6 88 ἴ86 “Ὁρ106Γ οὗὁ [Π6 Δ ποϊθηίβ. 

δ. ΑΒΗΤΛΕΟΤΗ ΟΥἨ ΑΒΤΑΒΤΕ (ΨΔυάο, 11. 18..;. . βδια. σχχχὶ. 10. ; 
2 Κιηρβ χχἹ. 13.) 18 σϑῆθγα ν ἀπαοιβίοοα ἰο πᾶν θθθπη {Π6 τηοοῃ ; 
ἘΠπουρἢ ἴῃ ἰαύοσ {1π|68 {π18 140] Ὀβδοδὴθ :Δοπθ ῆθα πὰ {Π6 ϑγτγῖδῃ 
ὝοηυΒ, ἀμ 8 ΜΟΥΒΗΙΡΡΟα τὰ ρυγα τἱΐθθ. Αβίαγίβ 18 βαϊᾷ 
ἰο Ὀ6 5{}}} τγογβρροᾶ Ὀγ {π6 Ὄγχιβοβ οὗ Μουηΐ Πιθδηαβ.} 

Υ. ῬΒΗΕΝΊΙΟΙΑΝ [ΡΟ1.8 ΨΟΚΒΗΙΡΡΕῸ ΒΥ ΤΗΒ ΒΕΑΕΙΙΤΕΒ. 
1. Νομδ οὔ μα Ββοαίμποη ἀοι[δθβ, τηθη!]οηθα 1π {π6 ΟἸἹα Τοδβίδιημθην, 

18 τόσα σα] γαϊθα ἔπη ΒΑΑΙ, 
ΤῊ6 νοταὰ βρη ῆθβ Ἰοσά, τηδδίοσ, δηα Βυβθαπα; 8 πάη ΨΠ]10},,. 

ἀου 1688, τγὰ8 σίνθη ἰο ὑπ6ὶγ βΒυργοιηα (δ, ἰο πὶ ψἤοτὰ {ΠΟΥ͂ 
ΥΟσΑΥοα 88 1Π6 Τηλϑίου οὗ θη δῃπᾶ σοάϑ, δπά οὗ (π6 γγΠ0]6 οὗ παίιγο. 
ΤῊῖϊΒ πᾶ 886 118 οτἱρίπαὶ ἔσοῃ ῬΠωηϊοῖα, Βδα] Ὀοίηρ ἃ ροᾶ οὗ (86 
ῬΠαπΙοῖ8 18 : δα “6260 6], ἀδιριἴον οὗ ΤΠ 084] Κιηρ οὗἩ ἴπ6 ΖΙΔΟΠΙΔΠ8, 
Ὀτουσδῦ {Π18 ἀοἰῖν ἔγουα {86 οἷἵγ οὗ Ζιάοῃ:; [ὉΓ ἢ6 ψγαὰβ {πῃ6 ροᾶ οὗ 
Τγτὸ δηθὰ ιάοη, δπα νγαὰ8 οοσίδιηϊυ {Π6 Ζεύς οὗ {π6 ἀτϑοῖβ, δῃᾶ (Π9 
Ψυρϊίον οὗ (Ὡς 1,απη8. ΤῊ8 ροα νγὰβ ΚΟ ὉΠᾺΘΡ {Π|6 Β8Π16 ὩΔΠ1Θ 
84}} οὐοσ Αβια: 10 18 {6 βᾶῖηβ 88 {πὸ 6] οὗ (ῃ6 Βαρυ)οι 88 ; ἀπα {86 
ΒΆΠΩΘ ΠΆΙΠ6 8η4 {86 Ββαπη6 ροὐ νγοπῦ ἴο {π6 (ὑδυ παρ Ὶ ΠΙΔη8, 110 ΓΙ ἃ 
ΘΟΪΟΗΥ͂ οὗ [η6 ῬΠα οῖδηβ 3: τ Π688 {86 πδηι6 οὗ Ἡδπηῖθαὶ, Αβαγιθαὶ, 
ΑἀΒοτΡαὶ, 411 οομπβίβίϊηρ οὗ Β6ὶ] οὐ Βδϑὶ, ϑῖπρ {π6 πᾶπὶθ οὗ (Π86 ἀθ 
οἵ {μα οουηέτγ, τ ΒΙΟΒ νγα8 δοοοτσαΐηρ' [0 [ἢ σαβύοτῃ οὗ [ῃ6 1ὑδδῦ, τ ὮΘΥΘ 
1Π6 Κίηρβ, δπᾶ στοαῦ τηθῃ οἵ [86 τϑϑ τ), δα ἀβα ἴο {Π6ῚῚ ΟὟ ΠΆΤΉ6Β5 [Π086 

1 ὍὭγ. ΟἸασικοβ ΤΊαυοὶβ, νοὶ. νυ. ῬΡ. 32. 458---459, 
5 ΔΙΑΥ ἴἴ ποῖ Ὀ6 ῥγοβυτηεὰᾶ [μδὺ ἴμ6 ἀποίοπι ἰῃ μα Ὀἰ [018 οὗἉ το ]δη ἃ πύογο ἃ ῬΠοθηϊοίδη 60- 

Ἰοην, ἔσομαι ἴμ6 ρργοργίδιίοῃ οἵ (Β6 τουπὰ ὑόν, Τοππά ἰη (Πδὲ 1ϑαπά, ἴο 186 ῥγοβογνδίίοι 
οἵ τὸ Βωαί- ΤἼῖππε, οΥ βαογοὰ ὅγο οὔ 13Δ81}ῦ7 Οἱ {}}18 βυ ήγεοῦ, [6 ἐγ ΠΟΓ ργοβοουτοη οἵ 
ὙνὨϊςῖ 16 ἐυτεῖση ἴο [Π6 Ρ]δη οὔ [ῃ6 ὑγδβϑηῖῦ γγυσκ, τοῦοἢ ουτίουδ δηα δηςαυλγίδη ἱπίοστηϑ- 
τἴοη ᾽β ςο]]δοιθά ἰπ (᾽ὴ6 ποῖδβ ἰο “ἼὙΒο γχυϊα," ἃ ἸὩυχασλδθῖς Ῥόοα, Ὁ ΤΟΙ δ8 ΟΥΟΣΔΜΤΟΙ]. 
λιομάοῃ, 1882, ὅγο. : 

ΒΒ 
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οὗ [μοῖν ροᾶθβ. Ιῃ βῃοσί, ἐὺ βϑϑθ ἴο Ὀ6 ἃ ὩβΠι6 ΘΟΙΏΤΏΟΙ [0 81] 108, 
ἴο ἩΒαίθνοσ σουμίτΥ Π6Ὺ Ὀεϊοηροᾶ; δπᾶ ψΒ6η 1 1βΒ τηθη]οποϑᾶ 1η 1Π 6 
Ἡοΐγ ὙΥ τ ηρ8 σι βουῦ ΔΩΥ ΘΧΡΙ ΔΗΔΙΟΓΥ Οἰγουτηβίδποο δηηθχαά, 10 ἴδ 
ἘΒΌΔΙ1Υ υπαογβίοοα ἴο μ6 [Π6 ργιποὶραὶ ἀοιγ οὗ ἰμδὺ παύϊοῃ οσ ρἷαοα οἵ 
ὙΠΙΟὮ {Π6 βαογοα ὙΣΙΟΣ νγ88 Βρϑακιηρ. 

ΤῊ8 ἔβα ἀθ Υ 15 ἔγοαυ ΕἾΥ τηθη ομοα 1π δουιρύαγα ἴῃ {Π6 Ρ] υταὶ 
ΠΌΡΟΥ, Βααϊϊηι (1 ϑδτγα. νἱϊ. 4.), ὙΒΙΟ ἸΩΔῪ ΟἸΓΒΘΣΙ ΒΙΡΏΠΥ {πα {86 
ΠΒΙΩ6 Οὗ Βδδὶ νγὰβ ρίνϑῃ ἴο συγ ΟΠ ογθηΐ ρΟβ, ΟΥ̓ ΤΩΔῪ ᾿ΩΡΙΥ 8 ρ]υ- 
ΤΑΙ γ οὗ βἰδίιθβ οοῃβθογαίθα ἴο {μα 140], δῃὰ Ὀθδσγίηρ' Βου αὶ ΔΡΡ6118- 
[1ο0η8, Δοοοσαϊηρ; ἴο (86 αἰ Βογθηο6 οἵ ΡΪΔ068 : ι8ὺ 88 {886 δῃοϊθηΐ Βθα ΒΘ ἢ 8 
ὥἴϑν6 ΤΩΔΗΥ͂ ΒΌΓΏΔΙΩΘΒ ἰ0 « Ρ᾿ ΤΟΥ, 48 ΟἸγμπιρίδη, Ὠοάομθθαμ, δηά οἰβοτβ, 
Βοσορ; ἴο [16 Πδηη68 οὗ ἴμ6 Ρ]αο68 6 τα π6 18 ΟΕ ρΡροα, 

ΤΠ6 [4180 σοαθ οἵὗἨ Ῥαϊεβπο δα {π6 ποΙρἢ ΡΟΣ ηρ πα ΟΠΒ ὙΤΘΓΘ 
ο8116α Βδα] ἱπ ρϑῃθταὶ: Ὀαύ {Π6γ6 σοῦ οἴμοσ [8818 ὑγῇοβο Ὠδῖηθ Ὑγ88 
οοιμρουπάρα οὗ δβοιηθ δααϊ(ομδὶ ποσὰ, βυοῃ 88 88] -ρϑοσ, Βδδιθοσῖίῃ, 
Βα Ζοῦυ, δῃὰ Βδαίζορῆοη. Τα Βγβί οὗ {8686 Πᾶθ δγοδῦ Ὀθθῃ 
πο 66 1ῃ {86 ργϑοθαϊηρ Ῥαρθ. 

2. ΒΑΑΙΒΕΒΙΤῊ γὙ͵{88 {Π6 140] οὗ [Π6 Θ'ΒΘοΠ θη δ5 (παρ΄. ν]]}]. ον. 
δα (Π6 ἰδ ρ]6 οὗὨ {118 ἀοΙ ΕΥ̓͂ γσὰβ ὑπ 6 Ὁ ἈΓΒΘ ΒΑ] πα ρα] 1 ἰγθαβασυ. ΑΒ 
{86 Ἡεῦτον ψοχὰ Βουιῃ βΙρσ ]Ε68 ἃ Θονοπδηῦ οὐ οομίγαοί, {Π18 ροα 18 
ΒΌΡΡΟΒΘα ἴο ᾶγο μιδα ἷ8 δρρο]δοη ἔγοιῃ 8 οἱἶοθθ, ΒΟ 788 ἴο 
ῬΙΘΒΙ46 οὐδγ οονθηδηΐθ, οοπίγδοίβ, δηα οαἵμββ. [Ι͂}ἢ 116 τ ϑηπου, (86 
Οὐσὐοθῖκθ μβδά {μοῖν Ζεὺν “ΟὍρκιος: δῃά {Π6 Βοιηδηβ, {Πποῖγ 1 ει Εϊαειδ. 

8. ΒΑΑΙΖΕΒΟΒ οὗ ΒΕΙΖΕΒΌΒ γγ88 {Π6 ροα οἵ {πὸ ΕἸΚτοΙΙίοΒ (2 Κῖηρβ 
1, 8.}), δαὶ (Ππ6 οτἱρίη οὗ [86 παπηθ (τ πϊοῖ ἴῃ Ηδῦτονν ἀδηοίοθ {Π6 σοά ἡ 
07 7,168} τ ἴἰΒ ἀΠου]Ὁ ἴο ἀβοογίαϊθ. ΑΒ {π6 νἱοι ΠΙΤῪ οὗὨ [}18 ΘΟ ΤΥ τγ88 
Ἰοηρ ἴον ᾿ηΐθδείθα τὰ τϊπαΐα 8168 (μδὺ βῦιῃσ ΒΟΥ ΘΓΟΙΥ͂ 411 οἢ ΠΟΙᾺ 
ὑπο γ βοί θα, 1. 18 ποῦ πη ργΟ 8016 {πα ΕἸΚΤΟῚ νγ88 1πίοβίθα ἴῃ ἃ Β᾽ Π.1ᾺΓ 
ΤΩΔΏΠΘΙ, 8η4 {Ππᾶὺ 1.8 ἸΠΠδΟϊ Δπί8 Πδα ἃ ἀο1ὉΥ Ποῖ ὉΠΟΥ͂ ΒΌΡρ  οαίοα 
ἴον {μῃ6 ρυθυθῃίοη ΟΥ̓ ΤΟΙλΟ 8] οὗ [818 μασι. Τλο “6 νγ8, ἴῃ (86 {ἰπ|6 
οἵ ΟἸγῖϑί, οα]]6ὰ [Π6 ργίποο 9 ἐδο ἀευὶϊϊς ὈῪ [86 πδιλθ οὗ Βθ}ὶζθριθ. 
(Λαίου. χὶ!. 24.; Ταῦ χὶ. 16.) 

4, ΒΑΑΙΖΕΡΗΟΝ [8 Βυρροβαα ἴο Βαγθ Ὀθθῃ δὴ 140], οσοοϊθα ἴο συδγὰ 
186 οοπῆποδ οὗ ἰδ δα ὅθ, διὰ αἷδὸ {π6 πϑηη6 οὗ ἃ ρ]δοθ, ὙΠΘΙΘ 8 
ἴθι ]6 νγ88 ογοοίβα ἔογ {16 '86 οὗἉ ΤηΔΥ ΠΘΥΒ. 

ὅ. ὍΛΘΟΟΝ, {86 ἐυΐοϊατγ αἀοἰτγ οἵ [16 Ῥθορ]β οὗ Δββάοάα οὐ ᾿Αζοίΐυβ, 
ὙΓ748 {1|6ὸ Ζεγοοίο οἵ ἴῃ6 μϑδίΐμβθηβ. [{8 πδηιθ 5] Ἐ}ῆρθ8 4 Με; δῃηὰ 18 

6 18 5814 ἴο ῃᾶνα θδθϑῃ ἐῃδύ οὗ ἃ τβδῃ ἔγοιῃ {π6 πδυϑ] ὈἘρναγάδβ, δηὰ 
{πα οὗἩ ἃ 8} ἀουγηνγαγαθ. [Ὁ 18 ποὺ ᾿ργοθα 16 {πᾶῦ {818 140] τγῶβ 
ΘΟ ΛΘ ΟΥΑν 6 οὗἉ [Π6 ργαβουυδέοη οὗ Νοδὰ ἴπ {Π6 αὐῖς., ΤΠ6 ΟΣΒΠΙΡ 
οὗ Ἰδάροη “’ ΔρΡρθαγΒ 0 πᾶγνθ δσχίθηαθα ονοῦ β' γυῖα 88 γ76}} δ. Μϑβορο- 
ἰδυῖα δῃα Ομαϊάβα. ΤῊ8Β 140] Πδά τυϑὴν ἔθιαρ]68 ἴῃ ἐμ σουπέγυ οὔ 
180 ῬΒΣ]ΙΒΕ 68: δηα 1Ὁ νγᾶϑ ῬΓΟΌΔΟΪΥ ὑπᾶθν {Ππ6 Τὰ ]π8 οὗ οπα οὗ ἴβϑπα, 
ταῦ ϑδιωβοι Ὀυσιθα 706 Ρθορ]6 οὗ (ὑδΖα, ψῆο Πδᾶ φαΐπογοα ἑΐεηι ἴο-- 
φείλεν ἰο ΟΕ α σγεαέ βαογίἶοε ππίο ἴδᾳσοπ ἐξεὶγ φοά, ἀπά ἰο γε)οῖσε. 
(Φυάρ. χνι. 23.}" 

6. ΤΑμμνυζΖ οσ ΤΉΛΜμΜνυζΖ, ἱβουρῇ δὴ Ερυρίϊδῃ ἀοῖίγ, 18 {Π6 βδὴθ 
88. (86 Αἀοπὶβ οὗ [6 ῬΠωπίοϊδηβ απὰ ϑ'γσδηβ. ΕῸΣ {818 140] {πΠ6 

᾿ δε Ηδσιηοτ ΟὈϑοσυδιίοημ, νοΐ. 11}, ὑῃ. 828---8395. 
5 Ἰαγοτὰβ Ὠἰβοονοσίοβ ἴῃ [86 Ηπΐηβ οἵ Νίμονοι δηὰ ΒΑΡΎ ΘΙ, Ρ. 844. 
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[ΘΒ ἢ. ΤΟΤΆΘ ἢ ὍΣΟ Β81ἃ [0 Πανθ βαὺ υγϑθρίπρ' Ὀϑέογε ἐμ8 ποῖ σαίθ οὗ 
{86 ἰοαρο. (ΕΖοΙς, νι. 14.) Ἰωποίδη ᾿ Πδ8 ρΊνθῃ 8} δοοοιηῦ Οὔ {Π6 τἰῦοβ 
οὗ 1818 ἀοἰΐγ, τ πιο 1ΠυΒίταῦθβ {Π6 4]]υβο οὗἨ {Π6 ργορμεί. “1 88," 
ΒΑΥ8 Π6, “ δὖ Β10]18, [86 σγοαΐ ἰοιαρὶο οὗ Υ Θπι18, ἴῃ τ Β]οἷι ἀγΘ ἀπηῸ.8}} 
οΟἰο ταΐθα (Π6 ταγδίοσθβ οὐ Αἀομὶβ ἴῃ ψὨϊοἢ [ δῖὰ ᾿πιΠαἰθα : ον 1 18 
Βα! 4, {πμαῦ "6 ν)88 ΚΙΠ6α 1η ἴΠ6 ΘΟ ΤΥ ὈΥ ἃ τ 16 θοᾶΓ, δπα ἴῃ ρογροίυδὶ 
ΤΟΠΊΘΙΆΌΤΘΠΟΘ οὗἉ {818 ονυθηΐ, ἃ ρα ]10 τη ΟΠ Πρ’ 18 ΒΟ πη ηϊβοα ΘΥΘΣῪ γ6 
ψῖἢ ἀο] 6] Ἰαταθηϊαίοηβ: {Πθη [Ὸ]]Ονγ8 ἃ ἔΠΘΓΑὶ 88 οὗ ἀθδά βοάγ, 
Δηα πεχί ἀδγ 18 οο]θγαϊθα ὮῚ8 γθβαστθοῦοι, Ὁ 1ὖ 18 Βαϊ, μ6 ἤδθην ὰρ 
1πΐο Ὠθάυθη : ΟΠ6 Οὗ [11 ΘΘΥΘΙΏΟΏΪ6Β 18 ῸΓ ΟΙΏΘΏ ἴο πᾶν {Π6}Ὁ μοδαβ 
Βῃανθα ἴπ {Π6 ΒΆΤὴ6 ΤΑΒΏΠΟΣ 8ἃ8 {η6 ΕρΡΎΡΕΔΠΒ δὖ {πῸ6 ἀδαί οὗ Αρίβ. 
ἼΏοΒο ψΠ0Ὸ τοΐμβα ἴο Ὀ6 Βῃανοα ἃγὸ οὐ] ρϑα ἴο Ῥσοβειζαῦθ ἐπϑιηβοῖναβ ἃ 
γγ 8016 ἀΔΥ ἴο βίγαηροτα, 8δηα [Π6 ἸὩΟΠΟΥ ΜὨοι {μον (θυ δοαυΐτο 18 
οομβοογαῖθα (ο {π6 ροάάθββ. Βυΐῦ βογὴθ οἵ (86 ΒιὈ] δὴ βαυ, {δαὶ 4] 
{8086 ΘΟΥΘΙΩΟΙἾΘΒ 816 Οὐβοσυθα (ὉΣ Οδβιστῖ8, δπᾶ {μαὶ Πα 18 Ὀυτγὶοα ἴῃ 
τοῖν σου ΣῪ ποὺ ἴῃ Εργρῦ. [πὰ Οὐδ ἰὸ νοι ἴμογ6 ΘΟΠ.6Β ὙΘΑΥΪΥ͂ 
8. Ὠοδα τδάθ οὗ ρδρυσυθ, Ὀσουρῃῦ ὮὈΥ 868, ἔτοιῃ Εργρὺ ο Β10118, ἀπά 
1 τογβοὶῇ αν βθθῃ 10,7 ῬΓΙΟΟΟΡΙ.8, 1π 18. ΘΟΙΩΣΩΘΏΪΑΤΥ ΟἹ [Β6] δῇ, 
ΤΟΥ͂Θ ΡΑΓΠΟΌΪΑΣΙΥ ΘΧΡ] δἰ ΠΒ {Π18 στὶῦθ, δα οὔϑοσνθθ ὑμδὺ [86 ΠΗ ΔΙ ἰδη δ 
οὐὗἨ ΑἸοχαμαγία ΔΠΏΌΔΙΙΥ ῬΥΘΡΑΣΘ 8 Ρού 'ἱπ σμιολ (Π6Υ ραΐ 4 Ἰδοὺ 
ἀἀἰγοοίοα οὸ {16 ποιχθῃ οὗ Β1Ρ]18, Ὁ τ] ἢ ΒΟΥ ἀγα ᾿ηξοχτηθα {μα 
π6 Αἀοη18 18 ἔου πα ἀραῖὶθ. ΤῊ8 ροὺ Ὀθὶηρ 868]6α Ὁρ, {Π6Ὺ Θομημῦ 
τὺ (0 {πΠ6 868, ΔΕ. ΡδυΟυτοϊηρ᾽ ΒΟΙῚ6 ΘΟΓΘΙΏΟΙΏΙ6Β ΟΥ̓ΘῚ 1ἴ, Δ ΘΟΙ ΙΔ Πά 
10 ἰο ἀδρατῦ; δοοοσαϊηρὶν, {86 νοβϑϑὶ 1πλπ) 6 Ἰύθγ βύθοσβ 118 ΘΟΌΓΒα ἴὸ 
Β10]118, τ ἤοσα 10 ρυΐβ δὴ δῃά ἰοὸ {16 ὑγοσλθ ἢ Β τιουγηΐϊηρ, 

ΤΒῖ8 γυίδῃ Ὗ Θη8 δα ἃ ἴΘΙῺΡ16 ἸΡοΩ [86 ἴο0Ρ οὗ τηουπίδϊη, ν Βοἢ 
γγ88 0} ουὐ οὗἨἩ [Π6 ΨΆΥ ἰῃ 8 Ὀγ-Ῥ]δο6, ἴῃ {16 πιϊάβύ οὗ 4 νοοᾶ; 10 
ὑγᾶ8 ἀδιλο 86 α ΟΥ̓ {86 δι ρ σοῦ (ὐοπΒίδ 1:6 3, γπ0 Ραῦ δ 6μα ἴο 8]] 
{86 ΕΙΡΠΥ ΟΘΓΘμμοηΐθΘ8 το μδα Ὀθθη ρογίοστηθα ἴπ 1, ὙΤῺῊΘ Ἰπιαρθ 
οὔ {818 σοάάοδββ, δοοοσάϊπρ ἰο Μδογοθῖυβ ὃ, τοργεϑοηίθα 8 Τοσῦδῃ 1} 
ΣΩΟΏΓΏΪΩΡ; ΘΟΥΟΓΘΑ ὙΠ ἃ γαῖ], μαυὶηρ ἃ ἀα)θο θα οουπύθπδηοσο, δηά 
ἴδδυϑ βϑοιηΐηρσ (0 σὰ ἄονγῃ ΠΟΥ ἔλοα. 

7. Το ΒΑΙΤΗΥΙΙ͂Α ΟΥ ΟΟΝΒΕΟΒΑΤΕΡ Ο͵ΤΟΝΕΒ, δἀογοα ὈΥ {6 
οαυΐν ῬΒΟπἰοἴδΏΒ, ΔΘ ΒΌΡΡΟΒΟα ἴο αν Ῥθθῃ {μ6 πιοϑὲ δποϊθηῦ οὉ- 
)6οἴβ οὗ ἸἀΔοἸαίγουβ γουβῃὶρ ; δπα, ΡΓΟΌΔΌΪΥ, ὙΘΓΘ δἴνογνγαγαβ ἐουτηθα 
Ἰηΐο ὈοΔαΌΪ] Ββίαίυθθ, θη [86 τ΄ οὗ βου]ρίασα Ὀδοδᾶταθ (Ο] ΘΓ ΟΪΥ 
Ῥοτίδοίοα. ΤΉΘΥ οτρ᾽παῦθα 1ῃ “ΔοοὈ ̓Β βοι πρὶ ὉΡ δμα δῃοϊμεϊηρ πῊ 1 ἢ 
ΟἹ] {86 δίοπο συ μιοῖὶ ἢ6 μ8α υδοα ΓῸΓ 8. ὈΙΠΟΥ͂, 88 ἃ τ] ΘΠ 0718] οὗἉ (Π6 
ἈΘΆΘΗΪΥ νἱβίοη τὴ ΠΟ μ6 μαὰ Ὀθθὴ ἑλνουτοα (ἀδῃ. χχυἹ. 18.) 
ΘΠ αἶ8οὸ ἴο Βεῖνθ 88 ἃ ἰοκϑθῃ ἴο ροϊηῦ ουὔύ ἰο πὰ [86 ρἶδοθ ψμθη αοῦ 
Ββου]ά Ὀγηρ Εἴτα Ὀ8ὸκΚ ἀσαὶη.6 ΤῊ 1ἸΔοἰδίτουβ ἀποίίοη οἱ βίοπββ, οοῃ- 
βοοσγδίηρ (βοὴ ἴο {π6 ΤΩΘΙΔΟΥΥ οὗ ρστοδῦ τηθῃ, δῃα Ὑγοσβῃρρίηρ' {ΠΟ τὰ 
δἴλον (Π61Γ ἀθαίῃ, τυδῦ ἤανα γοναὶ θα ἴο ἃ στοαΐ οχίθηϊ 1η (86 {1π|6 
οὗ Μοβεβ, σῇο ἐμβογοίοσθ ργοβιιοα [86 [Βγδ6]} 1068 ἔτΤΌτω δγθούϊηρ' ἔῃ 6 πὶ, 
(μεν. χχν 1.) Ὑδ ρῥγδοίίοο οὗ βούϊηρ ὉΡ βύομθβ 88 ἃ βρυϊαθ ἰὸ 
{γᾶν 6.8 811}} οχὶβίβ ἴῃ Ῥυσεῖα δηα ΟΥΒΟΙ ρατίβ οὗ {86 Εἰαβί.δ 

1 Τὴ ΒΪ8β ττοδιϊϑο 6 θεὰ ϑιυσιᾶ, οὔ. ἴοπι, ἰχ. ῬΡ. 89---91]. οἀϊξ, ΒΙροπί. 
2 ἘΞΒΟΌΪαΒ ἀο 1,δυάϊδα8 ΟΟμπδβίδηςηϊ, ΡΡ. 786, 787. οὐϊῶ, Βοδάϊηρ, 
8 δαίυσηδὶία, δ. 1. 6. 21. 4 Ὅγ. Α. Οἴδεῖκο οὐ ὅἰδϑη, χχυῖϊ. 18. 
5. Τὴ [π6 φοῦχΒα οὗ Μτ. Μογΐοτ ̓Β ἸΟΌΣΠΟΥ ἰῃ ἴ26 ἰηϊογίοῦ οὗ [μὲ ΘΟΠΗΙΤΥ, 6 τοιηατίκοα ἰδὲ 

ἘΠ οἱὰ ραϊᾷθ “ΘΥΟΙΥ Ποῖ δαὰ [Π6χῸ ῥ]δοθά ἃ βίοῃμθ οἱ ἃ οοῃβρίοπουϑ δύ “οὗὨ ΤΟΟΚ, οσ ἔνο 
ΒΒ 4 
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ΥἹΙ. ΒΑΒΥΙΟΝΊΑΝ ΑΝῸ ΑΒΒΥΒΙΑΝ [ΡΟ1,8. ' 
1, 2. ΒΕΙ, δῃά ΝΈΒΟ δῇ Βαδυ]ομπίδη ἀοἱ [168 τη οηθα ἴῃ 168, 

χῖνὶ. 1. Β6] (πὸ Βοίυβ οὗ ρτοΐμῃβ ἰδίου 88) νγ88 τηοδὺ ὈσόθδΌ ]ν ἃ 
σοπίγδοίίοη οὗ Βδδ], οὐ {μ6 δ, ψῃοῦ τγϑ αἰδὸ 8 Ῥμοωπίιοίδη 160]. 
Νϑῦο οὐ Νϑρα 18 βυρροβοᾶ ἰο βανα Ὀ6θπ {86 ρἰδηοὺ Μϑγοῦγυ, ἡ ΐοΝι 
Ὑ88 ὙΟΣΒΒΙρροα ὈγΥ {π6 δποϊοηῦ ΟΠ δ ἄβραθβ. Τμο αἀἰνῖηθ τ σβῇῖρ ραϊά 
ἰο Μογουσυ Ὀγ [86 ΟΒδ᾽ ἄβοδῃβ δῃα Αββυσίδῃβ 18 αὐϊοϑύθα ὈΥ {86 πηΔηΥ 
ΘΟΙΩΡΟΙΠα ΡΓΟΡΟΙ ΠϑΠ168, οὗ πιο [818 Ὡδιλθ [ΌΥΤΩΒ ἃ ραγί, 838 Νϑῦυ- 
οἰδαάμποζζαγ, ΝοὈυζΖαγδάβῃ, ὅζο. ὅχο. 

3. ΜΕΚΟΡΑΟΘΗ [18 Βυρροβοά ἰο αν Ὀδθη ἃ Βδθυ ο δἰ. τ πΆΡΟΙ, 
ὙΠΟ ψγ͵ὰβ ἀοΠρα δον [18 ἀθαίμβ5 (Ἃὐδβθῃϊαβ 18 οὗ ορί πίοῃ ἰμδί ὁ 
ΡΙΓΟΌΑΡΙΥ νγὰ8 (86 ρίαποὺ Μαγβ; ἰο ψ οἢ, 88 {86 ρσοα οὗ Ὀ]οοά δηά 
ΒΙδιρὨο, 88 Ὑ76}} δ ϑιαίαση, [86 δηοϊθηξ θιλτο παίλομβ οἰἴεγεά 
Βυμλδη ΒΔΟΓΙ 668. 

4, ΝΊΒΒΕΟΟΗ γγ88 8 Αββυσῖδῃ 100], Δἀογοα ὈΥ͂ Θαμηδομοσὶ (2 Εὶπρϑ 
χῖχ, 37.; [βὰ. χχχυ. 88.) (ρουβαρβ ὑμ6 ἀϊλνι πὶ οὗἩ οοπαιαβὺ οὐ οὗ 
ψ]οἰοΥΥ), ἴο ποτὰ 6 ΡΓΟΌΔΌΪΥ δἰὐἰγι θυ οα {μ6 ἀοδίγαοίϊοι οἵὨ Ἀ18 ϑΊταΥ 
δέον “ογυβαίθια, δῃα βοτὰ δα ψὰϑ ἴῃ (8 δοὺ οὗ δάουϊηρ' θη ἢθ 
γγ8.8 Δββδβϑι ηαίθα ὈΥ͂ 818 Βοῆ8. ΝΊΒΥΟΟΝ 18 ΒΙρροβθᾶ ἴο αν Ὀθβϑὴ {Π6 
ταΐθΑΥῪ αἰνιπΠ οἵ Αβδυτῖα, δὰ {(Π6 ραγίϊουϊαῦ ροά οὗἩ {π6 νἹοίουϊουϑ 
ΘΔ ΟΠ . ΑΒ (86 ποτὰ ΔΛῆ8γ, ἴὰ ἰῃ6 ΗδΡτον δηᾶ οἰμοσ βϑιμο 
Ἰδληρυαρθδ, βίη 168 δὴ 6016, ΔΠα 88 1Ὁ Βθϑίὴβ [0 6 {86 τοοί οὗ {{|8 
1401 Β Ὀ101104] πᾶπλθ, 10 85 δὴ δοπ)]θοίυγοα ὑμαῦ {86 ΟΟ] 8881 θαρ]θ- 
ποράεοά ἔρυτο αἰβοονογοα Ὀγ Μγ. Ἰμαγαγὰ αὐ Νιιαγουά 18 [818 1ἀθηςοαὶ 
δοά Νιβγοοὶ." 

ΥἹἼΠ]. ἸΡΟΙΒ ΜΨΟΒΚΒΗΙΡΡΕῸ ΙΝ ΘΑΜΑΒΙΑ ὈΌΒΙΝΟ ΤΗΒ ΟΑΡΤΙΥΙΤΥ. 
ΤῊ ἀο᾽ 68 πούοοα ἢ {Π6 ρῥγθοθᾶϊπρ' ρΡαρ68 4.6 {ϊα ομιο 1018 8η- 

ΟἸΘΏΓΥ δαογοα ἴῃ Ῥαϊθβίϊηο; Ὀυῦ {πογ8 ὑγοσ οἴου ἔα]86 ροὰβ ΜοΥ- 
ΒῃΙρΡρδα {μοῦ ἡ ΒΙΟἢ σγοτα πωροτγίθα 1ηὔο ΘϑθλΆΣΙα, ΔΙΌΣ ΘΠΔΙΔΔΠΘΒΟΓ 
Πα οαΥτιθα {πὸ ἔθη {τἸ068 ἱπίο σαρν.Υ, ὈΥ {Ππ6 ΘΟΙΟΠΥ οὗὨ ἔογ οι σποΥϑ 
νοι 6 βοηῦ [0 ΟΟΟΌΡΥ {ποὶῦ οουμίτγ. ΤΆΘβα τηδη Ὀγουσῃῦ {πθὶν 
ποΪΒ ψ ἢ μοι. Τὴθ θη οὗ δαψίοπ δα {μοῖρ ϑμοοοίϊ-δεποίς, 
γγὨοἢ 88 {πΠ6 ΒΑΡΎ ]ΟΠΙΒᾺ ΜΕ} ἴα, ἰῃ Ὠοποὺν οὗ ποῖ σουσηρ οι θῃ 
Ρτγοβυϊταϊοα {ποηλβοῖνθθ, ΤῊΘ πιθὴ οἵ ΟἸμές οὐ Ομέδα Ὀτουρῦ {ποὶγ 

βύοπϑθ οὔο ΠΡΟῚ [ἢ6 ΟΠ οΥ, δἱ [09 βαπιθ {πο αἰξοτίηρ' Βοπη8 το 8 ὙΠΟ Ὦ " (ΒΆΥ8 [Π18 ἰπῦε]- 
Ἰσοηῦ ἴγανθ} 6 γ) 1 Ἰθαγηΐς ὙΤΟΥῈ 8 ὈΓΒΥΘΙ [ῸΓ ΟἿΓΤ 866 γεῖΐαση, ΤῊΪδ Ἔχρ αἰποᾶ [0 τηθ, τδαὶ 
Ιμδλὰ Πα ΘΏΟΥ 8όοη Ῥοΐοτο ἴῃ ἴπ6 Εδδί, Δη ἃ ῬΑΓ  Ο]ΑΓΙΥ οἱ ἃ εἰρη τοδὰ ᾿οδαϊηρ ἴ0 ἃ γτϑϑῖ 
ἴονγῃ, ὙΠ η06 (6 ἴον 18 ἤγαι βθϑῃ, δηῃἃ ννἤογο 106 οαβίοσῃ ἔγαυ ῖ οῦ δοῖβ ἘΡ Πἰδ8 Βίοηο, 80- 
σοΟΠΡαηἰοα ὉΥ ἃ ἀδνουϊ Ἔχοϊδτηδίίοῃ, 88 ἰδ ᾿γοτο, ἴῃ ΤΟ ἢ οὗ Πἷ8 βαίδ διτῖναὶ. ΤΒΟ δειίοη οὗ 
Οὖγσ χυϊὰθ ΡΡΘδΙΒ ἴὸ 1] δύγαῖα [Π6 γοῦν Υ ἰσἢ Φδοοῦ τηϑὰθ ἤθη 6 ἱγανο]οὰ το Ῥβάδη- 
Ασϑδι. (ἀεῃ. χχυῖ!, 18---22.) [π βροίης ἃ βίοπθ οἢ ἴμε γτοδὰ μὶδοβᾶ ἴῃ {Π18 Ῥοβίῃο, οὗ 
ΟΠ6 βίοπα Ὡροη δηοίδμοσ, ἰδ ἐπι }}1689 Γ[παὲ Βοπ6 ἰγαν θοῦ ἢ85 ἴΠ6γα τηδᾶὰο ἃ νΟῸΥ ΟΥ̓ ἃ {8.8} Κ8- 
εἰνίης. Νοιπί ἰδ 80 Ὠδίμγαὶ ἴῃ 8. ἸΟΌΓΠΟΥ ΟΥ̓ΟΥ ἃ ΑΓΟΑΓΥ͂ ΘΟΙΙΓΥ͂, 88 [ῸΓ ἃ 8011 ἈΎῪ 
ἔγαν ῖογ ἴὸ δἰς ἄοννῃ, ξαϊ καθὰ, δὰ τὸ τρλκ ἐπ σον ὑπαὶ Φαοοῦ ἀἰά:--- ΖΓ ο( τοἱί δὲ 
το πιὸ, απα ἔδορ πιὲ ἐπ δε τσαν ἐμαὶ 7 φο, απά ιοἱΐἷ συ πιο ὄγεαά ἰο εαΐ απά ψαϊπιεπί ἰο μμί οἱ, 
80 ἰλαὶ 7 τεαοὴὶ πιν ζιλογ 5 ἄοιδο ἐπ ῥρεαξε, δα. {Π6 1 νν}}} γίνο δὸ τηποῦ ἔῃ ΟΒΑΓΙΥ; --- ΟΥ, 
ἀραΐη, ὑπαὶ οἡ ἢγβι βοοίῃρς ἴῃ ρἷδοθ ψῃ οι ἢ6 Πα8 80 Ἰοὴρ ὑοἰϊοὰ ὕο σϑᾶςῖ, [6 ΓΥΑΎΘΙ]ΟΥ 
Βου ἃ βἰῦὺ ἀονγῃ ἀπά τρᾶκθ ἃ (πδηκερίνίηρ; ἰπ ὈοΓΝ οα868 βου πρ’ ΔΡ ἃ Βίομα 88 ἃ σρθιμοτα!." 
Μου ΟΣ ϑϑοοηᾶ ΨΟΌΓΠΟΥ, Ὁ. 84. 

Οοδβοηΐι5᾽8 Ηοῦτον 1 ,οχίοοῃ, ὈῪ Βοδίηϑομ, Ὁ. 640. Βοβίοῃ, 1886. 
ὝΝ. Τονῖῇ, οἡ Φ6γ. 1, 2. 

8 Ῥγοῦ, Βοθίπβοη ΒΒ ΕΥΔη βίοι οὗἩ Οιοβοη δ᾽ 8 ΗθΌ. Τιοχίοοῃ, Ρ. 614. 
4 ΤιΑγαγὰβ Νίπονοῦ δηὰ 118 Βδηχαΐπβ, νοὶ. ἰΐ. ρ. 459. [Ιῃ νοΐ. ἱ. Ρ. 64. πο γα 8 8 ἤρετο οὗ 

1|||8 οασ᾽ς-Ποδάθα ἀἰν πίε. (ΟΠΘ ἸΩΔΥ Ὀ6 Βθθῃ δπιοπρ [86 Νμονθῖ τπϑγΌ]68 ἰῃ [86 Βι58 
δέσδοι.) Βοποηΐ δ ΝΊΠοΥοΝ δηὰ 1.8 ῬδΙδΟΘΒ, Ρ. 228. 
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εγσαῖ, οὐ ἴἰ6 ϑυπ : 11 γγὰ8 σοργθβθη θα ὈῪ ἃ Θ00 Κ, ἩΠΙΟΝ δ πι8] γα 8 
ἀοαϊοαίοα ἰο Αο]]ο, οὐ {886 ϑυῃ. Τἢδ ἤδη οὗἩ Παπιαίδ μα Αδλήπια͵ 
8 ἀεἰἐγ οὗὨ νι ον ποίμιπρ' οογίδιη 18 πόση. ΤὨΘ ΓΑΡΌΪ 108] ἩΥΥΠΘΥΒ ΒΑ 
{Ππ|πλῦὖ 18 γγᾶβ Θοτηρουπαθᾷ οὗ 8 τηδῃ δπὰ δ σοδῦ ; ΘΟ ΒΘα Ἰ ἸΘΗΕΥ 10 ΔΒ ἐγΘα 
ἴο {π6 Ῥδὴ οὗ τ6 ατγϑεοὶς δα Βοιωδη τηγίμοίοου. Τα ρθορὶςα οὗ 
δερ)ατοαίπι Ὀτουρηὶ «ἀγαπιπιοϊοος δια «ἀπαπιπιοίοοθ. Τὴ «(υἱξεα 
Ῥγουρσδὺ Διόλαξ ἀπὰ 7Ζαγίαϊ, ΝΥ ἈΙΟΒ ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἀγο ἔνσο αἰ ἔδυθηΐ ΔΤ 68 
οὗ 186 βδαιηβ 140]. ἊΑβ ΝΊΡαΖ 'π ΗΠ θῦγον δηὰ ΟΠ] άβα βἰρῃηῆἔβδβ φιίοζ, 
διοΐ , ταρι ; ἀπὰ Ζαγίαΐ, ἴῃ Ὀοΐ᾿ ἰδησιιδαραβ, ἀδποίββ ἃ ομαγιού, [8686 
ἵνπτο 14018 ἐοσϑίμοσ ΤΑΥ͂ τλθδῃ [(ἢ6 δι τπλουῃΐθα Οἢ 18 ΟΔΓ. 

Ιὴ 1 ον. χχυΐ. 1. Μοβββ ργοεθι5 (86 [Βγα 6 [1068 ἔγοι βούξϊηρ' Ρ ΔΩ͂ 
[ΜΆΘΕ ΟΕ ΤΟΝΕ, 11 ογα]γ, Μσαγοα δίοπο, ΟΥ̓ ϑέοπο 977 α ρὲεΐινε, ἴῃ 
1Π6Ὶγ Ἰαπά. ΤῊ18 Ῥγομιι 0 νγα8 ἀἰγοοῖθα δσαϊηδὺ {Π6 ΠΙΘγοσ]Υ ρ ὶ6 
ἤρσυγαβ ΟΥ βίομπϑβ οὗ {8 Γ ΕΥ̓ΡΩΔΗ, 186 τηθδῃϊηρ οὗ τ ]Οἢ. γγ88 ΚΠΟΤ ἢ 
ΟὨΪΥ͂ ἴο {π6 ργὶϑδίβιυ Ὁ ἢ ἴΠ686 βίομοβ 1 οἰ γΥ τὰ ργδοίβθα, [1ὲ 
Ἐργρὺ {μ6 0 στοῦ τοραγαθα 88 {π6 σοὰ 7Τλοίέδ, [86 ροα οὗ δβοϊθῃσϑβ; 
δηα 80 ἰδία 88 {86 ἐϊη6 οὗ ΕΖβ 6] (ν}}}. 8---11.} γα ἐπα δὴ ἱπαιϑίϊοι 
οὐ {Π18. Βρθοῖθβ οἵ 1Δο δ Υ δοπηηοῃ διοηρ ὑπ6 “6ν)ὰ. Αοοογάϊησ, 
{πογοίοσο, ἴο {παΐ Διιημἀδιηθην] ρυϊποῖρὶα οὗ {π6 Μοβαῖο ρο]ϊον, ν᾽ ποθὴ 
αἸοίαίοα ἐδ6 ρῥγονθηϊοη οὗ Ἰἀοϊαίσυ, 1 Ὀδοδπηθ ΔὈβοΪ ας 6]. ΠΘΟΘΒΒΑΤΎ 
ἴο ΡγΟ 10 βίομϑβ ει τ ΒΙΘΥ ΟΊ Υ Ρῃ1ο ᾿μβουρύϊοηβ, Β6βι 468, 'ἢ 8 ἃρ6 
ὍΘ 80 στοδῦ ἃ ΡΓΟΡΘΏΒΙΟΥ ἰοὸ ἸΔΟΙα ΓΥ ρῥγανα!]θα, βίομθβ, τ ἢ ραγαθ 
ἀροη δοιὰ νοι {πΠ6 ρθορὶα οου]Ἱά πού υπαογβίδηα, σου παν Ὀθ θη 
ἃ ἰοπιρίδεοῃ ἰο 1Δο]αίγγ, νοὶ ἐμουρᾷ {Π6ΥῪ Πα πού θθθη ἀδἰβθα (48 
6 Κηον {Π6Υ δοίυδ! ν σγ6γ6) Ὁγ {86 Εργρίδηβ.' ΤῊ6 νι Ὰ}}8 οὗ ἰῃθ 
δησϊοηῦ ἴθ ρ]68, ρασ  ου ]Αγ]ν (μΒαΐ οἵ Τδηΐγτα, δηα 41|80 {86 ἰοτλ8 οὗ 
16 Κιηρβ τὴ Εργρί, ἀγὰ οονογεαὰ ψτῦ βυομ ΒΙΘΤΟρΊΥΡΠΙΟΒ; σ ΒΊΟΣ 10 
18 ἹΠ)ρΟΒ81:0 16 ἴο 866 δηᾶ ποί 6 βίγιοῖ τι [Π6 ὨΘΟΘβδιυ οὐ (86 ἰη- 
7υποίίοη σοπίαϊποα τη ουΐ. ᾿ν. 1ὅ---20.3 

ΥΙ11 Τῇ 14ο]8 τηϑηἰϊοποᾶὰ ἰὴ (ἢ6 Νοὸν Τοβίδτηθηΐ ἀγθ, ἀου Ὀ.1688, 
Κπονῃ ἴ0 ΘΥΘΙΎ Οἰδδβθῖοαὶ τοδάοσ, [0 Ὑ}]}}, {ποσοίογο, βυβῆῖοα γι ον ἴὸ 
βίδϊα Βοσο, ὑπαὶ  ὈΡΙ ΟΣ 88 {16 ΒΌΡΓΘΙΩΘ ἀοΘΙΓΥ, ΟΥ λίθον οὗὨ [6 ροαβ, 
διοηρ [86 ατοοκβ δηα Βοιλδηβ: ΜογΟΌΣΥ τγαθ {86 ροά οὗ 6]Ἰοα 666, 
δα [Π6 ΤὨΘΒΒΘΩΡῸΓΣ οὗ {π6 οὐδοῦ ἀδι 1168. Τἢ6 ἸππΑὈιδηίβ οὗ Τγβίγα, 
1 Τγοδοπῖδ, βίγιοκ σιτ [86 ταῖσδ ]6 πῃ} δα Ὀ66η πτοῦρῃς ὉΥ͂ 
δι. δὰ], δοῃβι ἀγα ᾿ΐτὴ δ8 ΜογΟΌΤΣΥ, ἴγοσῃ ἢ18 δϑοαυθποθ, 8388 Β8γ- 
ΠΆΡαΒ 88 «ΡΙΓΟΥ, ῬγΟΌΔΟΪΥ ἔσο 18 Ὀθὶηρ' [Π6 ΤΩΟΓΘ ΤΩ Δ]  βί10 ρϑύβοη 
οὗ 16 ὕνο, δπα, ΘΟὨΒΘα ΘΏΓΥ, ΔΒ τηρ ἴο [86 ργθναϊοπῦ ΠΟΙΟῺΒ 
ΜΓ ΠΙΟΣ (ΠΟΥ Βαα πρθΙθ6α ΠΠΌτ βίδίιθβ οοποουπῖηρ ἢ. Το ΤΠ λη8 
οὗ 186 (ἀὐθοῖκβ δῃα Βαπιδῃβ γγ88 ΟΥΒΠΙΡΡΘα ὙΥ ἢ τοοϑῦ βοϊοιμ λυ αὖ 
ἘΡμθδυθ, ΠΟΘ 886 18 βαϊἃ ο αν Ὀθθῃ σϑρχοβθηΐθα 88 ἃ Ὑγ ΠΊ8}, 
ὙΠΟΒ6 ὌΠΡΡΟΙ ρᾶῦῦ ψγ8 υηρ τουηά τινι Ὀγοαϑίθ, θυ Ὀ]οιηδίιο οὗ 188 
ῬτΤΟΪΙῆο ρονοχδ οὗ δίΐυσο Ηδγῦ ἱτιᾶρα 18 δ] ἰοὸ αν ἔἈ] 6 ἀόνῃ 
ἔγοπι  πριΐον (Αοἰβ χῖχ. 856.); ψθθποθ Βοπιθ δχροβιύοσβ ἴδύθ ΘΟ η760- 
ἰυτεοα {παὺ 10 νγγᾶ8 δὴ αξγοϊἑίο ΟΥ̓ αἰπιοβρἠοτὶς ξίοπο. Βυΐ ῬΊπΥ ἀθβοσῖθ68 
{πὸ ἱπηλρθ 88 πανίηρ θθθὴ τηϑθ ΟΥ̓ οη6 (ὑδηθίϊαβ ἴτοτα {π6 ποοά οἔ 
{πὸ νἱηθ.8 ΤῊ ποίϊοῃ οὗ οογίδίϊῃ βίδίιθϑ πανίηρ ἀθβοθμἀθα ὁ δασί 

᾿ ΜΊΟΜΔΔΙΪ8᾽ 5 ΟΟτη το ΑΓ68, νοὶ. 'ν. ῬΡ. δ4 -- ὅ9, 
5. Φονεῖι, 5 Ὁ γιβείδη βου ο8 ἴῃ τὯ6 Μοά!οσσδηθδη, ρΡ. 3832. 19. 
8 ῬΙΊηγ, Ναὶ. Η δι. 110. χνὶ, ὁ. 40. 
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ἔγοτα {86 οἷουβ ἰο τοργθβθηῦ ραγυουϊαῦ αἰ ν 1168, δηα ἰο ᾿πδρῖγθ 
ἀενούϊοη ἱπ {86} ἰθιρῖθβ, νγᾶϑ ὙΘΙῪ Θομμηοη ἢπ 6 Ποδίμϑη που]ᾷ, 
ΤΠ6 ρα ]δάϊαμα αὖ ΤΎΟΥ, δῃα ἴδμο βίδίπθ οὗ Μίηογνα δὖ Αἴβθηβ, {1 
{Π18 οὗ {π6 ΕἸ ΡΒοβίδῃ 1)18η8, ἃγ6 βαιαὰ ἰο αν ἀγορροα ἔγτομα {86 Β168, 
ΤΕ ἀνδυῖοα οὗ ῥγιθδίβ ἔοσρϑᾶ {8686 βίοσιβθβ ἰο ἄπρο δῃὰ ἤδθοο 4 Ὀ]1πὰ 
δα Ὀϊροίοα ρθορὶθ. Τμ βδῆλχθ στἱαϊουϊουβ ἰ816 (86 Ἐοηδῃβ 66 
Τδυρῃῦ ἴο Ὀ6]ονο οοποοσηῖηρ ὑπ οὶ “Αποῖϊα, ΟΥ̓ ΒΔοΓΘα 8}|16]48, τ Β]οἢ 
{Π61γ ΠΙΒΙΟΥΥ ΤΟργοβοηίβ ἰο Βανθ [Ἀ]]6ῃ ἔγσοτῃ ἤθάυθα ἴῃ (86 τοῖση οὗ 
Νυμαβ Ῥοιωρι]8.: 
ΤῈ Βοιηδηβ, αἶβο, 10 15 γγ6}} ἱζῆονγῃ, ὙΟΥΒρΡοα {86 νἱτίιθ8β δπὰ 

οῇἰἴοοϊοηβ οὐ {Π6 τηϊπᾶ, 48 υμδέϊεο, ΕἸκοϊϊέψ, οὐ Οαοοά Βαϊ, Ἦδορε, 
Ἐογέμηο, ἔπιε, ὅτα. ; Δα (6 βαῦμθ βιιρουβίι 00 ρσγανδὶ] θα διηοηρ; [86 
1 Πα λίδηίβ οὗ Μαϊία, οα νι ϊοἢ 1ϑαπα Ῥδ] γγ88 βΒῃιρ γθοκοα, ὙΥΒ θη 
ΠΟΥ͂ Βα Ὸ 8. ΨΘΠΟΙΏΟΙΒ βουρθηὺ ἔδδίθῃ οἡ {μ6 παπᾶ οὗ δι], [μ6γ οοη- 
οἰυαοα {Παὺ ἢ6 νγγῶϑ ἃ τυ γάοσοῦ, Ποῖ συδηφθαῆοε --- ΤΟΥ ΘΟΙΤΘΟΌΥ (ἢ6 
Βοαάο88 Δύνη (κέ ον Ὑἰπαϊοῦϊνα “ υδ0166) ---- λαά ποὲ ρεγηινἐοα ἐο ζἶυε. 
(Αοὐϑ χχν. 4.) Υ ὁ Ιϑᾶῦῃ ἴτοια ὕπ6 τον ποϊορίολὶ ροοὺ Ηοβὶοα, {πδὲ 
1Π6 Οτροῖβ μδα 8 ἔδθιηδὶα ἀοἱζυ οὐ {818 ἢδηθ.2 ΝΑΥ, {π6 βρογβι θη 
οὗ [ῃς Ῥαρϑδὴβ ψγυϑηῦ 80 [ὯΓ 88 ἴο ΟΡ {π6 ρΟαΒ δπα σοάάδββϑβ οὗ 4]} 
οουηΐοδ, ουθὴ ἰΐοβθ ὙΠΙΟΩ {ΠΟΥ Κηοὸν ος Τθυβ ἰμοτο 88 δἱ 
Αἰμθηβ δὴ δἰίδὺ οοῃδοογαίθα (ὁ (6 ρυαβ δπᾶ σοάδοϑββαβ οὗ ΕἸ σΟρΟ, 
Αϑῖα, ὐῦγα, δηα ἐο΄ ἐδε τπἰπλποιση Οοά ; νιοὶ σανὸ δὲ, Ῥδὰ] οσσδβίοῃ 
ἴο ἀοἸ νον ὑμαῦ δαναῖγα]6 αἰβοοῦγβα ἴῃ {π6 ΑΥΘΟΡΑρΊδ, ἩΒΙΟᾺ 18 χοϊαιρα 
1η Αοίβ χυ!]. 28---8]. 

ΙΧ, Δ ΟΥΥ ΠΟΙΏΘΓΙΟᾺΒ 816 {86 Δ] βῖοηΒ ἴῃ {π16 σιεογοά ὟΥ τ πρϑ ἰο [ἢ 6 
ἸΔοἰαίσουβ τι οὗἨ {π6 μοαίμοπ, δπα ὕο {Π6 1} ῬΟΓΒΌΔΒΙΟῺΒ ΘΟΠΟΟΝηρ 
ἘΠ6ῚΓ ΡΟΥΤΘΙ δηᾶ ᾿πἤμπθποθ. Α (6 ΟἹ]Ὺ οὗ π686 σδῃ Ὀ6 μογ ποίϊοθα, 

1. ὙΥῈ τοραγά ἴο {86 Ορ᾿πἰοὴβ ἩΒΙΟΩ 616 Θηϊογίδ πο οοποοηὶησ 
{πεῖν ροάβ: -- 

(1.) Τὸ Βοαΐμοηβ δὰ ρθπουαν 8 ποίίοῃ, {μ8ὺ 411 ἀοὶῖ68 6 ΓΘ 
Ἰοοδὶ, δηὰ ]ἰτϊ] θα ο 8 οογίδιη ΘΟΙΠΙΓΥ ΟΥ ΡΪ866, ἀπ δα ΠΟ ῬΟΥΤΟΥ 
ΒΟΥ ΠΟΓΟ 686, Ὀαΐ ἴῃ ὑπαὺ ΘΟΙΠΕΓΥ ΟΥἩ ρΐδοθ; δῃᾶ ἰυβ τὰ τϑϑὰ ἴῃ 
2 ΚΊηρΒ χυἹ]. 26. [μα (6 οοΟἸοπὶβίβ βοηῦ Ὀγ {π6 Κιπρ' οὗ Αβδβυσὶδ ἴο 
ΘΔΙΩΔΙΙΆ 1ἢ οἶδοθ οὗἉ [Π6 1βγϑο]τδθβ αἰὐγὶθυΐοα ἐμοὶν Ὀοϊηρ ἌΠΟ. ν.2 11. 
108 [0 {ποὶγ ποὺ Κπουηρ' (μ6 τη Πη6 οὗὨ {π6 ροαᾶ οἵ [86 - . Ϊὴ οου- 
Τουταῖ νυ πὰ {818 ποίίοῃ, ομδῃ (το ᾿ἰνοὰ ἴῃ {Ππ ταϊάβὲ οὗ (δ6 τηϊχοά 
ταῦ ὐὰαα οὗἨ (ὁπ. 1168, (μὲ δα ἰογοοα ὑμοιηβοῖνϑα ἱπίο {π6 ἀἰδίσγιοὶ οὗ 
(411166, τ ἢ ΤΠΘΙΣ ναγῖοι 8 ἔὈΥΠῚΒ οὗ ἡγΟΥΒὨ1Ρ) βθϑῖὴβ ἰὸ βανθ οομπβὶ ἀογοὰ 
“6μονδὴ 88 {π6 Ἰοοδ] σοᾶ οὗ δυάδα; δῃᾶ, ἴπ ΟΥ̓ Σ [0 Θβοῦρα ἤΌσὰ Η]8 
ῬΓΘΒΘΏΘΘ, ἦδ γοδὲ Ὁ} ἰο 7.6 μπίο Ταγελιδ᾽, ἀπά τοοπέ ἀοιοπ ἰο “ορρα. 
(ΦόομδᾺ 1. 8.) 'ο αἷβο 'π 1 Κίηρβ χχ. 28. 1018 βαϊ ἃ {παΐ {Π6 βεγνδηίβ οἵ 
{Π6 Κἴηρ οὗ ϑ'γγῖα ροσβυδαρα {μ 6 11 πηαδίον (μαὺ {Π6 σοαβ οὗ {Π6 [δγϑοὶ- 
1ῖ68 ογ6 σοαβ οὗ [86 1118; Ποαυηρ, ρου ΆΡΒ, ἰμδὺ 86 Ἰανγ ψγῶ8 σίνθῃ 
ου Μοιιηῦ 51παϊ, [μα {ῃ6 ὕδιρ]6 νγαϑ Ὀ01}0 οὐ Μουηΐ δίῖΆοι, δᾶ {μδὲ 
{16 γ ἀοΙρμίοα ἴο ΟΡ Ομ Πρ Ρ]δοοΒ; δηὰ {πογεΐοσο (Β6Ὺ ἱπηα- 
δσἰμοα τμαῦ {ΠΟΥ πουἹά παν {πὸ δανδῃίασο ὃν Βσμίιπρ' {π6 ΒΥ 611{68 
1η {π6 Ρ]αῖπ, [ὑ 18 ποῦ ΠΟῪ ὑπᾶὺ δυοῦ οὗ (86 Ἰβγδο 168 88 ΤΟΥ 

1 Ἡδυνοοα᾿β [πιτγοά, το]. 11. Ρ. 860. 8.66 αἷἰδο Βίβοοϑ οῃ (86 Δςῖδ, γοϊ. ἱ, Ρ. 807.; δηὰ γχ-. 
ΟἸαυΚο᾿ Β Τγανο]β, υο]. υἱΐ, Ρρ. 21, 32. 

2 Οροῖὰ οἱ 9168, ν. 254---.258. 
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ΤΑΌΣΙΠΌΓΟΙΒ ἴῃ [ῃ6 ὙΠ] ΘΥτιθ88 (δοΐπρ (μο86 διβοῶσ {ποῖ 0 ΕΓ 
τοοϑύ ἰδἰπἰοα 1} 1Δο]αίγγ) δα ον απο {86 δαῖμθ οριηΐομ, δηᾶ θ6]1]ονρᾶ 
{πδι (ἀοα νγὰ9 ἃ ἴοοδὶ ἀοΙΥ πα 18 ρου Υ ̓ἰπιϊ16α ; [ῸΓ 1π [18 ΤΏΔΏΠΟΡ 
10 18 {πδ΄ (86 Ῥβαὶ δῦ γοργθβοηίβ ὑπ σθαϑοπίηρ ἢ ὉΠΘΏΊΒΘΙΥΘΒ, ---- 
απ αοα βιγπῖϑδἧ α ἑαδίο ἴῃ ἐλ εοἱϊάογτηθ88 3) Βολοϊά, ὧδ δηιοίο ἐδ τοοῖΐ 
ἐλαὲ ἐἶι6 τιραέογ5 σιβηθά οἱμέ, απά ἐδ δέγοαπιξ ουεγοιοοεῖ, διιὲ οαπὶ ἣθ σίυδ 
ὑγοαά αἷἴδοῦ Οαπ ἦε ρ»γχουϊάίε οδῆ 07 δὲ ρεορίο ἢ (δαὶ. Ἰχχυηῖ. 
19, 20. 

(2.) λῃ 186 παίϊομϑ οὗ δηθπαυλῦ, Θαρϑοῖ!]ν ἴῃ {μ6 Εαβὶ, Βυρροβοᾶ 
{π6 ΤΥ ἰο Ὀ6 βυττουπαάοα Ὀγ ΠΡ 80 ἀΔ2ΖΖΙ1πρ' ἃ8 ἴο Οὐ ΘΥΡΟΥΤΟΣ ἃ]] 
τοογίαὶ ν᾽βίοῃ. ΤῊ]8 τηοᾶθ οὗ βρϑακιηρ γ88, ἴῃ ἃ ἰδίδυ ἀρ, ἰγδηβίοστοα 
ἴο [86 αἰνπθ τρϑθϑυ δηα ρογίθοίίοηθ, 88 ὑθίηρ υαὐΐου]γ Ἰἱποοτηρτγο- 
ἈΘΏΒΙ0]16 ο {πμ6 Ὠυπιδη δου 168. ( Β4]. οἷν. 1---8.; ἘΖΘΚ. ἱ. ;- 1 ΤΊ. 
νἱ, 16.)} 
πον ΑπΟΙΠΟΣ ΘΟΙητηοη ΟΡΙΒΙΟ ἩΒΙΟΝ Ργον δ] α διαοηρ {Π6 Π68- 

ΤπθηΒ, νγ88, (μαὺ βοιπηθίτηθβ (6 ᾿Ἰηπλοχίαὶ σοῦβ, ἀἰβσυ δα 1ῃ Ὠυτηδη 
ἴοττω, ἀοϊσηρα ἴο νἱβιύὺ ταογίαϊϑ, δηὰ οοηγοσϑο τ βοτὰ. Ασοογάϊηρ; 
ἰο {π6ὲγ {ΠθΟΪοσΎ, « ΡΙΪΟΥ δπαὰ ΜΟΓΟΌΓΤΥ δοοοιηρδηϊθα δδοὴ οἰ  ᾽ ΟὨ 
{8686 Ἔχρϑαιϊτοηβι ἈΡΥΘΘΔΌΪΥ ἰο {π18 ποίϊοῃ, ἡ ΒΟ ἀπινογβα ν οὈ- 
ἰδ πο διροηρ (86 Ῥάρϑηβ, ψο βηᾶ {δαὶ ὑπὸ 1ωγΟΔΟΙ 88, 6 η ΠΘΥ͂ 
ΒΔ ἃ ΤαΪτΆ0]6 ΡΟΥΘ α ρΡΟῚ 8 6 ]ρ0]688 ΟΥΡΡ]6, ἱτωτηθαϊδίοὶυ ογιθα 
ουαὐ ἴῃ {π6 ἰαδὶ δϑίοῃβῃτηθηΐ,.---- Τ ἦε σοαβ αγὸ σοηιθ ἀοιση ππίο τι8 ἵπ ἐδδ 
ἤλοποες 9 πιεη ] (Αοίϑ χῖν. 11.) Τηβίαμον Ῥδὰ] δηα Βαγηαθαβ ΓῸΓΘ 
ΤΟ ΟΡ ΒΟΒοα, ὈΥ {Π 61} ᾿Ἰταδρὶ δἰ Ί0η8, ᾿ηἷο Φονα δπα ΜογοΌΣΥ, ν 0, 
Δοοογάϊηρ ἴο ὑμὶν ογθθά, 6 γΘ ᾿ΠΒΘΡΑΓΘΌΪῈ ΘΟΙΆΡΔΏΙΟΙΒ ἴῃ [8686 ν]Ἱδιῖθ. 
ΤΠ 656 ΒΘδΙΠΘ 8 (48 6 δᾶνο δἰσοδαν Ἰπυϊηαῦβα.) γθοορβοα ΦΨΌΡΙΟΣ 1ῃ 
Βάγμαραβ, Ὀθόδιιδθ, ὈΥΟΌΔΟΙΥ, 18 Δρρθδγῦδῃοθ δηῃα βῬϑύβοῃ ἽΘΊΓΘ ΤΏΟΣΘ 
Βρθοίουβ δηᾶ βίυκίπρ ; πα δι], ῃοδ6 ὈΟΟῚΪΥ ῬγθΒΘη66 νγ88 ϑαῖϊς, θὰΐ 
γΡο856 ΡΌ]1Ο ἰα]οηΐβ δηα στῃϑίοσίο σοσο αἀἸδυρυϊδμοα, ὑπο γ᾽ ροσβυδάθα 
{Πποιηβοῖγϑβ σου] θ6 πο οἵμοῦ ἰβδῃ Μίογουγυ, [Π6 οἰοαυθηΐ ᾿πἰουρσοῦοσ 
οἵ {μ6 ροαβ."3 

(4.) Εὐσίδβοσ, ΤΠ Θη ΡΟΥΒΟῚΒ 6 Γ6 ἩὙΤΟΠΡΤΆΙΥ ΟΡΡΓΘΒβοα δηα δ] οίοά, 
1.6 Βοδίμϑηβ θ6] ον τμαὺ {86 ροαβ ἰηὐογίοσοα τὴ ἐποὶν θθ μα]. ΤὨ6 
το ΚΘ οὗ {Π6Ὶ]Ὶ ῬΥΌΒΘΩΟ6 6 οαγέῤφιμαζλεθ, ἐΐδο οροπίπρ 977 ἄοογβ, απᾶ 
ἐλ ἰοοδίπφ ὁ ἐμεῖγ δοπά8.2 Τὴ 0818 τῶδηποῦ (ἀοα ὈΟΓΘ ἃ ταϊγϑου]ουβ 
[αϑΕ Δ ΟῺΥ οὗ [18 δρργορδίϊοῃ ἴο ἢ18 ἐδ Π 6] βοσνδηΐβ δὶ] δῃα 311α8, 
ὙΓΠΘῺ ἹΤΩΡΥΒΟΩΘα δὶ ῬΠΙΠΠΡΡΙ; δηα {Π6 ἈΝ μύολς "ἢ οὗἁἨ (818 ἔδλοῦ νψ1}} 
δοοουπῦ ἴον {86 δχίγοτηθ ἔσιρσῃύ οὗὁἨ {μ6 σζϑοῖθσ, ἡ] ἰοστοϊμδῖθα 80 
ἈΔΡΡΙΪΥ ἴον Η18 βαϊνδίίοη. (Δοίβ χυὶ. 28----29.}" 

2. ΑἸ ουρᾺ (δ6 ρῥγιοδίμοοα οοπβιταὐθα ἃ αἀἰἸδίϊποῦ ο488 οὐὗἨ ρῬϑυύβοῃβ 
δι οηρ 186 “9678, γοὺ διηοηρ (6 Βομλδηβ, δῃα 1Ὁ βῃουα βθϑῖὰ 4͵80 
διιοηρ {πΠ6 ατσϑοῖκθ, (μ6Ὺ αἸα ποὺ ἔοστω ἃ βοραγαΐθ ογάθσ, Αἰηροπρ [86 
ἙΟΙΏΔΙΒ ΠΥ ὝΟ͵Θ Οἤοβθη ἔγομι διμοηρ {06 ταοβῦ ΠΟΠΟΌΣΑ]6 τλθη ἴῃ 

1 ΒΟ ΠΒου 8 Ἰταηβίδιίοη οὗ Ὑ 8}}}8 αν, Τοχίοοη ἴὸ ἴδὸ Νον Τοδὶ. τοῦθ Απρόσιτος. 
ΒΙοομλβ 614 8 Απηοίδιϊομϑ οὐ [πὸ Νοὸν Ταδῖ, γῸ]. νἱ}}. ΡΡ. 2380, 287. 

3 Ὧγτ. Ἠαγποοαβ [ηἰτοᾶ, νοὶ. ἱϊ. Ρ. 359. 
8 ἜΠΟΣ, ἰῃ ἷ8 ἡοΐθ8 οἢ Αοἰβ χυϊ. 26. 218 βῆονῃ, ὈΥ͂ 8 ΒΟΣΙ68 οὗ τηοδὺ δρροβὶίο αποίβε 8, 

τδι ἐδοῖὶ οὗ [8686 τη ρ8 τγ88 δοσομηϊοα ἃ ἰοΚοη οὗ τὰ ἀὐγίῃθ Δρρθᾶγδηοο ἰη Ὀ6ἢ 8} οὗἉ [πο80 
ὍΟ βιιεχεὰ ἀπ͵υδι]γ, ἀμὰ ὙΠῸ τόσο ἀθὰν ἴο (6 ζο(8.--- ΟὈΒΟΣΎΔΙΟΠΟΒ ὅϑοσεο, γ0]. ἷ, ὈΡ. 
441--444͵ 

4 Βίβοοο οὐ ἴδε ἀςῖβ, νοἱ, ἷ. ῥ. 8318. 
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186 βἰδίΐθβ. [π {86 δαβίθσῃα ργουΐηοθβ οὗ ἴπΠ6 Βογηδῃ ΘΠΊΡΙγ6, ῬΟΓΒΟΠϑ 
ὙΟ͵Θ ΔΗΠΌΔΙΪΥ βαϊθοίοα ἴτοτὰ διηοηρ' ἴΠ6 ΤηοΧ6 ΟΡυϊδηΐ οἰ ΖΘ ΠΒ ἴο ῥσο- 
Β:46 ονοσγ {86 {πηρβ ρουίδιμῖηρ ο το] ρίουβ ὑΟΥΒὮΡ, δηα (0 Θχθιθι 
ΘΏΠΊΙΆΙ ρΆΠ168 δὖ {[Π6 } ΟΥ̓́Τ ΘΧΡΘΠΒ6 'ῃ ΒΟΠΟῺΓ οὗ [Π6 ροάδβ, 1π [86 Ββᾶτηθ 
ΤΏΘΠΏΘΡ ἃ8 {π6 φά!]68 ἀϊά δ Βοηθ. Τθοβο οἤθοσβ στθοθινοα {Π6}Γ 
ΔΡρο]]αὐϊομβ ἔσομαι (ῃ6 ἀϊδίγιοίβ ἰο σι (μον Ὀοϊοηρσοα, 88 ϑυυΆγοῃ 
(Συριάρχης), ῬΒαπιοίάτοι (Φοινικιάρχης), δηα {86 {|Κὸ: οὗὨ σουγβθ, ἴῃ 
ῬΓΟΘΟΙΒΏΪΑΓ Α8[4, ἔμ  Ὺ 6 ΓΟ 681166. Αϑιαγοῦθ (Ασιάρχαι). Τῆς ἰδ} ]6 
οὗ Τιδηᾶ αὖ ΕΡΒθϑὺβ γγχὰ8 ογοοίθα δ [Π6 δοπηπιοη ΘΧΡΟΠ86 οὗ 4]] {π6 
Οτοοίδη οἱδ]68 ἴῃ Αϑα Μίϊπου. [{ ἰβ ουαθηὺῦ ἔγοιῃ Αοίβ χῖχ. 31. (μδὲ 
αὖ τῃδ νΟΥῪ πιο [ΒΘΥῪ ὙΘΓΘ ΒΟΪ ΘΠ] ]81ηρ᾽ ΡΆΤΩΘ8 ἷ ἴῃ Ποποὺν οὗἁ 1) 14η8, 
ὙΠῸ γ͵1ἃ8 056 οὗἩ (86 στοδῦ σ6] βία] ἀθι168 (1π6 αὐΐ πιαλογίνι φεπέξϊμηι οὗ 
{Π6 Βοπηδη8), δπα γῆ. ψγὰ8, {που οσθ, ο4]16α ἐλε ΟΒΕΑΤ ΘΟΌΡΕΒ8, ὈΥ͂ 
{Π6 ΓΘΟΟΓΩ͂ΘΥ ΟΥ Του -Οἱ εκ οὗ Πρ οβαβ. (Αοίβ χῖχ. 85ὅ.})32 ΤῊ15 ογουτα- 
Βίδῃοα 00{1}} δοοουπῦ ἴον δύ. Ῥδυ}Β Ὀαϊηρ υστὶοα Ροΐογα (86 {τἰθυηαὶ οὗ 
1π6 Αβίδγοββ. 

8. Υ̓́δε Ιοἀγ ἔγοιη σϑυίουβ ῥγοίδῃθ δυίῃουβ {μα σὴ Ῥίασες ΟΥὉ 
ΘΙΠΙΠΘΏΟ68, ΘΙΓΘ ΘΟὨΒΙαοΓοά ἴοὸ Ὀ6 {Π6 Δ0οάς οὗ [Π6 Βοαίμϑοη 66} 1168, ΟΥ 
δὖὺ Ἰοαβϑί 88 [Π6 τηοϑὺ ῬΓΌΡΟΣ [ῸΓ βου βοιηρ; δπα, ἐπογουγθ, βδου ῆοο8 
γγ Γ ΟἸἴδσοα οἰ ῦ οα {Π6 Βιιπητη18 οὗὨ που ίδιηΒ ΟΥ ἴῃ οοάθβ. ἘΠὰ5 
10 νγαβ (6 ουδίομῃ οὗὨ {Π6 δηοϊοιΐ Ῥογβίδηβ 0 ΡῸ ἃρ ἴο {6 ἴορ5 οὗἉ (π6 
Ἰοίοϑῦ πηουηΐδ!ηβ, δηὰ {πο γα ἰο ΟΥ̓ΘΥ βαουιῆοοθβ (0 ΦΡ 06 Γ, ---- ἀἸδ - 
συ ϊδῃϊηρ ὈΥ ἰμαῦ ΔρροΙ]αὕοι [ῃ6 ο]6 ὀχρᾶπβο οὗ ἤθανθη.ὃ ΕΓ ΠΟΓ, 
88. τηοϑῦ οὗ [Π686 Βδουῆοοβ ὝΘΓΘ ϑΟσοιρδηιθα ὙΠῸ} ργοβ οι, ΟΥ̓ 
ΟἾΠΟΙ ᾿ΡΌΓα τἰΐθβ, [ΠΘΥ βθοπὶ ὕο ἤδνα οθοβθη {Π6 τηοϑὺ σοῦ γοα βροίβ, 
ἰο σομοθαὶ ὑμποὶν δθοσαϊπαίοηβ. (ὑπ {18 δοοουηΐ, δηά αἷ8ο ἰο οὐ]ίο- 
γαῖα ΘΥΘΙῪ νοϑίϊρε οὗ, οὐ ἰδηιρίδιοη ἴἰο, ἸΔοἸδίσυ, (δ6 [Βγϑ6] 1068 6 ΓΘ 
σΟΠλΠ]ΔΠ ἀρ ἴο ΟΥ̓ῈΥ ΒΟΥ 668 ἴο «μον δῇ, ΟὨ]ῪΥ Δα 6ΧΟ] βίο Υ ἴῃ 186 
Ῥίδος πο μ6 βμου]ᾶ ἀρροϊηὺ (Πουῦ, ΧΙ. 14.}); δῃα ΟΓ6 4180 ῥγο- 
Ῥι6α ἔγομη βδουβοῖηρ ἴῃ ἀΐσὶ ρίασοϑ (μον. Χχυὶ. 80.), ἀπὰ ἔγοια ρἰδοίηρ 
α γγοῦυθ ΟΥ̓Ὁἁ ἐγεε84 Ποὺ ὮϊΒ αἰίαγ. (Π δαί, χνὶ, 21.) Το ῥγοῆιραίο Νί8- 
ΠΔΒΒΟἢ, Ὠούονοῦ, αὐίουυ αἰβγοσαγάθα {μ686 σοὶ ΒΟ η8, ἤθη ΒΘ 
διέ ρ ασαΐπ ἐΐπε ἀϊσὶ ρίασεβ, απά τεαγεί μρ αἰΐαγϑ ζ9γ᾽ Μδααϊ, απά πιαάε 
α φγουό. (2 κιηρβ χχὶ. 3.) Τῆυβ 1βαϊδι (Ἰνὶϊ. 4, ὅ.) τερσοδομθα {88 
1βγδθ 168 τ (86 ΕΚ6 ργοναγοδίϊοπ, ἤθη Π6 Βαϊ, “γε ψὲ ποὲ οεἢὲϊ- 
ἄγεθ ο7᾽ ἰγαπδστοϑδίοη, α 8664 ΟΥΓ᾽ ζαϊἰδο]ιοοά, ἱπαπιῖπο ψοιγδοῖυοβ τοῖτὶ 
ἑαυΐὶς ἩΠΑΘΥ εὐογῳ φγοθη ἔγθ6, δἰαψίπφ ἐδ ολίϊάγοη ἐπ ἐδλο υαἰίους τριαεν' ἐὰδ 
οἷοῇβ 9 ἐλε τοοϊβ Ὁ ΑΑπᾶ “εγοιηῖδι (111. 6.) Ταργόδοῃθβ ἴμθὰ 1} 
Βανῖηρ ῥἱαγοα (6 Παυ]οί, {πα΄ 18, ψουβρροα 1401]18 οἢ. ΘΥΘΥΥ Βἷ6}ὶ 
τηουῃΐδῃ, ΔΠα ὈΠ6ΘΥ ΘΥΘΙῪ ΡΎΘΘΩ ἰγθ6. ΝῸΣ ΜΈΓ ΟὨΪΥ τηοπηΐβ: 8, 
ΜΟΟάΒ, δηα νϑ]]ογ8, δρροϊηΐθα ον ([ῃ6 σουβ ΣΡ οὗὨ [188 σοαβ; αἰπιοβέ 
δνοσυ ηρ οἶδα, διμοηρ ἴῃς Ῥάαρϑηβ, ὈΟγΘ ἴΠ6 τη οὗ 1Δο]δίτγγ. 
Ἡοτοἀοίυδὅ βαγΥ8 ἰμαὲ [πΠ6 ῬΠΟΠΙοΙδη8, γῃΠ0 6 ΓΘ [86 στοαίοϑὺ βθδιθῃ 

} ατοῦυδ, Ηδιητηοπᾶ, Ῥοοϊοβ ϑ'υπορδίβ, Ὑ οἰδίοϊη, δηἃ Ποᾶδάσϊἂσρο οὐ Αςίβ χῖχ. 81]. 
Βί 8600 οὐ ἴδ Αςίδ, τοὶ. ἴ. Ρῃ. 808, 8ῦῶ4. Ἐοδίηβοη 8 ατθοῖ 1, οχίοομ, γοςς Ασιάρχης. 

3 860 ΕἸβηογ᾿Β Οὐ ΒΟΓΥ ΔΙ ΟΠ68 ὅδοσγε, νοὶ. ἱ. ῬΡ. 460, 461. ᾿ 
8. Ἡροτχοδοΐα, 10. ;. ο. 181]. 
4 Τη 8:1. ὙΠ αη ΟἸΒΟΙοΥ 5 ΤΎΔΥΟΪΒ 10 (Πὸ Ελϑὲ (νοΐ. ἱ. ΡΡ. 859---401.} (ἢ06 τοδίοσ υ}} 

δηᾷ δ γΕΥΥ Ἰεαγπρά δηὰ ΥΕΓΥ ἱπίογοδίηρ, τηοτηοὶγ οἡ ἴἢ6 δαογοα δεέδ οἵ [Π6 δποίθπίβ, Ἡ ΒΙΟᾺ 
δΠΠυβιγαῖθβ Δ ΠΥ ᾿ἰπροσίδηϊ ραββᾶσοδ οὗ βδογοὰ τγὶϊ. 

5 Ἠμδί. ]. ἱ]. ς. 87. 
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ἴῃ [π6 ποῦ], δάἀοσπιϑᾶ π6 Πα ἀῃα βίοσιβ οὗ {πεῖν βῃϊρ8 πὶ (δ6 
Ἰγλδρθ8 οἵ {π6ὶγ σοαβ; δηᾶ [χΚ6 πη βῷ ΧΧΥΊ, 11.) 88 ορβογνϑᾶ ἐπαΐ 
1.6 νϑβ86] συ βι ἢ οαγτιθαὰ δ. Ῥδὰὶ ἔτοῃ Μα]ία ἰο ϑὄυγαοιβε μδὰ {86 
βῖσιι οὗ (ὐδδίογ ἀπὰ Ῥο]]υχ; δηά Ὁ 18 ποῖ Ἰσωργοῦδθ]ς {μαΐ {Π6 νεββοὶ 
ἴῃ ὙΠΙΟἢ ΕΣ ΤΟΡα Ὑγ7ὰ8 ΟΑΥΤΙΘα ΔΔΥ Πα {πο βρη οἵ ἃ Ὀ0]}, τ ΒΙΟὮ ρᾶνθ 
ΟΟΟΑΒΙΟ [0 1Π6 Ροδίβ ἴο Β8ὺ ἰμδὺ “ριον μα οΑΥτθα ΠῈΣ ΔΎΑΥ ὑπο Γ 
τπδὲ βῃδρο. 

4, ΤΠ6 βίδίιθθ οὗ {π6 ἀθ1 [1.68 ΟΥΘ ΟΔΥΤΙΘα 1 ὈγοσΘΘββίοῃ οἡ {Π6 
Βῃου ] 6γ5 οὗἩ {Π6 1} νοΐλγιθβ. ΤῊ]1Β ΟἸΓουτηβίληοα ἰβ αἰ  ΠΟΌΪΎ βέδίθα ὈὉγ 
Ἰϑδιδῇ, ἴῃ Ὦ18 τηδβίθυ] Υ ἜΧΡΟΒΌΓΘ οὗἨ (Π6 ᾿πβδηϊυ οὗ 1Δο]αίσγ. (χ]νὶ. 7.) 
Τὴ {118 νὰ ἀο {Π6 ΗϊπάοοΒ δὲ ργοβοηῦΐ ΘΔΥΤΥῪ ἰποὶν ροάβ; δῃηά, ἱπ6 666, 
ΒΟ οχδοῦ ἃ ριοίυτα ἢ88 ἴπ6 ργορποῦ ἄγάνσῃ οὗ {Π6 ἸΔἀοἰαίγουβ Ῥγοσθββίοὴ δ 
οὗἨ {818 ῬΡ6ορ]6, {πᾶῦ πα ταῖρῃῦ Ὀδ6 Δἰπχοϑὺ βῃρροβϑά ἴο 6 βιἱπρ' διμοηρ, 
[πθὰ, σβθη 6 ἀο] νοσθα ἢ18 ργοαϊοῦοι (0 (86 76νγ8.28 [ὑ ν͵8 αἷβο 
ΟἸΙΒΟΟΙΩΔΥΎῪ ἴο Ἰ8Κ6 δλγίπθ8 ΟΥἩ ῬογίΔὉ]6 τη α6]8 οὗ {16 6π10168 οὗἁὨ [ῃοβα 
ἀοιτ168 τ ΟΝ 6 γα ἐμ6 ῬυϊπορΑ] οδ͵]θοίβ οὐὗἨ πουβῖρ, πα ἴο ρμ͵δοθ 8 
ΒΠ13] ᾿τηᾶρθ {πο γοῖπ, 6 Π (Π6Υ ἰγανθ]]δα οὐ ομΐ [0 ὙγΑ 7, 88 8180 ἴῸΓ 
{Π61Ὁ ρυῖναΐα ἀθνοῦομβ αὖ βοσθ. ΕἼοσὰ {δ6 ΘΟ] ΘΟ Υ͂ ΟΥὙὨ 1Π6 (οι ρὶ6 
οὗἁὨ Πῖδπα δἱ Ερβδβιιβ, 10 18 θὰ: παίαγαὶ [0 ΒΌΡΡΟΒΘβ, ἐμαὶ ἐβογθ που] 
6 ἃ ρτοδί ἀοιηδληα [ῸΓ τηοάθ]β οὗ 10, νοῦ που]ὰ Ὀδοομιθ ἃ Κιπᾶ οὗ 
Βι δ ταΐο ἔον {Π6 Τδιρ]6 186], ὕο βοῖι οὗἁἨ ΒΥ νοΐβυ!θ8 88 ᾿ἰγϑᾶ ἴη ἀ18- 
ἰδηΐ ραγίβ οὔ ἀσϑϑθοθ. [10 18 ουἹάθηῦ ἴσοτῃ Αοίβ χῖχ. 24--- 27. (ῃδὺ (86 
τηληπΐλούα γα ΟΥ̓ Βυοἢ. ΒΗΓ Π68 ργονθα ἃ βοῦτοθ οὗ ργοϑῦ διβοϊυσηθπῦ ἰῸ 
Ἰοιηοίγι 8, δΔηα {Π6 ΔΥ ΒΔ 8 οι] ογϑα ὈΥ δῖ, το τιὶρῦ παίυγα! ν 
Ἔχρθοῦ ἃ ὑσῖβκ ἀοιηδηκ ον {6 ν τηοᾶοὶβ, ἔγοσῃ {16 σαϑὺ ὀοῃμοοῦγβα οὗ 
ὙΓΟΥΒΠΊΡΡΟΥΒ ὙΠῸ ΤΟΓΟ ργοϑοηῦ αὖ [86 ΔΑ] ΒΟ] μη: βα θη οὗ {Π6 ρϑίηθδ 
ἴῃ ΒοπΟὺΓ οὗ Π)΄ιδηα: ὙΒΙΟῺ ἀοιηδπα ποὺ 64 181Π1πρ [Π6ῚΓ ΘΧΡΘΟίΔΙΙΟΙΒ, 
Τοιμοσ8 τρῦ δβουῖθα 818 1088 ο δ. Ῥϑὺϊ Β Ῥγθδομίηρ δραϊπδὶ 
Ἰ(ΔΟ]ΔΙΓΥ, 88 [π6 Αροβῇ!β πδα πον (Διοίβ χῖχ. 8. 10.) Ὀδθῃ τοοσθ {π8ῃ 
ἔνγο γΘΔΓΒ αὖ ΠΡ ΘΒαΒ ; 80 {παύ αἷΐ ἐλεν τολέοἶι ἀιοοῖέ ἔπ Ἄδα ᾿εατά ἐλ 
τοογὰ 9 ἐδε Πιογα «,ε8ι5, δοίδ, ὕεισδ απά Οἰγεελε.δ ὙΤῆδ ἴΔθογηδο]α οὗ 
Μο]οοὶ (Ατἴωοβ νυν. 26.) 18 βιρροβοά ἴο ᾶνα Ὀθθὴ ἃ Ῥοσίβ]6 ἔθιρ]6 ΟΣ 
ΒΏγΙΠπα, τηδδ δου (6 ομϊοῖ ἔθαρ]ο οὗὨ ἰμαὺ ““ Βουτϊα Κιηρ,," δβ ΜΉ] ΟΣ, 
ΘΙ Ρμδύοα! }Ὺ ὕθστωβ Ὠ1τ." 

“«Ὑ͵Β6η {μ6 Πορίμοηβ οἴεγθα ἃ ββουῆσθ ἴο ΔῃΥ οὗἩ ἴῃοβθ ὨΌΤΆΘΓΟῸΒ 
αἰνιηλῦοθ  ΒΙΟΒ ΤΠΟΥ γοσβμιρραά, 1Ὁ τγ8 ἀϑυ8] οἱ {818 βαβογθα 80]61- 
ΠΪΥ, ἴῃ ὙΠΟ το ρου δηᾶ (ΓΘ αἀΒἢΡ 6 Γ6 ΒΑΥΤ ΟΠ ΟΒΙΥ ἸηουΟυ ἢ 
δῃα υπϊίοα ψ] 1} Θδο ἢ οὐμου, [ῸΣ 41} {86 Βαου β 6 ΓΒ ἴο πᾶνο [Π61} θι 68 
δἀογηθα ψ 1} Ομαρ]οἐβ οἱ ἤονγογβ,--- δὴ {86 νἱούίπιΒ, ἴοο, ὑμαῦ γγ6γ6 
Ἰ6 ἴο [π6 αἰΐασ, σγοσα ἀγθββοὰ σι 8]]οἴβ μὰ σαυϊαπαβ. Αδυπααδπὶ 
ΘΧΔΠΊΡΪΕΒ οὗ {19 οσυδίοπι ἃτ6 ἔου πᾶ ἴῃ δἰπηοδῦ ἜΥΘΙΎῪ ραρὸ οὗ {π6 ὕτϑοκ 
δηα Ἐοιηδη οἰαβδῖοθ. ΤῈ6Ὲ Γγοδοπίδηβ, ὙΠῸ τοοορτδοα ΦΡΙΘΓ ἴῃ 
Βαγμᾶθαβ, δηα ΜουσυγΥ ἴῃ δαὶ, ἀπά, Ῥ6Πουῖηρ {βοιηβοῖνοβ Ὠοηουγοα 
Ὑ{} ἃ νἱϑιῦ ἔγομι (686 αἰγὶ η1168, ἔγοτα (6 ταῖγδοὶθ ΒΊΟΣ. δὰ] μδὰ 

1 Βίβοοβ οἡ ἴδ Αοίβ, νοὶ. ἴ, Ρῃ. 826, 827. : ; 
3 γαγὰ Β Ηἰβίοιυ, ὅς. οἵ ἴμ6 Ηἱπάοοβ, νοὶ. ἰϊ. ρΡ. 880. ΒοΡοσίδ᾽ δ Οὐϑη δὶ 1] δ γι ΟΉ8, 
δ77. 

᾿ 8 Βΐβο09 οἡ ἴδ0 Α(ῇβ, γ0]. ἱ. ῬΡ. 801, 302. 804. 
4 896 Ὧγ. ΟἸατκοβ ΤυανοΪβ, νο]. νἱ. ρη. 3] ὅ---231 8.) [Ὁ δόῖὴθ δυσί ουδ ἱπέοττηδίο 60Π- 

οοΓαΐπηρ [6 ΡοΥῖΔΌ19 Βῃσί 68 οἵ [16 ΔηΟΙΘΗίΒ. 
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Ὑτουρ εὐ ἴῃ τοβίοσϊηρ 8 οὐἿΡΡΪα ο μα 11] υ86 οὗ δὶβ ΠΡ 6, ἱπίοπδοά 
ἴο δον {861} νϑῃθγδίίοη οἵ {818 1] πϑ σου ΘΟ ἀδβοθηβῖοι [0 ἰποταὰ ὈΥ͂ 
ΤΟΙ ταίηρ' ἃ ῬΌ]1Ο ΔΠ6 βοθηλη βδοσιβῆοθ, δηα ἀθοἰκοα {πο ΊΒ ον 68, δά 
{86 νἱοῦηβ {Π6Ὺ ἱπέθη6α ο Ἰτητμηοϊβίο, ἴῃ {Π18 τδῆποῦ. ΤΒ6 ῥγιοϑί, 
{Ππογοΐοσγο, οὗ Φονβ, ποιὰ 1Ὁ Β66 18 {πον ΟΥΒΕΙΡΡΟΘα 88 [86 συδγαάϊδη 
οὗἔἨ {πεῖν οἸὐΥ, μα στ ῃοδ6 ἰθιρ]6 βίοοα 8. [1{16 ταῦ 3 ουἱ οὗἉ (Π6 ἕονχῃ, 
Ἰτα  ΘαἸδίο Υ Ὀγουρδΐ νἹούτηβ δπα οδμαρίείβ οὗ ἤονγοσβ ἴο οσονῃ [186 
ΔΡΟΒί168 ΔΤ ΘΔΌΪΥ ἴο {86 Ῥᾶρϑῃ υἱύθβ,--- δα 1 [18 ΤΩΔΏΠΟΓ δανδπορα 
ἰονγαγὰβ {μΠ6 ἀοοῦ οὗ {π6 πουβθ, πογο ὑπ 6 δροβίϊθβ Ἰοαροα, ἀθβιρηΐπρ' 
ἴο ΒΔ. σα ἴο πο. ΤῊ]Β Θυδβίοτῃ, ἤΘΓΘ τη η ΟΠ 66, 788 1Π ΘΟΠΙὈΥΤΩΙΥ͂ 
ὙΠ ἢ [86 Πολίμοῃ τιίυα]. 41] σοῦθ ρδυϊδηᾶβ αὖ ἃ βϑδίμθη βϑουιῆσο, 
οί 186 ΡΘΟρΪο δηᾶ {86 υἱοί πηβ.Ἶ 

ὅ. ὙΒΘΩ {86 νἱοΐτα ἀονοίοα ἴο {86 Βδουιῆοθ γα ὑσουρὨὶ Ὀθοΐοτο {86 
Αἰ ΐαν, (86 ῥυϊθϑί, βαυϊηρ ᾿πρ]ογθα {16 αἰ νηθ νου πα δοοορίληοο ΌὮΥ͂ 
ὈΓΔΥΘΙ, ΡΟυΓΟα Μ1Π6 ὉΡΟῺ 18 Πο6Δα ; δηα δέον {86 ρογέοστηδῃοθ οὗ (118 
ΒΟΪΘιπ δοὺ οὗ το] ρίοη, ὙΠ] οἢ πγαϑ ἰοιτηθα ἃ ζδαΐίοπ, [86 νἱοῦλπι νγαϑ 
ἸηΒίϑ {1 ἰοἀ (ο {86 βἰδυιρῃίοσ. Τὸ {1818 οἰγουτηβίαποος 5. Ῥϑιὶ], Κπον- 
ἱπρ {86 πιο οὗὨἨ [18 ΤΑΓΓΥΓΟπὶ ἴο Ὀ6 ὙΘΣῪ ΠΕΟΔΆΓ, ΠᾺΒ ἃ ὙΘΙῪ ΒΕΓ ΚΊηρ; 
ΔΙΙδοη ; Τοργοϑοηθπρ {818 τιΐρ, ΒΊΟΝ Ἰπηγ δύο ργοοοαρα [86 
ἄραι οὔ (Π6 νἹοῦτη, ἃ8 ΔΙγθδαυ ροσξοστηθα Ὡρομ Ἰτη86]7, παρ᾿ γιηρ {πα 
6 γγχὰβ ΠΟῪ ἀονοίθα (ο ἀθδίῃ, δπὰ {πδὺ ιἷ8 αἸββοϊ υὔοη σου] βρϑθάιν 
ξ0]Π]ονγ. 17 απὶ ποῖο τοακἶψ ἐο δὲ οἤογεά, βαγ8 6 (2 Τίπι, 'ν. θ.): ἸΣΐογα!]ν, 
1 απὶ αἰγεαάν ρομγεά ομέ α8 α ἰϊδαίΐοη ; ἐὴδ ἐἴπι6 9 τῖν ἀδραγέμγο ἐδ αὲ 
λαπά. Α ΒιαΣἶ Δ  ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ 6 ΒΟ 1 Π 614] Δ] βῖοη οοουσδ ἰὰ ΡΣ], 11, 17. 
δα, βΒᾶγ8 ἴμ6 ΒΟΥ ΑΡροβί!θ, αμὰ ἐνῇ 1 δὲ ῬΟΟΒΕΡ ΟΥἹ ὡφῴοη ἐδ δαοτί- 
οε απά ξεγυῖΐοο 97 ψοιν ζαϊέδ,, 1 7ον απά γε)οῖοο ιοὐᾷ γοι αἴ. [πὶ {818 
Ῥδββαρὸ Π6 σϑργοβοηίβ {π6 ἔδει οὗὨἩ [86 ῬΠΙΙΡΡΙΔῺΒ 848 (86 βδογι βοῖδὶ 
νἹοίηλ, Δα ΘΟΙΏΡΑΓΟΒ ἢ18 ὈΪοοά, ὙΠ ΡῚΥ δπα ἸΟῪ ἰο Ὀ6 δῃρα ᾿ῃ 
Τηλυ γτάομ, (ο {π6 ᾿Ιραίοη ρουγοα οαύ οη οσολβίοη οὗὁ {Πμ6 Βββοσιῆσο." 

Αἴϑον {μ6 ἀβυ8] ρογίοῃβ οὗ {Π6 νἹούϊτηβ δα Ὀ6θη Ὀαγηῦ οα [86 Δ᾽ [8 Γ, 
ΟΥ φίνϑῃ ἴο {86 οἰδοϊαίπρ ῥγιθβέβ, {Π6 ΣϑυμδιΠ}  Ὑγἃ8 δἰ ἴμοὺ ὀχροβοᾶ 
Ὀγ {86 ΟὟΤΟΙ ῸΥ 8816 1ῃ {Π6 τηδυϊκοῦ, ΟΥ Ὀδοϑιηθ [86 οσοδδίοῃ οὗ ρινιηρ 
ἃ ἰδαϑῦ ὕἴο ἢ18 {ὙἸ6 πᾶ, οἰ μοῦ ἴῃ (86 ἴθ ρ]6 ΟΣ δὖ 818 οσσῃὰ βουβο. Μοδὶ 
οὗ {818 ἀδβοσιρίίοῃ, ὑθστηθα εἰδωλόθυτα, ΟΥ τηραῖβ οἴἶϊοεγθα ἔο 140]8, ἴῃ 
Αοἰβ χν. 29., τγδβ δὴ βροι δίῃ (0 [86 9607: ὙΠῸ μοὶ {μδὶ ποῖ 
ΟἾΪΥ {πο86 ὙΠῸ Ῥασγίοοϊκ οὗ βυοῖὴ δπίοσίδιπτηθπίβ, θὰ 4180 ἰποβ6 80 
ἀρύνθυκνὶ ΒΌΟΘΝ, ταθδῦ ἴῃ (86 τηατῖκοί, Βα δ᾽] οοίοα {ποιηβαῖνοβ ἴο (86 ρο]- 
υὐΐοπ οὗ ἸἀοἸαίτγ. Τα δροβϑί]θ «8:η68, ὑμοΥΘΌΓΘ, ΓΘοοσησηθπᾶβ, {μα 
{6 ἀομ.116 ΟΠ τιβυδηβ βου] αρϑίδιη ἴσου 411] ταϑδίβ οἵ {18 Κι πᾶ, ουὖῦ 
οὗἨὨ τοβρϑοῦ ἴο [818 ργϑ)υαϊοθ οὗ “Θ 8 ΟΕ Ιβυϊδηϑ ; δα ἤθποα ἢ6 08118 
[8686 πηοϑίβ ἀλεσγημάτα, ρΡο]]υὔΐοι οὗὨ 140]8, ἐμαῦ 18, τιθαΐίβ ρο]]α θα ἴῃ 
ΘΟΒΒΘΑΌΘΠΟΘ οὗ {ποὶς Ὀαΐηρ βδοσιορα υηίο 140]8. (οί συ. 20. ; οοπι- 

1 Αοἰϑ χίν. 18. ΤἸποη ἔδο ῥχγίοδὲ οὗ Φαρίϊου, δ ἢ 88 Ὀοΐοσο ΠΟΙ οἶἵγ, Ὀσοῦσμῖ οχοπ 
δηὰ σαγίαπαάθ τηΐο πὸ χαῦοβ, δηἃ που ]ὰ μανο ἄομο δαογίϊοε πηῖο 186 ΡΘΟΡΪδ. 

2 Πρὸ τῆς πόλεως. Ιοϊᾷ, Τὸ ΠΡῸ ΤῊΣ ΠΟΛΕΩΣ ᾿Ασκληπίειον. ΤΏ ἴοτλρ]ο οὗ ΖΕδουϊα- 
Ῥίαδ, ΟΝ τγ88 Ὀδέοσο [86 ὕουτη, ΟΥ δ 1110 ὙὙΔΥ οἷ οὗὨἨ [20 οἰγ. ῬΟΪΥὈὶπΒ, 11}. ἱ. Ρ. 17. 
οαΐι, Ηδηονυ. 1619. 

δ Ὧν. Ηαγποοά β [ηἰτοἀυοίίοῃ, το], 11, Ρ. 801. οίδίοῖπ δηὰ Ὧτσ. Α. ΟἸασκο οὐ Αοςὶ8 
χῖν. 11---1δ. 

4 ῬΑΥκΚῆυτοιβ τ, Τχίοου, Ρ. 621, ἩΗδσποοῦ, γοὶ, ἱΐ. ΡΡ. 2319, 3920, Ὧγτβ, ΟἸδυΐκο διὰ 
ΜδοκηΣὮς οἢ 16 Ῥαββαροθ οἰνοά. 
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αἶθο 1 ον. υἱῖϊ. 1. 4. 7. 10., χ. 19. 28.) Τὸ ΔΡῥϑδγβ ἔγοιαῃ “παρ. 
1χ. 27. ἰμαὺ δαβιρ ΔῖΥ βδοσῖθο6 ἴῃ {Ππ6 ὕβθιῃρ]68 οὗἁ 140]8 τγδϑ ποΐ υπ- 
Κπόντα ἰο (6 Θομθοδοιητίαβ. 

6. Βιησίπρ δἀπὰ ἀδποῖηρ ΟγΘ (ῃ6 ρθηοταὶ αἰξοπαάδηϊβ οἵ βοπλα οὗ 
1686 ἸΔοϊαίτουβ τιΐθβ : (8, {16 [ΒΓ 6]1068 ἀδπορα Ὀαΐοσα {π6 ρο άθ ἢ 
ο81, (Εχοά. χχχὶϊ, 19.) Τὸ {{Π|8 ἀΔΥ, ἀδποῖηρ Ὀθέοτθ {86 140] (Δ Κ68 
ὈΪαοθ αὖ αἰπιοδὺ δβυθσυῪ Ηϊπάοο 1Ἰἀοϊαίγουβ ἔδαδσί. Βυΐ {πεῖν βδουϊῆοαθθ 
ὍΟ͵Ο ποῦ οομδηθρα [0 ἸΥΓΑΙΟΠΔΙ ὙἹοῦτη8: Ὁ 18 Ὑ6]11 πον {μα [86 
Ῥγδοῦϊοθ οὗ οἴδοσϊηρ μυτηδη νἱοίδπιβ ργθυϑ]θα (0 8 στα Ὄχίθηὐ) ; δῃᾶ 
διηοηρ; {86 Ατητιοηϊίοβ ἀπά Ῥ ΠΟ ΠΙΟἾΔπ8 ΠΟΥ Θ͵Θ Ἰπητηο]αίβα ο ΡΓῸ- 
ν᾽ ας Μοϊοοῖ δῃά Β8Ὰ] ; δῃᾶ ο] ἀσθα ὙΤΘΓΘ 1Π ΒΟΙῺ 6 Τηδηηο Ρ ἀεαϊοαίοα 
θα ἀδνοίοα το ἴοι. Τῇ 1Δο]αίσουβ ΟΒΒΙΡΡΟΙΒ Α΄Θ 8βαϊα ἴο τῇδκθ 
ποῖα ρ888 (Ὡγουσα {Π6 το; ἀραννό τιν ΒΟΙΩ6 τἱΐθ οὗ ἀδαϊοδίϊοη δηᾶ 
Ρυγδολίοι, ΤῊ1Β νγαὰβ τηοδῦ δχργθβϑὶυ ἰουθι άθη ἴο {π6 1βγβδβ] 1068. 
(1μον. χυῇ, 21.) [π [818 τδῆηοῦ ΑἸὰΖ ἀδυνοίθα ἢ18 βοῃ (2 ΚΊηρβ 
χυὶ. 3.}):} Ὀυῦ δ ΗθΖζθκιαῇ 8 νου γαγβ βυοοθοαθα ἢ18 ἐλ Π6 οἢ {Π6 
τἤγομα οὗ Ψυάδῃ, 1 18 ουἱάθηῦ (μαὺ ἠδ τγὰβ ποὶ ρυΐ ἰο ἀδαίῃβ. ἘΊΎοΩ 
186 ἀδοἸαγαίίομβ οὗἨ [π6 Ῥβαϊπιῖδὶ (ονϊ, 86---40.), δῃα οὗὨ [86 ργορμοῖ 
ἘΣ ΖΕΪΠ6Ι (χνὶ. 21., χχ. 26. 31.). 10 18, Βουσ ον συ, δοσίδιη ὑπαῦ ΔΎ Βυϊηδ. 
νἱοτηβ ἡ το (ἢ ὈΑΥθΑΥΟυΒΙΥ βδουιῆσοα, 

ΤῊς δἀοσδέοῃ ΟΥὁἨ ΟσΒΡ ΟΣ ἸΔΟ]αὕοΒ ραϊα ἴο ὑποὶν ροαβ α14 ποὺ 
οομδιδὲ ὈΆΓΘΙΥ 1η (86 ββοσιῆοθβ τ μι ἢ {Π6Υ οἴἴετοα ἰο {μο, Ὀυΐ |Κ6- 
Ὑ7186 ἴῃ Ῥγοβίγα οη8 84 θοσίηρθ οὗ [Π6 ὈοαγῪ ; ἱῃ8 Νϑδτηδῃ Βρθακϑ 
Οὗ δοιοῖπφ ἵπ ἰδὲ ἢοι8ε οὗ Ῥλτοη. (2 Εὶπρβ ν. 18.) [1 τγῶϑ αἷδβὸ 8, 
ΤΟΙΠΡΊΟΙΒ ΘΟΓΘΙΊΟΠΥ͂, ἴ0 ἢ ἢ ἔδο λαπά ἰο ἐδ πιομίς απα ᾿ἰδ8 τί, δηθὰ 
{ποι βίγοιοίηρ 10 οαὖ, ἴο {ΒΓΟΥ͂ 88 10 ΘΓ {πα Κι88 ο {π6 140] : θοίᾺ 
[818 δηὰ {86 ΤΌΥΤΩΘΙ ΘΘΓΘΙΩΟΙΥ͂ ἃΓ6 ΙΠΘΠ ΟΠΘΩ͂ 1π 1 ΚΊΏρΒ χῖχ. 18. Αμὰᾶ 
80 90}, ἴῃ ΟΥΘΙΡ ἴο ΘΧΡΥθ88 8 ποὺ δανὶπρ' [8]]16 1πίο ἸΔΟἸΔΕΓΥ, ὙΘΥΥῪ 
Θ᾽ ρα ΠΟΥ βαγβ, 70 11 δολοϊα ἐδ6 διωὶ τολιεϊο 1ἐ δἰῖπεά, οὗ ἐἠδ πιοοπ τοαϊκῖπα 
ἔῃ ὑγίρλέπεδδ, απα πῖν ἀοαγέ λαά δεέόη δεογεξΐῳ ἐπέϊεοα, ΟΥ̓ πῖν πιομιίς λαΐλ 
ἀἱϑδεά γιν λαπά, ὅζο. (ὅο} χχχὶ. 26, 27.); ἴον ἴο ἀΐ5 δῃᾷ ἴο τοογϑὴΐρ ἃγθ 
ΒΥΠΟΠΥΠΊΟΏΒ (ΟΥΠῚΒ 1 ΟΣ ὕΓΘ, 88 ἈΡΡΘΆΓΒ ἔσομι ᾿βαὶϊ. 11. 125. ὙΒΟΓΘ 
8 8 ἸΔοἸ]αίγοιβ στἱΐθ τιϑηϊοηθα Ὀν ἘΣ ΖΟΚΙΘΙ, οΔ]16α 1Π6 »εέίπφ ἐδέε 
δνγαπεῖ ἰο ἐδ ποϑε (ΕἰΖεῖς. υἱῖϊ. 17.), ὉΥ τ ΠΟὮ ᾿πίογργθίθσθ Ὁπάθσβίβῃί, 
ἐμαῖ (86 ψοΥϑΠΡΡΟΥ, τ} 8. τνδηά 1ῃ ἢϊ8 ἢδηᾶ, ἰουομοά {6 140], δᾶ 
16 ΔρΡ]16α {π6 απ ἴο ᾿ΐ8β πόδα δπα τηουΐῃ, ἴῃ 1ΌΚΘη οὗὨ ψουβὮρ 

1 Τῆο Ἐργριίδηβ δαὰ βούογαὶ οἰτ68, τ ΐοΒ σογὸ ἰδττηοὰ Τυρλοπίαη, --- ΒΌΟΝ 88 Ηδο]ο- 
τῳ ΤἸάϊῖγα, Ανασοὶ, αηὰ Βυβὶγ8, --τ ΠΟΥα δὴ Ῥδγ συ], 86Ά80}8 ἐπ 6Ὺ ἱτητ)ο] αἰ α τηθῃ. 

[6 οὈ͵θοοῖβ τπ ἀσνοῖθα τοῦθ ρογβοϑ οὗ Ὀγραῦ ΠΑΙ͂ δηα ἃ ῬαΥ ΟΌΪΑΓ οοτηροχίοῃ, δβοἢ 88 
ὙΓΓΟ δαϊάο ἴο θ6 ἔσυαπὰ διμοηρ [πδὶ Ῥοορὶθ. Ηθηοθ ὙὯἷΛοκ ΤῊΔΥ σομοϊπάθ ἰμδὲ [ΠΟΥ ὙΟΓῸ 
Τοτεϊ σηοΓΒ; δηὰ ἰδ ἰβ ὑσγοῦδὉ]6 ἐμαὶ τ} 6 [86 1Βγδο 168 τοδὶ δὰ ἰῃ Ἐσγρῖ, [86 Υἱοῦ ΠΠΒ ΤΟ ΣῸ 
Ἑδοϑοη ἔζοσα ἐμοὶγ θοᾶγ. ΤΉΘΥ ΓΟ Ὀυγηΐ αἰΐνο ΠΡΟῚ ἃ ἱρὴ δ᾽ίαγ, δῃ ἃ ὑππ8 βου βορὰ ἴῸΣ 
ἴῃς ροοὰ οἵ εἶα ΡεΟρ]6: δὲ [86 οοποϊπδίοη ΟΥ̓ [86 Βδουῖβοθ, [ἢ9 ῬὈγίοδίβ Ἷο]]Ἱδϑοῦθα ΤΠ οἷ Δ8}68, 
διὰ βοδιϊοσγοα {βοὴ Ὀρνγᾶσὰβ ἴῃ ἴΠ6 δἱγ,--- τηοδὺ ΠΠΚΟΙΥ ἢ (18 νίονν, (μδῦ, τ ΒΟΓΘ ΔΏΥ ΟὗἁὨ [80 
ἀμιϑῖὶ νγὰ8 ναβαά, ἃ ὈΪοββίηρ σοῖσῃῦ Ὀ6 Θηϊδ!] ἃ. ΒΥ 8 ἡπδὲ τοι αοη, Μοδε8 δὰ Αἄσοι 
ὝΤΟΤΟ ΠΟΙ Δηἀθα ἴοΟ ἰΔ6 δϑῆθβ οὗ [πὸ ἵσχηδοθ (τ οἢ 1 [6 ο ΓΙ ΡΓΌΓΕΒ 8 π8θἃ 88 8. ἴγ09 
ΟΥ̓ 186 ΒΙΑΨΘΙΥ οἵ ἰδ 1β8γ86} 1168, δηὰ οὗἨἁ 8}1 [6 ΟΥ̓ ΟΙΥ ὙὨΙοΝ ΤΠΟῪ οχρογίθποοὰ ἰῃ ἘρΥρίλ, 
δηα το βοδείοῦ ἰἤοτα δυγοδα ἰοισαγάς (λό ἤεαυεη (ΕΧοά. χ. 8, 9.), Ὀπὶ| τ} ὁ ἀἰ οτοηΐ Ἰηίοη- 
τίοῃ, νἱζ. τἰ8αιλ τ ΒΘΓΟ ΔΗ ἴΠ6 δηηΔ ]]6δὲ ροτγιίοη δἰ ἢνοα, ἰδ τηΐρσ ἢν ΡῬγοόυς ἃ ρίαρτι δῃηὰ ἃ σιγϑο 
0 [1:6 πηρταὐύοίη], οττ6}, δηὰ πέποιθα Ἐργριίδηβ. Τῆπδ ἴΠ6ΓῸ γὙᾺ9 ἃ ἀοδίρηεα οοπίγαβι ἴῃ 
ἴδο60 πογκίηρβ οἵ Ῥσγονίάθηος, διὰ δ δρραζϑηὶ ὁρροδίοῃ ἴο ἴπ6 δα ρεγβου οὗἉ ἴδ {{π|68. 
Βγγαπὶ οὐ ἴπο ΡΊαρστιοδ οὗ Εσγρῖ, Ρ. 116. 
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δηα δἀογδίιοη." ΤΒΘΓΘ Ἀρρθατγβ ἕο δ6 {818 ἀἸβδγοποο, μονγανογ, δίνγθθ 
{Π6 ἸαοἸαίγΥ οἵ ἰῃ6 «6718 δῃπᾶ {πα οὗὨ οὔποσ παίϊοηβ, νἹΖ. {πὲ {Ππ6 “68 
αἸὰ ποὺ ἄδην 8 ἀϊν!ηθ ΡΟΟΥ 8πα ΡγΟΥ 6 η66 ; ΟὨΪΥ πο Υ ἱπηαρὶποα {Πδὺ 
{Π| 61} 14.018. σοῦ {Π6 ἰηϊοττηθαϊαία σαιδθ8, ΌΥ τ ΔΙΟἢ {π6 Ὁ] ββῖηρθ οὗ {Π6 
ΒΌΡΓοΘ (σοά ταϊσηῦ θ6 οσοηνογοϑά ἴο ἔπη; ὙΠΟΓΘ88 {π6 Ὠοαίμθμβ θ6- 
ππονοα ῃηδὲ {Π6 140]8 {ΠΟΥ οσβρροα ποῦ ἱσὰθ ρσοάβ, απᾶα δὰ πὸ 
ΕἸΡΒΘΣ ΘΟΠΟΘΡΌΟΏΒ, Βα ηρ Ω0 Πούοη οὗ οὔα δίβσμδὶ, δἰταϊ συ, δᾶ 
Ἱπαοροηαθηΐ Βοϊηρ. 

Τη {π6 δοσουῃῦύ οὗ {π6 ἀθοϊβῖνο ὑσϊυταρἢ οὗἩ γα το] σίοπ ονοῦ 140}- 
ΔΙΥΥ, τοϊαίθα ἴῃ 1 Κίῃσβ χυἹἹ[δ., γὸ πᾶνα ἃ ὙΘΙῪ Ββσ Κιηρ' ἀοἰποαίϊοῃ 
οὗ {μ6 Ἰἀο]αίγοιβ γἰΐθϑ οὐ δ]; ἔγοπιλ ὙΒΙΟΝ 10 ΔΡΡρΘδγβ [δὲ ἰδ ἴον 
Πυπαγοα δηὰ ΠΗ͂Υ ἀκ ύς ΟΥ ῬΓΟρ οίβ, 88 ΤΠΘῪ ἅγα ἰθυτηθά, δηρὶουϑά 
{ῃ6 ψΠ0]6 ἀΑΥ ἴῃ {πον ἀδδβρογαῖα τΐθθ. Ὅλα ἄτηθ 18 αἰνἀ6α Ἰηἴο ὑτγο 
Ρογίοαβ, 1. Ζγοπι πιογπίπο μπέϊϊ ποοη, ΜΜ ΙΟΒ νγ88 ΟΟΟΌΡΙΘα ἰπ Ῥγθρδγίηρ 
δη4 οἴἶϊογϊηρ (Π6 ΒΔουῆσθ, δῃα 1ῃ δαγπϑδῦ Βρρ]]οδίοη ἔῸν {μ6 οο] οβίιαὶ 
ἢτο, ([Ὁγ Βδδὶ νγᾶβ ὑπαυθβι]ομΔὈ]Υ {86 ροα οὗ τα οΥ {Π6 δβιπ, δπᾶ ᾿ιδα 
ΟὨΪΥ ἴο σοῖς ἴῃ δ18 οὐχ δἰ θπηθηΐ,) νοοϊξογδιϊπσ, Ο Μααῖϊ, ἦδαν τι 
(Ι Κιηρβ συ, 26.); δηά, 2. Τοῳ οσοπέϊπιιοα ἔγοπι ποοπ μη ἐλε ἐΐπιε 
9 οἠεγίπο ουοπῖπρφ βαογίζίοο ([Ὧ6 {πὸ πὴ 1Ὁ τγ88 βυδ!ν οἰδογθα ἴο 
«6Βονδ ἴῃ [86 ΓΘ Π1ρ]6 αὖ “6 88] 61), ρου οστωϊηρ {Π 61 ἔγαπ το σΊ 68. 

Τῆον Ἰοαροά τ απά ἀοισπ αὲ ἐΐε αἰέαγ 3, ἰῃδαῦ 18, ΛΠ6Υ ἀδηορα δγουπᾶ 
ἰ ψῚ}} βίσδησα ἀπ Πϊάθουβ ΟΥἿ68 δπα ρϑβ οι δύο 8, ὑοβϑίηρ {Π6ὶγ 
᾿ο845 ἰο δῃηᾶ ἔτο, στ] ἢ ἃ στοαὶ ναγϊοῦν οἵ ὈΟΟΠΥ ὁομου 1018, ΡΓΘΟΙΒΟΙΥ͂ 
88 {πΠ6 Οὐὀυ]οποβα ἀο ἴο {118 ἄγ. [ἢ 11|κ6 ΔΉΠΟΥ {Π6 ττὶοβίβ οὗ Μδγϑ 
διοοηρ {πΠ6 Βομδη8 ἀδησοα 8Δπα ἸοαρΘοα δγοιυπα {μ6 δἰίαυβ οἵ {παὺ αἰν!- 
πἰίγ, ἔγομι τ ΒΙΟὮ οἰγουατηβίδποθ {Π6Ὺ ἀογνοα {Π61]Γ ΠΆΙΏΘ,--- 54}1}1.5 “πᾶ 
ἐὲ σαηῖο ἴο ρα88 αἱ ποοπ ἐπαὲ ΕἸΠ)αΐ, πιοοσλοα ἐΐοπι: παὰ ποῦ 6 1ηἰτοριά 
Ῥγορ]ιοῦ οὐὁἩ τς Ἰωμογὰ Ὀδθῃ δομβοῖοιβ οὗ (π6 ἄϊνιηθ ρῥσγοίθοίομ, ἢ6 σογ- 
(Δ 1}}}7γ νου] πού πᾶνε υδοα βαοἢ γθάομῃ οὗ βρθθοὶ, πἢ1]6 Β6 νγᾶβ 
ΒυΣτου 6 ὈΥ ΠῚΒ ΘΏΘΙΪΕΒ: “4πά4 βαϊά, ΟΥν αἰοια ] ΟὈ] ρα τω, ὈῪ 
γΟῸΣ νοοϊ ογδίίοῃβ, (0 αἰζθμᾶ ο γοὺγ βυϊ. ---- Θ᾽ ΠΑ 7 νϑὶ τορ 0.5 
Ὑ6Γ͵6 τηϑσδ ὈΥ (86 Ὠολίμοη ἴῃ {86 πη6 οὗἨ ΟἿΥ δυο, ὙἘΠῸ σϑυςοηΒ 
18 αἸΒΟ1Ρ168 δραϊηβὲ {Π6 πὶ ἴὴ Μαί. νυἹ, 7.5--- δῸν ἣδ ἰδ α Οὐοά ---- (ῃ6 50- 

"Με. ΒοΡοΓ (0 ὙΒοτΩ ὈΪΌ]1οΑ] διπἀθηΐθ ΔΘ 80 σΤΟΔΙΪΥ ἱηἀονίεα ἴον 186 σῆς ἢ6 πδα 
(γόον οὐ Βαηάγοαθ οὗ ἰοχίβ οὗ ϑοσι ρίασο ὈΥ 186 Δρρ οδοη οὗ Ηΐμάοο ουδβίομμβ) 18 οὗ 
ορίηΐοῃ μα ἴο »μέ λα ὅταποὴῖ ἰο (6 ποδε, 88 [Ππ|ὸ ἸὰοἸδίγουβ Ῥσγϑδοίΐοθ οὐἨ ἁδοσίηρ ἃ οἰ} 8 
ὯΟΒΘ, ἀπά ρυϊηρ 8 τἰηρ ἐμβογοίη ἰπ ογᾶογ ἴο ἀθάϊοδίς 1ὑ ἴο δῃ 140]; δηὰ ᾿πογθίοσγε ἴὸ δον 
(πὲ ἱῦὺ 8 ΠΟΥ 115 ῥσοϊθοιο, ταῦ 1Π8η [Πδὲ οὗ Φοβοναι, Οτθηϊδὶ Π]υδίγαίίομβ, 

. 488---498. 
ὌΝ Οἱ [86 8ι7]6οὲ οὗἨ [Π6 1Δο]ΔίΤΟυΒ νουβηὶρ οὗ [86 ποδί βϑηδ, [μ6 οἀϊῖον οὐὗὁἨἁ Οδ]πηθῖ β 1)}16- 
ἘΙΟΠΑΓΥ ᾽)88 δοσυμηυ]αῖοα ΤΠ. } ἱπιογοβώηρ ᾿ηἰοσιηδίίοη. 886 ἴ)0 ΕὙἼΔρτηΘΙ 8, μα σα ΑΥΥ 
Νοϑ. 107. 185. 212, 218. 

8 ΤΊ, 8 18. ἴπ6 συ Π] σοη ἀογίηρ, δηὰ στηοβί οοτστοοῖ, οὗ 1 ΕΊΉ,Β χυἹἱἱ. 26. 
4 Ἑγοτλ ἴδ δβἰδίοιηθηϊ οὗ 8 Οδϑυϊοηοθδο οοηγοῦί ἴο ΟὨ ΓΒΕ Ἰ]Δηγ (0 νγ88 ΤΟΥΤΩΘΓΪΥ οὔθ οἴ 

πο γγϊηοῖραὶ εἰσ ῥγοβίβ οἵ Βαάμοο) Ὦτ. Α. ΟἸδγκο 88 ἀθδογι θεὰ ἢ} ΤΏ ΠΟΙ δπὰ ἰηνοοῦ- 
[ἴοη5 οΥ̓ [86 ραρϑη ἱῃπδἰδηῖ8 οΥ̓Ἠ [Ππ8ΐ 15]δηἃ ((Οὐὐτηπιοηΐ, οα 1 ΕὶηρΒ χυἱ!.), ἴο τ Ϊο ἢ τα 
ΆΤΘ ἱπἀοὈϊοά ἔογ ραγί οὔ {ΠῸ ργϑδβοηΐ δἰ ποϊ ἀδίίοῃ οὗἨ {0 τἱῦθϑ οὗ Βδδὶ; δηὰ ἢϊ8 δοοουῃς ἰ8 
σοηῆηοᾶ ὈΥ Ὦγ. Φομη ΠΑτΥ, ἰῃ ἢἷ8 ΤΎΔΥΟΙ]8 ἴῃ ΟΟγ]Οη. 

δ ὅάπὶ ἀοάογαι 8341115 (ἃ βα]π ποπλΐηδ ἀποπη}) 
ΑΥπιβαπα οἱ δὰ οογύοβ νοῦῦδ ολπϑη δ πηοάο08 --- ΟΥἿΟ. Εαϑι. 111, 887, 8388, 

Ου 186 ἐαβίομι οὗ ἀδποίηρ Δγουπὰ [Π6 Δ]1818 οὗ [80 ροάβ, [6 τοϑοσ πὶ} ἢπὰ τ ἢ 
ουγίουδβ ἰηἰογηχδίζοι ἰὴ Ἰμοσ ἱ οΓ 8 (τοδεϊβ 1)0 γοίογαῃ ΟσδηΠ] υπὶ 1,80 Γα ΠΟ Ό..8, οΒρ. 838. 

. 418. 6ἔ δε. 
ἐΐ ΤῊΘ ἰηξατίαἰθὰ τγογε ρροτθ οὗ Ὠίδηδ αἷΐ ιοἱἐδ ὁπε υοῖσε αδομὲ (δ δραοὸ 9 ἔσο δουγα 
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Ῥγθο οἷ; γοῦ ὙΟΥΒΠΙΡ ἷπὶ δ8 βιοῆ ; δηᾷᾶ, ἀου Ή1688, μ6 18 Ἰϑαϊουϑ 
οὗ ἷβ οὐ ΒΟΠΟΌΓΪ, δπα ἐδ ογοαϊὺ οὗ ἢ18 νοίδσῖθϑ.1 Ἰδοῦ ἠδ ἐδ ἑαϊλ- 
ἔη9--- δ Τη8Ὺ Ὀ6 σινίηρ δυάθῃοο ἴο Βομλα ΟἾΒΘΙΒ ; ΟΥ̓, 88 ἰξ 18 τοπαοσοᾶ 
ἴῃ {8.6 ΤΩΔΓΡΊΩ ΟὗὨ ΟἿΓ ἰατροῦ ΒΙ0168,---- ὐέ πιοαϊξαξοί)ι --- Θ᾽ 18 ἴῃ ἃ ῥτο- 
[ουπὰ τονοσῖθ, ργο)θούϊηρ᾽, βοῖὴθ ρΌα]ΚΘ βοθβιηα,--- οὐ ἢδ ἴδ ρει» βμίπο -- 
ἰθκίηρ' Π18 Ῥ]αϑαχα 1π {Π6 Οἢ886,---ΟΥ δά ἦξ πὶ α 7οιγηοῦ --- Ἀανϊηρ; ΘΕ 
818 Δ 6 Π06 Θμδ 6 Γ, ἢ6 18 ΤΩ ΚΊΏρ᾽ ΒΟΙΩΘ ΘΧΟΙΓΒΙΟΠΗΒ, --- 07 ῬοΥ αὐυδηξαγ ὁ 
δ δἰεεροίδ απά πιιϑὲ δὲ αιοαλεᾶ.----Α Ὀδυγα 88 {Π686 ΠΟΙΖΟΠΒ ΤΏΔΥ ΔΡΡΘΆΓ 
ἴο 8, {ΠΟΥ͂ ΓΘ Ὀ6]1ονοα Ὀγ {8Π6 Η]ΠάοΟ8, ἴο Θδο ἢ οὐ σῇοβα ροὰβ βοῖηθ 
ῬΑγουΪαν Ὀυβίμ 688 18 ἀβϑίρηῃθα, Δῃα ΒΟ ἸπηδρΊηθ6 {πᾶὺ ὙΊΒΒΠΟΟ 5]6 608 
[0 τωρ 8 ἴῃ {86 ΥΘΆΣ, π᾿ ΤᾺ οἴμοσθ οὗ {μὲν ἀοἰ [168 δγὸ οὔοη ουὐ οη 
)ΟΌΓΠΘΟΥΒ ΟΥ Θχροάιομβ.Ϊ Αοοογαϊπρὶν {πὸ ρτιοθϑίβ οὐ Β88] ογίϑ αἱομά, 
απὰ οἱμὲ ἐλοηιδοίυο8 αἴεν ἐξοὶτ' πιαπηοῦ. ΓΒ νγ88 ποὺ οὔ] {86 ουδβίοχῃ 
οἵ 186 1ἀΔο]αίτοιιβ [Βγϑ6]1[68, θαὺ 48ο οὗὈ {86 ϑυγίδῃβ, Ῥϑσβίδηβ, [παίδηϑ, 
ατοοῖκβ, Βοχθβδηβ, δηα, ἴῃ βμογί, οὗ 411 {πΠ6 δῃοϊδηῦ βοαίμβοη που]ά, 
Ἡδηο6 γγὰ ΠΊΔΥ 866 {Π6 ΓΕΆΒΟ ὙΠῪ ἴπ6 Ιβγα 6] 1068 γογο συ] Δ46η ἰὸ 
εμέ ἐλδηιδεῖσε8, ἐο πιαλ απ σμίίηφα ἐπ ἐλεῖν οεὶ ὅο᾽ ἐδ ἀφαά, ἀπα ἰο 
»γἵπέ απν πιαγὰβ μροη ἐπεπιδοῖυεα, (Ποαΐ. χῖν. 1. ; 1,ον. χῖχ. 28.) ἘῸΣ 
116 Βοδίμθηβ ἀἰὰ {μ686 {π]πρθ ποῦ ΟὨΪΥ ἴῃ Βοποὺν οὗὨ {μοῖρ ροάβ, ναΐ 
8180 1ῃ ὑδβυ τη ΠΥ οὗὨ {ΠΟΘῚΣ στοῦ ῸΣ (6 1068 οὗἩ ΔὴγῪ οἵ {πεῖν πεῖρῃ- 
ὈουγΒ. ΤΠῈ ΘοΥ ΙΔ Π5, 88 6 816 ᾿πἰοχιηοα Ὁγ Ηοτγοάοίτι, ἡ σα 80- 
ουϑίοχηθα ἴο 8]8ἢ [Π6]Ρ ΔΥΤΩΒ Οἡ {π6 ἀφδίμ οἱ (μοὶ Κιηρβῆ; δηᾷ ἴ 18 
ποῦ ᾿ΠρτΟ 8816 ὑμαύ ΒοΙμ6 β᾽ 1] ουβίουῃι ΟὈἰαϊ 6 ἀπλοηρ; ΒΟΠῚ6 ΟὨ6 οὗ 
186 ποὶρουγπρ' πδίϊουθβ. ὙΠ6 τποάθγῃ Ῥ ΓΒ Π8 ἴοὸ {818 ἀδὺ ουΐ διά 
Ἰδοοσαΐθ {πϑζαβοὶνθβ γβθη ΟΘἰΘργαϊίπρ' [Π6 ΔΗΠΙΥΘΥΒΑΓΎῪ ΟΥ̓ [Π6 αββαβϑὶ- 
πϑίϊοη οὗ Ηοββοὶῃ, σι ομλ {ΠΟῪ νϑηθγϑαῦθ ἃ8 ἃ ὨΔΑΥΥΥ ἴῸΣ (ῃ6 Μοβίϑθιηι 
[Ἀ10}..ὃ 

τς ἢ, Τῶο Βοδίβοῃηβ βῃονθα {Π6]Γ ψϑπ γον ΓῸΓ τμοῖν ἀοι 68 ἴῃ 
ψΑ οι8. 8ΥΒ, {πΠ6 Κπον]θᾶρα οὗ ψ Β1ο βοσνθθ ἰο 1]]υβίσαϊθ τϑηΥ 
Ραϑβᾶρθβ οὐ βδουιρίυσο Τῆυβ πούμηρ 88 τόσα ἰγθαυθηΐ πὴ [86 
Ῥγοβταϊοι οὗὨ γόσλθη, ὙΠ ΘΧΘΙΏΡΪ]ο8. οὗ πο ἢ (Π6 ἀποϊθηΐ τ υὶύοσβ 
ἀρουμά. Ασοογάϊηρ ἴο «υδίλη 4, [86 ΟΥρτίδῃ ομλθη ραϊποᾶ ἐμαὶ 
Ῥογοῃ Ὑμῖο ὑποῖγ Πυβθαπμαβ γθοοὶνϑα ἢ [Ππ6πὰ, ΟΣ ταδγτίασθ, ὈῪ 
Ργονυϊοῦϑ ρα] 16 ῥσοβταοπθ. Απα {μ6 Ῥμαπίοίδηβ, 88 γὸ δῖο 1ἢ- 
ἰογιαθα ὈγΥ Αὐυρυβίηθ, τη866 8 οἰ ἰο  ΘηυΒ οὗ {μ6 ραΐη δοαυϊτοα ὈΥ 

ογίοα ουΐ, “ Οτεαὶ ὦ Ἰίαπα Ὁ ἰδὲ Ἐρλεείαπ5." (Αοἰδβ χίχ. 84.) Νοῦ ἴο τοῦ ἶρ]γ πηπο- 
ΟΟΑΒΑΤΎ ΘΧΘΙΏΡΪΘΒ, 866 Δη 1]Ππδ᾽ταιίοη οὗὨ [686 γδὶῃ 1 ρ ΟΠ 8 ̓π [Π6 Ἡ ΑΕ ΠΟΥ Θ 6 ΠΟΘ 
οἵ Τεγοῆςο, δοῖ γ. δοθῦθ 1. ἯὯ79 δ΄ΐῈ ἱπίοστηθα ὮὉΥ βογσυίπϑ [Πδὲ [;Ὧ0 ἀποίδης Π6ΔΙ]οΉ 8, δου 
Βα ρρἰἰοσαξίηρ [10 Ῥαστσι αν ἀοΙὙ ἰο Βοῦλ ΠΟΥ οἴἶϊδογοα ββογηῖοο, υβοὰ ἴο ἱνοϊκο 8}} (6 χοιβ 
δηἃ σοάάοδ8568 16δὺ ΒΠΥ ΟΠ6 οὗ ἰποπὶ βου ἃ Ὁ6 αάνογβθ ἴο (Π6 δβιιρρ]δηῖ. ϑεσνὶαβ ᾿ἰπ ὙΊΓΡΙ. 
ἄδφογ. Ἰ᾿ἰδ. 1.21. (νο]. 3. Ρ. 178. οὗ Βυγιηδηη οαϊίίοη, Απιδῖ. 1746. 410.) ἘῸΓ 8 χοιηδυκ- 
ΑΌΪΟ ᾿πδίδησο οὗ 1886 “ ν 6] χορ Ό Οἢ 8 ̓ οὗἉὨ [πὸ τηοάογη ΜοδΒδσητηθάδῃηβ, θ6ο0 Ὦγ. ΗΟ τ δοη 5 
γανοῖβ ἴῃ πο Μεάϊτοσσδηθϑῆ, δια. νοὶ. ἱ. ΡΡ. 462---464. 

' ατὰβ Ηϊἰβίοσυ, ὅς. οὗ [80 ΗΪηο005, νοὶ. ἰἷ, Ρ. 824. 
32 Ἐϊαγοάοέξαβ, [1δ. ἐν. ο. 71. 
3 Μι. Μοῦῖοσς [88 σίνγοη ἃ ἰοηρ δηὰ ἱηπίογοδίϊηρ, πδσταῖϊνο οὐἉἨ {1118 δηηἑΥΥΒΑσΥ. “ ἴς ἴε,} 

Ἦδ6 58Υ8, “ ὨΘΟΘΒΒΑΤΎ ἴο0 ἢδνθ ἩΓΠ6586ἃ (ἢ 6 ΒΟΘῊ 68 [ἢ ΓΘ ΟΧΒΣ ἰϊθα ἴῃ ΤΠΟΙΓ οἰτἰς8, ἴο ἱπᾶχο 
οὔ 0 ἀσρτοο οὗ ἔδῃδι οἶδε ὑγ Ὡς ἢ ῬΟΒΒ68868 ἴΠ 61 δὲ {818 ἐἰπιθ. 1 ΠΑΥΘ Β66 ἢ ΒΟΙΩ6 ΟὗἉ [6 τηοβὲ 
νἱοϊοης οἵ ἔδθπ, ἃ8 ΤΠ6Υ γοοϊογαιοα γα Ἡοβϑδεὶπ 1 πα ]}κ αϑοῦϊς [86 δίγθοίβ δίπιοδὲ πακοᾶ, 
Υ ἢ ΟὨΪΥ τοῖν ἰοϊπ5 οογεγοά δηᾷὰ τποὶγ ὈΟαΐ08 βίγοδιιΐηςς 1} Ὀ]οοά, ὈΥ [26 νο] ΠΑΥῪ οὐ 
ὙΠ ἢ ΠΟΥ Βεα ρίνοη [0 {πο ῃ ΒΟ Ίν 68, οἰμποΓ 88 δοῖβ οὗ ἰονο, δηριυ θη, οὐ τηοσ βοδίίοη, ϑθοὰ 
ταϊδὲ ἢν ὕδθη ἴδ σαί β οὗ Ἡ ΒΙΟΒ 6 τοδὰ ἴῃ Ηοὶγ τὶ. Μογίογ᾽β βεοοπὰ Φοῦσηογ, 
Ὦ, 176. 

4 Ἡϊεῖ, |10. χυΐ!. ο. δ. 
ΨΟΙ. 11]. σς 
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ἔπ6 βαῦηθ αἰδβριιβίηρ πιεληβ. Ἠθποθ ͵ὸ ΠΙΔΥ δοοοιπηΐ [Ὁ Μοθθδ 
ΡγΟΒΙδΙΠπρ {Π6 1Βγαο} 1068 ἔγοτα σου} {1 Ὡρ’ ΔΠΥ͂ ΒΌΘὮ Δἰγοοι 168. (1μον. 
χῖχ, 29.) Το ΗΙπαοοβ οἴϊθη ἀοαϊοσαίο {Π6 1} ἀλαρἢίοΥβΒ ἴο ἔπ 6Ὶν σοί, 
ὙΠῸ δὖ ἃ οουίϑ! ἢ σὰ Ὀδοοιηα ῥγοβίι 68 ἴον 11{6.----Οὐογθ ἀοαϊοαίοα ἰο 
{6 {86 ΒΡΟ118 οὗ γγὯΓ ; οἴμθσβ, νοΐϊνθ {0168 δῃᾶ οἵμοσ οἴἴθυηρθ ἴῃ 
ΘΟΙΠΙΓΠΘΙΠΟΓΣΆ ΓΟΩ Οὗ ΒῈΡΡοΟΒοα Ὀοποῆίβ οοποστοα οἡ {Ποι.3 
Α πποσὰ ἔγθηαυθηΐ δπα ἱπάθϑα γΘΓΥῪ σΘΠΘΓΑΙ ουδβίομι τγ88 [Π6 ΘΑΥΓΥ Πρ, 

οὗ ταῦθ οὐ {πο ὶγ ὈΟΟῪ ἴῃ Βοποὺν οὗὁἨ {86 οδ]θοὶ οὗἁὨ {Π6 1 σου ΒὨ ρ. 
ΤῊ8. 18 ἜΧΡΓΟΒΒΙΥ ΤΟΥ ΔΘ ἴῃ [μ6ν. χὶχ. 28. Τὸ {18 ἀΔΥ, 411 186 
οαϑίθϑβ οὐ 186 Ηϊπάοοβ θθαγ οἡ {ποὶν οσθ ῃοδαβ, ΟΥ δἰβϑυῆοσθ, δὶ 8.6 
641164 {16 δοσέαγίαπ πιαγὰδ, νυ Βϊο ποὺ ΟὨΪΥ͂ αἰδυρ 8} {μ6πὶ ἴῃ 8 
οἷν] Ὀαΐ 4180 ἴῃ ἃ το σίουβ ροϊηΐ οὗ υἱοῦ ἔγοπι θὰ οἰμογ. ὃ Μορβί οὗ 
{ῃΠ6 Ὀαγράγουβ παίϊομβ ἰδίθὶ Υ αἰβοονυογθα ἤᾶνα {Π6ῚΓ ἴβσθβ, ἈΓΓΤΏΒ, 
Ὀγοδϑίβ, ὅζο, ΟὈΓΙΟΌΒΙΥ οΑΥνοα ΟΥ ἑαζοοφσα, ῬΥΟΌΔΟΪΥ [ῸΥ Βαρογβε 08 
ΡΌΣΡοΟΒοθ, Αποϊθηῦ τυύοτβ δρουμα σι δοσοιπίθ οὐὁἨ ΠΔΡ ΚΒ τϑάθ 
ΟἹ {πΠ6 ἴδοθ, δύΊΏΒ, ὅζο. 1ῃθ Ποηουγ οὗ ἀἰογοηΐ 140]8, ---- ἀπὰ ἴο {18 {6 
1ηΒΡΙΓΘα Ῥϑημηδη 8|10468 (Βν. χὶ!. 16, .17., χῖν. 9. .1]., χν. 2., ΧΥἹ. 2., 
χῖχ. 20., χχ. 4.), ΠΟΓΘ [8188 Ὑγουβ  ρΡΘΥΒ 8.6 Γοργαβθη θα 88 τοι νηρ 
ἴῃ (Παῖς μαμαᾶβ, δηᾶ ἴῃ {Π6ὶν Τογοῃθδα, {86 τα 8 οὗ [Π6 Ὀδαϑβί. 

ΤῊδ ῥγοδ! δ᾽ οη ἴῃ [μαν. χὶχ. 27. αραϊπϑῦ (η6 [βγαθ 68. τουπαϊηρ 
ἐδ ςογΉ6Υ85 οΓ ἐδιοῖγ ᾿οαά8, ἀπιὰ πιαγγίπφ ἐδ σογΉΟΥ8 0} ἐδοὶγ δεαγάς, 
ΘΥἹἀο Εν τοίου ἴο οιιβύοτηβ τ ΒΟἢ τηυδβῦ ἤᾶν οχ βίθα δηοπρ {86 
Ἐργρίϊδηβ ἀυσίηρ {πον τοϑιἄθηθθ διμοηρ ὑπαῦ ΡΘΟΡΪΘ, ᾿πουρἢ 10 18 
πον ἀιδίου] ἰο ἀδίογιηϊπαε τ βαὺ ποθ ουδίομηθ τοῦτο. Ηοτγοάοΐυβ 
1 ΌγτὴΒ 8, (μδαῦ [Π6 ΑΥΑΡΒ ββαυε οὐ εαέ ἐξεὶγ μαὶγ γομπα ἴῃ ὨοπΟὺΣ οὗ 
ΒΑοουΒ, Ὑπὸ ({ΠῸῪ 880} ΟΓῈ ὯῚΒ ΠαὶΡ ἴῃ {ΠῚ8 ὙΑΥ ; δπα (παὶ {Π6 
Μαοΐδῃβ, ἃ ρθορὶε οὗ [ῦγα, οαὐ ὑποῖν Πδὶγ σομπα, 80 88 ὕο ἰδᾶνθ αὶ ἐξ 
οὨ {86 [00 οὗ τῃ6 ποδᾶ.6 Ι͂ἢ {Π18 πδηη ον {π6 Ηϊπάοοβῦ πα {86 
Οἢπθβα οαὐ {π6}ν Παρ ἰο {π6Ὸ ργϑϑθηῦ ἄγ. ΤὨ18 παῖρσῃῦ ἤᾶνο Ὀ6Θῃ ἴῃ 
ΒοΟΠΟῸΣ οὗ βοιὴθ 14ο], ἀπ ἐπογοίοσο ἰογθιἀἄθη ἴο -[ἢ6 ΤΠ Δδ] γρα, 
Το λαῖγ ψγχὰ8 ταῦ υϑ6ἀ 1ῃ αἰν]ηδύου Ἀπηοηρ ὑπ6 δηοίοηίβ, δηα (ῸΓ 

ΡΌΓΡΟΒΘΒ οὗ το]σίουβ ΒΌρΟΥΒ  οἢ διμοηρ [86 ατϑοῖκβ, ἃπα ρα ]ΟΌ]ΑΥΙῪ 
δρουΐ (Π6 {πη οὗἉὨ {π6 ρσινίηρ οὗ {Π6 ἴδ, 88 {Π18 18 βιρροβϑθα ἴο μαγθ 
Ὀθοη {π6 ϑῖὰ οὗ {6 Ττοδη ναῦτ. ΥΥ 6 ἰϑδσῃ ἔγοιη Ἡόπιοσ, ἰμαὐ 1Ὁ νγλ8 
ΟΙΒΙΟΙΑΒΓΥ [ῸΓ ραγοηίβ [0 ἀοαϊοαία {π6 Παῖγ οὗ {Π6 7 ΟὨ]άγθη ἴο ΒΟΠῚΘ 
οα; ποῦ, ἤθη ΠΟΥ οϑὴθ ἰ0 8 πῃοοα, {Π6Υ ουΐ ΟΥ̓ Δπηᾶα οου- 
βοογαίθα ἴο {πμ6 ἀθιίγ. .440}}}}168, δ [16 ἔχποΓαὶ οἵ Ῥαίτοοϊυβ, οαἱ οἱ 
ἢ18 ροϊάβθη ἰοοῖβ, ὑγῃῖοι 18 ἔΑίμοῦ πδαὰ ἀφαϊοαίοα ὧο {μ6 τἱνογ-ρσοά 
ϑρογοβῖυβ, δηὰ ἐγον {Ποῖ ἰηΐο {πμ6 Βοοα.6 Ἐτοτὰ ὙἹΓΡῚ Β δοοουπί οἵ 
{8ὸ ἀδεαίῃ οὗ Πιαοῖ, να ἰθασῃ {παὺ {86 ἐορπιοδέ ἰοοΐ οἵ ᾿αὶΓ γὰ8 ἀ6- 
ἀϊοαίοα ἰο {Π6 ἐπγεγπαὶ σοάβθ. Τῦ [86 δῦ γγδβ γομπαάεά, δια ἀθαϊοδίοα 
[ῸΣ ῬυΓΡΟΒΘΒ οὐἁὨ {818 Κιπᾶ, [Ὁ ψ111 δὲ οὔσθ δοοουπῦ ἴον [86 ργοβι δ ἴοη 
1ῃ. {818 γϑῦβϑ. ὃ 
Α τοὶϊσίοη 80 οχίγανασδηύ ἃ8 {μα οὗἨ ρασϑδηΐβϑῃ) δου] ποῖ ἤδᾶνο βὰ- 

1 ΟαἸπηοῖ οὐ ων. χῖχ, 29. Μ|ΟΒΔΟ] 188 Ομ ἢ ΑΓ 68, γο], ἱν. ΡΡ. 188---185. 
5 500 στ Ποἢ ουγίουβ ἱπίογηγαιίίοα οἡ [818 β )οοῖ ἰἱῃὰ Ὦγ. ΟἸΑσ 8 ΤΎΔΥυοἾ8, γο]. Υἱ. ὈΡ. 

444-- 448. ϑνο. δἀηὰ Μτ. Ἰ)οά το 11 8 ΟἸ βδῖο δὶ ΤΟΣ ἴῃ ΟἼτοθοθ, νοὶ]. ἱ, ΡΡ. 8341, 849. 
8. ὅ66 ΕΌΣΡΟΒ᾿Β ΟΥίοηϊαὶ ΜοσηοίγΒ, νο]. 111. Ρ.ὄ 15. ΒΟΌΟΓ 8᾽ 8 Οτίοαίμὶ ΠΙυβιγε τ οη 8, Ὀ. 9] 
4 Ἡογοά. 11Ὁ. 11]. ς, 8. δηὰ 110, ἷν. ς. 175. δ ἩΟΌΟΙΙΒ᾽ 8 ΟΥ̓ ΘΑ] ΠΙῸυ δ ΓΑ ΙοηΒ, Ὁ. 90. 
4 Πα, χχὶϊ!. 142, δε. 1 Ζέπιοϊά, ἰν. 698. 
5 Ομηοῦ, πὰ Ὀγ. Α. ΟἸαγκα οὐ ἴων. χὶχ. 27 
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βἰϑίβα 8ο ἰοηρ, πδὰ ποὺ {Π6 ῥγϊθβίβ ὈῪ σΒοπὶ δ τγα8 πιδηδροα οοπίγῖνοα 
ἴο δοσυγο {86 ἀδνοίοῃ οἵ (86 τυ] 4685 ὈΥ ργούθπηρ ἰμαὶ οογίαϊῃ 
ἀν] 0168 υὐΐογοα ογαο] 68. Τῆὴδ γΟΒΟΑΓ 68 οἱ ΘΗ] σδίοποα ὑγανθ] 16 γ8 
ἤανα 6] ἃ ρθη {86 οοπῃύγιναποοϑ ΕΥ̓͂  Βιοῖ (686 ἔγιι 8 ὑγ σα τπιδηδρο, 
αὖ Ἰοδβί ἴῃ ἀγθθοθ Ὑαγουβ 6 γῈ {Π6 τη6 88 ὈΥ̓ Μ ΠΙΟΝ {Π6 ΓΘ. ΠΥ 
οὗ 1π6 Ρ6ορὶβ νγᾶ8 ᾿πηροβο Ὡρομ. ϑοιμθύτηθϑ {ΠΥ ΟΠΔΓΙΩΘα Βοροηΐβ, 
--- οχσίγδοίθα {π6ὶγ ροΐϊδοῃ, δηα ἐπ8 τοπάογοα ἰθθὰ ὨΔΥΠΊΪ688, --- 8 
ργδοῦϊοα ἴο μιῇ ὑπογα ἀγα ἔγεαυθηῦ 81} 5] 0η8 ἴῃ {μ6 Ο]α Τοβίαμηοηΐ ; 
δηά 10 ταυιδὺ αν Ὀ6θὴ ἃ ψαϊηί] δηα δὴ δϑίβ 8 6 {γηῆο. 

Χ. Μοδοβ 88 δῃηυτηθγαίθα βανθη αἰγὶ βογίβ οὔ Π:ΥΊΝΕΒΒ ᾿ηΐο 
βαξυσγ, τ βοτὰ {Π6 18γ 6} 1068 ὑυ 6 ΓῈ τοι 164 ἔτοτῃ οοηβυϊ την (Π ουΐ, 
χυῆ, 10, 11.): νἱζΖ. 1. Τμοβα ψῃὸ το αἰυϊπαζίοπ, ---- [μαι 18, τ Βὸ 
δηἀοανουχοα ἴο ραποίγαϊα δα ΓΙ ΟΥ̓ ΔρΡΌΓΙ6Β, υδὶπρ Ἰοίδ, ἄτα. ; ---- 2. 
Οὗδεετγυογα Γ᾽ ἐΐπιεδ, ἰμο86 πο ργεϊθπαθα ἴο ἔοτείς}} Γαΐαγα ουθηΐβ ὉΥ͂ 
Ῥγθβθηῦ ΟΟΟΌΓΤΘΠΟΘΘ, ἀπά Μ)λ0 ῥγοαϊοίοα ΡΟ] 164] ΟΥ̓ ἢ γ 8108] ΟΠ δΉρ68 
ἴτοτα (86 δβρϑοίβ οὗ (86 ρ᾽δποίβ, 60] }0868, τη οοη οὗὨ {π6 οἱου (5, ὅζο. ;-- 
8. Τπολαπέογε, οἰ Π86Σ 1Βοβα ἡ ῃο οδαγιηθα βευρϑηΐβ, ΟΥ {8οβθ γγο ἀΓΘῪ 
ΔΌΡΌΓΣΙ6Β ἔσο ᾿πβροοῦπρ [86 Θη(γ81}8 οὗἨ Ὀδαβίβ, ορβογυὶηρ {π6 Ηρ ἰ8 
οὗ θιγαβ, ὅτο. ; --- 4: ἢ οδο5, ἴἰὩοβ6 σῆο ργοίθπαθα ο Ὀτγὶπρ ἀονγῃ 
οοσίδϊη οϑ θα] ᾿πῆυθηοθθ ὑὸ {Π6}Ὶ δα ὈΥ πιθδῃβ οἵ δογῦ8, ἀγιρΆ, 
Ρογίστηοδ, ὅζτο. ;---ὅ. Ολαγηιογδ, (μο86 γῆ πι864 50.618 ον {πΠ6 ρΌΓΡΟΒΟΒ 
οὗ ἀϊνιπδίοῃ ; ---- 6, Οὐπϑιζίογ 5 το ξαηιϊαν 8ρ γὲξβ, ---- ῬῪ [ΠΟ Θ8868, 
πο86 Ὑπὸ ργοίθμαρα ἰὼ ᾿παυϊγα ΟΥ̓ τἸηθϑὴ8β οὗ οη6 βρὶτιὺ ἴο μοῦ ογϑ- 
ΟΌΪΑΥ ΔΗΒΎΘΙΒ ἔγου ΔΠΟΙΠΟΥ ΟὗὨ ἃ ΒΌΡΘΙΙΟΥ ΟΥΘΓ ; --- δηᾶ, 7. ἢ ίΖζαγάϑ, 
ΟΥ ΠΕΟΤΟΜΠΙαΉΘΟΥ, {Π086 σΠῸ πε (ὴ6 τυϊο δ ΕΟ) ργοίθαβοα ἰο 
δν κα ἐμ ἀρδα, ἴῃ ογάοσ ἰὸ ἰδαγσῃ ἔἴγομῃ ἰβϑηλ (ἢ6 Βδϑογοὶβ οὐ ἐδ ἰη- 
ν]8} 016 ποῦ ]ά. 
Ἐσὺ Κιηπάβ οὗ Πινι παίοη ἀγὸ ραυ ΓΟ] ΓΙΥ τη ΟΠ θα ἴῃ ΒδοΓ α ἢ18- 

ἸΟΥΥ, ΥἱΖ. ΟΥ̓ {Π6 ουρ, --- ὈΥ ἄγγον 8, -- ΟΥ̓ ἱηβροούηρσ {π6 Ἰ᾿ἴνοτθ οὗ 
ΒἰδυρηςεΓοα ΔΗ ΪπλΔ18, --- πα ὈΥ ἴΠπ6 βἰδῆς, 

Ι]. Τιυϊπαϊοη ὃν ἐδδ σὰρ ἈΡρϑαῦβ ἰο ανθ Ὀδδϑὴ [π6 τηοδὺ δῃοϊθηΐ : 1 
οογίδι]Υ ῥσγουδ]οα ἴῃ Εγρί ἴῃ {π6 {πὸ οὗ Φοβορῇὴ ((ἀοῃ. χ]ῖν. 6.) 5; 
δηα 10 Βα8 ἴσομι ὑἴπλ6 ἱπημηθιη οΥ 41] Ὀ6 6 ργαναϊθηῦ διμοης [6 Αδιδίιοβ, 
ΠΟ Πᾶνα 8 ἰγδαϊοη ({86 οτἰρίη οὗὨ Ἡ ΒΊΟΝ 18 Ἰοβὲ ἴῃ {πΠ6 Ϊαρβ6 οὗ δ 688) 
(μαῦ [Βογ6 8 ἃ Θὰ ψ Π1οἢ Πδα ραββθα βυοθββιν οὶ Υ ̓ηΐο {86 πλπος οὗ 
αἰβδγομπύ ροοηίαῦοθβ, δπα τυ ἢ]ο ἢ) ροββοββοα {86 βίγβηρθ τὸ ΘΓ οὗ το- 
Ῥτϑδοηίης ἴῃ 1Ὁ [86 ψ80]6 ψ οΥ]ά, ἀπα 4]1] {Π6 ὑπῖηρβ σοἢ σατο {Πθη 
ἀοίηρ 'ἰπ 1, ἘΠῸ Ῥογβίδηβ ἰὸ {π18 ἀν 081] 10 {Π6 ΟἿ 9. “επιδλεεά, 
ἔγοια ἃ ΨΘ ΣῪ δηῃοίθηΐ κιηρ οὗ Ρεγβία οὗ ὑμαῦ πϑιηθ, σσἤομα αὔθ Ὠἰβύου 8 }8 
8η4 ροοδίβ αν οοπίουπαοα σι Βαοόῃιυβ, βοϊοιλοη, ΑἸοχαπᾶον (86 
Οτεαί, θ. ΤῊΐβ ουρ, Π]16α τ 10} (Π6 ΘΙ ἸΧῚΡ ΟΥἁ Ἰτατηογί "γ, ἸΔΟῪ ΒΑΥ, 
γγ88 ἀἸβοουθγοα ψ ἤρθη αἸσρίηρ {πΠ6 ου πάδίοηβ οὗ ἐλϑόρεει Το {18 
ΘῸΡ {{ππθ Ῥογβίδη ροϑίβ ἴᾶνθ ὨυπιοτΟυΒ ΔΙ] ΒΊ0πΠ8; δπα ἴο {δς ἴη- 
6] σοῆοα βυρροβοθὶ ἰο αν θδθη γϑοοῖνοα ἔγοιῃ 1ὺ (ΠΟΥ δϑουῦὶδ {86 

Σ ὅθο Ὦγ. ΟἸαγκοβ Τγανοΐβ, νο], υἱ. ῃρ. 479, 480.; 4180 Ὑὁ]. 11], Ρ. 298. 
2 Ἧ7ὲ ᾶνο ΠΟ γξᾶβοῃ ἴο ἰηΐεσ (δὲ Φοβορὶ ργδοιίϑοὰ αἰν᾽πδίίοη ὉΥ [6 σαρ ; δ᾽ιδουρῇ, 

δοοογάϊης ἴο [Π6 βιιροτγξιϊοη οὐ τῇοβο ἰπις8, δι ροττ α΄ ΌΓᾺ] Ἰηθποηςο ταϊζῇἢς ὃὉ6 δἰἰγὶ δυϊοᾷ το 
ἀὶδ οαρΡ. Απὰά 88 8 ν᾿ Βοίς ἰγβηβαοιίοη τοϊαῖθα ἴῃ αση. χ]ν. νγα8 ΠΊΘΓΟΪΥ ἰηϊθηἀοὰ ἴο ἀὁ- 
οοἶνο Ὦϊ8 ὈγΟΙΠΓΟῚ [ῸΓ ἃ δδοσί {ἰπι6, [6 ταὶ ἢϊ α8. ψὸ}} αὔὔοοϊ αἰν! πδείοη ὉΥ ἢίβ ΠΡ, 48 δος 
ἴο Ὀ6] να ἰδὲ (ΠΟΥ Βαά Ββιυΐοῃ ἰ(. 
᾿ σο9 
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στοδῦ ῬΓΟΒΡΟΥΙΥ οὗὨἨὨἁ ΠΟΥ δηοϊθηῦ ΠΟ ΠΑΓΟἾΒ, 88 ὈῪ 1Ὁ (ΠΟῪ ππάογοίοοά 
81} δνθπίβ, ραβϑί, ργοϑοηῦ, δῃᾶ δπΐασο. Μδηυ οὗ {π6 Μοβδιωπηθάδλη 
ῬΓΪΠΟΘΒ δα σΌΨΘΓΠΟΙβ δἴἴεβοῦ 8.1}} ὅο πᾶν ἱπέοττηδίοπ οὗ ἔα αγ ὉΥ͂ 
ἸΏ68η8 οὗ 84 οαρεκς Τὺ τ Β6η Με. Νογάθηῃ νγὰϑ αὖ ὈΘΩσ οὐ Πουτὶ ἰπ 
{π6 Ἀγ Ποὺ ρατὺ οὗ Εἰργρί, 1π ἃ ὙΘΙΥ ἀδηρΈΓΟΙΒ βιἰυδίϊοη, ἔγομη τ ΒΙοΣ 
6 8Δηα Π18 ΘΟΙΩΡΔΆΥ Θπαοανουγαα [0 οχίσγιοαΐθ ὑπουλβαῖνθθ ὈῪ ἘΣΕΙΠΗΝ 
στοαΐ Βρ᾽ γι, ἃ Ββρι [6] δῃα ρονοῦα! ΑΥΔῸ ἴῃ ἃ {δγοαΐθηϊηρ ψ8Υ (οἱ 
οὁΠ6 οὗ ΤΠ6ῚὉ ΡΘΟΡΙΘ, Ὑ οτ {Π6Ὺ 84 βΒοηΐ ἴο ἔτη, [παᾶὶ ἢ6 Κηον τ μδὲ 
βοτὺ οὗ ρϑορὶβ {μοῦ σοῦ, ἰμαὶ ἀθ λαά εοοπειμίίεα Ὺὲβ σιρ, διὰ μδὰ 
ἔουπα Ὀγ 10 {μαὺ {Π6Υ τότ ἰποβα οὗἩἨ ψ ποῖ οπο οὗὉὨ {πον ργορδοίθ μδὰ - 
5814, ἰδ ΕὙΔΒΚΒ Του] σομλ6 ἴῃ αἀἸβριϊεθ, πα Ῥαββίηρ ΘΥΘΓΥΒΘΓΟ, 
Θχδιηϊηθ {Π6 Βίαία οὐὗὁἨ (86 σουηίτγυ, ἀπ δογνγαγαβ Ὀσὶπρ' Οὐ Σ ἃ στοδὲ 
ΠΌΠΟΙ οὗ οἴμοῦ ΕἾΔΉΚΒ, ΘΟ ΟΓ {Π6 ΘΟΥΠΙΓΣΥ, δηα αχίθστηϊηδία 4]],} 
Τ γγᾶβ ργβοίβαὶυ {π6 βᾶτὴθ {μϊηρ {παΐ ΦΌΒ6Ρ}ὶ πηοϑηῦ θη μα ἰΔ]Κοα οὗ 
αἰυϊπῖπ ὃν ̓ ὲ οἰ. 

Ψ11ὰ89 Θογθηιβ (6118 8, [παῦ {86 πιο ποα οὗὨ αἰυίπέπο ὃν ἰδθ εὰρ 
- διηοηρ 186 ΑἸ Υβδιπίδηβ, Ομ] θο8, απὰ Ερσγρίάδηβ, τνδβ ἴο 61] 1 Εγϑύ 
πὶ πναίοσ, Ββοὰ (ὼ (ἄγον ἱπίο 1τῦ {πον μ]αίθβ οὗἩ ροϊᾶ δπᾶ βἰἱνοσ, 
τοσοῖμοῦ ὙΠ ΒΟ. ΡΥΘΟΙΟῸΒ Βίομ δ, ὙΒΟΥΘΟῺ ὙΟ͵Θ ΘΏΡΤΆΨΘΙ Οογίδίἢ 
ΟΠΑγδοίουβ ; πα δέου {πὶ (86 ῬδΥβοὴβ ψ}ὴ0 σϑῆγθ ἰο ΘΟΠΒΪ ἐμ ΟΥ̓ΔΟΪΘ 
υιϑ64 οογίδϊη ἔοστβ οὗ ἱποδηίδίοιι, πα 80, ΟΠ Πρ ὉΡΟῚ {86 ἀ67]], τ6- 
οοΙν θα {ΠΟΥ ΔΗΒΎΤΟΥΒ Β6ΥΘΙΓΆΪ ὙὙ4078, --- ΒΟ] 1Τη68 ΟΥ̓ αγίϊουϊαία βουπαβ, 
ΒΟΙΩΘ σηθϑ ΟΥ̓ [Π6 οδαγαοίοσβ Ἡ1Οἷ ὙΧ6ΓΘ ἴῃ [Π6 ΘῸΡ γϊβίησ ὕροι (86 
ΒΆΓΑΟΘ οὗ [86 τγαΐοσ, δηὰ ὈΥ (818 δυγαησθιηθηΐ ἔοσταϊηρ [Π6 ΔΗΒΥΟΓ; 
ΔΗ ΤΩΔΗΥ͂ ὕἴἰτη68 ὈΥ {86 ΥἹΒ10]6 δρρθασγίπρ οἱ [π6 Ῥϑύβοῃϑ ἐδμδγηβεῖνθδ 
δδουῦ τ ποπὶ {86 οτγδοΐα τῦὰϑ οοπδαϊ θα, (ὐΟγμο ὰ8Β Αρτῖρρα ὃ [6118 ὰ8 
᾿Πκον δα, ἐμαῦ [86 ἸΏ 6 Γ ΟἵὨ ΒΟΙΏΘ νγϑ ἴο ΡΟΣ πο] 66 νὰ ΣΧ 1ηἴο ἃ Θὰ 
οοπίδϊηΐηρ γαῦου, ν᾿ ἈΙΟἢ ὰχ που τϑηρσα 1861 Ιηΐο Ὄγάου, δπὰ βὸ 
ἴοττι δήβυγουβ, δοοοσάϊησ ἰο {Π6 ᾳιθβύ! 8 Ῥγοροβϑᾶ." 

2. Το ̓υϊπαξϊοπ ὃψ αγτοῖῦδ ΨῸΒ ΔῺᾺ 8ηΟΘΙΘηῦ τηοίῃοα οὗὨ ῥγοβαρίηρ 
ἔαΐαγα ονθηΐβ. ἘΖακίοὶ (χχὶ. 21.) ᾿Ἰπίοσιηβ 8 ἐπαὶ ΝουμἀπθΖΖαγ, 
Ὑ ΠΘῊ ΤΔΔΤΟΒΙηρ' ἀραϊηβὺ Ζοα δ κί δηὰ (Π6 Κίηρ οὗ [6 ΑἸητηοη 68, δθᾶ 
οομηΐπρ' 0 {πΠ6 Ὠοδα οὗἉ ἔγγχζαῪο νγᾶγα, τηϊῃρ] θα Π1Β ΔΥΤΟῪΒ ἴῃ ἃ αὐἷνοῦ, {μδὲ 
Β6 τηϊρμύ Το ποο αἰνῖηθ ἴῃ ππαὶ αἀἰγθοιίοη 0 Ρυγβαθ Β18 ΤΩΔΙΟΝ : δηά 
{πᾶῦ Β6 οομβυ] θα ἰαγαρ τ, δημα ἱπβροθοίθα ἰμ6 Ἰένοσβ οὗ ὑϑδϑίβ, ἴῃ 
ογάον ἴο ἀρίογιαϊηθ 8 σϑβοϊυϊΐοη. φ{6γόπιθ, ἴπ ἢ15 ΕἸΠΕ ΕΡΗΟΥ “) 
1818 ῥδθδαρθ, ΒΑΥΒ (μαῦ ““[Π6 Ἰηδπηοῦ οὗ αἰ] ηΐπρ ΕΥ̓͂ ΔΥΓΟῪΤΒ 788 : 
-- ΤμοΥ τού Ομ βϑύδσαὶ ΔΙΤΟΥΒ ἴΠ6 Ὠᾶπη68 οὗ {86 οἰἴ168 ἀραϊηϑί 
γι οἢ (ΠΟΥ ᾿ηΐοπαρα ἴο δ γγαγ, δπα ἔπθη ρυϊάηρ ἰῃ6 πὶ ῬΥΟΤΆΙθΟυ- 
ΟἸΒΙΥ 4}} ἰοροίμοῦ ἱπίο ἃ αὐυΐγοῦ, {Π6γ οαυΒΟα {ποῖ ἰο θ6 ἄγαν ουὖῦ ἴῃ 
[88 ΤΔΠΠΟΣ οὗ Ιοἵβ ; δῃὰ ἰῃδὺ ΟἱΕΥ 086 Ὥδηὴ6 γ7ἷὲδϑ Οἡ ἴΠ6 Α΄τὸν Εγδὲ 
ἄγατῃ ουἱ νγὰβ [86 ἢγβί (Π6Υ δββδαυ] θα," ὃ ΤῊΪΒ τοί ῃοά οὗ αἰν παύου 
γγ)88 ργδοιζδοα Ὀγ 1Π6 Ἰἀο]αίτουβ Αταῦϑ8, ἀπᾶ ρῥυοιρ θα Ὁ Μοβαιπιμποᾶδ, 

1 Τταν. τοὶ. 11. Ρ. 150. 3 ἩΑΥΤΩΘΥ, το], ἰ,. Ρ. 475. 
8. Ὧο οὐοσαϊ!. ῬΒ1]οΒ. ], 1. σδΡ. 57. 
4 Ὧγ. Α. ΟἸασγῖζο οὐ θη. χὶίν. ὅδ, Βαυγάογ Β ΟΥ̓ Α] Οδίοσῃβ, το]. ἱ. ἢ. δ4. 
δ ΟἹ [Π]8 ΒΒ 76οὲ 866 δοσῃθ σΌΣΙΟΙΒ ἱπίοστηδιου ἴῃ [86 ΕὙΘΩΤΑΘΏΒ ΒΌΡΡΙοἸΩΘὨΓΔΥΎ ἴο (Δ]- 

χτηοῖ, Νο. 179. 
4 Ἐογϑη, οἷ. ν. 4. (3810᾽8 ἰγδηβ᾽δίίοῃ, ῥ. 94. 41ο. οἀϊ.) Ι͂ῃ Ἦΐβδ Ῥγο  πλ ΠΔΥῪ ἀϊβοοῦγθθ, 

Μτ. 8.416 δἰδίοβ [δὴ {Π 6 δύτονβ, πϑοὰ ὉΥ [6 ἰΟἸΔΙΓΟΙ 8 ΑΥΘΔῸΒ [ῸΓ [118 Ῥύχροθθ, γοτο ἀ68εῖ- 
ἰυἷο οὗ ποδβ ΟΥ̓ΆΤ ΔΙ ΠΟΥ, δη ἃ 6ΓῸ ἱκαρῦ ἴῃ [16 ὑθιῦρ]6 οὗὨἨ ϑοσὴθ ἰά0], ἱπ ᾿ΆΟΘΘ ῬγΟΘΟΟΘ 
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ὉΠ νὰ Ἰκουσδο ὑθβοὰ ὈΥ δα δποϊθηὶ Οἀτϑοῖβ, δηὰ οὐδοῦ πα- 
ομβ. 

3. Τιοϊπαΐϊίΐοη ὃν ἱπερεοοίίπσ ἐδλε ἴσον οὗὨ β]δυσμίογοα δηΐτηα]β τγ88 
ΔΏΟΥΒΟΥ τηο6 οὗὨ δβοογίδιηϊηρ ἔαΐαγθ ουθηΐθ, του ἢ} ῥγδοίϊβοα Ὀγ {Π6 
ατοοῖκβ δηὰ Ἐλουθδηβ, ὈΥ ἴΠ6 ἔοστοῦ οὗ σου 10 γγ88 ἰοσιηθὰ ᾿Η πατο- 
σκοπία, οὐ ἰοοκίησ ἱπίο ἐδ ἰἴυεγ. ΤῊϊθ πτογὰ βυθβθαυθηνν Ὀθοδῖηα ἃ 
ΘΏΘΙΆΙ ἰουτὰ [ῸΣ αἰνπαοη ὈΥ̓͂ ἱπδροοίπρ (6 Θιηέγα 8 οὗ βδοχῆσοϑ, 

ὑποάσι [86 ᾿ἰνο. νγα8 (86 ἢγβύ δῃα ὈΥποιραὶ ρασγὺ ΟὈβουνθα [ῸΓ {18 
ΡῬυσροβθ. Τὸ (818 τιοίμοά οὗ ἀϊνπδομ {πο γ 18 8η δ᾽] υδίοη ἴῃ ΕΣ ΖΕ ΚΙοὶ 
Χχὶ. 21].3 

4, αδάοπιανοενψ, ΟΥ ἀϊν! δῦ ὈΥ {86 βἰβῇἔ, 18 Ὁ] θα ἰο Ὁγ {6 
πΡι Ηοϑθὰ (ἰν. 12.). Γὐ 18 8 ἴο ἴανὸ θθϑῃ {808 ρογξοστηθβα : 

6 ῬΟΣΒΟπ σΟΠΒΌ] πσ τηθαβυγθα ἢ]8 βίϑῆ ὈΥ ΒρΘΏΒ, οὐ. ΒῪ {86 Ἰθηρτῃ 
οἵ ΗΪ8 προ, βαυϊπρ, 88 ΒΘ τηθϑβυγοα, “1 ν1}} ρὉ, ΟΥ 1 Μ1}} ποῖ σο; 1 
Ὑ01}} ἀο δυοῇ ἃ {πίπρ,, οὐ, 1 11} ποὺ ἀο 10: δῃὰ δὲ (86 ἰδδί βρδῃ {6}} 
ουΐ 580 ἢ6 ἀοίοστηϊηθα, ΟΥὙΤΊ] δηὰ Ὑμθορμγ δοῖ, μούγανοσ, σῖγα ἃ 
αἸἴδγοηΐ δοοουηΐ οὗἨ (16 τπηδίίζοσ. ΤΉΘΥ ΒΑΥ͂ ἐμαὶ 10 γγὰ8 ρουίοττηδα ΒΥ 
ογθοπρ ὕνγο βίϊοκβ, δήων σθοὴ ΠΟΥ πιυχτουγοα ἔοσί ἢ ἃ οογίδϊη 
οδδστη, δηᾶ ἰπθῃ, Δοοοσαϊηρ 88 {Π6 ἐπε 611, Ὀδοϊκ υναγβ ΟΣ ΤΌΣ ΤΑΓΑΒ, 
ἰονγαγὰβ {86 τἰσῃῦ οὗ ΘΕ, [Π6Υ γᾶν δᾶνϊοθ ἱῃ 8ΗΥ δἰαϊγ.δ 

1η {86 Ἰαΐθσς ρογιοα οὗἉ (86 «6 νι βίου, γα πχϑϑὲ τ ΤΏΔΗΥ 
ῬΘΙΒΟῺΒ διμοηρ (ἢ «678, τ πὸ ργοίθηαοα (ο Ὀ6 ϑογοεγογβ. ΤΉ]Β οἾ888 
Οὗ Ρογβοηβ ἀθα]ῦὺ 1ῃ ἱποδηίδι!οηβ δηα αἰν: παίϊοηβ, ἀπα Ὀοββίρα οὗ ἃ 
ΡΟΥΟΙ, ἴῃ ΘΟὨΒΘαΈΘΠΟΘ οὗ ὑμῖν ἄθοΡ βοίθποθ, δῃὰ ὈΥ̓͂ πη 68 οὗ οεσίδίῃ 
τιῦεϑ, (0 σόα {δ6 Βρὶ ΓΙ οὐὗὨἨ {6 ἀδεά ἔγοσῃ {ποθ} ρ]οον δροάθβ, δᾶ 
ΘΟΙΩΡΕ] ποτὰ ἰο ἀἸ861086 Ἰῃβοστωδίοη οα Βα ̓ θοβ Ὀογοπὰ {Π6 σϑδοὶ οὗ 

ἴθ. τόγὸ οοηδυ!ἰοὰ, ϑουθῃ δυο ΔΙΤΟΒ 6 Ὑ0 Καορὶ ἰη [Π6 ἐθτ0]9 οὗ Μϑοοσας πὶ ζΟΠΟΓΘΙΥῪ 
ἐπ ἀἰνϊηδίίοη ΠΟΥ͂ τηδΔὰθ πιδ6 οἵὁὨ ἐὮγοο ΟἾΪΥ, Οἢ οπ6 οὗ Ἡδίοδ τὰ ᾿τχιτθη Μν ΤῸκὺ λαίλ 

πε, --- ΟἹ Δ δον, ἔν 1.9 5ὉΡ λαίλ ογδιαάεν πιδ, -- αηὰ τ00 (ἰγὰ τν88 Ὀϊδηῖκ. [1 
Ἐ.|ὸ ἤγβί γΔ8 ἄγϑνσι, [ΠΟΥ τοχζαγάθα Ὁ 88 δὴ δρργοδδίοῃ οὗἉ [86 θῇ σΡσ86 ἴῃ αποδιίου ; ἱἴ [86 
ϑεςοῃά, (ΠΟΥ πρδᾶθ ἃ ΘΟΠΙΓΑΓΙΥ͂ ΘΟΠΟΪηδίοη; δῖ ἰΓ το (ἰτὰ Βαρροηοὰ ἴο Ὀ6 ἀτγαῖνῃ, {ΠΟῪ 
ταϊχοὰ ἴποπὶ δηἃ ἀγονν ΟΥΕΡ δρδίῃ, {111} ἃ ἀδοίβίγ ΘΉΒΊΎΤΟΣ ΥὙ88 γίνῃ ὈΥ̓͂ ΟΠ6 οΟὗἁ [80 ΟἸΒΕΓΒ. 
ΤΏοϑο αἰνὶπὶηρ ΔΙΤΟΒ ΕΓῈ ΖΌΠΕΓΑΪΥ σοηξυ δα Ὀοίογο 8Υ (πίη οὗὨ τιοιπϑηΐ γγ88 ὑπο Γ- 
ΤΑ ΚΟῊ ---- Δ8 ΠΟΘ ἃ Τη8ὴ ῬἯϑ8 ΔΌΟΙΣ ἴ0 ΠΊΔΙΤΥ͂, ἰ0 ἀπ τα ΚΘ 8. ἸΟΌΣΠΟΥ, οΥ ἔμο 1, (8416 
ῬΥΘ]. Τλῖθο. ὑῃ. 126, 127.) ᾿ 

δ ῬοιίαιΒ Απιαυίοθ οὗ αταοθδοο, γ0]. ἱ. ῬὈ. 859, 860. 
3 ΤΙυϊά, νοὶ]. ἱ. ΡΌ. 339, 3840ὅ. ΤὮο ῥγδοεςο οἵ “ ἀἰνϊπδέΐοῃ ΕΠΌΣ, (ἶ6 ΠΎΘΡ 18 ὙΟΥΥ οἱ, δηὰ 

Ὑ7Δ8 Ῥγδοιδοά ὈΥ ἐμ6 ατϑοκα δηὰ Ἐοχωδῃβ, 11}} ΟἸὨ τὶ δυϊδη τ Ὀδηϊδξιιοὰ ἱξ, ἰορ οί οΥ τ ἢ [ἢ 6 
οάβ οὗ ΟἸγιραβ. 1ῃ ΖΕ ΔΟΏΎ]υ8, Ῥγοτηοίδοιβ Ὀοδδβίδ οὗ βανίηρ ἰδυρῆϊ τηδη ἴΠ6 ἀἰν βίο οὗ 
Πα οηίγαί 8, ἢ διηοοῖι, δηά οὗὨ 8 οἰϑασ οοϊουγ, ἰο Ὀ6 ΔρΤΘΘΔΌΪΟ ἴοὸ [6 σοάδ; 8|60 [πὸ νδγίουβ 
ἤοττωβ οἵ [6 ρ4}} δῃη ἃ [86 Ἰῖνου." (βίοι νευρ᾿δ Ηἰδίουγ οὗ Βο]ρίοῃ, νοὶ. 11}. Ρ. 436.) ΑἸποης 
886 ασϑοῖκϑ δηὰ ἸζοΔη δ, Δ8 800 88 8 ΥἹἱΟΙἐπ ἴἴ7ὁ8 βϑοσίβοο, [6 Θη Δ 118 νι γο Ἵχδηγποὰ. 
ΤΏΟΥ θερδη τῖτῃ (86 Ἰΐνοσ, το τᾶϑ οοπαϊἀογοὰ [ἢ6 οΟἰϊεῖ δβεδὶ, οὔ, 8ἃ8 ῬΕΣἸοβιίγαῖιι8 6Χ- 
Ῥτο 8868 δ᾿ )86} (1 οὗἩἨ ΑΡΟΙ]]οπία8, υἱῖϊ. 7. 8 1δ.}., 88 ἔθ Ῥγορμοδυίηρ ἰτὶροὰ οὗ 11} ἀϊνίπδ- 
ἕοη. [{1| δὰ 4 8π6, παίῃγαὶ, γοὰ ςοϊουγ ; ̓ἢ ἰΐ τγδϑ ΒΟΘΙΌΥ, δηὰ πιπουϊ βροῖδ; ἴΥ ἰξ τ 8 
Ἰαῖζο δηὰ ἀουθὶο ; 1 ἐδ ἰορθβ τὐσηϑὰ ουϊναγάθδ; [ΠΟῪ Ρῥτοιηϊδοα ᾿ποηηβοῖνοθ [πὸ Ὀθδὺ 
ΒιΟΘΒΒ 1η (δοῖν υπάογίακίηρσε: Ὀυϊ 10 ρογίεηάοα 6ΥἹ] ᾿ἦ 16 Εἶν γγῶ8 ΥΥ, ΟΥ δὰ 8 Ὀδπὰ 
Ὀεΐνγοοϑη ἴδ6 Ῥασίδ, ΟΥΣ δὰ ηὸ ἰοῦεδβ. [ΐ "τῶβ αἰδὸ Ἴοοπδίἀσγσεὰ δὴ πηϊογίππδίο οὔηθη ἰζ (9 
ΗΕ τᾷ ἱπ᾿πγοὰ ὉΥ͂ ἃ σαὶ ἱπ ΚΠ πρ ἐπ νοι. (Μαίΐογῃ. οἵ Οἰΐδπο, Βοπηδη Απεαυϊεἰ68, 
γοϊ. ἰ,, Ρ. 164.) Τνοδοησαῦ!ογσ. Βυγάοτ᾽ 5 Οτθηϊδὶ 1 τογδίατγο, γο]. 11. ἢ. 185. 

8 ϑοϊάση ἀθ Ὠϊϊ8 ϑγτία, ϑ'γηϊξ. 1. σδρ 2. Ρ. 28. ἀοὐἀπὶηβ Μοβεβ δηᾶὰ ᾿δγοη, Ὁ. 3216. 
ῬΡοοοςκο δηὰ Νοίχοομθ, ἱπ Ιος. Ῥοιίογ᾽ β Απιΐᾳ. οἵ τοϑθοθ, νοΐ. ἱ. ρΡ. 8589. (Εάϊηδ. 1804.) 

4 Φοβερῆυδ γοΐδίθβ ὑμδὶ, δὲ ἰῃ0 ρογϊοα δῦονο γοίδσσοά ἴο, ἴμοτὸ ΟΓΟ ΠΌΤΉΘΓΟῸΒ ΒΟΥΘΟΓΟΓΒ 
διὰ ἀοοείνοτα, το, ῥτγοϊθμΐης ἴ0 ΒΟΥ ποηάογβ δηὰ ργοάϊρίοβ, βεἀπορὰ ρτϑαὶ πυτηῦοτβ οὗἉ 
ΡΘορὶθ δῆογ ἰδβοῖὶ ἱπίο ἴθ ὙΠ] ογηοθα, (Ααϊ. δυά. Ἰἰρ. χχ, 6. 8. 8 6. Β6]]. δαυὰ, ἸΌ, ἱν. 
δ. 18, αὶ 4.) 

σο 3 



ὖθ0 ϑέαξε 00 οί σίου ἀπιοηρ ἐδ “ειοδ. 

{π6 Ὠυμηδῃ ρόνοῖβ: οὐἁἨ {Π18 ἀθβουιρίοη, ῥγοΟΡΪΥ, γγ88 {Π6 ΒΟΓΟΘΤΟΓ 
Βατ- 9 Θϑ8, τη ]οπ θα ἴῃ Αοίβ ΧΙ, 6---11. ΤΏοΓΟ 4180 οσο οἴ σα, 
ΒΌ ΟΝ, 88 ϊπιοι {Π6 βογοθσγοῦ (οίβ υὙἱ]. 9.}; σῆοὸ Βαυϊησ βοὴ Κπον- 
Ἰεᾶρ οὗἨ πδίαγαὶ ῬἢΠ]ΟΒΟΡΏΥ δα δβίγοϊορυ, δρυβοά {πᾶῦὺ Κπον]θᾶρθ 
δηὰ ἀοοοϊνοα {π6 Θομηπιοη ΡΘΟΡΪΙ6 ὈΥ͂ Ργθίαπάϊηρ ἴο ἔογοίθὶ {πιί Υ6 
δνϑηίβ, ἔγομι [ἢ 6 ΤΟΥ ΟῺΒ δα ΔΡΡΟΆΓΆΠΟΘΒ οὗὨ (Π6 ρμ͵αποίβ 8πη4 βΐδσβ, 
δα (ο οὐχ οατίδιη ἀἸβθῆβοβ ὈῪ τορθαῦπρ οογίδὶῃ ΡὮγαβοβ, ὅζο.} 80 
ΡΥΓονδϊθηΐὺ γγαϑ {16 Ὀγϑοῦοθ οὗ ΒΟΓΟΘΓΥ διμοπρ [Π6 “9671, Ππαῦ ΤΏΔΏΥ οὗ 
{Π6ὶν οἰάογβ, ᾿υᾶσθβ, ΟΥ ΤΆ ΌΌ168, Δ.Θ Βα] ἴο ἤᾶγο αὐΐδϊ ποά δυο ἃ ῥσο- 
ΒΟΙΘΠΟΥ͂ ἰἢ ΠΙΔΡῚΟ ΟΥ̓ ΒΟΙΌΘΙΥ, 88 [0 ΒΌΓΡΑΒΘΘ 6υ ἢ ποθ 80 Ἰη866 1 
ΤΠΘῚΥ Ῥγοΐθββιο. ἢ 

ΤἼς Ὀγθυδίοποθ οὗ ΤηΔρ10 διηοηρ' {π6 Ποαίμθη 18 00 γ706}} Κπονσῃ ἴῸ 
ΤΘΑΌΪΘ ΔΩΥ͂ Ῥγοοΐβ, ῬΥΓΠΑΡΌΓΑΒ ἀπ οἵμοῦ αἰδι ρα ]βῃοα τθοῖς ρΒ]- 
Ἰοϑορἤθγβ ὑοοῖς ΠΟ 8118}} Ῥᾳ1π8 ἴο δἰίδίη {ῃ6 Κπον]θᾶρο οὗ [818 ἀγσί. ΤῊ 
ἹΠΒΑδιδηίΒ οὗ Ερῃβθβυβ 'ἴπ ρασίου ϊασ όσα αἰ  πρτβῃθα ἔογ {861 
ΤΛΆΟἾΟΑΙ 58Κ}}} ; ἀπά 10 νγγαϑ ὯῸ Β128}} ὑπ] ΠΡ οὗἩ {Π6 (λοΒρεὶ ἐμαῦ τηδην 
οὔ [86 ΟἸ τβίδῃ οοηνογίβ δὐ Ερἤδϑυβ, ὙΠῸ Π8α ῬΓΟΥΪΟΌΒΙΥ κϑοά σπγίοι 
ατίς (τὰ περίεργα, ΜΟΙ ἩΓΟΥΩ 18 υϑοα ὈΥ σοῖς τγϊῖουβ ἴο ἀθηοίοδ 
ΤΩΔΡΊΟΔΙ αγίβ, Ἰποδη Δ.ΟΏΒ, ὅζο.) ὁγοισλὲ ἐλοῖγ δοοῖς ἰοσοῖλον απα ὑαγπί 
ἐΐεπι δοίοτε αἷΐ πιεη. (οἰδ χῖχ. 19.) ὅο. οϑἰθργαύθα νγαβ {86 οἷΥ οἵ 
ἘΠ δδυ8 ἴον {π6 τηϑρὶο τύ, {παῦ Βοπ6 ῬΑΥΓΟΌΪΔΥ ΌΥτὴΒ. οὗ ἱποδπίδοη 
ἀουνῖνοα {Π6}Ὶ ὨΔΠΊ68 ἔγοτῃ ἴμ6 ποθ, ἀπα ογα 9811. ᾿Εφέσια Γράμματα, 
ΟΥ Εἰ) λεϑίαη 7, οἰογ8.ὃ ΤΉΘΥ ἈΡΡΘΑΓ ἤο αν Ὀδθθὴ διηυϊθίβ ᾿πβουιθοά 
γι δίσβηρο οΠδγδοίουβ, 1 οἢ 6 Γ6 οσ δρουΐ {Π6 Ῥϑύβου ἴῸσ 186 
ῬΌΤΡΟΒΘ οὗ, οὐσησ ἀἴβοαβθβ, Ὄχρϑὶ]ηρ ἀθιθοηβ, δηα ῥσοβοσνίηρ ἰπ- 
αν άυ418 ἔγοση ουἹβ οὗ αἰ ἔἴδγοηῦ Κὶπάβ. ὙΠῸ ““ ὈοΟΪΚΘ" αὔρόονθ τρϑῃ- 
ἐϊοηθα γγ τ ϑοἢ 88 ἰδυρ εὐ (Β6 δβοΐθῃοθ, τηοᾶθ οὗ ἔοστηϊηρ,, τι.ι86, ὅτο. οὗ 
[8686 ΟΠαγηηβ." 

ΒΕΟΊ. Π. 

ΟΝἮἩἨ ΤῊΞ ΒΕΒΤΑΤΈ ΟΡ ἘΞΙΙΟΙΟΝ ΑΜΟΝῸ ΤΠῈῈ ΨΕΎΒ, ΙΝ ΤῊΝ ΤΙΜῈ ΟΡ σΈΒΟΒ ΟἩΒΙΞΤ, 

ῬΒΕΥΙΟΒΙΥ ἰοὸ {π6 ΒΑΡΎ ]ΟΙ 8ἢ ΟΡ {86 γ6 8.6 ΠῸ ψοδύϊρϑδ οὗ 086 
Θχ!βίθῃοα οἱ 8ΠΥ βεοῦ διιοηρ' {π6 6 νγ8. ᾿)ονοίοα ἰο (π6 βιυάγ οὗ μεῖς 
ἴανν ἀῃὰ (ο {π6 φθυθηο 8 οὗ {ποὶγ τ! ρίοη, {πο Υ πορ]οοίοα ἰΠ086 
ουγίου 8 βίυ 168 Ἡ ]Οἢ. ὙΓ6 ΓΘ Θβίθοιη θα δπλοηρ' ΟἾΠΟΥ παίίομβ. ΤῊΘ ἰθιαρ]8 
οἵ Φομονδῆ δηα {π6 πουβθβ οὐὗἩ {86 ργορμοίβ σοῦ {μεῖς ρῥυγϊμοῖραὶ 
ΒΟΒΟΟΪΒ; ἴῃ ΒΊΟΝ {πον σγογ ἰδυρῆΐ ΠΟῪ ὕο βασυᾳ (86 Ἰ,οσὰ δηᾶ ἴο 

1 Ἑολίπβοη 8 αἵ. 1χ. νοοὶ Μάγος. 
2. Τῇ δὴν ογϑαϊξ τΏ Δ  ὑ6 φίνεηῃ ἴο [86 ΤΑΙ 8, ἐν Θη(γ-ἔουγ οὗὨἨ (δ Ββοῆοοϊ οὗἨἁ τϑθῦϊ δυᾶὰ δὴ 

ὙΓΟΓῈ ΚΙΠοἃ ὈΥ ΒΟΓΟΘΙΎ; δηὰ οἰ ΣΕΥ ὙΤΟπλθη ΒΟΓΟΟΓΘ8Θ68 ΕΘ Βδηροὰ ἴῃ Οη6 ἀδγ ὈΥ βἰπηοι 
Ὀθῃ ϑῃοῖδ. ὅ.0 στοδε)ν ἀϊά 1π6 ργδοιίοα οὐ 1}}|8 γί ὑγονδὶὶ διηοπς ἔδβοπὶ παῖ 6Κ}}} ἴῃ ἢ 
88 Του γοὰ 88 8 ΠΟΟΘΕΒΑΣΥ ΑὐΔ] Ποδιίΐοη ἴοσ ἃ ρούϑοη [0 Ὁθ οῇοβθῃ ἃ ππϑι Ὁ Υ οὗὨἨ ἐπαὶγ 
σοῦ ηΟ118, Ὑγποῖμον τμαΐ οὐ δογθπίγ -Οἢ 6 ΟΥ ἴΠοθ6 οὗὨ ἐτνθοϊγ- ἸὮΓΘ6, ἴῃ ΟΥ̓ΟΥ πὲ μα ταὶϊχηξ θῸ 
186 ὈΟΙΓΟΥ ΔΌ]6 [0 ΕΥ̓ δπὰ πάρ [ῃ9 δοουβοά, ἡ ΠΟῦΒΕΥ ΤΟΥ ἭΕΥΘ ΓΟΑΙΥ͂ φΌΪΠΥ οἱἁὨ ΒΟΓΟΕΤΥ 
οὐ ποῖ, ΓΑρμιίοοι᾽ 5 ἡ ογκβ, υοἱ, ἱ, Ρ. 8371., τγο]. 11, Ρ. 2344, ([0]11ο οἀϊι,), νοῦ ἔμ μωβδαροδ 
ἔτοσι [Π0 Ταϊπιπὰδ δγὸ ρίνθη. 

5. Βίδοοβ οἡ ἴδιο Δοίδ, νοὶ. ΐ, ρῃ. 390---293. 
ὁ Ὅτ, Α. ΟἸδικο ου ᾿Αοίβ υἱϊ!. 17.) ὑσβθγα βοπὶθ ουγίουβ ἱπίοσιηβιίοη τεϊδέγο (0 ἐθο ἘΡΜμ6 

εἴδη ἸθιοΓΒ 15 οο]]οοῖοα ἴτομι [86 Ἰοχί σοσταρ οι, ϑυϊἀ88 ἀπὰ Ἠοβυςδίαβ. 



᾿Αεοοιιηξ Ὁ ἐδ “ειοΐεῖ, δεοίδ. 89] 

οὔβοσνθ (86 ΟΥΑΙ ΠΑΠΟΘΒ ἩΏΙΟῺ ΒΘ Πδα Θοτητηδηαθα, ΑΥον {π6 οαρενιν 
νγ6 Ὧο ποῖ τπηρϑῦ ψλ ΔΏΥ ἰγϑθθβ οὗ βαοίβ διῃοηρ ἔποῖὰ 8:01] (86 {1π|6 
οὗ [86 Μδοοαθϑδῃ ῥσϊποθβ; το Ὁ Βμου ἃ βϑϑὰ (μαὶ {Π6 «6 ἱ8ἢ 
Π γα, ἴῃ ᾿πλδύοη οὗἩ {6 βθοίβ οὗ [πμ6 τρϑοΐδῃ ρῃ}]Οβορογβ, ὈΘοδΩΘ 
αν! θα ἴῃ ΤΠΘΙΣ ΟΡΙ ΠΙΟΏΒ, 8πα οοτηροβοά 86 {ἄγρα ΘΟ] γαΐρα βθοίβ οὗ 
[86 ῬῬΒΑΓΊΒθ68, σϑαάυοθαβ, δα Εββθπθβ. Α.8 [Π686 βϑοίβ δγα ἔγθαυθηί]ν 
τη ΠΟΠΘα ἴῃ 1Π6 Νοην Τοβίδιηθηϊ, Ὁ 18 ῥγοροβθᾶ ἴῃ (818 βθοίϊοῃ ἴο 
ϑῖνθ 8η δοοουπί οὗ {μ6 }} ΟΥ̓ βρη δῃα ἰδποίβ, ἱοροίμοσ τ [8086 οὗὨ [86 
Ἡοτοάϊδηβ, ὙΠῸ 8.6 σϑρϑδίθα!Υ πηθηϊοπαὰ ὈΥ “6808 ΟἸγΙβί, δπὰ οὗ 
ΒΟΙῺΘ ΟἾΠΘΙ ΤΟΥ ἀσποσηϊπδίίομβ οὗ σοὶ! ρουθ ῥϑΥ168 ὙΓΒΙΟΝ ογ ἴῃ 
οχιβίθηοα ἀυγιηρ ἴπ6 ροτὶοα οὗἉ [πη6 Θοταργὶβοα ἴῃ {μ6 Νὸεν Τοβίδπιθης 
Βιρίοσγ." 

δ 1. “εοοιϊπὲ 9 ἐλο “ειοϊδἢ διεοίς πιοπέϊοποα ἐπ ἐδλε ει Τοδίαπιοηξ. 

Ι, ΤΠ ῬΗΑΕΙΒΕΕΒ 6 Γ6 [86 τηοϑὲ ΠΓΊΘΓΟῸΒ πα ρον γῆι] βοοῦ οὗ 
[86 ὅενβ. Τὴδ ργθοῖβο μη θη ΤΠ6Ὺ ἢγθὺ Δρρθαγϑᾶ 18 ποὺ ΚΟ : 
Βυΐ, 48 “οΒαρῃι83 τπηθηοη8 {μ6 Ῥ]ΔΥΊΒοοβ, απ 6668, πα ΕἸΒΒΘΠ6Β, 88 
αἸβυ! ποῦ βθοίβ, ἴῃ [Π6 τοῖρη οὗ Ψ᾽οπδίμδη (Β. Ὁ. 144----1 39), [Ὁ 18 τηβηϊἶοβί 
{μα ΠΟΥ τηυδβὺ μανα θθθὴ ἰῃ δχϊβίθησθ ῸΣ δοῖηθ {τὴ6. (δὶ τηθῦ 8 οὗ 
ΟΡ ποι ὑπαὶ ἐμ ὶν οτἱρὶη σδηποῖ 6 οΑΥτοα ΒΙρθ ΘΓ ἔπδῃ (π6 γοϑγν οὔ 6 
του] 3820, οοΥτοβρομάϊηρ πῖ1}} (86 γοᾶσ 184 Ὀοίοσο {π6 ΟἸγ βίη γα. 
ἜΠΟΥ ἀογινθα {πο πᾶπλο ἔγοιῃ {π6 ἩΘΌΤΟΥ νοῦ 8 (ΡΗΘΕΑΒΗ) ἴο 
Βαρασζαίβ ; Ὀδοδυβο {Π6Ὺ ῥγοΐδββθα 8 ὉΠΟΟΙΏΤΩΟΙ ΒΟΡΑΥΔΌΟΙ ἔγοτα (ἢ 6 
ΔΡΡΆΓΣΟΙ δηα΄ ουβίοτηβ οὗ π6 ψουϊα ἴο {π6 βίυαγ οὗ [πΠ6 Ἰανν, δῃᾷ δὴ δχ- 
ἸγδοσἤτΎ ἀσνοίζοι (ο (σα Δπη4 βδποῦΥ οὔ "6, θαγομά 41} ΟἿ 6ὺ τβθη. 
Ἡρποδ ὁη6 οὗ ῃθη 18 ταργθβοηϊθα 38 ἐμαπκίηρ οὐ {πᾶ 6 νγγαβ ποέ 
ας οἶδεν πιοπὶ αγὸ ; δια δύ, Ῥϑυ], πὶ 18 τηδϑίο νυ Δρο]ορΎ Ὀοΐοσα Κιησ 
Ἀρτίρρα, ἔθστηβ βοτὰ ἀκριβεστάτη αἵρεσις, ἴῃ τηοδί Τ]ρΟΓΣΟΙΒ Βθοῦ, ἴῃ 
ΟἿΓ γϑυβίοη γοπαδγοα ἐΐο πιοβὲ βίγαϊέεδέ δεοί. (ΑΟἰϑ χχνυΐ. 6.) ΤΊΘΥ 6 γ6 
πού ταβίγοίθα [0 ΔΩΥ ῬΑΓΠΟΌΪΑΥ [ἈΓΆΠΪΥ ΟΥ οἶδββ οὗ τηϑθῃ : θυ Ὑ6ΓΘ 
ῬΠΑΓΊΒ6ΘΒ ΟΥ̓ ΘΥΘΓΥ ἰγῖρ6, ΠΆΤΑ, ἀπ οομαϊοη. Τμ6 ογραϊῦ τ Ιοῇ 
{Ππ6Ὺ Παᾶ δοαυϊγρα Ὀγ 186} τορυϊδίίομ ἴοΣ Κποπ]οάρο δηα βδποῦ οὗ 
116 ΘαΥΪΥ τοηἀογθα {πη ἔου 8 0]6 ἰο (86 ΜδοοΑθθδῃ ΒΟν ΓοῖρΤιΒ ; 
ὙΠ116 {ΠΟΥ Μ6Γ6 Π6Ια ἴῃ βυοῆ δβίθοια δηα σϑμθγδίίοη ὈΥ͂ ἴΠ6 ῬΘΟρ]6, 
{π. ΠΟΥ ΤΔῪ Ὀ6 αἰπιοδὺ βαϊἃ ἴο δύ ρίνθῃ δῖ ἀιγθοίοῃ {Π6Ὺ 
μἰθαβθὰ ἰο ρυθ]ῖο αἴδιγβ. ὙΤΏρΥ Ὀοδβίθα {δαὺ ἔγοτη {Π|61 δοσαγαΐθ 

᾿ ὙΠΟ δυϊῃουί 68 ὈΥΪΠΟΙΡΑΙΪΥ Ομ] οἃ (ῸΓ [818 ϑοοϊϊοη ὅσ ῬΥΝ ΙηἰΤοἀαοῖίο ἴῃ 1.26- 
τἰοηοιι Νονΐ Τοβίβιηοηί, ος. 38, 34: 6 ϑβδιίδίια ΕοΙρίοη8 Φυάεοογύση ἰοαρογο ΟἸγίβιὶ, 
ΡΡ. 446---471. ΟδἸτοι 5 Πββουίδιίίοη ΒῸΓ 168 ϑϑοίθβ 468 δ] 8, Ὠ᾿ββοσί, ἴοσι. 1. ὑΡ. 711-- 
743. Οοάνπίη Μοβοθβ δῃὰ Αδίοῃη, δηὰ θηπίηρ Β δεν δι Α πιϊχαϊεῖοθ, ὈοοΚ ἱ. οἢ, 10--- 18. 
12} Ατομοϊορὶα ΒΙΌΙ θα, ΡὉ. 170---180. Οδγρζονὶϊ Απιϊχαϊαῖοβ Ηθ τ. Οφμ[8, ΡΡ. 178 
--247. Ῥιοεϊοι᾿Β ΤὨὭδοϊορσία ΟὨγέτθπης, ἴοπι. ἱ. ΡΡ. 627---680. δηᾶ ἴοπι. 11]. ΡΡ. 108--- 117. 
σά Βη, Ατοθθοὶ. ΒΌ]. 88 816---320. ἀπὰ Αοἰκοστηδπη, Αὐομϑοὶ. ΒΙΌ], 88 806---Ξ3.11. Βοαι- 
Βοῦτο Β δῃὰ 1, ἘπίδηςΒ ἰηιγοὰ, (Βρ. ͵ αἰβϑοηβ Τυδοῖβ, νοὶ, 111. Ρῃ. 184---192.) 

2. Απΐ. Ψυά. 110. χὶϊ!. ο. ὅ. ὃὶ 9. 
8. ΤῊ ίρῆ τεραϊδιίίοη δηὰ ἱπῆποηοθ οὗ [πΠ6 Ῥατίβοοθ ἀγὸ δίυι ΚἰΏΡῚΥ 11πϑἰχαϊοά ὈΥ̓͂ (16 

[οἹ]ονίηρ, δηοοάοίθ:-- θη ΑἸΟΧΘΠ ΟΡ 8,58 ΔῪ οἡ ΐἷ8 ἀθϑίῃ- θα, δρουῦΐ εἰσ γοδγΒ 
Ὀοίογο τῃ6 ΟἸΥ δι ΔῺ βοσα, ἢΪ8 αθθοη ΑἸοχαπάγδ μον] ΟΧΡΓΟΒΒ6 στοδὶ ΔΗ ΧΊΟΥ οἡ δοοουῃῖ 
οὗ [Π6 Ἔχροβοά βίβίβ ἴῃ νΠὶο ἢ ΠΘΓΒΟΙΓ δηα δ80η8 τγου]ὰ Ὀ6 Ἰοΐδ, (ἢ6 ἀγὶπρ πο σοἢ ΓΟΟΟΙ- 
τηδηἀοά ΠΟΥ ἰο οουτζί {π6 ῬΠασίθοςβ, δηἂ ἀοϊοραίο ραγὶ οὗ ΠΕΡ ροννοῦ ἴο ἴθη. ΑἸοχδηᾶγα 
[ΟἸ]ονσοὰ ε|8 δάνὶςο; δηὰ ἴῃ ἘΠΑΓΊδθαδ, ναὶ ηρ Ἐποβοῖγοβ οὗ [6 ΤΟρρογίπηϊγ, τπδὰθ 
ἘΠΟΙΏΒΟΙΥΟΒ Τηδ βίο 8 οὗ [86 ζουθγῃτηθηΐ, απαὰ ἀϊϑροθοὰ οὗ δΥΟΤῪ Γμίηρ᾽ 88 ΠΠΟΥ Ρ]οαδοὰ. 20- 
Βορβῃα, Απὶ. “πὰ. 110. ΧΙ, ς. 15. ὃ ὅ. ο. 16. 81. Β6]]. δυὰ, 11}. 1. ο. 4. 

οςσά 
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ἰχηον ]οᾶρο οὔ στο Πρίοι, [μ Ὺ σσοσα [16 ἔδνουγὶίαβ οὐ μοανθη}, δηᾶ ἰδπ8, 
ἰτυδῦπρ 1η ὑποιηβοῖνοθ (δαὶ (ΠΟΥ τ γα σὶρ ίθουβ, ἀοριβοᾶ οἰμογβ. 
(ὐΚο χὶ. δ2., χν. 9. 11.) 
Ατοηρ {π6 ἰθηοίβ ἱπουϊοαίθα ὈΥ {ἢ}18 βθοῦ, 76 ΙΏΔΥῪ Θπυτηθγαίθ {6 

[0] ονσίηρ ; νἱζΖ. 
1. ΤΟΥ δβουθοα 411 {πιπσΒ ἰο ἔδίθ οὐ ρου άθῃσθ, γαὶ ποΐ 80 α080- 

Ἰυΐο! γ 48 ἴο (86 αινδύ {86 ἔγθα νν}}] οὗ τηδη, ἱβουρῇ ἴδίθ ἀοϑθβ πο οο- 
Οροῖαΐθ ἴῃ ΘΥΘΣῪ δοίΐοη3 ὙΈΘΥ 4180 Ὀ6]16νθα τὰ {π6 οχιϑίθηοα οὗ 
ΘΏΡ6]Β δῃὰ βρ γἹ8, δπα ἴῃ (Π6 τϑβυσγθοῦοι οὗ (ῃ6 ἀοδα (Αοίβ χχῖϊ. 
8.): δαΐ, ἔτομι ([Π6 δοοουηῦ ρσίνϑη οὗἩ {πϑπὶ ὈΥ͂ Φοβορίιβ, δ ἈΡΡΘαΓΒ 
1ῃαὐ {ποὲν ποίου οὗἁ {86 ᾿Ἰτημηογ ΠΥ οὗἁ [Π6 801} ννδβ8 (Π6 Ῥυ ΒΑρΌγ Δ 
τηθ δι ΒΥ Ποβὶβὃ; τμαὺ {Ππ6 80], αἴνον {Π6 ἀ!]Ββο] θη οὗ οπα ὈοάγΥ, 
ὙἹηροα 118 ΗἸσἢῦ τηῦο δποίμογ; δηαὰ {μπαῦ {Π686 τϑποναὶβ ΟΓῈ Ρ6Γ- 
Ροίυσίοα δηὰ αἰνογῆθα ἐπγουρἢ δὴ ᾿πβπιῦδ βυυοοδββίοῃ, [86 βου] 8η1- 
ταδίληρ; ἃ Βουπα δηα Βοαὶ ἐμ γ Ὀοᾶν, οὐ Ὀεϊῃρ' ΘΟ Βηθα ἴῃ ἃ ἀδἤοττηοά 
δηα αἀἸΒοαβοα ἔγαπηθ, δοοουάϊηρ (0 18 οοπα πιο ἴῃ 8 ὈΥΙΟΥ βίαίθ οὗ Ὄχιϑὺ- 
6η66. ΒΎοΙα {μ6 ῬΠΑΥΐβθοβ, μΌβα ἰθηθίβ δπα ἰγϑα 08 (86 Ῥθορ]8 
ΘΘΏΘΓΑΙΙΥ τοσοῖνοα, 1 18 Θυϊἀθηΐ {πα ἴπ6 ἀ18010168 οὗ οὐυῦ Τωογὰ δά 
ϑορίοα {818 ΡὨ]]ΟΒορ 108] ἀοοίτπο οὗὨἨ π6 ἰγδηβιλρτγαίοι οὐἁ βοιβ : 
θη, Βανὶπρ ταῦ } ἃ τηδη 0 δα Ὀδθη δογῆ Ὀ]1πα, {μον δεκοά 
πὰ ἩΒΟΙΠΟΥ 10 γογα {86 .Β1}8 οὗὨἉ [818 τηδῃ 1 ἃ ῥσϑ- σι βίοηὐ βίδίθ Ὁ Β 
Βαᾷ οδυβοῆ {π6 ϑδονογοῖρῃ ΠΊΒροβοσ ἴο 1πῆϊοῦ ροη δἰπὶ (18 ρα ]88-- 
ταθπί, ΤῸ (δῖ8 ἱπαυΐγυ ΟἸ γιϑὺ τορ]οᾶ, (μαῦ ποι πον 18 ν] 68 ΟΥἩ β1 8 
πη ἃ ΡὑΓΘ- οχϊβίθηΐ βίδίθ, ποὺ ἴποβα οὗ ἢΠὶ8β ραγϑηΐίβ, σγοσγὸ (6 οδιδο οὗ 
1π18 οαἰδηλίγ. (ΦόΒη ἰχ. 1 --- 4.) ΕὙοσὰ {818 ποῦοη, ἀογινϑα ἔχοιμι (6 
Ατοοῖς ΡΠ Βορῦγ, τὸ πὰ {παῖ ἀυγῖηρ' ον ϑανιοῦτ Β ΡυὈ]]Ο ταϊηϊβίσγ, 
(86 9 6νν5 βρϑουϊαΐβα νϑγϊουβ! Υ οοποογπὶηρ εἶπα, δηά πα υ]ροα βονοσαὶ 
Θοπ]θοΐυγοδ, ἡΥΠΙ ἢ οἵ [86 δῃηοιθηῦ ργορμδίβ 1 88 ΣΤ ΏΟΒ6 801] ΠΟῪ 8ῃ1-- 
τηϑίθα Ὠΐπι, δηα ροσγίοστηθα βοῇ! δϑίοῃ:ϑῃϊησ Τγ8 0168. ΘΟΤῚΘ 60Ὲ- 
ἰοπἀοα ἰμπαὶ 10 τγῶᾶβ {Π6 8οὰ] οὗ 111845; οἴθοῖϑ οἵ «ογϑιλδῃ; πψ 1116 
οὔμοσβ, 1688 ΒΒΏὨρΡΊ ΠΟ, ΟΠἸΥ ἀροϊαγοα 1ῃ ροηθγαὶ ἰθυτηβ (μὲ Ὁ πχπϑῦ 06 
186 δοὺ] οὗ οπε οὗ (Πε οΪἀ ργορμοίβ ΕΥ̓ τ Ὠϊοῖι {Π686 τ] ἀ66 68 ̓ νο ΓΘ 
ὩΟΥ͂ Τούρ ς, (Μαίί. χνὶ. 14. ; Το Ιχ. 19.}" 

2. Τα ῬΠΑΓΊΒ668 οοποηαροα {πα (ὐοα νγα8 ἴῃ βέγιοῦ }υδίλος δομηπα ἴο 
Ὁ]6 68 [ἢ [6 78, δηα πηᾶῖκο {Π6πὶ 81] ραυῖδ Κουβ οὗ ἔπ ἐογτοβέγίαϊ Ἰἰηρσἄοτα 
οὔ (6 Μοββιδῖ, ἴο }υ50}{ΥὩ ἧΥΤΏθπη, ὕο πιαῖὶζα ὕ θη οὕθυμ ]}γ ΠΆΡΡΥ, δηᾶ 
1μαῦ Βα οου]Ἱὰ ποῦ Ῥοββι Ό]Υ ἀδθη ΠΥ ομ6 οὗ ἰβο ΤὨδ στουπά οἶἶἬ 
{Ποῖν Πιϑ0Ποδίϊοι {6 Υ ἀοτγινοά ἔγουα {86 ταοσιῖβ οὐ ΑΡταδμι, ἔσοσὰ ἐμοῖσ 
Κηοπν]οάρο οὗ (οά, ἔτοιη {πΠαὶγ ῥγδοιβιπρ (1|6 τι οἵ οἰγουμηοϊβίοῃ, δπᾶ 

5 Απί. δυά. 110. χΥ]!, ο. 2. 8 4. 
3 Ιυϊὰ. }1. χ᾿]. 6. 5. ὃ 9.,ὄ 10. χΥ!. ο. 2, ὃ 8ι Ὁ Β6]], δαά. 11. 11. ο. 8. ὃ 14. Δεοίδ ν 

88, 89. 
8. ΦΖοθορμυκ, Απὸ. δυά, 110. χνὶϊ!. ο.1. 8 8. 6 Β6]1. Φυᾷ. 110. 1]. α. 8. 8 14., 110. 111. ς. 8 

8 5. Το δέῖμοτ οὗ [πΠ6 Βοοκ οὗ ΥΥ̓βάοτῃ ((ἢ. Υἱϊ!. 20.) δβ 6 πὶ ἴο δ᾽ δ ἴο [Π6 δαπ|6 ἀοοῖσίῃο, 
θη ἢ (618 υ8, ἐλαί, δείπα φοοά, ἧδ σάπια ἱπίο α δοάν ἐπ 

4 Ὧγ. Ιὐριιίοοι Β ΟΣ ΚΒ, νοὶ. 11. ὑῃ. δ68, 669. Ὅτ. Ηατγινοοῦ᾿ β Ιηἰτοά, ἴἰο ἴπ6 ΝοῪ Τεδβί. 
τοὶ. 1. Ρ. 8656. Τὸ {Π]8 ῬορῃΪϊαῦ ποίίΐοῃ οὗὨ δ ὑγϑδῃβιηϊργαιίοη οὐ βοιυϊβ, Ὦτγ. Η. δϑογὶ δθβ. 106 
δἰἴδτγιη οἵ Ηοτοά, ννῖο ἤδλὰ σδιδοὰ Φομη ἴΠ6 Βαριϊϑὶ ἴο Ὀ6 Ὀοποδάράα, θη ἴδ6 ἴδιο οὗ 
ΟἸ γι δι᾿ 8 πιΐγαοϊοβ γοδοποὰ [8 σουτί; Ὀπῖ ΟἹ σοτηρατίην Μαίξ, χυΐϊ. 6. ἱἢ Μαγκ νἱῖϊ. 15... 
ἜΡΡΡΗΠ πὲ Ἡογοά νγὰβ δ ϑαάάμοοο, δῃ ἃ, σοι ΒΟα ΘΠ, ἀἰβθο! ον ἃ ἔαΐατο 81816. ἩΗϊς 
αἴαττη, ἱπογοίοτο, 18 ΓΑΙ ΠΟΥ ἴο 6 δι τυ ἴο ἐπ ἔοτοο οὗὁὨ Ἴδοπϑεοίθηοθ πες πδυηιεα δὲ 
ΕΌΠΕΥ ταϊπὰ ἴῃ ἀσβρὶϊθ οἵ πἷβ ᾿Σθογοὶπο ῬΥ οἰ ΡΙ 68. 
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ἔγοτα εἶθ Ββου ῆοθβ {ΠΥ οἶσθα. ἀπά δβ {μ6 0 οοποοῖ νᾶ σγουκβ ἰο ΒΘ 
το ΥἸ ουΊου 5, {ΠΟῪ δα Ἰηνϑηϊθα ἃ ργϑαῦ ὨΌΤΩΌΘΓ οὗἉ διε 7 οσαίογγψ ΟΤ6Β, 
ἴο ὙΒΙΟΙ {86 αἰϊδοῃοα ρστϑαῦοσ τηοσιῦ (μδῃ 0 {μ6 Οὔβογνδαηοα οὗ {86 
Ιὰνν 1861. Το {{18 ποίϊοη δ(. 8] [88 ϑοῖηβ 4} }8]0}8 1π 1086 ραγίβ 
οὗ δ18 Εριβϑί16 ἠο ἐς Βοιηβδηβ, ἴθ τ Ποῦ ἢ οοπλθαίβ {86 ΘΥΤΟΠΘΟῸΒ 
ΒΌΡΡοβιτοπδ οὗ {86 «68. 

8. Το ῬΒασγίβοοβ γοσο {86 βἰγιοίθϑί οὗ {86 ΓΘ 6 ὈΥΣΏΟΙΡΑ] βαοίβ {Πα 
αἰνϊἀοἀ {86 “ἀν 188 που (Δ οἰ χχυὶ. ὅ.), δῃὰ αβδοίθα ἃ βίῃρυϊαν ργο- 
ΠΥ ΟΥἨὨ ΤΑΔΏΠΘΙΒ ϑοοοσαϊπρ' ὅο ἐποὶν βυβίθσω, ὙΠΟ ἢ ΠΟ ΘΥΟΥ γ88 ΓῸΣ 
[16 πιοβύ ρατγύ ὈΟΤὰ Ἰὰχ δια οοστυρί. Ὁ8, ΤΩΔΠΥ͂ {Πρ ἡΥΒ1Οἢ Μόοβοϑ 
Ἠδᾷ ἑοϊεταζοά ἴῃ οἷν] 116, ἴῃ ΟΥ̓ΟΣ ἰο ΔΥΟΙα ἃ σγδδίθυ δυ]], (6 Ῥιατὶ- 
Β668 ἀἀοἰοττηϊηθα ἴο ὈΘ6 ΤΟΥ ]]γ τἱρδῦ; [ῸΣ ᾿ηδίδηοθ, {πὸ ἰδ οὗ τοί] ϊα- 
τοη, πα {παΐ οὗἨ ἁἀἰνοσγοθ Ὅμ ἃ 16 ον απν οαυ56. (Μαϊί. ν. 31. δέ 
86.. χῖχ. ὃ---12.) υσῖηρ (86 ὕπη οὗ Ογιδί, ἔμοτα σα ὕνγο 66]6- 
Ὀγαύθα ῥΒΙ]ΟΒΟΡὮΪΟΆΙ δηα αἰ ΥἹΠ1Υ ΒΟΠΟΟΪ8 διροηρ (μ6 “6718, ἰμαὺ οὗ 
ΘΟΒΔΙΏμ αὶ δη ἐμαί οὗἩ Η1116]1. Οπ 186 αυδδίϊοη οὗἉ ἀΐνοξοο, {πμ6 βοϊμοοὶ 
οὗ Θοδβιδιίηγηαὶ τηδιηἰαιηθά (πα ΠΟ τηδη οου]ὰ ἸΟρΆΠΥ Ρὰῦ ΔΌΔΥ 18 
18 οχοορύ [ὉΣ δα. οτΥ : (86 βοῇοοὶ οὗ Η}116], οὐ {6 ΘΟΠΊΓΑΓΥ, 
ΔΙ]ονγοα οὗ αἴνοτοθ Ὁ απν οϑυδα (τοι Πουΐ, χχῖν. 1.) ὅσῃ ᾿ξ 186 
1 Τουπα πο νου ἴῃ (6 6γ68 οὗ Βοὺ ΒυΒΌ8Πα,.---- 1 ΟἾΒΟΥ γοτά, ἱξ 
ἮὮΘ ΒΑῪ ΔΩΥ͂ ΜΟΙΏΔΗ ὙΠῸ Ρ]Θαβοα δῖμπὶ Ὀοίίοσ. ΤΒ6 γῥγδοίΐοο οὗ (86 
6 νγ78 ΒΘΘΙῺΒ [0 δύο βῸΠ6 ΜΠ {π6 θο8ο0] οὗ Η1116]1. ΤῆυΒβ πὸ τοδᾶ 
(πη Εοο]υΒ. χχαν. 26.), ““ 1 βῃ6 ργὸ ποῦ 88 ἔβοὰ που]άϑύ μαννα μοσ, σαυΐ 
ΒοΣ οὔ᾽ ἴτοιῃ ΠΥ ἤδβῃ; σῖγα ΠΟΥ ἃ 0}}] οὐὗἩἨ αἀΐνοτοθ δῃὰ ]οὲ μδὺ ρὸ; 
ΔΗ ἴῃ ΘΟΠΙΌΥΤΩΪΓῪ τ Γἢ {18 ἀοοίγπο, ὁ“ ΟΒΘρἢτ83, τμῸ γγὰ8 ἃ ῬΔΥΊΒ6Θ, 
το ἰδίθβ δαὶ 6 τορυάϊαἰοα μ͵8 τ γμὸ πδα Βοτμα πὰ {γα Ομ] γθη, 
Ὀδοδυβθ 6 νγχαϑ ποὺ ρΡ]6αβ6α τῖῦ ΠΟΥ ΠΛΔΏΠΘΓΒ ΟΥ̓ ΡΘΠΔΥΪΟΊΣ. 

4, ἘΘΣίμοσ, ἰμ6 Υ ̓πἰογργοιβα οογίδίη οὗ {π6 Μοββϑῖο 1αν}8 πιοβὺ 1106 Γ- 
Αγ, δῃα ἀϊδιογίοθα {6 τηθδηΐησ 80 88 ἴο νου ὑπο ὶν ΟΥ ῬΒῚ]οθ0- 
ῬὮ10Ά] ϑγβίθῃ. Τδυβ, (86 ἰανν οὗἩ ἰονὶπρ {ΠΣ ποῖρῃ θοῦ, (ΠΟΥ 6Χ- 
Ρουπαρα βο ον οὗ {86 ἸΪονα οὗ {μοὶν ἔγτιθηάβ, {πᾶ 18, οὗ {86 σγ8ο]6 
“ΘΒ ΤΔΘΘ ; 811 ΟἾΒΟΣ ῬΘΥΒΘῺΒ Ὀοΐηρ ΘΟμβιἀογοα Ὀγ {μ6πὶ 88 παΐυγαὶ 
Θῃθτῖ68 (Δίαιί. ν. 48. οΘοτωραγϑα νι ΓΚ χ. 81---88.), σβόῖὰ {86 Ὺ 
ὙΟΙΟ [ἢ ΠΟ Τοβροοῖ θουπά ἰο δββὶδβί. Ὦγ, Γἰρσῃύξοοι [185 οἱὐδα 8 βίγ- 
Ἰηὴρ 1] υδισαϊοη ΟΥ̓ {μ18 ραδβαρθ ἤοτῃα Μαδϊπηοηϊάθβὃ Απ οδίδ, ἴῃ 
ΜΓ ΒΊΟΝ [η6 πδῖὰς οὗ αοα νὰϑ8 πού ἀἰβυ πο] βρϑοιβοά, {μον ἰδυρῦ τγα8 
ποὺ ὈΙπάϊηρ (Μαίί. ν. 88.), τηδϊη δι πιηρ' ὑπαῦ ἃ ταδη ταϊσῃῦ ΟΥ ἢ ΒΎΤΘΑΣ 
ὙΠ Π1Β 1108, δὰ αὖ (86 δδπ6 τηοπηθῃῦ ΔῃΠῸ] 10 1 [18 ποαγὺΪ 
ΤΊ σοσοιῖγ αἀἸά [Π6Υ υπάογβίαπα [86 οομητηδπηα οὗ οὐβθγνυϊηρ [Π6 880- 
Ὀαϊμ- αν, {μαὺ (μογ δοοουπίοα 16 ἀπίανγία! ἴο ῥἴυοκ δαγβ οὗὁὨ οοσῃ, 
δα 864] {86 βῖοΚ, ὅζο, (αι. χὶ!, 1. δέ δεφ. ; Τα ΥἱἹἱ. 6. ὁ δεᾳ., χὶῖν. 
1, δὲ 8.4ᾳ.) ὙΒοβθ παίυγαὶ ἰανσα Ὑ Βιο ΜΟοΒ68Β ἀϊα ποὺ βαποίϊοῃ ὮὈΥ ΒΥ 

. 8560 Βοῃι, ἷ.---χὶ Φοδορδπδ, Απὶ. Φυὰ, 110. χνὶ!, ο. 2. δ 4. 106 Β6]}. Φυὰ. 110. ἰἷ. 6. 8. 
ὃ 4. Δαδιίίη. Τέλος. σαπὶ ΤΥγρῆου, ΡΕσκο ΑΡοίδ. 

3 ΤΑ οὗ Βἰπιβοὶῦ, ἃ 76. Οτοιίαβ, Οδἰπιοῖ, Ὁγϑ. Τὐρῃείοοι, ὙΤΗΣΌγ, θοδαγρο, δπὰ Α. 
ΟἸδσκο (ου Μαΐί. νυ. 80. εἰ δόᾳ. δὰ Μαῖὶ. χὶχ. 8. δὲ 664.) ἢανο δἱἱ ρίνϑη 1 δι τ οη8 οὗ [86 
Ζεονίδη ἀοοίχίμς οὗ ἀΐγοζοθ ἤοπι σταυθ]ηἶσαὶ νει οσθ. 8.66 4180 361. π 8 ὍΧΟΣ ΗἨοῦὑταϊοα, 
ἮΡ. 1]. ς. 32. (Ορ. ἴομι. ἰΪ. οο], 782---786.) : 

8.“4Α 70 8068 8 (ἰθῃι116 [8]] ἱπῖο ἐπ6 868, ἰδὲ Ὠἷπι ὮΥ̓͂ ΠΟ ΤΩΘΔΠΒ 1 τη ουὖἱὐ ; ἴοσ 1 18 
πυϊτέοη, " Τ΄οι δλαῖϊξ ποί γίδε τὦρ αραϊπϑδὶ ἰδ6 διοοά 97 ἐᾷν πείσήδοιγ.᾽ Βαϊ [μ18 16 ΝῸΤ (ὮΥ 
ποθοῦν," ὙοεΚα, νοὶ], 1ἷ. ἢ. 152. . 
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ῬΘΏΔΙΟΥ (Π6Υ δοοουπίοα διηλοπρ' [μ6 ρα Γ σοτητδη τηθηΐβ, ΠΥ ΟΥΪΟυ ἴο 
[86 ΘΘΓΘΠΊΟΠΪΑΙ ἰανγβ, Ὑ]Οἢ (μον ῥγοΐοσσθα ὅο 1Π6 ἔοστλθσ, 88 θοΐῃρ; 
{Π6 νγοΙρ 6 τηλίζουβ οὗ τῃ6 αν (Μαζί. ν. 19., χυ. 4., χχῖῖ, 23.), ἴοὸ 
{Π6 ἰοίαὶ παρ]θοῖ οἵ ποσὸν δπὰ αἰ γ. Ηδηοοα {ΒΠ6Υ δοοοπηΐθᾷ οαπ86- 
686. ΔΏΡΘΙ 8Πα ΠΡΌ, ἀ681068 Δ8 {Ὁ1Η68 οὗ 0 τηοιηθπύ (Μαίϊ(. νυ. 31, 
22. 27---80.); ΓΠΘΥ͂ ΘΟΙρΑΒΕΘα 86 πα ἰδμα ἴο πλϑὶζα ργοβοϊ γίθβ᾽ ἰὸ 
1Π6 ἐν 18} το] ρίοη ἔγοσῃ ἀιηοπρ [μ6 (ΘΜ 61168, {παῖ ὑΠ6Ὺ ταϊσὐ γι]6 ον ον 
{Π6 1} ΘΟΠΘΟΙΘΠΟΘΒ 8Π4 τ 68] ἢ : πα {Π686 ῥγοόβοὶ υίθβ, {ΒπτουρὮ ἐπα 1η- 
ἤσπδποα οὗ {πὸὶν οὑπὶ βΒοδῃαδίουβ ΘΧΘΠῚΡ168 ΔΠα Ομαγδοίοσβ, (Π 6 Ὁ Βο0ῃ γθῃ- 
ἀογθα πῆοσὸ ρῥγοῆϊραΐε δπα δραπάομποα ἤδη ονοῦ {6 Ὺ σσοσο Ὀοίοσο {Π6 }Γ 
οθῃγθγσβίοη. ( Μας. χχῖ. 16.) ἘἘδύθθηιηρ ἐθιηρογα] ΒΔΡΡΊη688 8πά 
ΤΊΟΒ68 88 [ἢ6 Πιρμιοβϑὲ σοοῦ, {θυ Βογρ]οα ποῦ ἴο δοουχαμ]αίθ τ θα ἢ 
ὈΥ ΘΥΘΟΙΥ͂ ΠΔ6Δ}8, ἰορᾺ] οΥ 1Πορὰ] (Μαίί. ν. 1--- 12., χχῖ, 4.; Τὺ Κα 
'ΣΥΪ. 14. ; «΄Δ1168 11. 1----8.); να]η πα διμὈι οι οὗἨ ρορυϊλῦ Δρρίϑιιβα, 
(μον οἴἴϊεγθα ὰρ Ἰοηρ' ὈΓΔΥΘΙΒ2 ἴῃ Ρυ 110 ρ΄δοοβ, θαῦ ποῦ ψιβουΐ ἃ 56}- 
ΒΌΡΠΟΙΘΠΟΥ οὗὨ {μ6ὶῦ οσσὴ ΒΟ] 1688 (Ναί. νἱ. 2---ὅ. ; Τῦϊκα χυῖ!. 11.); 
ὉΠΟΘΙ ἃ ΒΑ ΒΟΌΣ ΟΙΪΟΙΒ ἈΡΡΘΆΓΔΠΟΘ οὗ γοϑρϑοὺ [0 {6 τηθιλοτ οΒ οὗ {Ππ6 
Ῥγορμοίβ ἤοπ {Π 6} δηοθϑίουβ δα βἰβιη, [Π6Υ̓ σοραῖγθα δπα Ὀϑδυίῖ- 
Βεα {ποῖῦ βορυϊοῖγοβ (Μαί, χχη!. 29.}; δῃα βοὴ νγὰ8 {ποῖ 1ά46α οὗ 
{Ππ 1 οὐνπὶ βϑηοῦ υ, (μαὺ {πο γ ὑπουριῦ ὑΠποηλβοῖγθ ἀ 6] 1 ἐμὸν Ὀαΐ 
Τουσμοά ΟΥ̓ ΘΟΠνΘΥΒοα ὙΥ10ἢ δίηπογδ, {πᾶῦ 18, τι ΡᾺ]]Ο8Ὼ8Β οὐ ἰδχ- 
βδίΠΟΓΟΥΒ, Δηα ΡΘΥΒΟῺΒ οὗ ἰοοβα δῃὰ Ἰγγθριϊαν ᾿ἶνοϑ. (101κ6 νἱ, 39., 
ΧΥ. 1. σὲ 864.) : 

Βαϊ, ΔΡονα 811} {ποὶς οἴμοσ ἰθπθίβ, {π6 ῬΠΑΓΊθ6 68 Ὅγο ΓΘ ΘΟμΒρΙ σποὰΒ 
ἴον {ΠΟῚΣ Ταν υθΒ[14] οὔβογναποα οὗ {πὸ ἰγδαι ]οη8 οὐ ἄθογθθβ οὗ (88 
6Ιάοσβ. ΤΏ ββα ὑγδαϊοηβ, {Π6 Υ Ῥγοίθπαρα, μα θθϑῃ μαηάρᾶ ἀόνῃ ἔτΌτὰ 
Μοββεβ ἱπγουρῇ ΘΥΘΓῪ ροποΥδοη, Ὀυΐ ΟΥῈ ποῦ οοτηγηι {64 ἰο υτὶῦ- 
ἵπρ᾽ ; δηα [ΠΟῪ ὙὙΕ6͵Θ ποῖ ΠΊΘΤΘΙΥ ΘΟΠΒΙΔΘΥΘα 88 οὗ 6408] δου μου πὰ ἢ 
{Π6 ἀϊνίηθ ανν, Βαῦ ἀνθ Ῥγϑίδγα]ο ἴο 10. “« ΤὴΘ6 ψόογαβ οὔ (6 ϑουθθβ, 
Βα: {Π6 νυ, ““δγὸ Ἰονοῖν δῦονϑ 186 ψογὰβ οὗ {86 ἰαν ; ἴουῦ {πη6 ποτὰβ οὗ 
[86 αν ἃγὸ ψοῖρ Υ δηα Ἰρμῖ, θα  {Π6 ττογὰβ οὗἉ {16 βου θθβ ἃΓ6 ΑἹ, 
νι ορίγ.5 Αὐλοηρ (Π86 γα! οπΒ {ππ8 Βαπου πο μ]οιβ νυ ορβογνθα Ὁγ 
ἴπΠ6 ῬΒΑΥΙΒΘΘΒ, γ76 ΤΩΔῪ ὈΥΙΘΗ͂Υ πούϊοα [Π6 [ὉΠ] ἱηρ: --- 1. Τὴ τοαδλϊΐησ 
9} απ ἊΡ ὕο {86 Ὑτϊδὺ Ὀφίογο δπὰ δῇθν παραὶ ( Μαίΐ, χυ. 2. ; Ματκ 
γἹ, 83.), τ ΒΊΟΝ. ὙΠ6Υ ἀσοοπηίρα ποῦ ΤΩΘΓΘΙΥ ἃ Το]]ρΊουβ ἀαΐγ, Βαϊ οοπεῖ- 
ἀογοα 108 ΟγΑἸΒΒΊοη 88 ἃ οΥἼΠπ16 ΘΑῸΔ] [0 ἔΟΓΒΙΟ 0, απ Ραμ ἰβῃ 8 }}6 ὈῪ 
ΟΧΘΟΙΩΤ Ὁ Ὠ]ΟαΙοη., 2. ΤῊ ρεγίποαίίοι οὗ [π6 οὰρ8, σγββββὶβ, δηά 

δ Δαβεὶπ Ματίυν ὈΘΑΤΒ τ Π 685 τὸ [86 ἰηψοίογαίθ τη Δ] ΡΥ ΟΥ̓ {Π6 ῥγοβοῖγίοθ οὗ ἴπ6 ῬΠᾶδ- 
Υἶθ668 Βραίηδί [80 πᾶτμο οὗ ΟἸτἶβί, δὲ [89 Ὀαρσίὶπηΐηρ οὗ τῇ βοοοηᾷ οοπέτισγ. “ ὕουτ ῥγοβο- 
Ἰγίθ8,᾽" ΒΔΥ5 ἢ6 ἴο Ῥδο ἴπ6 ὅοῖν (Ρ. 850.), κ᾿ ποῦ ΟὨΪΥ ἀο ποῖ Ὀοϊΐενο ἰη ΓΟ γίσδι, Ὀαὶ Ὀ[45- 
ῬΒδπιθ ᾿ἷ8 πδηλ6 ὙΠῈ} ἐισογοία πιοτα υἱγωΐοπος ἰλαπ ψοιιγϑοῖσοβ. ΤΉΘΥ δτῸ σεδαγ ἴὸ δῃοιν ἐμοῖσ 
το Δ] ]Ἰοἷου 8 268] διζαϊηβὶ υ8; δηᾶ, ἴο ΟὈϊδίη τηοσὶϊ ἴῃ ὙΟΌΓ ΟΥ̓́ΘΒ, ὙΥΪΔἢ ἴ0 18 ΤΟΡΓΟΘΟΣ, δπὰ 
ἰογηηθηΐ, δηὰ ἀθϑίῃ, ὅθ ἔπγμοῦ Ὁγ. ᾿τοδη 8 Ῥαρδηΐβιῃη δπὰ ΟἸσἰβυ ΔΉ σομιραχοῖ, 
ῬΡ. 2] ---28, 

Ὁ ΒαοδοΥ, ΔΗ͂Τ ἃ ὙΟΥῪ δηοίθης ἩΘΌΓΟΥ τηβηθθοσὶρί ταδὶ, μδ8 σίνθη δ Ἰορ δὰ ουγίουβ 
ΕΡΘΟ 6 Οὗ [π6 “ νδὶῃ τ ρου 018 ἢ υϑοα ὈΥ 116 ῬΠΑΓθθ68. ὅθ ἢ18 Απεϊφυϊίαιοβ Β΄Ό]1. 80 
ὃχ Νονο Τεϑιδπιθηϊο βοϊθοίϑ, ΡὉ. 340---244, Ὑ᾽]ΘΙθοεΥρ, 1729. 410. 

3. Φογαβα)οπὶ Βουδοδοιῆ, [0]. 8. 2. 88 οἰϊθοαὰ Ὀγ 1)γ. Τὐἰρ!μεοοῦ ἴῃ δῖ8 Ηοτα Ηοργαϊοθθ οὐ 
Μαῖιῖ. χυ. Το νῃοΐβ οὗ πὶ Ηθῦτονν δπὰ Ταϊπιπάϊοα] Εὐχοτοϊ δίιϊοπβ οὐ 1πδὲὴ ΟὨΒρίοΥ 8 
Β ΠΖΌΪΑΥΙΥ Ἰηβίγαοῦνο. ΤῊ σοἸ]οςιίοη οὐἉ ἰῆδδε ἰγβά τομβ, ὈῪ το 116 δον πιδὰθ τπ6 
αιν οὗ Θοἄ οἵ δοπο οϑοῦ, ἰ8 ἰοστηθά ἴἢ6 Τα ἃ. Οπ {πὸ τταἀὶτὶοη 8 οὗἩἨἁ Τὸ πιοάσγη εν 8 
(τοὶ 1Ππείγϑξα ὙΘΥΥ͂ ΤΉΔΗΥ ῬδΒδαρῸ8 οὗ 16 Νὸν Τεβίδι)οθη!), (0 ΤοΒ ΟΣ ΤΏΔΥ οοηδβοϊ: ΜΓ. 
ΑἸ]οηΒ Μοάοσγη Ψυἀπΐδπι, οἰ Ρ. Υἱϊ!, ἴο χν. ρὑῃ. 140---280. 
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οΟυ 68 π864 αὖ {Π6}Ὶ τλ6 818 ὈΥ ΔΌΪαὐϊοπ8 ΟΥ τγδβΐηρβ (ΜαΥῖς υἱῖ. 4.) 
ἴου νι οἢ, ῬΌΣΡΟΒΘ {π6 δὶ. ἰαῦρα νγδίι-Ῥοίβ το οποα Ὀγ δ, ΦοΒη 
(. 6.) ψογο ἀθβθποα, Βυΐ {μ686 Δ] αὐοη8 ἄγ ποὺ ἴο Ὀ6 οοπίουηαοα 
αι (ο86 βυταθο 1104] ὙγΑΒΒΙΠΡΒ τηθηςοηθα ἴῃ Ῥβαὶ. χχνὶ. 6. δπᾶ 
Μαίι. χχν, 24, 8. ΤΠΘΙΓ ρισιοζιϊ οι ραψηιοπέ 0 ἐἰέι68 (ἰΘτᾺΡ]6-οἱοσ- 
1268), 6Υ6 1 οὗ [Π6 τηοδὺ ὑγΠΕἔλϊηρ {π]πρ. ([μΚ6 χνῆ!, 12.; Μαῖιί, χχϑ. 
28.) 4. Τ7λεῖγ ισεαγΐπρ ὄγοαάον ρῃψίαοίογίε5 απα ἰαῦοο7 ἤγΐπσες ἴο {ΒΘ 

οῃΐβ ἔμδῃ {86 τοϑῦ οὔ {86 ἐοννϑ. (Μαιί. χχὶ!, 6.) Ηρ, ψῆο ΟΥΘ 
δ ΡἈΥ]ΔΟίΘΡΥ δηα ἢ18 ἔγιηρα οὗ {86 Ἰαγρεβί 81Ζ6, νγχαὰϑ γσορυϊθα ἰοὸ Β6 
186 τηοϑὺ ἀονοῦί. ὅ. Τ᾽ λοὶ» ζαδέϊπφ ἐισὲσο ἃ τοοεῖ ἡ στοαῦ ΔρΡρθΆγαμ 66 
οὗ δυδβίοσυ (μυ1κὸ χυῖ!. 12.: Μϑίι. νἱ. 16.); ὕπ8 σοηνογθπρ (μα 
Θχθσοῖβα ᾿ἰηΐο σοὶ ρῖοη, ΜΓ ΠΙΟΪ 18 ΟὨΪΥ ἃ Π6ΙΡ ὑονγαγαβ {Π6 ρουουτωδηοθ 
οὔ 118 βα!] ]ονϑα ἀυ685. Τμα “6188 ἄδγϑ οὗ ἰαϑίϊπρ τ γα {Π6 βθοομᾶ 
δα Π| ἄδγβ οὗὨ {16 ν86Κ, νὰ θὰ ν ΜΠ ΟἿ Μοπάδυβ δμϑὰ 
ΤὨυγθάδΥ58 : οα ὁη6 οὗ ἴπο86 ἄδυβ {δ 6 0 οοτημλθτηοσγα θα Μόοβοβ ροΐηρ' 
ὮΡ ἴο {86 πιουηῦ ἰο τϑοϑῖγθ {π6 ἰανν, ψ]]οἢ, δοοογαϊηρ το {μοὶν ἐγδά!- 
{1018, 88 Οἡ {π6 ΒΕ ἀΔΥ, οὐ ΤΒΌΓΒΟΔΥ ; ἀπα οἡ {86 ΟΥΠΟΣ 18 ἀδβοοπὶ 
δίθου Β6 δα σϑοοϊνθα {86 ὑνχο {80168, ΠΟ ΠΟΥ βαρροβοά ἰο μαγθ 
θδθῃ οἱ {{Π| Βϑοοπα ἄδγ, ΟΥ Μομπάδυ. 

ὙΕΙ͂ ΠΠΡΠΗΠΕ εἴϊδοίβ αγὸ τοϊδίθα δοῃοθσηῖηρ (6 που βοδοηΒβ οὗ 
186 ῬΒασίβθοθ, δπα (Π6᾽ διαιδίο 168 ῬΥδοῦ Βα Ὀγ ϑοχηθ οὗ ἔμθῖὰ πῃ οσᾶοε 
ἴο Ῥγδδοσνθ {86 ρυσΥ οὗ ἴΠ6 Ῥοᾶγ. ϑομπιθῦπηθθ [ΠΘῪ ἱπηροβοα [Π686 
ἀπρόνι ΘΧΘΙΟΪΒΕΒ ἴον ἔθου, οἷσι, ΟΥ Οὐ ἢ ὕθῃ υθδγ8, θθίοσ (Π6Υ τηδγυϊοί, 

ΕΥ̓͂ ἀορτγίνοα {ποιηβοῖνθθ δἰπλοδ Θῃ γ ον οὗὨ β]6θρ, ἰϑβδύ [μ6ὺ βῃου]ὰ 
Ἰημγοϊ υ ΑΥ]Υ Ὀδοοτηθ ὑπ οΐθϑῃ οσ ρο]] θα ἀπιγηρ' δΙθορ. ϑοιηδ οὔ {ῃθ τὰ 
8Γ6 Βαϊ ἴο δαγο β]θρῦ ΟἹ. ΠΑΥΤΟῪ ὈΙΔΉΪΚΒ, ποῦ τλοσθ [μΔ} ὑπγοῖνο ΠΏρΡΘΓΒ 
Ὀτοβά; ἴῃ οσάοσχ ἰδ, 16 (6 Υ βῃου !ᾶ β166ρ ἴοο βουμπάϊν, {Π6Ὺ ταῖρι [8] 
ὌΡΟΙ 186 στουπᾶ δπα δυο ὕο ῬΥΆΥοσ. ΟἸΥΠΘΙΒ βἰθρὺ οἱ Β1}8}} δὰ 

Ροϊηϊοα βίομθβ, δῃὰ θυύθῖ Οἡ ὑπο γΉ8, ἴῃ ΟΥΘΓΡ {π8ὺ πον πρὐ θ6 
ἸΑ1 4 ὍΠΟΥ ἃ Κιπα οἵ πϑοθβϑιυ ἴο θ6 ΔΙΝΤΑΥ͂Β αυγαῖζθ ΑΜ, ΒΟΎΘΥΟΥ, 
ΠΟΩΘ Οὗ [686 δυβίογ 168 ΓΘ ἰΘΡΆΠΥ Θοτητηδηαθα, ἀπά 88 (μ6 ΡΒ ΔΥΊΒ6 Βα 
ψ ΧΟ ποὺ Ὀθουμπα ἴο ῥὈγϑοίίβθ ὑπθσὰ ὈΥ͂ ΔΗΥ Δ ΟΥ̓ ΟΥΒΟΥ ΟὈ]ραίίοπ, Θδοὶ 
ΒΟΘΙΔΒ (0 δαγο [0] ονγοα ἢϊ8 οσῇ ᾿πο  παοη δηα (Π6 ἰπηρ]βα ΟΥἩ Δγάου" 
οἵ 19 ἀουοίῖοη. Τμὸ ΤΑ] 8 τ ΠΟ η. βονθῃ βοχίβ οὗ Ῥβασίβθοϑ, ὑνγὸ 
οὗ τοῖα ἈΡΡΘΑΡ ἰο Ὀ6 Δ] υἀδα ἴο, Ἰβουρῃ ποῦ βρϑοι θα ὈΥ̓͂ πδιηθ, ἴῃ 
{86 Νὸν Τοβίδιηθηίΐ, ν1Ζ. 1. Τμ6 Θμθομοιαῖθ ῬΏΔΓΊΒ6Θ6Β, ΟΥὨ {Ππ086 γῆ0 
δπίογοα δύο {π6 βοοῦ ΟὨΪΥ ἴτομλ ταῖν 68 οὗἉ ραὶῃ ; 78 88 [86 ΘΠ ΟΠ οια- 
1ϊο8 βαβεγθα ἐποιηβοῖνοθ ἰο θ6 οἰγουμηοϊβόα, ΤῊ18 ογᾶϑὺ οὗ ῬΏΔγΙβ668 
18 ταοϑῦ ΡΥΟΌΔΟΪΥ Δ1υἀ θα ἴο ἴῃ Μαίί. χχὶι!. ὅ.14. Απά, 2. ΤῊ ῬΒατῖ- 
Β668 ὙΠΟ βδ]4, ““ 1,οὖ τὴβδ ΚΠΟῪ Μ8ϑΐ ΤΩΥ ἀπἰΥ 8, ἀπά 1 ν1}} αὁ 11.᾿.--- 
“1 δαγα ἄοῃθ Υ ἀυΐγ, ὑμαῦ [Π6 ΘΟΙαχηΒ Πα τὺ 6 ρογίοστηθα δοοοτά- 
1ὴρ ἴο 1, ΟΥ̓ {818 βοτῦ [ῃ6 γοιηρ' τηδη ἴῃ [Π6 (ἀοβρθὶ ἈρΡθ 818 ο Βαᾶνθ 
ὈθΘῃ, ΠΟ οδπι6 ἴο «6808 ΟΝ γιϑί, βαγίηρ ““ Οὐοά πιαϑίεν, ΉΑΥ ΘΟΟΡ 
ΤΉΙΝΟΒ ΒΗΑΙῚ, 1 ΡΟ, παῦ 1 τὴν ἢαγνθ δἴδυγῃαὶ {763 δῃὰ σᾶῖο δἱ 
Ἰοηρτῃ τορ]Ἰοα, ---- Ατι1, ἐΐό86 λαυο ἴ ἀδρὲ (οΥ, οὔδετυεα) ὕγοηι τὶν γομέῇ, 
μρ. (Μαι, χῖχ. 16. 20.) 

: Ἐρὶρδβαπίυβ, Ηοσοβ. Ὁ. 16. 
3 Φαϊιδοίοιῃ Τα, Βογδομοῖι, [0]. 18. 2, βοίδῃ, [0]. 320. 8. ΒΟΥ ]ο ἰδ ΓΤ αἰπηπὰᾶ, 

᾿᾿ 32. 8. Ὡγχ. [Δαμείοοι πδ8 ἰγαπβία θα [ἢ0 ΘΠΓΘ Ῥαβϑαοθ ἰῃ 18 Ηοχο ΗἩΘΌγαϊοθο οὐ Μαίί. 
Ἷ, 7. 
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ὙΥῈ 411 (μον ῥγούθηβίομβ ἰο ρἱοίγ, (86 ῬΒΑΥΒ6 68 δαζογίαϊποα ἐπ6 
τηοϑὺ βονογοῖρῃ οοπίθμμηρῦ [ὉΓ ὑπ6 ῬΘΟρΡΪΟ; Ψ ΒΟ, Ὀαΐπρ' Ἰσπογδηΐ οὗ {86 
Ἶανσ, ὑΠ6Ὺ ρῬγοπουμοθα (0 Ὀ6 δοουγβοα, (9 0Βη υἱῖ. 49.)ὺ [Ὁ 15 ὑπαπο8- 
(ἸομΆ 016, 85 Μοβμοῖτα [88 νγ6}} γιμαγκοα, ὑπαὺ {μ6 τϑ]ρίοη οὗὨ {86 
ῬΠΑΥΒ6 68 τγ88, [ῸΓ {Ππ6 τηοβῦ Ῥασί, ἐου πα θα 1 σοπδυϊητηδία ΠΥΡΟΟΓΣΊΒΥ ; 
διά {παΐ, ἴῃ ροποσαὶ, (ΠΟΥ Ὑ6γ6 [Π6 βανβθ οὗἨ ΘΥθΥῪ υἹοϊουβ ἀρροίϊο, 
Ῥγουᾷ, Ἀστοραηῦ, δηα ΔνΔΥΙΟΙΟΌ8, ΘΟΠΒΌΪ Πρ ΟὨΪῪ (δ6 στα βοδοι οὗ 
πο ῖγ Ἰυιϑί8, ανθῃ αὖ [Π6 ν ΥῪ τοτηθηΐ θη ΠΟῪ ργοΐοββοα {μοιηβοῖνοθ 
ἴο Β6 δηραροά ἴῃ {6 βουύυΐοθ οὐ ὑποὶγ Μδϊοσ, Τμδβα οἀϊουδβ ἔδαΐαγοθ 
ἴῃ {Π6 οΠαγϑοίου οὗ 1π6 ῬΠΔΥΙΒ6 68. οδυβοα {Πθπλ 0 Ὀ6 ΤΟρΡΓΟΒομαρα ὈΥ 
ΟἿΣ ϑανιουσ πα {Π6 αἰχηοδβὺ βου υΥ, ΘΥΘ ἢ τροσο ἔθδη 6 σορυκοα 
1Π6 Θαάάμοθοθ: τῆο, δἰ πουρῇ (ΠΟΥ Πδα ἀοραγίοα Ὑ]ΔΘΙΥ ἔγοτα {86 
δομυΐηο ὈΥΙΠΟΙΡΙ 68. οὗ το] ρίοπ, γοὺ α1α ποῦ" Ἰπροβθ οὨ τηϑηκιπα ὈΥ͂ 
Ῥγοίθῃθα βδηοίγ, οὐ ἀονοῦθ {μθτάβοῖνοβ χὰ Ἰηβα 18.016 ρσ Θά! π 688 ἴο 
186 δοαυϊδιίοη οὗ ΒΟΠΟὺΥΒ δηα τἰοθθβὶ “41 [86 ῬΠανβθθθ, ΒΟ ΘΥΘΊ, 
Ὑγ6ΓῈ ποῦ οὗἉ (818 ἀδβοτὶρίϊοθ. ΝΊοοάθμαβ ἀρρθᾶσβ 0 βᾶνθ Ὀθθῃ ἃ τιδῃ 
οὗ στοδί ῬΧΥΟΌΣΥ δηα ΡΙΟΪΥ : Δπηα {ΠπΠ6 βϑῃη8 ομαγδοίοσ 18 ΒΡΡΙΙΟΔΌ16 ἴοὸ 
ἀβϑιγδ]19 1. [1 540] ροσβοουαΐθα {86 ομυσοῦ οὗ ΟἸμσιβί, μα αἰὰ 1 ουὖ οὗ 
8. ὈΠ Πα Ζ68]: Ὀιυΐ, ποΐ ο ᾿Ἰηβὶϑὺ οὐ {π6 ὑδβ του ὙΠ Ὡ1ΟὮ 6 ὈθΑΓΒ οὗ 
Ἀτη861}, 10 18 ουἹαθπῦ, ἴγομι {Π6 Θχ ΓΔ ΟΣ ἸΠΔΤῪ ἴδνουσ οὗ (ἀοά ἰονγαγαβ 
τη, (δα Β6 νγχ88 ποί ἰαηἰθα τ} (Π6 ΟΥΠΟΙ γ᾽ 68 σοιητηο ἴο {Π6 βοΐ 
οὗ τῃ6 Ῥμαγίβοοθ, ΥΥ̓μδαῦ 6 βᾶγβ οὗ 10, ὑπαὺ 1ὖ νγγαβ {π6 βἰγιοίοδί οἵ 81], 
σδηῃποῦ δα πιῦ οὗὨ Δηγ οΟὐμοῦ (Πδη ἃ ἔδνυοῦγδὉ]6 οοπβίγαοίιομ, 3 

11. Το βοοῦ οὗ {π6 ΒΑ ΟΕΕΒ 18 ὈΥ̓͂ Βοτη6 ττιῦοσβ ΘΟΠΒΙ ἀΘΥΘα 88 
{86 τηοϑὺ αποϊοηΐ οὗὨ {π6 «618 βϑοίβ; ὑποῦρἢ ΟἴμοΥΒ ἤᾶνθ Βαρροβθα 
18δὲ (η6 βαάδάμποροβ δηὰ Ῥασβθο8 συδάι!}}ν συον ἊΡ ἰοροίποτ. ΤῊ18 
βοοῦ ἀθυῖνοβ 118 δρρϑὶ ] ομ ἔγοτα ὅ'δαοῖκ, οὐ Ζϑᾶοκ, {Ππ6 ἀ1861016 δπὰ 
ΒΌΘΟΘΒΒΟΥ ΟἹ ΑἸ σοπιιβ ϑοοθθοιδβ, ΨΠῸ ᾿ϊνϑα ἀρονο ὕνψο πυπάτοα (ὈΓΥ. 
ῬΥΘΔῸΧΣ 58 γ8 ὕνγο πυπαγοα δηα βἰχίυ- ἢ γ66) γϑατβ Ὀθέοσο ΟΠ τϊβῦ; δᾶ 
Ὑ0 ἰαυρῦ ἩΡΊΤΌΡΗ ἴο ““Ρ6 ποῦ 88 βοσυδηΐβ, 0 νγαῖῦ ὍΡΟῚ {ΠΣ 
Ταδδίου [ῸΓ [86 Βαῖκα οἵ τουσασαά, Ὀυΐ ἴο Ὀ6 πὸ βουυδηΐβ ψηὸ νγαὶῦ ὍΡΟΣ 
1Π6}} τρδδίδυ, ποὺ ἔὼυ {86 βαϊζκα οὗ τονψαγὰ ;" Ὀαΐ (μαῦ (Π6 ὺ ββου]ά Ἰοΐ 
186 ἴδαγ οὗ {86 Τιογὰ θ6 ἴῃ ὑμοῖὰ.ὃ [9080]6 ἴο ΘΟΙρΡΓΟΘΠα ἃ ἀοοίγῃ6 
80 ΒρΙ γα], Ζϑδαοκ ἀοαυορά ἤτοι 1ὺ {π6 ᾿πἴδσοποθ ἤναι ΠΟΙ͂ΒοΣ τονγαγα 
ΟΡ ῬΌΠΙΒΏμηΘπί 18 0 Ὀ6 Θχρθοίθα 1 ἃ ἔυΐυγο 116. Το (ΟἸ]οσιην 
ΔΓΘ [86 ὈΓΏΟΙΡΑΙ ὕδποίβ οὔ {πΠ6 Θδάάιοθοβ: ---- 

1. Τλαὲ ἐλογε ἐδ πὸ γοβιγγθοίίοπ, ποῖον ἀπρεῖ πον 9ρίτῖὲ (Μαῖι. 
ΧΧΙΙ, 28.; Αοἱἷβ ΧΧῆ!, 8.), δπᾶ {μα {μ6 βοὰ] οὗ τηδῃ ρογῖβηθβ ἰοροῖμοῦ 
ψῖ (86 Ὀοάγ." 

᾿ Μοββοΐπι 8 Οὐτωτ θη αγ68 οὐ ἰδ6 ΑΒαἱγ8 οὗἩ ΟΕ ΓΙ δ Δη8, νο], ἱ, Ρ. 88. 
3 ΒοδυΒΟῦΌΓΟ᾽Β δπὰ 1 Ἐπίδηϊβ [πιτοά. (Βρ. Ὑ δίβοῃ 8 Ἴτδοίδ), νοὶ. 11}. Ρ. 190. 
8 Τιριοοῦ ΒΒ ογ Ηδθθγαϊοϑο οα Μ αὶ, 111, 7. 
4 ϑοδορδυβ ἀθ Β6]]. Φαά. 110. 1, ο. 8. ἐπ πε. Απὶ, πὰ. 110. χυὶ!!. ο. 1. ὃ 4. ϑβοῖωο Ἰοδγποὰ 

τηθἢ Ὦαγνο ΟΧΡρΓοβδοα {ΠΕ ῚὉ ΒΌΓΡΥΙΒΟ, ἴθδς [6 5ϑδαἀθοροβ βῃου]ὰ ἀθηγ [86 ἀχ βίθῃςο οὗἩ δηροὶβ, 
βῖπο [ΠΟΥ δοκπον οάρεα ἔμ ἔνο ὈοΟΙΒ οἵ Μίοβϑϑ, ἱπ τς ἢ δας ἔγοαθθηξ Δ ἃ ΟΧΡΓΘ85 [26 Π- 
ΠἸΟῚ 18 τηδᾶὰο οὗ [Π6 Δρρδδγδθῃοο 8Πἃ τη ΒΓ οὗ δηρ6}8. Τὸ 118 1 15 δηβιϑογοα, ἴ[μδὶ ΤΠ6Ὺ 
θο]ονοά ποῖ 16 δῆγο]8, βΒροκθῃ οἵ ἴῃ ἴ86 ὈΟΟΚΒ οὗ Μοβοβ, ἰο ὈΘ οὗ Δὴγ ἀυναίίοη, Ὀπὲ Ἰοοκεοὰ 
οὐ [Πππὶ 88 Ὀοίηρδ ογοδῖθα ΟΠΙῪ [ῸΓ [6 Βεσνΐοθ ΠΟῪ ρογίογτηθα, δῃὰ οχίβοϊηρ πο Ἰοηρογ. 
(ατοιίυβ οἡ Μαῖΐὶ, χχὶϊ. χχὶϊ, ὅο. Τὐρμιίοοι Β οὐκ, νοἹ]. ἱΐ, ρ. 702. ὙΥΒΙΌΥ οπ Αοἰϑ 
χΧ Ϊ, 8. πὰ Μαῖϊ. χχὶ!. 28.) ἸΤθοτο δϑοῖλ ἴὸ ἤᾶγο Ὀθθῇ δογοῖίοβ ἰπ 86 εἰπηο οὔ δ πδιΐῃ 
ἀποβὰς (186 βοοοηὰ οϑηΐυγΥ), 0 δῃϊογίδ πο ἃ. εἰ πα] ορἱπίοη. (Φυδίπ. 1) 14]. σαπὶ 
Τυγρίουθ, Ρ. 858. Ὁ.) Απὰ ἱἱ ἰβ ον ἀθηΐ ἔπδὲ 1818 ποιΐοῃ τγ88 θητοσίδι θα ΟΥ̓ ΒΟΙΠ.Θ δΙΠΟΠ 
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2, Ταῦ ὑΠ0γ6 ἰβ ἢὸ ἔδίθ οσ ονϑυ-συ ] πρ' ρσουιθηοθ, Ὀαὲ {μα 411} τηθῃ 
ΘΠ͵ΟΥ {86 ταοβῦ δι ρ]6 ἔγβθάοτῃ οὗ δοϊζοῃ ; 1π οἵ μον σογά8, {86 δρϑοϊαΐθ 
Ῥονος οὗ ἀοῖπρ' οἰἴμον ροοᾶ ΟΥ 6701], δοοοσαϊηρ' ἰο ὑμεὶγ οὐ ' ὁμοῖοο ; 
ἤθη66 ΠΟΥ͂ ἼΟΙΘ ΥΘΥῪ ΒΟΥΘΙΘ Ἰαρ68.2 

8. ΤΠΘΥ͂ με] πο τοραγὰά Ἡ μδίουοσ ἴο ΔΗΥ͂ ὑγϑα ἴοι, Δα σΐηρ' δι ἸΟῪ 
ἴο {86 Ἰοιίον οὗ ϑουιρίυσο, θυ ργοίοσσιηρ (6 ἔνε Ὀοοὶβ οὗ Μοβββ ἴο 
{π6 τοδί. [ὑ μαϑ θθϑὴ δσοπ)θοίυγοα ΟΥ̓ ΒοΙη6 ἩΣΊΓΘΓΒ [μα {Π6Υ το]θοίοα 
411 [μη6 βαογοὰ Ὀοοκβ Ρυΐῦ ἰμοβα οὗ Μοόοβεβ. Βαυῦ {Π18 Βγροίαβὶβ 15 ἼΟ 
τοοῦ: ἔου, ἰπ [6 ἢγδί ρ]δοθ, (818 βοοῦ ἴοοῖκ 18 σῖβα δὖ ἃ ἅτηθ ἤθη [86 
πείθῃ ΟΆΠΟῚ δα Ὀδοη οἰοβοα ; ἂπᾶ 1 νγᾶϑ δύ 88 δ [Ὁ {π6 δαά- 
ἄυιοροβ ἴο τοδί ΒΘ ΙΓ ΟΡ ΠΪΟῚΒ Παστηοπΐδο ἢ (μ6 οἰμοσ ὈΟΟΚΒ οὗ {86 
ΟΙα Τεδβίαμηθην 48 τι (π6 ὈΟΟΚΒ οὗ Μίοβοβι ϑαοομάϊυ, μον οου!ά 
ΔΕΥ οὗ ἔπ βαδάυοοοθβ μαυθ βυβίδι θα {86 ΟἸοΘ οἵὗἁἩ Πρ -Ὀτιθδὲ, 1 ον 
Πα ἀερατγίοα ἱπ 50 ἱτηροσίαπὺ ἃ ροϊπὶ ἔτοπι {μ6 Ὀ6]16 1 οὗ 1[π6 πδίοῃ ὃ 
ΤΙ γάϊγ, δἰ πουρ οβορηυβ ἔγραυθμι τηθηϊοηδ {Π6ὶΣ γο)θοπρ' [86 
ἰγδάϊτοπβ οὗ (86 οἰ ἄογβ, γοῦ 6 ΒΟ ΘΓΘ οἤδγρθβ {Ποῖ πτ ἢ το) θοῦ ηρ, 
ΔῺΥ οὗ {π6 βδογϑὰ ὈΟΟΚΒ; δηᾶ, 88 ἢ6 γγ1αὲὰὲβ ἈἸτλΒ6 17 ἃ ῬΒΑσῖβθο, δα ἐμοῦ 
Ζρϑουβ δηϊαροηϊδβί, μ6 σου α ποῖ παν ρϑββθα ΟΥ̓ ΒΌΟΝ ἃ οὐ πὴ6 1π 
ΒΘ ποθ. [Ὁ 18 δυσῖ μον που οὗ τϑιρασκ, ἰμδὲ ΟΣ ϑανίουσ, τῆ0 80 
ΒΘΨΘΤΕΙΥ σΘμΒυγοα {86 δεδάιϊιοθοβ ἔον {μοὶγ οὐπον οοιτυρίοῃθ, 4 ποί 
δοπαδεῃ ἰἤθπὶ ΤῸΣ δα ἢ το]θοίϊοη. 

Τη ροϊπὶ οὗὁἨ πυμροτβ, (86 Βααάυσθοβ ΘΥΘ 80 ἰΠΟΟΠΒΙάΘΥΔΡ]6 βοοῦ; 
Ὀυΐ {μον παμλοσῖοδὶ ἀο ΘΙ Θ ΠΟΥ͂ γγ͵88 ΔΙΏΡΙΥ οοταροηβαιθα ὈΥ {86 αΙρΗΥ 
δηα δυλϊηθηοα οὗ [Πο86 πὸ οεαγδοθα {861} ἰαποίβ, δπα γΠ|0 ὙΤΟΓΘ ρῈΥ- 
ΒΟῺΒ οὗἁἨ [Π6 δγϑί ἀϊβποιοη. ὅδυθσαὶ οὗ ποῖ ΟΣ δανδησοθά ἰο {Π6 
ΒΡ ῥτϊοδίμβοοά. ὙΠοΥ ἀὁ ποῖ, ΠΟΥΘΥΘΙ, ΒΡΡΘΑΣ ἰο Βανα δβρὶγοῦ, 
ΘΘΠΘΙΆΪΥ, ἴο ΡυὈ]1ο οἴ οΘ8. «ΦΟΒΕΡΒῸΒ δῇῆστηβ ἰπαΐ ΘΟΆΤΟΘΙΥ ΔΗΥ Ὀυδβὶ- 
Π688 οὗ [Ππ6 δίαϊθ νγαὰβ ἰγαῃεδοίβα ὈῪ ἱῃθῖὰ; δᾶ {μαΐ, ἤθη (ΠΟῪ Ὑ6ΓΘ 
ἴπ 186 τρλρ᾽βίγαου, ΠΟΥ͂ ΡΘΏΘΓΔΙΥ σοπέοστηθα ἴο {Π6 τηθαβυγοβ οὗ {ῃ6 
ῬΒαγῖβοοβ, ἐμουρἢ ἀην Πρὶν, ἀπᾶ ουὐΐ οὗὨ ΡΌχα ποοδββιύυ ; ἔοσ οὐμϑν- 
186 {ῃ6 νου] ποὺ Βανο θθὴ οπαυγοα Ὀγ {86 τυ] αᾶο.δ 

ΠΙ. ἀὐηϑοττης 186 οτὐἱρῖπ οὗ (86 ΕἸΒΒΕΝΈΒ, γῆὸὺ ψογο {π6 {πἰνὰ 
Ῥυποῖραὶ 86οὲ οὗ (86 “ τ πὸ 18 ἃ ΘΟὨΒΙ ἀΘΓΔΌ]6 αἰ θγοηοο οὗ ορὶπίοῃ. 
ΒΥ βοπιθ ΨΥ ΘΙΒ οὗἉ ὁ 6 ἰδῇ δα αι 168 ὑΠ6Ὺ μάνα θθθη ἸΔοππεα τ ἢ 
16 ἔγαίθγ  Ὑ οὐ Αββϑιάφδηβ, ὙΠῸ δ.ὰ τωθῃ!]οηθα ἴῃ 1 Μίδοο. 1ϊ. 42, 88 
Βαληρ Ζοϑουβῖν ἀδνοίοα ἰο [π6 ἰαν ; ὙἘ116 ΟὔΠΟΣΒ ἔγδοο {πον ἀθβοθηΐ 
ἰο 6 Βδομαριΐθθ. Βαὺ {16 Ἰα ΟΣ ΓΟ 8 ζαπιῖζν οπ]γ, δηᾶ ποῦ 8 βϑοί. 
ἽΜοβὶ ῥγόρΘΌ]Υ μον ἀοτινοα {μοῦ οὐρίῃ ἴγοα Εἰργρὶ, Τ᾿ ΠΘγΘ 160 
7 6π 18 τοΐιροοβ, το θα ΓῸΓ Βοουτ τ δου [Π6 τυχάον οὗἩ (δά) ]6}, 
Ὕ6ΓΘ ἐν πύντ ΟΠ {π6 οδρίϊυυ οὗ {Π6 στϑαῦοσς ραγί οὐ {ποῖγ ὈΟάγ, 

186 Φοννα, 80 Ἰδίοῖυ 88 [06 ΘΙΊΡΘΓΟΥ πι801η1 8} 8 {ἶἰπι6 (16 Βχτ σΘΉΓΙΣΥΣ) ; [Ὁ ἴΠ6γῸ 'β ἃ ἰδ 
οἵ Ηἰα οχῖδηϊ (Νονεὶ. 146. ὁ. 2.) ΡΠ Βη6 ἃ ἀραίηδιὶ [Π066 76 γ»8, γο βῃοι]ὰ ῥγοϑῦσηθ οὐ Σ 
ἴο ἀΘΩΥ͂ [00 τοδυτγοοιίίοη δὰ Ἱπάρτηοπῆ, ΟΥ [πδὲ δηρο]8, [Π6 ὙΤΟΣΚΙΔΘΠΒΏΪΡ δη ἃ ογοδίαγοδ οὗ 
αοά, ἀϊὰ δυθοὶδι. Β΄δοοα ὁπ 86 Δοῖβ, νοὶ]. 1, ὑ. 99. 

᾿ Ψοδβορῆασβ, Απὶ, δυά. 115. χὶϊ!. ὁ. δ. 8 9. 1)9 ΒΕ]]. Δαά. 110. 1, ς. 8. ὶ 4. 
3. Απξ, δα}. 110. χν!. ο. 10. 8 6. 
8 ΒΟΒΙΠΟΚοΣ ΒΒ ΒΙΌ]1ο41] ΤΏΘΟΙΟΦΥ, νοὶ]. ἱ. Ρ. 364. ΤΠ στοδάοσρ ν΄} ἢ ηὰ βουθσαὶ δὰάὲ- 

[ἰοπδὶ ῥγοοῖβ ἴῃ οοπβστηδίϊοπ οὗ ἴδ6 ργεοθαϊηρ δοσοιηὶ οὗ [86 ὈΟΟΚΒ τοοοϊγοὰ ὈΥ [86 
Βαάάθοδεβ ἰῃ Ὠγτ, Φογιπ᾽ 8 Εοιμδσῖ οἡ Ερο]. Ηἰβι. Αρρεπάϊχ, Νο. Π. νοὶ]. ἱ. ρρ. 868---.374. 
οὐαϊι, 1805. 

4. Αοἱϑ ν. 17. χχπΐ, 6. Φοόσορμαδ, Απΐξ, Φυᾶ, 11. χὶΪΐ, ο. 10. 8δᾷ 6, 7.,ὄ 10. χν!, ς. 1. 8 4. 
δ Αηϊ, Φυά, ᾿ὲὉ. χυὶϊ!. ο. 1. αὶ 4. 
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ἴο Ἰ6Δ ἃ γθοῖιβα 116, ουὐ οὗἨὁ σψΒΙΟΝ (ῃ6 Εἴδβοηο ᾿πδξαϊα ταὶ παν 
στόν. ΤΟΥ Μ6Γ6 αἸβρογβθα ομιοῆν {Πγουρ ῬΑ] βπο, ὥὄγσια, δπά 
Ἐργρί, Ἰπουρὰ ΠΟΥ τογῸ (0 Ὀ6 πιο ψἹ ἢ ἴῃ οἴμ6Υ οουηίγθ8. ΤῊΘ 
᾿ββθηθβ ἀγα ἴῃ ταληΥ τοϑροοίβ Ὅσα {π6 ῬΑΥβο 8 δα ϑαδάμοθοβ, 
Ὀοὺμ ἴῃ ἀοοίγποθ δμα ἴῃ ῥγδοῖίοθ, ΤΠοΥ στογὸ ἀϊνιἀοα ἱπίο ἔπτο 
Οἶ,5868: ---Ἰ. Τα ργαοέϊεαϊ, ΠΟ Ἰινθα 1 ΒοοϊθίΥ, δῃα βοῖμδ οὗ σγῇοσῃ 
ΜΟΓΘ τηδιτι θα, {Βουρσἢ 1Ὁ ἈΡΡΟΔΥΒ τι τσοὶ οἰσουμηβροοίίοη. ΤΆ686 
ἀν ]Ὁ ἴῃ οἱἴάθβ δῃὰ {ποὶγ ποῖ θουτγῃβοοάϑ, ἀπα Δρρ]]6α {ποιυβοῖνϑβ (Ὸ 
ΒΟΒΡΑΠΑΣΥ δηα οΟὐμοῦ Ἰῃποοθπῦ οοοιραίίομβ. 2. ΤᾺ οοπέεπιρίαξὶθο 
᾿ββθῆθβ, ὙΠῸ ὝΘΥΘ 4180 0841164 Τποτγαρουίϑ οὐ ῬΒυβιοίδηβ, Όμὰ ἐπ ὲγ 
ΒΡΡΙΙΟΔΙΟΙ. ὈΥἑ ΟΡ Π ν ἴο {π6 οὐγα οἵ {π6 αἴδοα868 οὗ {Π6 βου], ἀδνοίθα 
{πο ιλβο ν 68 τυ} }]ν ἴο ταοϑαϊίδίϊου, ἀπά δνοϊα θα ᾿ἰνῖπρ ἴῃ ρτοαὺ [Ο 8 
88 Ὁπί γουγΑΪ6 0 ἃ οοπίοιωρίεῦνα 116, Βαΐῦ οί οἰδββθβ θσα 6χ- 
ΟΘΘΟΙΠΡῚΥ Δρβίθιϊουβ, ΘΧΘΙΆΡΙΆΓΥ ἴπ ΓΠΘΙΓ τηογὰ] ἀδροτγίμηθηΐ, ἀνθγδθ 
ἴγοπι ὈῬγοίδπ βυυθαγπρ',, ἀπ τηοβύ σὶρ! ἴῃ {Π6 Ὁ ΟὈβοσνδποα οἵ {86 885- 
βαΐῃ. ΤΟΥ 614, διμοηρ οἴμοὺ ὑθηοίβ, {Π6 ᾿πλτλοσία τυ οὗ {86 βοὰ] 
((πουρσᾷὴ ὑπο ἀδηϊοα {π6 ταβυστθοίοη οὗ {16 Ὀοαγ), {π6 δχἰβίβηοα οἵ 
ΔΏΡΪΒ, ἃπά 8 βία οἵ ἔμίυγο γουγαγβ δηά ρυπίβηταθπίβ. ὙΤΒοΥ θ6- 
ἸΙανρα δΥ ΡΥ ὑπιηρ' ἰο 6 ογάογθα ὈΥ δὴ οἴδσμπδὶ ἔδίδ! ν οὐ ομδὶπ οὗ 
ολυ868. ΑἸ Βουρ «6608 ΟἸτιβῦ σοηβαγοα 411 {Π6 ΟἾΠΟΥ βϑοίβ οὗ {86 
6 }8 ἴῸΓ {πο ῖν σσθ8, γαῖ 6 ΠΘΥΘΥ ΒΡΟΚΟ οὗ 86 Εββθιθδ; ποῖ  ᾽ ΔΓΘ 
ΠΟΥ ταθηἰ]οηθα ὈΥ πϑᾶπι6 ἴῃ ΔΗΥ͂ ρᾶτΐ οὗ {πὸ Νὸνν Τοβίδιηθηί, ΤῈΘ 
Β.]Θηο6 οὗ (Π6 δνδῃρθ] οὶ Ὠἰβύου ΔΒ ΘΟΠΟΘΓΗΪηρ (Ποιὰ 18 ὈΥ̓͂ ΒΟΙΔΘ 86- 
οουῃίθα ἴον Ὀγ {Π6}} δγϑιαιϊο 11ἴ6, στ ]Οἢ βοοϊυἀοα {μ6πὶ ἔσομαι ρίδθθβ 
οὗ ρυθ]1ο γϑβοσῦ ; 8ο (8μαῦὺ ἔμον αἰἸὰ ποὺ σομπλθ ἴῃ {Π6 γγΑῪ οὗὨ ΟΌΣ βαυϊοῦσ, 
48 (ῃ6 ῬἬΔΙΙΒ668 83:6 Θααάυοροβ οἴΐθη α14Δ. ΟἸδοσβ, Βοσχονοσ, ἃγὰ οὗ 
ΟΡ πίοι, ὑπαῦ [π6 ΕἸΒΒ6Π68 Ὀ6Ἴηρ' γΘΥῪ Βοπϑδὺ δηᾶ βίποθιθ, ψιπουῦ σαϊ]6 
ΟΥ̓ ΒΥΡΟΟΥΊΒΥ, 86 ΠῸ ΤΌΟΠῚ ῸΓ [Π6 Το ρτοοίβ ἀπα σθηβυσοβ ἩΒῖοἢ {86 
ΟἾΠΟΣ “6νγ8 ἀθβογνϑα: δηα, βμουο Ὁγ6, ΠΟ τα θ]ἼΟ0Ὲ 18 τηΔ6 οὗὨ ἐπ θ. 

Βυΐ Τβουρῇ {μ6 Εββθηθβ ἃγθ ποῦ Θχρυθβθίυ πδιηθᾶ ἴπ 8ὴγ οὗὨ {Π6 
ΒΔΓ α ῬοΟΪΚ6, 10 δ88 θθϑὴ δοῃ]δοίαγοα {μ8ὺ {Π6Ὺ ἅτ δ] υἀρά ἰο ἴῃ ὕπο 
ΟΥ̓ ἴχγθα ρβδβαρθβ.. Τδαβ, [Πο86 ψβοῖῃ ΟἿΣ Ἰωμογὰ ἰθυταβ θαυ 8, τγ8Ὸ 
πᾶν ταϑὰθ ὑμϑιηβοῖνεβ βιιοῖι ἴον [86 Κίηρσάομι οὗ μοαυθη βακε (Μαἷι. 
ΧΙΧ, 12.}, ΔΓ ΒΡΡΟΒΘΑ ἴο Ρ6 {π6 οοῃύοχαρίαἴνα Εββθηθβ, ΤῸ αρβίαϊποα 
ἔἴτομα 411 Ἰηὐθγοοῦτβα ὙΠ] πγόσηθι, ἴῃ (ἢ 6 ΒΟρΘ οὗ δοαυϊγϊηρ᾽ ἃ σγϑαῖδν 
ἄορταοα οἵ ρυτιίγ, δῃᾶ Ὀδοομληρ [μ6 μοίίον δ ρα ἔοσ {π6 Κιπράοῃι οὗ 
(οά. δὲ. Ραὰ] 18 φϑῆβθγα!]ν υπάπγβίοοα ἰο μαννα γοξεστϑα ἰο ἐῆθῃ, ἴῃ 
Οὐ]. ἢ. 18. 28., ψθθγθ ““ γοϊαῃίασυ ΒΥ," δηὰ “’ περ! οοίίηρ {86 
Ὀοαγν," ἀγθ ρῬθου ΠΥ  ΔΡΡΙΙοα0]6 ἰο {μ6 Εββθῃθβ ; ψῆο, ψβθη {Π6Ὺ 
γΘΟοΙνεΕα ΔΩΥ͂ ΡΘΥΒΟῚΒ πο ὑπο ῖν πιθεσ, τηαὰθ ἐμ θηλ ΒΟΪΘΠΔΠΙΪΥ 5 ΘᾺ Γ 
ὑπαὶ ἴποῪ που] κθρ δηὰ οὔβουνθ {86 Ῥόοοῖβ οἵ {86 βθοΐ δηᾶ {πὸ 
ΠδΙ.68 οὗ {Ππ6 ΔηραἾβ γΠ σατο. ΥΥ Παῦ 18 αἶβο βαϊὰ ἴῃ [6 δρονϑ-οἱἱϑὰ 
Ῥαββαρθ, οὗ ““ Ἰη γι α!ηρ Ἰηῦο ὑπὶπρθ ποῦ β66π,᾿ 18. 1Π]Κ υτὶδ6 ἈρΎΘΘΑΡΙ]6 
ἴο {π6 ομαγδαοίθν οὗ {πε ΤΠογαρουίο ἘΒΒΟΠΟ8; Μ1Ἐ0, ρ]δοῖηρ [Π6 6Χοο]- 
Ιοποο οὗ {πο ὶῦ σομίθιρ αῖνα 116 ἴῃ ταϊβίηρ [Π6ῚΓ ταϊηβ ἴο ᾿ην1810]68 
οδ]θοίβ, ργείθπαβα ἴο βυοῃ ἃ ἄορτεα οὗ οἱδναίϊοι δια δρβ δ οι, 88 
ἴο Ὀ6 Δ0]6 (ὁ ραμποίγαϊΐα Ἰηΐο {π6 παίυσο οὗἉ δῃρβὶβ, ἀπά δβαῖρτι ἰἤθτα 
ῬΓΟΡΘΣ ΠΠ.68, ΟΥ τὴρὮ ΠΥ ᾿πίογρτοῦ {Πο80 ΔΙΓΟΔΑῪ ρίνθη ἰμθα; δμᾶ 

1 Φοβορδαβ, ἀθ Β6]]. Ζαὰ, "Ὁ, 11, ο. 8. 8. 7. 
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͵θο ἴ0 ὈγΥ ἱπίο ἔυῤυγ! ἀπ ργθαϊοὺ διΐαγθ θνθηΐβ, Οἱ {8686 δο- 
Οοθῃίδ ἴὖ 18 ΒΊΡΏΪΥ ῬγΟΡΔ0]6 ἐπαῦ [Π6Υ̓ στ γῈ ““ νϑῖη]ν ρυβοα τρ Ὀγ 
{πο} θ6β]ν τοϊπα." ἘΕὙΣίΠον, [η6 ἰσποίβ γοΐουγοά ἴοὸ ὃ. δι. 'βμι] 
(ΟοἹ. 11. 21., ““ Του ποῦ, ἰαϑίθ ποί, Βδῃᾶϊθ ποἱ,᾽) δῖα βυοι 88. (86 
Ἐββουιθβ μ6]4, ψὰο σψουὰ ποὺ ἰαϑίβ ΔΩΥ ῥ᾽ οαβαηὺ ἔοοα, δυΐ Ἰ᾿ἰγοά οἢ 
ὁοδΥβα Ὀχοδα δπα ἀγϑηὶς ποίπίηρ Ὀπ τγαίοσ, δπα βοὴ οὗ ψβοῖὰ που] 
ποῖ ἰαβϑίθ 8ῃΥ͂ ἴὈοα αἱ 4}} {11} αἰϑεσ βαμβοί: 18 Ὁουομοα Ὁ δῃγ ἐμαὶ 
ὝΟΓΟ πού οὗ {ΠΟῚΣ οὐ βοοίῖ, ὑΠ6 7 σποῦὰ αϑἢ {Ποιβονθ 8, 88 ΤΟΥ 
ϑοσο στοαῦ ρο]αύίοη. [0 πα8 Ὀθθη οοπ]θοίυγοα ὑμαὺ [Π6γ6 τοὶρῃὺ 6 ἃ 
Βοάδ]ν οὗ Εἴββθπθβ αὐ (0]Οβ885, 88 ὕποτα ὙΟΥΘ 1ΠῈ ΠΙΔΗΥ͂ ΟΥΒΟΙ Ρ]Δ 668 
ουί οὗ Φυᾶξα; δῃα {μαὺ βομθ οὗ 1π6 ΟἸΥΙβύδηβ, Ὀοῖηρ ἴοο τσοὶ ἴῃ- 
ΟἰἸμοα ἰο Ψυαεῖδηι, ταϊρῃΐ 4180 αἴἴδοι (πΠ6 Ῥϑου τ 168 οὗὨ (818 βϑοῦ; 
ὙΒΙΟῺ ταῖρ ῦ θ6 {Π6 τϑαϑομ οὗ (86 ΑΡροβεϊθ᾽Β δὸ ραυ  ου]αΥ]νῪ σα ΟΠ πρ’ 
{πε Οὐο]οκπδβίδηβ δραϊπβί {μθηι. 

ΙΥ. ὙΠΟΙΟ 18 ἰὴ τῃ6 Ο8ρ6]8 γοαπθηῦ τηθηςοη οὗ ἃ βοΐ οὗ ἤθη 
οΆ]16ἃ ΒΟΒΙΒΕΒ, 0 8.6 οἴῃ Ἰοἰποαὰ σὴ] ὉΠ6 ΟἾὨΙΘΡ ῥυθβίβ, 6] ἄθυβ, 
δηα ῬΠαγβοοθ. ΤΏΘΥ βθθῦλ 0 αν Ὀ6Θη ΓΘ} ΟἿ ᾿ΘαΥπηρ, δπα Οἢ 
{παὺ δοοοαηΐ ὕο αν Β8Δα ρτγααὺ ἀθίδσθηθα ραϊα ἴο ἔμοὰ (Μαΐί. 11. 4., 
σι. 29.); Ὀυΐ, δυο γ βροακιηρ, μον αἰαὰ πο ἔοιτη δὴν ἀϊβεϊποί 
«οὐ, ΤῃῈ Βουῦῖθο8 ρθη ΓΑ Υ Ὀοϊοηραα ἴο {π6 Βοοὺ οὗἩ {6 ῬΏαγίβθθβ, 
ἴῃ 8086 γα 1 0η8 Δη4 ἜΧρ]απδίϊομβ οὗ {Π6 ἰανν {ΠΥ σἡοσα ργοΐοα αὶ] Υ 
8. .1}16α ; Δηᾶ οἡ {Π6 Βα ΑΙ Π-αδυγϑ “(ΠΟῪ βαὺ ἴῃ Μοβοϑ᾽ βοαὶ ἢ δηᾷ 1ῃ- 
βέγιοίθα [ῃ6 ρϑορίθ. Οὑιρίπαν, ἔμοὺ δα {Π6]Ὶ πδπη6 ἔγογα {Π6 }Ὶ 6π- 
οἰογτηθηΐ, τ 810} δἱ πγδὶ γγὰβ ἐγαπϑογίδιίπ [Π6 αν; Ὀαΐ ἴῃ ρτόρταβδ οὗ 
ἰπιθ 16 οχα! θα {ῃοιλβαῖγοβ πο {Π6 μι 0110 ΤΠ] ΠΙΒΙΧΎ, 8πα ὈΘΟΆΤΩ6 
ἰθϑοῆοτα οὗ 1{, δυιῃουι αν ἀσδίθυυαϊπιπρ ταὶ ἀοοίγη6 85 ΤΟΥ 6 ΟΥ 
ογ6 ποῦ σοηίαϊηθρα ἴῃ {86 ϑογιρίυγοβ, δηα ἰθϑοῃῖηρ {Π6 ΘΟΙΏΓΏΟΙ 
ῬΘΟΡΪῈ ἴῃ ἢδῦ 86η86 ἰο υπαἀογβίαπα {ΠῸ6 ἰδ ἀηα {86 ρῥγορῃμοίβ. [ἢ 
Βῃογί, {ΠῈῪ νοῦ {π6 οΥ86168 ψ ΠΙΟΝ πγογ6 Θομβι] θα ἴῃ 411 ἀπ ου] 
Ῥοϊηΐβ οὗ ἀοοίσϊπο δηα ααΐν : δηα 1 18 ποῦ ἸτρΡΓΟ 8016 (μαὺ (ΠῈΥ ΜΘΓα, 
ἴον 1Π6 τηοϑὺ ραγί, 1, οντ68, ὙΠΟΒ6 ῬΘΟΌ ΠΑΡ ὈυΒΙΠ 688 10 γἃ8 [0 βίυαγ 
8 γτοϑᾶ {π6 αν. 5 ΤΏ ΘοΥῖῦ68 ψοσα οὗ αἸἴδγοηῦ [Ἀ11}168 ἀηα {10 68, 
αηα {μογοίοσο οἵ αἰ βδσθηῦ βοοὶβ: ἤθποθ τα τοδᾶ, ἰπαῦὺ (Π6Γ6 ἼΟΥΟ 
βουῖθα8 οὗ {πὸ βαοῦ οὗ ἰῃ6 ῬΠΑυΊβθοβ δηα 4180 οὗ (16 βεαάδιιοροβ. (Αοΐβ 
ΧΧΙΙ, 9.) [ἢ 186 Νὸν Τοβίδιηθηΐ, (ἢ6 δου θ68 Αγ ἔγθα ΕΥ Ἰάθηί- 
δΒοὰ ψῖ {Π6 ῬΠΔΡβοοβ, θθόδιιβο μον [6148 θοίῃ {μ686 {1π|686. ὙΠΟΥ 
ΜΟΣΟ ΟΥθ68 ὮὈΥ οβῆοθ, δῃᾷ ῬΒατίθθοβ ΟΥ̓ το] ]ρΊουΒ ργχοΐθβδίοῃ. 18 
δχρἰδηδίίοη Ψ1}} δοσουηῦ ἔοσ {π6 ῬΠΔΓΊΒΘΘΒ ἴῃ Μαϊξ. Χχχὶὶ. 8δ. Ὀϑὶπρ 
Ο8116α οσῖθεβ ἴῃ ΜῈ χιὶ. 28. 

λ ΦομηϊηρΒ᾽8 σονίβῃ Απι αΣτῖοθ, ὈΟΟΚ 1. ς. 18. ἘΠΟΥοΙορεοαϊα Μοιγορο ιέληδ, νοΐ. χ, 
Ῥ. δ92. ΜΙοδΔο18 τ ηκ8 ἰδδὺ ϑαίης Ῥϑὺ] δ] 08 ἴο (6 ἴθποῖὶβ δπὰ ῥγδοίςθβ οὐὁἁἩ {Π6 
ἘΒΒ6Π6Β ἴῃ Ηἰβ ΕἸΡΊ5116 ἴο 186 ΕΡἢοϑίδῃβ, δῃά ἰη ἢἷ8 γδὶ ΕΡρ'βι10 ἴο ΤΊ οὮγ. [Ιηίτοά. ἴο 
[6 Νον Ταβί. γο]. ἐγ. ὑῃ. 79---8ὅ6. Ὅτ. Ῥγίδοδυχ ἢ 88 σο]]θοῖοὰ τ στοδὶ ἰηἀυβίσυ δηὰ 
Βα. 1 Υ 41} τπαν ῬΏΪ]ο, ϑοβορθα8, απὰ ΡΙΣΠΥ͂ Βανα στοοογάοα οοποογηπίηρ ἴ[Π6 Ἐδββοηθβ. ΟΟΠη60- 
τίοπ, γο]. ἰϊ. θοΟΚ ν᾿. δὰ Ὁ δῆηο 107 Β. Ο. ΡΡ. 848.--868. 818} οἀϊῖ, ΤΠΘΓΟ 8 ἃ ΨΘΣΥ ᾿πιογοδιΐηρ 
ἀεβοσγί ρου οὐ ἴπ6 ἰπβεταῦο οὗ [6 ἘΒΒ6ἢ 68 ἴῃ νοὶ]. 11. Ρῃ. 124---Ἰ 50. οἵ “ Ἡοϊοη᾿Β ῬΙ τ προ 
ἴο ΦΔογυβα] πη," ὙὨϊ ἢ ΘΟΠ ΙΒ. δὴ δαπαίγ ὉΪ6 δηἃ σταρῃϊς ἀοἸ ποδίϊοη οὗἁἨ δεν 5} ΠΏ ΠΘΥΒ 
ΠΑ οἰδίοπηβ βιοἢ 88 [ΠΟΥ πιοϑῦ Ῥτοῦ ὈΥ ΟῚΘ δ ἴπΠ6 {ἰπ|ὸ ΨΒοη (μ6 δάνεηϊὶ οὐὗἩ ἴδ 
Μοββ8:8}}) νγᾶβ αἱ Παπά, ἘῸΓ 186 ἰΥΒηΒ]αιίοη οὗ ἘΠῚ8 ὙΟΥΥ ὈΙοαβίηρ δη ἰηϑίσιιοῖνο τ ΟΥΚ 
ἔγοτα τῆ6 ἀογπιδὴ οὐ ΕΥδάοσίοκ βίγαμββ, τς ἸονῸΓ οὐὗἩ βαογοὰ ᾿ἰϊοσαΐασο ἰ8 ἱπάοθιοᾶ ἴο 1116 
Ἐν. Φοδη οητίοκ, Μ. 4. οὗ Υόσκ. 

3. ἢχ. Βυτίοη᾽ Β Ραρὶβ8 ἀπὰ ῬΒΑγίθ668 σοτηρασοῦ, Ρ. 6. (Οχίοσά, 1766. 8γο.) 
8 ΞρΡΔΏΠΟΙ ΙΒ ἘοΙ δἰ δῦ 8] ΑὩΏΑ]8, ὉΥ 106 Βον. α, τῖσαι, Ρ. 178. 
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Υ. ΤῈ ΓΠΑΤΥΕΒΒ (νομικοὶ) οὐ ΤΕΛΟΗΕΕΒ ΟΕ ΤῊΕΞ ΓΔΑῪ δᾶ 
ΟΣ 68 ΔΡΡΘαΣ ἴο Ὀ6 ΒΥΠΟΒΥΙΊΟΙΒ ἰΟΣΊΏΒ, ᾿ΠΠΡΟΥΓ ΠΡ 086 δΔηα (86 ΒΆΠη6 
ΟΥ̓ΟΓ οὗ τωθῃ ; 88 δί, Μαίι μον (χχιὶ. 835.) 68118 Π1μὰ 8 ᾿αΎΥΟΥ  ΒΟΙᾺ 
5ι. Μαὺκ (σι. 28.) ἰθσταβ ομθ οὗ (86 βουῖθθβ. Ὁγ. Μδοκηῖρῃί οοη- 
Ἰθούιγοθ πδὲ {μ6 δουῖθθ8β ψόσο [86 ΡΆΡ]10 οχρουπάοσβ οὗ [Π6 ἰατν, δηᾶ 
ἐπαῦ (86 ἸΑΎΥΘΥΒ διπαϊοα 10 ἴπ ῥσιναίθ : ρουθαρ8, 88 τσ. [γάμου οοη- 
7θεἴαπγοβ, [ΠΟΥ ἱδαρῇΐ ἴῃ ἐπ βοθοοὶβὶ Βυΐ Μ. Βαβηδρθ 18 οὗ ορίποῃ 
{ῃΠαὐ [ΠΟΥ 6 ΤῸ 8 αἰβίμποῦ ο]488 οσ βϑοῖ οἵ τλθῃ, Ὑπὸ δα ποσϑα οἱοβοὶγ ἴο 
{86 ἰοχί οὗἩ {μ6 ἰατν, ἀηα ἰοία!]ν ἀϊβγοραγάρα 411 ἐγδαϊ!οη8, δηα {μα 
ΠΟΥ σγοῦο [86 βδη6 88 ἴπ6 τηοάθτῃ αγαιῦθβ. 

ΥΙ. Τῆο ΒΑΜΑΒΊΤΑΝΒ, ᾿οηΠ]οπμΘα ἴῃ (δ6 Νοὸν Τοβίδηθηξ, ΔΥῸ 
ΘΏΘΣΑΙΥ ΘΟ; ΒΙἀοΓΘα 88 ἃ βεοῦ οὗ [Π6 “678. 

ΤῊϊθ ἀρΡρδ)] οι 18, ᾿ὰ {86 Νονν Τοβίαπιοπῦ, σίνοῃ [0 ἃ τοῦθ οὗ ροο- 
ὈΪ6 ψῈΟ βργδηρ οὐἹσὶπα}]ν ἔτομὰ δη ἰπἰοσταιχίυγθ οὗ μ6 ὕδῃ {1068 ὙΠ} 
(ἀοη 168. ΠΝ 1Π6 ᾿πῃπαριίαπίβ οὗ διαυγασία δπα οὗ (μ6 δαϊδοθηΐ 
ΘΟΌΠΙΤΥ ΜΘΙΘ ΟΔΥΤΙΘα 1ηἴο ΟΔΡΟΥΙΥ ΟΥ̓ ΘΒΔΙ ΔΉ 6ΒΟΙ Κὶπρ οὗ Αβαυσῖβ, 
ἢ βοῃΐ ἴῃ {πον ρΐδοθ ΘΟ] 68 ἔγοτα Βα υ]οηῖα, Οὐ Βα, Αννα, Ἡδπιδίῃ, 
Δηα ϑορμαγνδίτῃ; τι πο. [Π6 1Βγαο χῦ68 0 ΤΟ πο ἴπ {86 Ἰδπά 
Ὀδοϑίὴθ ἱπίθυῃἹρ] θα, δηἀ σ γα Οἱ στηδύο Υ διμαὶσαμλαίθα ἱπίο ΟΠ 6 
ΡΘορ]ο. (2 Εϊπηρβ χυἹ]. 24.) ΑἹ οτἹρίη πὸ {818 που ]ά, οὗ οοιμθ6, το μου 
186 παζομ οὐϊουβ ἴο {88 «6 78; δηα {Π6 ΘϑῃμλδΥ [8 Π8 [ΓΕΒ Ὶ δυρτησηιοα 
(818 σδιιδα οὗ δμεαϊγοα ΌὈΥ τοὐθοίηρ 411 {πΠ6 βδογθα Ὀοοῖβ οὗ {86 “68, 
δχοορύ (86 Ῥοηϊΐαίθυομ, σι βιοῖ ΤΠΘῪ δδα γϑοοῖνθα ἔγοτα {π6 “6188 
Ργθδὶ σὰο πδα Ὀ6Θη Βαπύ (9 ἰμθτ ἴγοπι Αβϑυσῖα ἰο ᾿ηβίγαοῦ (δοιὰ 'π 
186 ἔγὰθ το! ρίοη. (2 ΚΊηρβ χυἹ!. 27, 28.) Οκ 186 τοίυγη οὗ [Π6 ) 6νγ8 
ἤοπὶ {π6 ΒΑΡΎ ]ΟΠἰβὴ οαρυιν, ΜΆ Θη {ΠΟΥ Ῥαρδη ἰο γθρυ ]ὰ «Γ Θγβαίοτα 
Δη4 {Π6 ἰδ ρ]6, {π6 ϑδιθαυ δηβ τοαιοβίρα οὸ μ6 δοκπονυ]οαροαᾶ 88 
7618} Οἱ ΖΘΠΒ, δηα ἴο Ὀ6 ροιταϊ θα ἰο αβαῖϑῦ πὶ {86 ψσκ ; Ὀυΐ {πον 
ΔΡΡΙΙσαοη 88 τοὐθοίοα, (ΕΖγα ἷν. 1---4.}) [Ι͂π οομβοαῦθμοο οὗ {μῖ8 
Γοίαβαὶ δπα [Π6 βυρβοεαυθηΐ βίαῦθ οὐ δηχηϊίν, {π6 ϑδιραγιίδηβ ποῦ ΟὨΪΥ 
ὕοΟΚΚ ΟΘΟΑΒΊοη. ἰο οαἰαμληϊδίθ {π6 «6]78 Ὀϑίοσγο {π6 Ῥογβίδη Κίηρβ (ΕΖγα 
ἶν. ὅ. ; ΝΘ. ἵν, 1---Ἴ, 8.); Ὀυῦ 480, γϑουστϊηρ ἴο {86 ἀϊγοοίζομβ οὗ 
Μοβεβ (Β δαυΐῦ. χχν!!. 11---]8.}, (ῃα΄ ὁπ οπίουϊηρ [Π6 ργοπιβοά Ἰαπᾶ [86 
Ἡδθῦγονβ βμου]α οὐδ. βδουϊῆοθβ οβθ Μουπὺ Οοὐϊζίηη, {ΠΥ ογϑοίθα ἃ 
ὕβιρ]6 οα {παῦ τηουπίδίη, 8Δπ6 ᾿ηδυαὐθα βαουιῆοθβ δοοοσαϊηρ ἰοὸ {86 
Ῥγθβουρύϊοπβ οὗ (86 Μοβδῖο ἰανσ. ὃ ΕΊΟΙα 411 (Π686 ἀπὰ οὐδοῦ οἰγουπι- 

ἱ Ῥυίάοδῃχ, το]. 1ϊ. Ρ. 8483. Ταγάποσ 8 ΟὙϑ Ὁ] Υ, ρατὶ ἱ. θΟΟΚ 1. οἷ. 4. αὶ 8. (ὙοΥΐα. 
γ0]. ἱ. Ρ. 126.) Μδοκη ρει ΒΒ ΒΑΣΤΏΟΗΥ, δβοοῖ, 87. γο], 11. Ρ. 472. 8νο. οὐϊί, 

5 Βαβηδροβ ΗΙΒΌΟΣΥ δηὰ ἘἨο] σίου οὗ 1.6 ὅοῖνβ, Ὀοοὶς ἱ, οἢ, 8, 9. Ργ. 104--114. Τὴθ 
Ἰζαγαϊίθβ οἰδίτη ἃ γΈΓῪ σοιημοΐθ δης απ Υ, δοὴθ ῥγοίθπαϊηρ δαὶ ΠΟΥ ἃτὸ ἀοβοθηάδοα ἔτγοτι 
Π0 ἴθη ἐγῖθ68 ὙΠῸ ποῦὸ οαττί θὰ ἱπίο σδρυν ΠΥ ΟΥ̓ Κ'ΒΔἰ πιδῆθϑοσ, τ 1116 οἰθγΒ οἸΟΣΥ ἴῃ 
(Πποῖγ ἀοδοθηΐ ἔγομλ Εἶτα, ΤὨΪβ δβοοὺ ὙΑ5 γοίογιηθαὰ ΕΥ̓ ΒΑΘ ΑἸπη ἰπ 186 οἰσ ἢ οδῶ- 
{πγγ. ὙΠΟΥ͂ 816 ἰουπᾶὰ ἴῃ ἀἰβδγοης μασγίβ οὐ Επδδία, Ῥοϊδηᾶ, 11 υδηΐα, Αὐβίτία, τ[ἢ6 
Οδιισιβι8, ἤαιζον, ΕπΥρὶ, ΑὈγβεϊηΐα, 118, δηὰ τἴ80 ΗΟΙΥ 1δηᾶ; πὲ (Ποσγ ὨσΑ ΠΟΥ ΔΙῸ 
ποῖ Κηοῃ. ὉΠ ῥυϊποῖραὶ ροὶπίὶ οἵ ἀϊβθσγεποο Ὀούσοοη ἰμοπὶ δηᾶὰ ἰδ6 ταυδἱπἰδίβ οὗ 
ῬΠΑΥβαΙοΆ] 968 ΘΟὨδἰδὶβ ἴῃ (οἷν τοὐοσιίοη οἵ ἴΠ6 οταὶ ἴανγ, δῃὰ {ποὶνγ τί χίἃ δρρϑδὶ ἴὸ 
ἴΠ6 ἰοχὶ οὗ ϑδετγίρίαγο, 88 [6 Ἵχοϊυδῖνο δῃα ΟὨΪΥ ἱπία 1 10]6 βοῦσοθ δηὰ ἰοδὲ οὗἩὨ το  σουβ 
{γαῦπ, Οἡ {π|8 δοοουηὺ {ΠΟΥ͂ ΔΥῸ οδ 19 ΑΒΑΙΤΕΒ ( ΚΟΆΑΙΜ) οἵ ϑδογίρίωγἐδίς, ἔτοτα 
ἐξ Καξὰ οὐ ϑογίρέισε. 1)... Ἠδηάοσγβοηβ Β᾽Ὁ]16 81 Ἐθβθαγο]Ὲ8Β δηᾶὰ Τσανεὶβ ἰη Βιυδαΐα, 
Ρ. 819. [πρρ. 815---389. Π6 ἢδ8 σίνθῃ 8 ὙΟΓΥΥ ἱπίογοβίίηρ δοσοπηΐ οὗἉὨ [86 ῥγίῃοΐ ]65, ὅζο. 
οὗἩ τ1Ἀ00 Καγαΐίοδβ ἰῃ [80 Οτίτωθδ. ΟἝσρζον ἢ᾽δ8 χίνθπ δὴ δοβίσδοὶ οὐ (86 ΘΑΣΙ ΟΣ πστίζοσο οοΠ- 
σογηΐης [Π18 δ6οὶ ἔῃ 18 Δηρλαυϊίδῖο8 ΗΘΌγεο ὅπερ, ΡΡ. 168---172, 

8 Φοβορδαμ, Απί, δυά, 110. χὶ, ς, 8, ὶ 4. 
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δίδῃσοβ, ὑπ6 πδίϊομδὶ δαίγοα οΐνθοῃ {16 Θαυλαυ 8 δπα {7808 ἴἢ- 
ΟΥ̓ ΑΒΘ ἴο βϑυοἢ ἃ πεῖρῃϊ, {πὶ {ῃ6 «“6ν7]2Σὺ ἀοποιπορα {ἢ6 ταοϑὺ ὈΙ(6Ρ 
ΔΉΔΙΠοΙΔ8 ἀσαϊηδβῦ ἴμοῖὰ (οο]18. 1. 26.), δηα [ὉΣ Τὴν ἀρσθβ τοίιβοα 
{ποτὰ ουοιν Κιμα οὗ ᾿ῃηΐθγοουσβθο. Ἠρσδπορ {π6 οπδη οὗ ϑδιηαῦῖα γγ89 
δβίοπιβῃοα ἰπαὺ «6818 ΟἸγιβί, το τγῶβ ἃ 96, μοι δὶς ἀτίηϊ οὗ 
αγ. (Φόδη ἵν. 9.})} Ηδπορ αἷβο {π6 “6073, ψ ἤδη {ΠΥ που]ὰ ἜΧΡΊΘΒ8 
{π6 υἰπηοβὶ ἀνουβίοι ἰο ΟἸ σβί, βαϊα ἴο ἢ1πι--- Ζ΄οι ατί α ΘΒΑΜΑΒΙ͂ΤΑΝ, 
απά λαξί α ἀεουϊϊ, (Φ οἴῃ. γ]}}. 48.) ΤΠ6 ἰδρ]α οἡ Μουπὺ (δου! Ζίμλ 
νγ͵8 ἀοϑίτογοα Ὀγ Ἡγγοδηιβ, Β. Ο. 1293: ὈυΓ {Π6 δαιηαγίδηβ, 'ῃ (Π6 
ἄτη οὗ “6818, δβίθοιηθα {παὺ τηουῃίδιη βαογοά, ἃπα 848 ὑῃ6 ὈσΌΟΡΘΥ 
ΡΪδοα οὗ παίϊομδὶ ὑγοσβῆϊρ. (Φομπ ἴν. 20, 21.) ΑΥἹ {μαὺ {ἴπη6, αἰ8ο, ἴῃ 
οοτηποη Ὑγ] ἢ {Π6 «678, (Π6γ Θχρθοίοα {Π6 δΔάνοηϊ οὗ ἃ Μοεβίδῃ (Θ ομὰ 
ἷν. 25.), δά τιν οἵ {ποπὶ δἴθγνσαγβ θθοαπλθ {Π6 [0] ΟΥΤΟΥΒ οὗ « ἐβὰξ 
ΟἸτῖϑι, δπὰ δα ργδοθα {86 ἀοοίσηθθ οὗ [18 σα! σίοη. (Αοίβ υἱ}}. 1., 
1χ. 81., χυ. 8.) 

Τοναγὰβ {Π6 ο]οθο οὗ [86 «618 ΡΟ γ, {π6 Θατηδγιίδηβ ϑιγο 
ΤηΌΟἢ ἔἴγομῃ {86 ΒΟΙΏΔΗΒ ; δηᾶ {βοιρὰ (Π6Ὺ τϑοοϊνϑα ἃ 1116 νοῦ γα Ὁ] 6 
{γοαίπηθηὺ ἴσου ΟΠ6 ΟΥ̓ ὕ5χζο οὗ {π6 Ῥαρϑῃ ΘΙΩΡΘΙΌΓΒ, γοῦ [ΠΟΥ βυβοτοά 
ΘΟΠΒΙΔΘΓΔΌΪΥ ὉΠΟΥ͂ βοπιθ οὗἨ [86 ῥγοΐθδϑιπρ (ἸΒγϊεῦδῃ ΘΙΏΡΘΓΟΥΒ, ρδγ- 
ἘΙΟΌ]αΥν ΑἸ ἢ Ἰπδη 8η4 «δ π]δη.4 Αἵ ργαβθηΐ, {Π6 Θαμλαγ 8}8 8Γ6 
ΥΘΥΥ͂ πῃ Π0ἢ τοαπορα 1 ροϊπί οὗὨ πυμθοτϑ. "ΠΟ ΙΓ ΟΪΥ γοϑίἄθποα 18 αἵ 
ιοθοπιὶ ΟΥὁἨ ΘΒΘοἤθμη, ΠΟῪ Ο0811.α Ναροῖοδο οὐ Ναδίοιιδ. ΤΊΉΘΥ οΘ] ταΐο 
ἀἰνιπο Βούνῖοθ ΘΥΘΥΥ δαίυγααγ. ἘΕὈΓΙΩΘΥΥ πον ψοηΐ [ΟῸΪ Εἰπη68 ἃ 
Υ6Ά8Γ, ἴῃ ΒοΟΪθηλη ΡΓΟΟΘββίοῃ, ἰ0 ὑπ6 ο]α βυπαρόρια οἡ Μουπύ (ἀοΥ] Ζίμι: 
8ηα ΟΠ [8686 ΟΟΟΑΒΙΟῊ8 (Π6Ὺ ΔΒΟΘη 66 ὈΘΕΌΓΘΟ ΒΌΏΣΙ86, δηα τγοδα {86 αν 
111 ποοη ; Ὀυὺ οὗ ἰαΐθ γϑδγβ ἰμθῪ πᾶν ἠοΐ θθθῃ δἱ]ονϑα ο ἀο {818. 
Το ϑαιηδυϊ 88 ἤᾶνθ ομ6 βοῆοοὶ ἴῃ ΝΆΡΟΪοβθ, ψ ῃθγο {ποὶν Ἰδησυδρθ 
18 ἰδυρῃί. “6 σοηρτοραθοη ποῖ (μ6Υ Πα ἴῃ Εσγρὺ ψγ88 Ὀσόκθη 
ὮΡ δδουΐ 260 γϑδγβ ἃρῸ : [ῸὉΓ 8 ἰοπρ' {1π2|6 ΠΟμ6 ᾶνθ ὕθ6θη τϑβϑιἀθηΐ δὖ 
Αβίκθίου, ἀαζᾷ, Φορρα, 1)αμπιάβοιδ, ΟΥ̓ΪΠΏ Δ οΟἰποὺ ραγὺ οὗἨ ϑγτῖᾳ, 
ἬΠΟΓΘ ΒΟΙ16 οὗ ὑΠ6}} βϑοῦ ψγεῦθ ἔοιιπα ἃ 110{16 ποτα {Ππδὴ ἃ ΘΠ ΌΓΥ ἀρῸ. 
Νο ϑαιηδγιίδη [1Κ68 ἰὸ ἔγᾶνϑὶ ἴο αἸβίδηϊ σοι γ168, οα βοοοιυηΐ οὗ (6 
ἀἸ βου 168 τ Ποῖ Βα οποουηΐουβ, ἤθη τοι Ποιη6, ἰῺ ἰπ6 τηαίίοσ οὗ 
οαίϊηρ, πᾶ αὐ ῖηρ, δηα {π6 ρϑγίοτιηδμοο οὗ σγϑὶρίουβ τἰΐθβ. δ᾽ [Ιἢ 
18δδ {μοῦ ΘΠΕΤΘ ΘΟΙΩΤΙΌΠΙΥ Ὑγ88 ΘΟΙΏΡΟΒΟΩ͂ οὗ 195 βου} 8.5 ΤΠ 8α- 
του δ η8 δ ΝΔΡΟΪΟΒΟ ἃ.6 ἴῃ Ῥοββθββίοῃ οὗ ἃ ὙΘΓῪ δποϊθηῦ τηδηαβοτὶρῦ 
Ῥεπίαίοαοι, πῇ ]οἢ (Π6Υ αββοχύ ἴο 06 ποϑυΪῪ 8600 γεϑτβ οΪα; Ὀαύ {ΠῸγῪ 
γοϑοῦ [86 γόον 6] ροϊηΐθ 88. 8 στ Ὁ] η10 8] ̓ πνϑαίοη, [ῖπ ογάον [0 ὁοπλ- 

1 ΤΊ [Ο]]οντῖπρ; ἱποϊδοης ρσονθδ μον 11π|18 Οἤδηρο [86 Βρὶγὶς οὗ 16 ϑδιηδγδη υγοτηθη ΔΝ 
πηάογροης τὶ πὶ [μ6 1Δ8ὲ οἱ ἢ ίθοη σοητατε8. Τὸ Εδν. ὕοτο Μαηγο, Πεη ἴγανο! πρ ἴῃ 
(16 υἱοί πὶ εγ οἵὗἨ ΝΑ ρΙοῦβ (οι τὴ6 8ῖτ6 οὗἉ ἔπ δῃοίθηϊ βϑγο ΒΔΓ), μαυϊηρ ἀοβοτγ ἃ βοπλα ϑδιηδυτϑῃ, 
ὙΤΟΠΊΘῺ ἀγανν πρὶ ΔΙΟΥ δὲ ἃ γν6}}, ἀοβίγοα ἢἷ8 βοσυϑδηῦ ἴο σϑαιιθδὶ τβοτὴ ἴο γσίνο μΐπλ βοπλθ ἴ0 
ἀτίηκ. Βυΐ ἐπογ τοϊιβοᾶ [86 ἰηάπϊ]σαποο, ϑοῖμθ οὗ βοτὰ ΘΧο αἰ πα Πρ, “ 5118}} 1 ρῖνο τγϑῖθσ ἴῸ 
8 ΟΒγίβείδη, δπὰ πηβκθ ΤΥ Ρίτομον ΗΠ γ, 80 Τπδὺ 1 ὁΔῺ 186 δ ΠΟ ΠΛΟΓῸ [ὉΓ ΟΥΘΡ ὃ" ΌΙΩΠΙΕΣ 
ΔτΙΩΡ]ο ἴῃ ϑυγία, νο] 1. ἢ. 68. 

5. Ποβορῆαβ, Αηΐ, δυά. 110. χ᾿Ι!. ο. 10. 88 2, 8. ᾿ 
8 ΒοΟδΙπβοπΒ Οτ. ἸμΟΧ, υοοό Σαμαρειτης. ΤΆΡΡΘῺΒ [,οοἰΌΓΟΒ οἡ ον θῆ ΑὨητᾳ. ρΡ. 324--- 

927. ἸΚυίΐπδοϊ, οἡ Φοδη ἱγν. 9. 25. ᾿ . 
4 Βασηδροβ Ηἰβίουυ οὐ 186 δον, ΡΡ. 73---77. [π Ρρ. 68---96. ἢ6 δ88 σίυθῃ τηΐϊηαίο ἀθ» 

(4115 γεβρϑοιίπρ ἴπ6 Ὠἰβίοσυ, ἰοποίβ, δῃὰ ργϑοιῖοθβ οὗ [18 βεοῦ ΟΣ Ρθορὶο. 
6 ὉΠΠ]Εοη 1.8 ηἀ8 οὗ ἴὸ ΒΊΌΙς, νο]. 11. ὑΡΗ. 68, 64. 
4 7δατοῦ Ἐδβὴῃ 58  ]α γ᾽ 8 Νοιίοββ οἵ [0 Μοάοστι ϑϑδιηδυιδῃβ, ρΡ.ὄ 158. Τοπάοσι, 18δδ. 
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ρἰοῖθ οὔγῦ ποίϊοβ οὗ {18 βεοΐ, νγθ δανθ βυθ)οϊποα {πὶ δοηΐδδδίοη οἱ 
(αι τ, βϑῦ ἴῃ 1Π6 διχύθθη ἢ θη ὈΥ ΕἸ ΘΆΖΑΡ {μον Βιρ ῥγιθϑὺ ἴὸ 
ἐῃ6 118 ὙἼ100}8 ΟΥ̓ ΘΟΘΠΠΡΘΥ, ν᾿ ΠῸ ΔΡΡΙ1οα ἰο ἔμθι ἴον ἐμαὶ ρυτ- 
Ροθα ; ἰορϑίμος ὐ ἢ ἃ ἔονν δαάϊοπ8] ραγίάουδυβ ἔτομη (6 Ῥϑγοι ἀθ 
5'ὍΟΥ Β Δίου οὐ {86 ϑιαμηαγιίδηβ, (86 ον. ΥΥ. ϑονοί δ Ομ γϊβδη 
ἘλΟΘΘΔΓΟΪ6Β ἴῃ ϑγτία, δὰ {86 ον. Ὁγ. ΤΥ Π]βου ΒΒ 1,δηα8 οὗ {π6 ΒΙΡ]6.} 

1, ΤΊ βδαμιαγιίδηϑ οῦβοῦυα ὑπΠ6 Αραμ ὙΠ 411 [6 ὁχδοίῃθββ τὸ- 
αυϊγοᾶ ἱπ ΕχοαὰΒ ;᾿ [ῸὉΓ ποῦ οὔθ οὗἁὨ {μϑῖὰ ροθ8 ουὐ οὗ {890 ρίδοθ ἡ ΏΘσα 
ἢ 18. οῃ 186 Βα δι -ἀδυ, οχοορί ο {π9 βυπδροσᾷθ, σθοτα πον τοδα 
{11 Ιανν, 84 βίηρ' [86 ῥγαΐβθϑ οἵ ἀὐοά, ΤΟΥ ἀ0 ποί 116 ὑπαΐ πρῃῦ τ ἢ 
Π6 1 τπῖνοβ, δηᾶ ποιοῦν Κι μα] ΠΟΥ οσᾶθν γθ ἰοὸ 6 Κιπαϊθα, ἤοσ 60 
ΠΟΥ͂ ΘΟ0Κ ΔΗΥ͂ [υοἄ ἀυγίηρ {Π6 Βδογϑα ΒΟὺΣΒ: τ ΒΘΓΘαδ {6 «678 ἴγβῃβ- 
ὕύοββ (ἢ βαρ αίἢ ἴῃ 411 ἔπθβα μοϊιηίβ; ἴον {86 ὺ ρὸ ουἱΐ οὗ ἴον, πᾶν 
ἢγο τηδῆ6, 16 Ψ1}Π ΠΟΙΓ τῖνοβ, δῃα ουθὴ ἀο ποὺ ψδβἢ ὑποπλβο] νυ 68 
αἴίον 11.--., ΤΠογ ΒΟ] 1π6 ρϑββονοῦ ἴο θ6 {μοῖν γβί ἔδβίινναὶ, νυ Βιοἢ 
{ΠΥ Οὔδογνο δοοοσχάϊηρ ἰο {π6 αν οὗἨ Μίοβϑβ: {Ποῦ Ὀθρίη αἱ βυμπεοῖ, 
ΌΥ {86 βδουιῆοα ϑη]οιηθα [ὉΓ {παῦ ρύσροβο ἴῃ Ειἰχοάυβ; Ὀαῦ {πδν 
ΒΔΟΥῆο6 οπίψ οὐ Μουπίὶ (ἀουϊζίμη, ΘΓ {ΠΟΥ Τοϑα {86 ᾿ανγ, δῃα ΟΥ̓Υ 
ῬΓΔΥΘΙΒ ἰο (ἀλοᾶ, αἴνοσ σι ἢ (Π6 ῥγιθϑὺ ἀἸβιλ18868 {πΠ6 ψ80]6 δοπρταρα- 
ἄοπ τι ἢ ἃ Ὀ]οβδίηρ, [ΟἿ Ἰαύθ γϑᾶγβ, ΒΟΎΘΥΘΣ, οὐ δοοουῃύ οὗ {δ6 
ΟΡροβιοη δηα δχδοίζομβ οὗ [Π6 Ἵἰμεῖο δα Αὐδθ8, ὕμοῪ οὔεν (ὴ6 ρα85- 
οδὰ] βδουιῆοθ στη {Π6ὲῦ οἱἵγ, δπᾶ δὖ (861 οὐσὰ Πποῦβοδ, ΒΟ ὑΠπΠ6 Ὺ 
ΘΟΠΒΊΔΟΣ (0 Ὀ6 νεῖ] {86 ῥτοοϊποῖβ οὗ (80 βδογθα 9 ]806.] ---- 8. ΤΟΥ 
οΟἸὈγαΐα ΤῸ βονθη ἄδΥβ ἱοροίμοῦ {π6 ἔρδαί οὗἩ [16 Βαγυϑεῖ, θαὺ ΤΠ γ ἀο 
ποῦ ἄστεα Ὑ1Ὲ (86 “6)702ὸῪ ΘΟΠοογηΐηρ; [86 ἀλΥ θη Σὖ οὐρδύ ἰο Ὀορΐῃ ; 
ἴον [686 γθόκοῃ (86 παχύ ἀδὺ δέν [86 βοϊθιηπι νυ οὗ (ἢ6 ῬΆΒΒΟΥΘΥ ; 
Μ ΠΟΥΘαΒ [9 ϑΑΠΔΑΓ Δ} 8 Ἐτι νὴ ΒΥ ἀδαγβ, δορί πηῖηρ (86 ποχύ ἀδῪ 
Αἰου [86 βαρ δίῃ, τσ πῖοῦ ΠΆΡΡΘηΒ. ἴπ {16 ἐπὴν τὶ οὗ {786 υπ]οανοηθα 
Ὀγοδᾶ, απ {μ6 ποχί δύ δἴγον (μ6 βευθηίῃ βαρθδίῃ [0] οσιηρσ {86 ἔδαβὲ 
οὗ {86 παγνοδϑὺ θ6ρΊη8.--- 4. ΤΉΠΘΥ οὔβοσνϑ {Π6 ἔλδί οὗ οχρίδίοῃ οἢ 86 
ἰθηί οὗ {π6 βονθῃῦ ταοητῃ : (ΠΟΥ ΘΙΩΡΙΟΥ͂ [μ6 ΟΣ δηα ὑοῦ Ποῦ 
οὗ (δ6 ἀδν 'π αβῇγοίϊηρ {Ποὲγ βοι}]β 8πα ἔδδίϊπρ, δῃ ἃ ργᾺῪ ἴῃ {μ6 βγπδ- 
σοραθ Ὀοΐὰ τλοσπίηρ' ἀηα ουθηῖϊηρ ΧΑ} ἰββί, ὀχοορὲ δ] σθαι δὲ (86 
Ὀγϑαβί, ὙΒΘΥΘΑΒ {816 “6 γ)718 δχοδθρί δμ]ἄγθη Ὁποῦ ΒΈύ ἢ γ6 818 οὗἩ ἀσα. 
Εδοὰ δάυ]ὺ ϑαμηαγιίδη Κ1}}8 ἃ ΘΟ. Κ οἱ {8 οοοεδβίοη. --- ὅ. Οπ {ἢ 6 
πδοη ἢ οὗὨ {86 βαῖηθ τηοβίῃ, ὑμΠ6Ὺ οοἰθταΐθ {86 ἔδαβὺ οὗ ἐδθογηδοὶθα. 
--6. ΤΟΥ πόνον ἀοἴον οἰγουτασιδίοη Ὀογομα [86 οἰρῃι αν, 88 10 18 
ὁογατηϑη 64 ἴῃ (ἀθῃ 6818 ; ὙΒΘΓΘΔΒ {Π6 Γ6 78 ἀοἴου 10 Βοϊηθπηο8 ΟΠ ρΘΥ. 
ΤᾺΘ ρῥγοϑύ οβήοϊαίθβ σβθη Ἠ6 18 δὶ βαπᾶ, ἴῃ 18 βθϑθηοα δὴ δἰ ἀδυΐυ 
ΘΟΥΒΟῺ ΡΘΙΪΌΤΤΩΒ {ἢ 6 ΘΟΓΘΙΏΟΩΥ : 8Πα ἃ δαβὺ οὗὨ βοπγα Κιηπα οὐ οἵδε 18 
δῖνθη ὈΥ {86 ἴἈταῖ]γ, οὐ [6 οοοδβίοη, ἰο {Π6 πηθια 618 οὗ {π6 σοηρστο- 
δαίίοη. ---7. ΤΏΘΥ ἅγὸ ΟὈΠροα ἕο τα {ποιηβοῖνοβ ἴῃ {6 πηοσπηρ;, 
ΜΠΘη {πον πᾶνο ἰδίῃ σπῖτι {ΠΟΙΓ. τγῖναδ, ΟΥὨ πᾶν θθθὴ βυ}}6α 'ῃ (ἢ 8 
πἰσῦ ὈΥ Βοπ16 ὉΠΟΙΘΆΠΏ 688; δΠ( 811] γ6886]8, [μδῦ τῆλ  Ὀθοοτὴθ ὑποίθϑῃ, 

᾿ Μέπιοϊγο βαγῦ 1 Εϊδϊ δοίιι6] ἀθ8 ϑαγηδγίἰδίηδ, ρὰὺ Μ. 5 ̓νοϑίτο ἀθ ὅδογ. Ῥασίβ, 1812. ὅνο. 
ΔΦονοιῦβ ΟΠ γιβιίδη οθοδσοθ68 ἴῃ ϑ'γτία, ΡΡ. 196---198. 806 4180 οι. ΟΠ γίβιορὶι. ΕἸοα τί ἢ, 
1)δοπεοδίοηπαιη ἀθ ΟΠγδιοασία δπηαγιιδηογιπ Γἦοτ. Αοοράϊξ Αρροηάϊουϊᾳ ἀ6 ΟοἸ πα 
1)8ε86 ϑαπιασίϊδπογαπ,. 1ἱρβίθ, 1821. ϑνο. ὙΥθοη Β [δηὰβ οἵ {π6 ΒΙΌΪο, νοΐ. ἰϊ. ΡΡ᾿. 65--- 67. 
Τη Ρρ. 687---700. Ὧγ. Ὑ7. Βὲ8 σίνϑη πιθοῦ γα] 80 }]6 ἀπὰ οατίουδ ἱπίοιτηβιίοη τοδροοῖίίης 9 
Ἰδηζύδθ δηὰ ᾿ἰτογΐαγο οὗ τὴ 6 ϑδιμδυιδηβ, δ ἃ {Π60}Ὁ τηδιτίαρ θ- ΟΟΥΘΏ ΔΒ, 
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Ῥοοοα ἀοβ]οα τ βοη {ΠΟΥ ἰουοῖ (δηλ Ὀοΐογα (ΠΘΥ ἤανα τϑϑῃοα.--- 
8. ΤΏΘΥ ἰλκθ δΎΎΔΥ {π6 ἔδί ἔτοτὶ δδουιἤσοθβ, δῃα ρσῖνο {86 ῥγιθδίβ {Π6 
ΒΒ οΌ  ἀοΣ, ὑΠπ6 14}0})78, δπα {πὸ Ὀ611γ.---9. ΤΉΘΥ ΠΟΥΘῚ ΤΩΔΥΤῪ [Π61Γ πίθοΘΒ 
88 ἰῃ6 96 78 ἀο, δῃα πᾶν Ὀυῦ ὁπ6 π|ιΐδ; ὙοΓΘα8 {86 «76 078 ΤηΔῪ ΠανΘ 
ΤΏ8}Υ.---10. ΤΏΘΥ Βο] ον ἴῃ αοά, ἴῃ Μοβθβ, δῃᾷ ἴῃ Μουπὲ (ουἰ Ζίπι, 
ὙΒΟΓΘΆ8, ΒΑΥ {86γ, [86 677 μαὺ ὑποὶν ὑσγυδβὺ ἴῃ ΟἴΠ6ΥΒ, γγ 4ο ποίδιησ 
θυὺ τιῇιδῦ 18 ΘΧΡΥ ΒΒ Υ οομημηδηδα ἴῃ [86 ἰανγ ὈΥῪ (86 1,ογά, το πιδάθ 
1186 οὗἨ {86 τρϊη!δίσυ οὗ Μίοβϑβ; θυύ {πὸ “678 βίγοσνο οτα ψηδαῦ {Π6 
Τιοτὰ δῖ οοιηηδησρα 1π {πῸ ἰανν, ἴο Οὔβοσνα ταὶ (61 ἐΔΊΠΟΥΒ δα 
ἀοοΐοτβ δᾶνο ᾿Ἰηνεηίθα.---11. ΤΏΘΥ τοοοῖσ ἰ86 Τογδῇ οὐ Ῥοηίαίδυοῇ, 
δηα ΠοΙ]α 10 828 {Π6]Γ ΟὨΪῪ βαογοα ὈοῸΚ ; {δμ6Υ τουόγθησα {π6 ὕοοϊκ οὗ 
Φοβῆυα δηὰ υᾶρσοθ, θυῦ ἀο ποΐ δοοουπί ῃθτὰ βϑογοᾶ ἰῃ [Π6 βϑιηθ 
ΤΩΒΠΏΘΙ 88 {Π6 Τογϑῇ, οΟΠΒΙ ἀουϊηρ  οϑυδ ποῦ ἴο αν θη ἃ ρσορμοῦ, 
Ῥυξ οὨἱγ {δ ἀἸΒοῚρ]6 οἵ ἃ Ῥγορμοί, {μδαῦ 18, οὗ Μοβοεβ.---- 12. ΤΉΘΥ ὁχ- 
Ροοΐ ἃ ῥγορμοῖ, τυ βοῦλ {ΠΟΥ ἴοι ΗΔίμΔΌ; Ὀαΐ, ΒΑΥ (μον, “1Π6Γ6 188 
ρτοδὺ ΤΥΒίοσΥ 1ῃ Τορατα ἰο Ηδίμαρ, το 18 γοῦ ἴο οοῆθ. Υ 6 8}}8}} 
ὍΘ ΒΔΡΡΥ τ θη Β6 οομιθβ. ὙΥΒΘα {86 δν. Μτ. “ονοίί, ἸΏ Νονοιη- 
θεν, 1828, ἱπίοστοραίοα (86 οἰδοϊαϊηρ, ϑδιωδαυϊδη ῥτὶθδὺ οοποοσπίηρ' 
ἐμεῖς ἐχρθοίδοη οὗ ὁ ΜΙ οδδιδῃ, {86 ἰαϊΐον γορ!οα (πδὺ {6 Υ σγ γα 4] 
ἴῃ δχρθοίδοι οὗ δὶπὶ ;--- “ἦ (αὶ (πὸ Μαββϑίδῃ που] Ὀ6 8 πηδῃ, ποί [Π6 
βοὴ οὗ Οοῦ,--- πὰ {πδὺ {π18} (ΝΆΡΟΙΟΒΘ) ““πτδϑ ἴο Ὀ6 {Ππ6 ρ]δοθ σι ἢ ἢ 
δ νου] τηλῖζα [16 τηθί ΟΡ 0118 οὗ [8 Κἰῃρσάοχῃ : (818 τῦδϑ ἴπ6 ρ]ασα οὗ 
ΜΟΙ (86 1οτὰ Πα ῥτγοτωϊδοά ἢ σου μ]δοθ [18 πδῖηθ ἔμοσο. ΤΠθ 
Γοροσύ οὗ {πο ϑαυπηαυ δῃ8 ΜΟΓΒΏΙΡΡΙ Πρ ἃ ἄονο 18 στουη 1688 ; ΠΟΙ 18 ἰΐ 
ἴσιο ἐπαῦ ΠΟΥ ἀθΩΥ {π6 τϑϑυστθοίοη οὗ {6 ἀ684, ΟΥ [Π6 ΘΟχ᾽δίθῃοα οὗ 
ΔΏΡΈΪα, ΤΟΥ δαμ, βονονοσ, ἰμαύ (ΠΟΥ τοοῖϊίθ γτθηϑ δηα ὈΓΆΥΘΙΒ 
[πδὺ  πονδὰ που] ραγάοη [πο ἀοδά, δηα {Π6 ῥσχϊθϑῦ ρυσῆθδ ἰμοτὰ ὈῪ 
ῬΓΆΥΟΥ. 
ΤΠ δαιγδυ ληβ ἤᾶνο ἃ οδίδορσια οὗ [Π6 βυοοσοβαίοῃ οὗ ὑμοὶς ὨΙΡὮ 

Ῥγιθβίβ ἔγοῃῃ λδζοπ ἴο {πῃ6 ργοβθηΐῦ 6. ΤΠΘΥ Ὀ6]ιονο {μοπγβοῖγοβ ἰὸ 
Ὀ6 οὗὁἩ {16 ροβίθγυ οὗ Φόβορῃ ΌΥῪ ΕΡΒγαδαῖμι, δπᾶ {παὺ 411} {ποῖγ Βιρἢ 
Ῥτιεβίβ ἀθβοθῃαβα ἴγομι ῬὨΣΉΘΠ88Β: ψἤΘΓΘαΒ (Π6 “68 να ποῖ ὁπ6 οὗ 
{μαΐ Ἄγ. ὍΠΟΥ Ὀοαδὺ (μαὺ (Π6Υ Πᾶνα μγοβοσνοα {6 Ηῦχον οἰδ- 
Ταοίογβ τ οὶ (οὐ τηδΔα6 τι6 οὗ [0 ρτοπιυϊραία ἢ 18 ἰδ ; 116 (Π6 «678 
αν ἃ ΨΑΥ οὗ πυϊπρ το Εζγα, τ βῖο 18 ουγβαα [Ὁ ουθσ.0 Αμῃηᾶ, 
1ηἀ 666, Ἰπείοδα οὗ Ἰϑσι αν ὌΡΟΣ ΕΖγα 88 ἴΠ6 τοβίοσθυ οὗ [ῃ6 αν, [Π6 
ΘΌΓΕΘ ᾿ΪΠ 88 80 ἱπηροβύου, γῆ [88 18]1ἃ δβι 46 {πρὶν οἱ] ά οπδγδοίθσβ ἴο 
ὯΒ6 ΠΟῪ ΟΠ6Β ἴῃ {μοὶν σόοσὰ, δῃηᾶ δυο ουβοα βουοσαὶ ὈοΟΐκΒ ἰμαὺ 6 ΓΘ 
νει δι ἴο Βυρροτί {π6 ροβίοσιγ οἵ δυνά, 

ΘΘΥΘΙΆΪ αἰϊοιωρίβ μανὸ Ὀθθοη τωδᾶο (0 οομνοσὺ {8686 ϑδιηδγβηβ; θυῦ 
ΤΒ6Υ Βαανα Ῥθθῃ ΟΡργθββϑᾶ ἰηδίθδα οὗ Ὀϑὶπρ' τηδᾶθ ΟΠ γβῦϑηβ, δηα {Ποῦ 
ΔΙΘ ΤΟἀποοα [0 8 ΒΙΩ811 ΠυΤΩΘΥ ΤΑΙΠΟΣ ΟΥ̓ ΤΑΙΒΟΤῪ (Π8ῃ ΟΥ̓ {86 τι} }}- 
τυ46 οὔ ἰβῇοβα ψἢο βάν Ὀθθὴ οοηγοσίοα, ΝΥ, [Π6Ὺ Β66πὶ 10 γ6 βίυὉ- 
ΒΟΓΏΪ ποἀἀοᾶ ἰο {πεῖν βοοὺ πὲ 186 «68, ἱπουρ {Π686 δάμευθ 
ΣἸΡΟΓΟΟΒΙΥ ἴο ἐμ6 ἰανγ οὗ Μόοββα. Αὖ Ἰοαβδῦ Νίοοη, ψδο ᾿νοᾶ δῇοσ {Π6 
ἐπ 1 ΠἸ οοπίυγγ, πβθη βού ηρ ἄονσι {86 ἔοστηα 168 ἀδρα αὐ [Π6 ΤοοΘρ- 
Το ΟΥὮἨ ΠοΣΘο8, οὔβοσυοβ, {μα 1 ἃ 60 Πιδα ἃ τηϊηα ἴο Ὀ6 οοπνοσγίοα, 
1 ΟΥ̓ΔῸΣ ἴο δνοϊα ρυηιβῃσηθηΐ ΟΥὁἨ {16 ραυτηθηΐ οἵ ψμδὶ ἢ6 οπϑᾶ, ἢΘ 
88 [0 ὈΟΓΙΥ ΠΙταΒ6 1, ἀπ Βα 18 7 18 οσβα ΓΒ ὈΘίΌΓΕ ἢθ γγχὰ8 δαπα  οα, 
Βαυί [86 Θ'αιηδγιίδηβ 6 ποῖ τοοοϊνϑα Ὀσδίογο ἱΠ6Υ δά Ὀ661 ἱπδίγυοίθα 

ὉΡ8 
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{ν0 γθ 818, Δπἃ ψΟΓῸ τοαιγϑα ἰο ἔαδιῇ ἔθη οὐ βἴθθῃ ἄδγβ Ὀοίοτο {ΠῸῪ 
Ῥτγοΐδδβοα {π6ὸ ΟἸ γϊβίδη το σίομ, ἰο αἰὐθπα αὖ τηοσηϊηρ' Δηα ουθηϊηρ 
ῬΓΔΥ ΘΓΒ, 8η6 ἴο ἸΘΔΓΏ ΒΟΙῺΘ ὈΒΆ]118 ; ΟἾ ΠΟΥ ὙΤ ΓΘ ποὺ 866 νὴ ἢ} 80 του 
τίσουγ, Το ἰοστῃ οὗ ὕνο γϑαῦβ ΒΊΟΝ τγ88 Θπ]οϊηοα ἴο {μ6 Θατηδγιίδῃ 
Ῥγοβϑ γίθβ 18 83πη δτρυιωθηῦ {παὺ (ΠΟΥ͂ ΘΓ βυβροοίθα, ἀπα Π6 ΤΘΆΒΟῚ 
ΨὮΥ τ ὍΟ͵Θ 80 ὅὯλδ, (μδῦ Π6 Υ Πα οἴἴθῃ ἀοοοϊνοα (μ6 ΟΠ τιβδη 
Ὀγ {Πποῖγ ρῥγοίεπαθα δοπυθγβίοῃ. 

ὙΠ. Τὴ ΗΕΒΟΡΙΑΝΒ ΟΓΘ ΓΑΙΠΟΣ ἃ ΡΟ 64] ἰοϊϊοη {π8η 8. Τα- 
ἸΙσίουιβ βοοὺ οὗ {86 96 γ)78: ὑπον ἀοσινθα {ποὶγ παπὴα ἔγοπῃ Ηοτοά (6 
Οτοαί, ηρ οὗ υάφεα, ἴο ἡ 086 ἔΆΠΙΣΥ ΠΟΥ 6 γ6 δ τοι ρῚν αὐδομοα, 
ΤΊΉΏΘΥ σογὸ αἰβυϊησ δησα ἔγοπη {μ6 ΟἾΠΟΥ «᾽ ΟΥΙΒἢ βϑοίβ, Ηγϑύ, Ὀγ {Ποῦ 
ΘΟΠΟΌΣΥΙηρ ᾿ῃ Η γα ρδη οὗ βυβ]θοῦύπρ' ΠΙμηΒ6 1 δπα Ὦ18 ρθορὶθ ἴο 
16 ἀοταϊπιοι οὗὨ {π6 ἘοΙΔΏ8: δηα, βϑθοομάϊυ, ἴῃ δορὶ γιπὴς πῖῖ [Π6 
Ἰαϊίον ἴῃ πϑηῦ οὗ {π6}} μοαΐμοπ ῥγδοῦοθθ, βυοδι ἃ8 δθοῦϊπρ' θη} }68 
ψ ΙΓ ἸΠλΔρ68 ΜΒ ἸΔοἸ]αίΓουΒ ὙΤΟΥΒΏ1Ρ, Ταϊβίπσ' βίδίιθβ, πα ἱηδ τα πρ 
ζϑιαθβ ἴῃ Ὠοποὺῦ οὗ Αυρυδίυβ; σι Βιοῖ βυμθο] Ἰδίησ πῖ 1} ἸΔΟ]α γῪ ἀροὴ 
γἱον8 οὗ ἰπίθγθδὶ δὰ σου] αν ΡΟ]ΠΟΥ 18 δαρροββα (0 βανθ Ὀθθῃ 8 ρασέ 
αἱ Ἰοαϑύ οὗ {πε ἰσαυοπ 9. Ηδστγοά, ἀραϊιδὺ τ ἈΙΟΝ “}6βὺ8 ΟΠ τδὶ οδυξοποαᾶ 
Ὧ18 ἀἸβο 10} 168. (Μδσκ υἱῖ]. 15.); ΘΟΒΒΟα ΠΥ [Π6Ὺ σοτα γοῦν ορ- 
Ῥοβϑά ἴο {π6 ῬΡΠΑΥΊΒ668, τνῆο, ἴγΌτ ἃ. τιϊδιηἰογργοίαϊοι οὗ ΤΠ .ουΐ, χυ!. 
1ὅ., τηλϊ ἰδ θα ἰπαῦ 1 γα ποὺ ἰανν! ἰο βυδταϊ ἰο [Π6 Βομηδη θη- 
ῬΟΓΟΓ, ΟΥ ἴο ΡΑΥ͂ ἰᾶχ68 ἴο ἔτη. Βαυΐ ΗἩδοτγοᾶ δῃηα ἢ]18 [Ὁ] Οὕσοσβ, ὑπο ν- 
Βίδηρ (86 ἰοχὺ (ο δχοίυδθ ΟὨἹΥ ἃ ψοϊυῃίαυυ οἤοῖοθ, δπὰ πο 8 
ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ ΒῈ ΤΊΣ ΒΒ. ὙΠΟΙΘ ἔοτοθ ῃ8] ονουρονογοα οδοῖοο, 614 88 
ΟΡ ΠΙΟῚ ΟἸΓΘΟΙΥ͂ ΘΟ ΤΆΓΥ, ἀπά 1ηβ᾽ϑίθα ἐπαῦ 1π (18 οᾶ86 10 ψγὯ8 Ἰα ] 
οί ἰο βαδηηῖῦ το π6 Ῥλοτηδη θα ροσου, δηα αἷβοὸ ἴ ῬΥ͂ ἰᾶχϑϑ (0 ὨΊμ,. 
Ἠον κοθη ΤΠ 6η τημσδί ἤᾶνα θ6 6 {Π6 ΤΏ8]106 οὗὨ (Π6 Ῥπαπκρρα αϑεαϊπδὺ 
ΟἸ γιδὲ, ν ἤθη {πον υπτοα τι {Π6ὶΡ ταογίαὶ θηθηαῖθθ {(μ6 Ηδγοα 8η8, 
ἴῃ Ῥγοροβίηρ ἴο Πῖπιὶ [Π6 Θηβπαγίηρ ααθδβίζομ, μοί μοῦ 1ὑ πτα8. αν Ὰ] 
ἴο ρσῖνο ἰτιὶραΐο ἴο (ΒΥ οὐ ποῦ ἜΝ χχὶ!. 16.) ΙουΣ ΒΘ άθομι ον 
μβά᾽ ΔΗΒΥΓΘΓΘα ὴ {π6 ποραῦῖδνο, {Π6 Ηοτοαίδηβ σγουα ἤὰνο δοουδβοᾶ 
ἢϊπὶ ἰο 1π6ὸ ΒοΙμΔπ ΡΟΥΘΥ ᾿88 8 βϑαϊ Ἰοῦϑ ΡΘΥβοη ; δηά 17 ἴῃ ἰδ 6 δὲς- 
Βιτηλίῖνο, (μ6 ῬΑΡΒΟΘῸΒ ΤΟΥ ΘΑΌΔΙΥ ΤΟΎ [0 δοοιβα Πὶπὶ ὧο (86 
ΡΘορΐθ, δῃὰ δχοῖΐθ ὑποὶν ᾿ῃαϊρπδίοη ἀραϊπδὲ Ὠἷπι, 89 Ὀοίγαγίηρ (86 
ΟἿ] ΠΠΡογῖο8. δηα ρυ νυ] ροβ οὗὁἨ Ἀ18 δου πίγ. ΟἸγῖδὶ Ὦγ Πὶβ ῥρσυάεπὲ 
ΤΟΡΙΥ ἀοίδαϊοα {Π6 πιϑ]ῖοθ οὗἨ Ὀοΐῃ, δπα δ {π6 βϑιὴθ {πη6 ᾿αρ] 1] 
7υβῆρα {π6 Ηδγοαΐδηβ ἴπ ραγίηρ ἰτραΐο ἰο θϑασ. [ὑ 18 ΤΌΣΟΣ 
ῬΤΟΌΔΌΪ6 ἰδαὺ 186 Ἡοτγοαί8η8, ἴῃ μον ἀοοίγΙ81 ἰθηοίβ, σσοσο οΠ]ΟΗ͂ 
οὗ 186 βοοί οὗ {ῃ6 ϑαδαιτιιοοθθθ, Ὑπὸ γοσα ἰδ6 τλοϑὺ πα !ογοηΐ ἴο στο ]}- 
δου διροηρ {π6 τ Β0]6 “6188 πδίϊοη; βίποθ {πὸ ΒΊΟΝ 18 ὈΥ ὁῃ6 
ΘνΑὨρο]1δὺ 0841164 {Π6 Ἰεαυτη 9. ογοά (Μα νἱϊ!. 1δ.), 18 ὉΥ δῃμοίμο 
ἰοσιιοα (Με. χυὶ. 6.) ἔπο ἰσαυόη 9 ἐλε ϑααάπμοοο8. 

1, ον 88 Οτρίποβ Ἡοθγερθ, υοἱ]. 11]. ῬΡ. 67---ὅ9. 1π ὑρ. δ9---65, 6 Π68 ργὶπίοὰ ἃ Ἰοϊξεσ, 
Ῥυτρογίης ἴο ἢν θδθη νγιϊζοη ὈΥ [86 ϑβατηδυ 88 δὶ 866. Βεπὶ ἴῃ [Π0 δαυθηθθη ἢ ΘΘΏΓΌΓΥ, 
δηὰ δοπὶ ὈΥ ἴποπὶ ἴο ἘΠ οῖγ Ὀγοίσοη ἰῃ ΕΠρ]απᾶ, ὈΥ Ὅτ. Ημππεϊηρίοη, βοπιο ὑἰπια ὁμαρ]δίη ἴο 
πὸ ΤυΥΚΟΥ ΟΟΠΙΡΑΠΥ δὲ ΑἸορρο, δηὰ αἴοσνγαγάβ Βίβπορ οὗ Εδρῆοϑ. ἱπ γοϊδηὰ, 

2 Ῥυηϊάοδυχ δ Οοπηροκίου, ραῦὶ 1. ὈοοΙς γ. (ν0]. ἰΐ. Ρῃ᾽. 865---868.) Φεπηΐηρδβ Φ ον 88 
Ἀπιϊᾳυϊεῖοα, θοΟΙ ἱ. οἷ. χὶϊ, Ο]πιεῖ, Τββογιδιίοπβ, ἰομι. ἱ. Ρρ. 787---748.,  Ὠογο ἴδ ἀϊ- 
ζογοηξϊ ΟΡ᾿ πίοπδ οὐ ΤΌΟΥΤΩΟΥ Ἡτ ΓΒ ΘΟΠΟΟΣΏΠΩΣ ἴΠ6 Ηογοάΐδη8 δΓῸ ΘὨΠΙ ΓΟ : 88 8280 ἐπ 
ἘΠΒΙΘΥ 8 Απηοίδύομβ οα 186 Οοβροεἶβ, νοΐ. ἱ, ὑῃ. 842---346., νοὶ. ἰΐ, Ρ. 156. Ῥασκῆυγδι 
Οτοοκ ΤΙ χίοοη, γοοο; ΤΑγάμογβ Οὐ 1 γ, Ρασὲ ἱ, θοοῖς 1, οἷ, ἱν. ἃ 4. (οτκα, νοὶ. ἃ, 
ὉΡ. 126, 127.) Ταρρδη 1 εἴωτοβ οὐ 96 Ν8ἢ Αηιϊίᾳ. ᾿. 389. 
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ΨΙΠ11 Τῆο ΟΑΥΞΑΝΒ 6 Γ6 ἃ ΡΟ] 168] βοοῦ (παὺ οτἱρ᾽ηαίϑα ἔγουα 
16 ῬΠαγβθοβ, Δ. Ὁ. 12, βοὴ Ασομοἶῖδιβϑ νγγὰ8 Ὀδηϊδῃοα, ἀπ τοάιοοά 
ληίο ἃ Εοχδη ῥΧΟΥΪΠΟΘ, Δηἀ 8. ΘΟΠΒ08Β Δ Κ6η ΟΥ̓ ΘΟΪΣΙΏΪ 8, ΟΥ Οὐτϑηῖυ8, 
ῥγοϑιἀθηῦ οὗ ὅυσια ([ο ΒΟ ἢ ργονίποθ ἐπ 8θ8 γγ88 αἰίδομβθα), Οἱ {μ18 
οσοσεδίοη, π448 ἰμ6 ΟΔ)}]1|αη, οὐ ἰδυ]οηῖίθ, 88 6 18 αἷϑο οδδᾶ!, 
δχμβογίοα (ῃ6 ρϑορὶβθ ἴο βμδῖζα οἱ" (818 γόϊκα, 6] πρ' ποτὰ {πα΄ ἰραΐθ 
τγαϑ ἄυθ ἴο (οα δἴοπα, δηά, οοπϑθαιθηιν, οὐρα ποὺ ο 6 ραϊὰ ἴο 
(86 Βοιηδηβ; δῃὰ ἱμαὺ το ρίουβ ΠΟΥ δηα {μ6 δυϊμουῦ οὗ {86 
ἀϊνῖπα ἰανγθ 616 ἴο 6 ἀοίδηαορα ὈΥ ἴογοθ οὗ ἄστῶβ. [Ἃ1ἢ οἰβοὺ γϑβρϑοίϑ 
[18 ἀοο τ 68 ΔΡΡΘΑΥ ἰο αν θθθὴ {86 ΒΆΠη6 88 (ῃο86 οὗ [86 ῬΑσβθθβ, 
ΤὨΘ τυ} 8 τϑβοα ὈΥ ἔμ686 Ῥδγηϊοῖ οι ἰθποίβ γγοσα ᾿πἀθ6α Βυρργοββοάᾶ 
(Λοίβ ν. 37.): αὺ δὶ8 [ὉΠ Οσγοσβ, 0 πο γο οδ]οα (811: ᾶπ8, οοπ- 
πυρά ΒΘΟγΘΌΥ [0 ργοραραΐθ ἴμθίὰ, δπα ἰὼ τρᾶκθ ψγοβϑ γίθβ, ἡ Πομλ 
16 Υ τοαυϊγοα ἰο Ὀ6 οἸχουμηοϊδοᾶ, ΑΒ 6 δβᾶηι6 γβίϊθββ αἰβροβι θη 
δηἃ βεάἀιτουβ ὈΥ ΠΟΙ Ρ] 68 σου θα ἰο οχὶδί αὖ {86 πὴ σῆθη (16 
ΘρΟΒΙΪο8 Ῥδὰ] δπμὰ Ῥαϑίοσ σσχοίθ ἐποῖρ ΕρΙβί168, {86 Ὺ ἰοοὶς οοοδβίοῃ 
1666 ἴο ἱπου]οαύθ ἀροη ΟΠ γἸβυϊδηβ (0 ΘΓΘ αὖ ὑπαὶ Οἶσθ ρΘΏΘΓΆΠ]Υ 
δοηΐουπάοα τι [16 “96 0}18) {86 ποοθββυ οὗ οὐθαϊθμοα ἴοὸ οἷν! δὰ- 
τ μοτι ἐγ, τὰ Βιμρί αν ΔΌΙΠΠγ, τα ἢ, δμα ρογβυδβίοπ, ὅ6θ Βοπι, χἹτῖ, 
1. οἱ 8βοᾳ.; 1 μη. 11. 1. οὐ 86ᾳ.; 1 Ῥοίοϑσ 1. 18. οὐ βοαᾳ.Ἔ 

ΙΧ, ΤΠ ΖΕΑΙΟΤΒ, 80 οἴνδθῃ σρθη ομ θα 1η «6 νυν 18 ΠΙΒίΟΥΥ, ΔΡΡΘΑΓ 
ἴο αν θθϑῃ ἴμ6 Ὁ] ον τ οὗ (818 ὁ υἀλ8. Τϑιὴν ἴθ οὗ ορἱπίοι {μαΐ 
1μ6 συϑτ' ΜῈΝ ἡ πο {Π6 ῬΠδτίδθοθ πα Ηθγοάϊϑηβ βεηῦ ἰο οπίδῃρ]θ 
“6808 π᾿ Ἦ18 ΘΟΠγοΥβδ ἢ ὝΘΥΘ ΤΟΙ ΌΘΣΒ οὗ {Π]18 βοοί, (Μίαν. χχὶϊ. 16, 
16.; Με χὶϊ, 138, 14.; 10Κα χχὶ 20.)  ϊταοι (Π6 (ὐλπαδηϊῦθ, ΟΠ 6 
Οὔ [88 δρμοβίϊββ οὗ “6βὰ8 Ογιβὺ, 18 ο}]οα Ζεϊοίο5 (1 νἱ, 16.}); δπά 
ἴπ Αοἰα χχὶ. 20, δπᾶ χχὶὶ. 8, (ασ.) τὸ πὰ {παῖ {μογθ σοῦ οοσίδίη 
ΟἸὨ  ϑΔη8 δἱ Φ ογυβαίθη), 0 ΤΟΥ ἀσποιηϊπαίθα ΖΕΑΙΟΤΒ. Βυΐ {Π686 
ΠΏΘΓΘΙΥ ἰπϑἰβίθα οἡ 186 0] Ε]ταοηΐ οὗὨ [Π6 Μοβαῖὶο ἰανγ, δῃὰ ὈΥ͂ ΠΟ τζθδπβ 
νοῦ 80 ΓᾺΓ 88 βοβ6 Ῥρϑίβοῃβ, ἰουτηθᾶ Ζαοίθ οὐ Ζοαϊοίβ, οἵ στ βοτὰ γ16 
ΤΟΔΩ 1π “οΒοΡυ8Ἐ ΠΙβίουυ οὗ [Π6 «}΄δν 18}. ὙΓΑΓ. 

Χ, Τῇ ΒΙΟΑΒΙΙ, ποῦοοά Ἰη Αοἰβ χχὶ, 38. ὙΟΓΘ δι88,.581ηὴ8, ὙΠῸ 
ἀοεῖνοθα {Π6 1} πϑὴα ἔγοτα ὑπ 61 υδῖηρ ῬΟΠΙΔΒ Ὀαηῦ 1 (86 ἘΕοιηδη 
βίοι, ΜΠ ΠΟ (ΔΘ Ὺ ΘΟποθα] θα Ὁποῦ {Π6ῚΣ σαττηθηίβ, δηα τ ΠΙΟἢ τγα8 [ἢ 6 
βοογοῦ ᾿ηβίγυτηθηῦ οὐὁὨἨ δββαββι δ! 10}. ἴμο Ἐργυρίϊδη ἱπροβίοσ, αἶϑο 
πιθη]οποᾶ Ὀγ (μ6 βαογϑα Ὠϊβίογδπ, 18 πούϊορα ΟΥ̓ ΟΒΘΡιι8, ὙΠῸ ΒΑ ΥΒ 
{μα΄ Β6 νψγ88 δἱ {86 μοδὰ οὗ 80,000 τηϑῃ, ὑπουρᾷ δὲ. τυ ς ὨΟΐ668 ΟἾΪΥ 
4000: Ὀυὺ Ὀοίἢ δοοουηΐβθ δ’6 στϑοοπο θα ὈΥ Βαρροδίηῃρς ἰδαὺ {μ6 ἱπ- 

1 Ἧς ν88 ἃ ῃδίϊνο οὔ Οδίμδϊβ, ἴῃ ἐπ ργουΐηοο οὐ δα] η Ἶ8. 
5 Φοδερῆαδ, Απε. συά. 110. χυὶϊὶ, ο. 1. 88 1. 6.,ὄ 110. χχ, α. δ. 8 3.; 86 Β6]]. Φαὰ. Ἰϊδ. ἴδ, α. 

17. 8 7---9.. 110. νἱΐ. ο. 8.8 1. ὙΤῈο ΤὨοπακ5 ππϑπηομοαᾶ ἴῃ Αοἰἴδ ν. 86. τηυδὲέ ποῖ Ὀ6 60η- 
ουπάοὰ πὴ} τ[π6 Τοσδ5 οὐ 0488 τοίειτο ἰο Ὁ Φοβερῆθβ. (Αι. ἰδ. χχ. α. ὅ. 8ὶ 1.) 
Τμουάδ8 88 ἃ ΨΘΡΥ ΟΟΤΩΤΏΟΙ ὨΒΙῚ6 διηοηρ [ἢ 6 ὅονγ8; δὰ [16 Ῥϑύβοῃ τηθητοηο ὈΥ [Π0 
δασγεὰ ἢϊβίοσίϑη γγἃ8 ργΟ ΔΌΪΥ ΟΠ6 οὗ [ἢ6 ΤΊΔΗΥ͂ ἰδ 6 ΓΒ ΠΟ ἸΟΟΚ ὩΡ ΔΙΤΩΒ ἰη ἀείοποο οἵ [Π6 
ΡΌΝΙϊο Πνοτείοβ, δὲ 16 τη6 οὗἩ ΟΥγθηΐ8᾽8 Θησοϊτηθπῖ, δὲ ἰθαβὲ δευθη, ἢ ποῖ ἴ6Π, γϑᾶσβ Ὀδίογθ 
16 Βρεϑςὴ ἀρ! νογο ὈΥ ΟΔπ|8}16), (Α-οῖδ νυ. 84--- 20.) Ης βεςπιβ ἴο αν Ὀοδη διρρογίοὰ 
Ὀν 5Βη 8 6 Υ παι ογβ ΤΠ (ἢ6 βοοοπὰ οΥ̓ [πδ΄ πᾶτης, δπὰ (48 ἴῃς βοοοπὰ δογνγατβ αἷ4) 
Ροσβμοὰ 'π [6 δἰϊοτηρὲ ; πὶ 865 ἢΐβ Το ον 8 ΈγῸ ἀϊερογβοᾶ, ἀπά ποῖ 8]Διρῃιογοά, ΚΘ 
1Ποβο οἵ ἐπ βοοοῃὰ Φυά88, βυγνίνοῦ παῖρσας τΑἸΚ πιῇ οὗ Ηἷπι, πὰ Οὐδιμδ] οἱ τηῖραῦ ἢαν 
ὈδΘη Ῥαγιουϊαγ! ἰπέοστηοα οὐὨἨ Ηἷ8 Ηἰβίοσγ, [που ἢ Φοβορῆτ8. ΟΠΙῪ πιο 08 ἰδ ἴῃ φΌΠΕΓΑΙ 
ἴαστηβ. ὅ66 Ὦγ. 1 γάπεγΒ Οτϑα  :γ, ρασὶ ἰ. θοοῖ 11. οἢ. νἱῖ, (τ, νοὶ. 1. Ρρ. 4058---418.) 
τ. Ἡοάετάσο οα Αοἰϑ νυ. 86. 

85. Αγρραγαίυβ Βι ] ἰοῦ, νο]. 1, Ρ. 239. 4 Ζοθορδυδ, Δηϊ, Δα. 110. χχ, ς. 8. ἃ 10. 
υν8 
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ϑίου (γῆο ἴῃ {Π6 βοοοῃπά γϑαᾶῦ οὗ Νοσο ργοϊθηαδα ἴο 6 ἃ ργορδοι) 
δὰ ουαΐ 4000 ἔτγοτα «6 γι 8816 πι, τγι0 66 δἰ σαγὰβ Ἰοϊπϑα ὈΥ οἰμοσα 
ἰο [86 διπουπῦ οὗ 30,000, 88 τοϊδίβα Ὀγ “οβερῇυβ. ΤΏΘΥ Τ6ΓΘ δὲ- 
ἱλοῖκοα ἐμὰ αἀἰδβρογβοα Ὀγ {86 Ἐουδῃ ργοουγαίου Ε6]1χ,᾿ 

δ 2. Οἡ ἐδο οχίγεμιθ Οογγμρίίοπ ΟΥΓἹ ἐδλθ “εισίδἢ Τρορῖε, δοίλ ἕπ εϊἐσίοη 
απὰ Ι[Μοταΐς, αὐ ἰλε Τίπιο 07 ΟἸ γος Βισελ. ᾿ 

ΤῊ ργθοθάϊηρ ομαρίοτβ 3 01} αν βῆοσσῃ ἐπαῦ [Π6 ΡΟ] οΑ] δβίδία οὗ 
[886 96 νγ8 τγῶᾶβ ἰσυὶγ ἀσρ]ογαῦ 6. ΑἸΒουρἢ ὑΠ6Υ 6.6 ΟΡργθββϑα δηά 
βοοορα Ὀγ νδυϊουβ σΟΥΘΥΏΟΙΒ, ὙὙὯῸ Θχθγοϊβαα {Π6 τηοβὲ σἱροόγουβ δυῖδο- 
ΤΊ ΟΥ̓ΘΥ [Ὦθ1, 1 ΤΩΔΗΥ͂ ᾿πΒίδ 068 ὙΠ} ΡΘΟΌΪΙΑΓΡ ἀνα ΓΟ Θ, ΟΓΌΘ] γ, δηά 
δχίογίοη, γαῖ (Π6Ὺ ὙὙΘΙΘ [ἢ ΒΟΙῚΘ ΤΩΘΑΒΌΓΕ ΡΟΥΘΙΠΘΑ ὈΥ {861 οὐγῃ 
Ιατγϑ, δῃἃ ψοτα ρουτηϊ θα 0 ΘΠ]ΟΥ͂ {ποὶν το σίοη, ΤΠ δαταϊηϊδίγαϊίοη 
οὗ {πεῖν βαογβᾶ τιίθϑ δου ϊηπθα ἴο Ὀ6 οοτητη {64 το ἰ.6 Ὠρ ῥτὶθδὲ δῃὰ 
186 Θαμμοάτγιπ; ἰο {6 ἔοσγτμον {π6 ρυγιθδίβ δηά 1ωονιῦθβ ΤΟΥ ΒΌθοΥ- 
ἀϊπαίθ 48 Ὀθίοτα : δῃᾶ {86 ἔοσγιι οὗ {ποὶγ οχύουηδὶ ΤΟσΒΏΡ, οχοθρῦ ἴῃ 
ἃ ΨΟΓΙῪ ΤῸ Ροϊηίβ, δα βυθβογοα ΠΟ ν]810]60 οἤδηρθ. Βυΐ, τ βδίανον 
οομίογ(8 σοῦ ἰοῦ ἰο τἤ6 πὶ ὈΥ {86 Βλοιηδη τηδσ᾽βίγαίαβ, {Π6Υ ποτὰ ποί 
ΔΙ] ονσθα ἰο ΘΠΪΟΥ {ποῖα ὈΥ͂ {ποῖὶγ ομιοε ῥυιθδίβ δηα ρορυϊαν ᾿οβάθγβ, 
ὙΠΟ “ΟΒορἢυβ οἰδγδοίθυιβοβ 88 ργοῆϊισαία πγοΐομθβ, ῆο Βδά ρυγ- 
οδαβοά {πον οἴδοθθ ὈΥ Ὀγῖθ68 οὐ ὈΥ δοίϑ' οὗ ᾿πίαυγ, δηα τρδϊπίδιποᾶ 
{ποῖγ 1]-δοαυϊγοα δα μοῦγ ΟΥ̓ (6 τιοϑὺ βαρ ουβ δηα δοοι 8 Ὁ] 6 
ΟΥ̓ πη68.. ΝΟΥ ΜΌΓ6 [ἢ6 το] σίουβ ΟΥΘΘα8. οὗ {μ686 τηθἢ ΓΟΤΘ ΓΟ: 
δανϊηρ Ἔϑρουδοα {π6 ῥΥϊποῖρ]68 οὗ νϑυϊουβ βθοίβ, ἐμ ὺ βυβογοα {Ποῃ- 
ΒαΪνθβ ίο 6 ἰεα δι'γᾶὺ ΕΥ̓͂ 811 [86 ῥχοὐυάιοθ δῃα δῃιτλ θυ οὗ ραγῖΥ 
((βουρῆι, 88 πη {Π6 ολ86 οὗ ΟἿΣ ϑϑυ]οῦγ, {π6 Ὺ που] βοταϑίϊτμθβ Δραμάοῃ 
{πολ ἰο ρχομπιοΐθ δοῦλα ἔβ νου ΤηΘΑΒΌΧΘ) ; 8 Πα ὝΤΘΓΟ ΘΟΙΏΠΊΟΠΪΥ͂ ἸΠΟΓΘ 
ἰἸηΐδηῦ οὐ {πΠ6 ρσγαιβολίίοη οὗὨ ργιναίθ ΘημΥ, {πδη βἰυίουβ οὗ δἀ- 
νηοί {πΠ6 σαυδ6 οὗὨ το] σίοη, ΟΥ ργομιούϊηρ {πΠ6 ρα ]ο νγο]αγθ. ΤῊΘ 
ΒΌΆΡοΟΤαΙπαΐθ δα ᾿ΠΙΘΥΊΟΥ ΤΟΙ ΌΘΓΒ Ἰοῦς ᾿ηΐθοίοα τῖτ (86 σοττυρίϊοη 
οὗ {86 Ποδᾶ ; {π6 ῥυἹθϑίβ, απᾶ {π86 οὐμοῦ ταὶ! βίοσβ οὗ σο]ρίοη, ψ 6.6 
Ὀδοοῖηθ αἰββοϊυΐθ δπα αὐαπάοποα ἴῃ {π6 Πϊρῃμοδὺ ἄδρτοα; ψ 8116 186 
ΘΟΙΏΤΊΟΝ ΡΘΟΒΪΘ, ᾿πϑιραίοα ΟΥ̓Ἡ ΘΧΔΠΊΡ]68 80 ἀδργανθα, γυβμοιὶ μοϑᾶ- 
Ἰοπρ ἰπΐο ΘύΘσῪ Κιπα οὗ ᾿πἰαυ τ, ἀπα ὈΥ {Π|6}Ὁ ᾿ποοϑβαηῦ βϑα 1018, 
ΤΟΌΘΥΙ68, ἃ πα οχίου 018, ᾿ ἢ ἀραϊπβὺ ὑποιηβο γοβ Ὀοΐα [π6 7υδίϊοα 
οἵ (ἀοά «πὰ {π6 νϑῃρϑαποα οὗ τλθη. 

Ονὐὴρ' ἴο {πΠ686 ψδυϊουβ σϑῖιβθβ, ἴπ6 στοαῦ πλ888 οὗ ἐπ6 «6 ]8}} ρ6 0 ]6 
ΘΓΘ ΒΌΠΚ ἰπίο {πΠ6 τηοβὲ ἀδθρίογαθ!α Ἰσπόγᾶποα οὗ ἀοἂ δπᾶ οὗ ἀν! 
{πὶηρθ. Ηρποο ῥτοοθοαρα {Πδὺ ἀἸΒ8ο] υὔθ 689 οὗὨ ΤΔΏΠΟΙΒ δηα {πδὺ ῥγο- 
ἢϊραία τὶοκοάμπθϑα τ ἢιοἢ Ῥγονδὶ]οα δλοησ {π6 «6ν}8 ἀυσίηρ ΟΠ τΊβυ Β 
ΠῚ ΠΙΒΙΓΥ ὉΡΟῚ οδγίς ; ἴῃ δ] βίου ἴο τ ΠΙοὰ [86 αἰγὶ π6 ΘΑ ἹΟΌΣ ΘΟΙΏΡΑΓΘΒ 
{[Π6 ΡΘορ]θ ἴο ἃ τυ] πἀρ οὗὨ Ἰοδβῦ βῆθερ, βίσαγίπρ πὶ βουΐ ἃ βΒμορμογὰ 
(Μαίο χ. 6., χνυ. 24.), δπᾶ {Π6}} ἑθδοίοσθ, ΟΥ ἀοοίοσβ, ἰο ὈΠΠπά συϊάθδ, 
ὝΠΟ ῥτοΐθδββοα (ὺ ἱπβϑίσιιος οὐμοσθ ἴπ ἃ ΨΑΥ ὙΠ}Ὲ πῃ] οἢ (ΠΟΥ ὙγΘΓΘ 
ὉΟΙΔΠΥ υπδοαυδὶηἰθα ὑμοεηθοῖνϑβ (Μαῖί. χν. 14.; Φοδῃ ἰσχ, 39, 40.) 

 Φοβορδυλ, Απὶ. Φυά. 110. χχ, ς. 8. ὃ 6.; 0)6 Β6]1, Φαά. 110. 11, 6. 18. ἢ ὅδ. Ὧχ. ΙΑΣΠΟΣ Ὁ 
Οτοά Πεν, Ραδτὶ ἱ, Ὀοοῖς ἰϊ. οἰ. νἱ!!, ΟΓΚΒ, γ0], ἱ, ΡΡ. 414--.419.) 

866 συ δ γ ΡΡ. 121---181, οὔ [86 ρῥγοβϑϑηΐ γοϊα πιο. 
8. Μοβῃίοηι β Επο]. Ηἰδβί, θοοῖς 1, ραγέ ἱ, οἴδρ. ἰδ,, δῃὰ αἰδὸ [18 Οὐιμηηηομίασίοδ οἱ ἐδιο 
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Μογο ρμαγιϊου ατῖν, ἴῃ [μ6 Ν᾽ Τοβίαπιθηι", “ {Π6 1 τν8 ἃγὸ ἀοβοσῖροα 
88 ἃ ταοϑύ Βυρογβι ουβ δπα Ὀϊροίοθα Ρ600}16, αἰϊδομοᾶ ἰο [86 Μοβαὶο 
γχταδ] δᾶ ἰοὸ {μ6 τ ΒΙΠΊΒ16 4] γα] 0η8 οὗὨ {ποὶῦ 6] οσβ, τ ἢ ἃ Ζραὶ δϑα 
ἔληδύλοϊβιη Δρργδοηρ' (0 τη ἄποδα. ὙΠΘΥ ΓΘ Τοργθβθηΐθα 88 8. Ὠβίϊοπ 
ΟΥ̓ Βγροοτγίίοθ, βϑυμιηρ {1.6 ταοϑῦὺ ΒΟ ΠΟ" Ο8. ἈΡΡοασγϑθθθ ὈΘΙΌΓΘ 
{π6 ποῦ], αὖ {86 ΘΟΓΠΘΙΒ οὗ ογοναθα εἰγοθίβ υαὐἱοτῖπρ' ἰουα δηὰ 
ἔογυθηῦ βίταϊῃβ οὗ ταρίυσουβ ἀθνοίϊοη, ᾿ΠΘΥΘΪΥ ἰο αἰΐγαοῦ ἴΠ6 Θγ68 οὗ ἃ 
Ὑ6ΔΚ πᾶ ογοαυϊουβ τυ 6, δηθὰ ἴο 6 ποίϊοδρα δηα νϑπογαῖθα ὮΥ 
τΠθηλ 88 τα ϊ ΓΟ 8 οὗ του βοδοπ δηα ραν θη γ-ταϊπἀθάἄηοββ; ἀδνουγχοά 
ἢ οδίσαίαίζοη δηα βριγιτααὶ ῥγὶάθ ; σδυιϑίηρ 8 {πη ροίου 0 νν8}}ς 
Ῥοΐογο ποιὰ πὶ {μ6 δβίγαοίβ, 8η4 τβ κα ργοοϊδιηβίϊοη {παὶ βαοἢ ἃ τὰ ὲ 
γγ88 ροϊηρ ἰο ἀἰδιτ υιῦα Ὠΐ8 Αἰ πὴβ ; ρα] 1ΟΙν αἰ ΒΡ αυὶπρ᾽ 811 (ἢ15 ΒΠΟΥΥ 
Ραγβϑᾶδ οὗἉ ρον δηά ομδγιν, γοῦ ὑγνδύθὶυ σι] οὗ [6 τοῦ ἀπέβη 
ΟΥΘΘΙΥ δηᾶ ορργοββίοη ; ἀδνουσίπρ ΜΊΔΟΥ Β᾽ ὨουΒ6Β, β τ ρρίηρ {μ6᾽ 
Π6ΙρΡΙ688 σιάονν δηὰ ἐγ θη] 688 οὐρθδῃ οὗ {π61}Ὁ ρτοροσίΥ, 8Π4 δχροδιηρ; 
{Ποῖ ἴο 411 {86 τρουγβ οὗ ΠΌΠΡΘΥ θα πα ΚΘάΠ688; οἰδιιουγίηρ, 76 
ἐεπιρίε ὁ ἐδ6 Τιογτα ] Τί ἐοηιρίε 97 ἐδι6 Ζιογα 1 ταλκῖπο οοπβοΐθποθ οὗ 
ΔΥΪΩρ Ε{ΠῸ οὗὁὨ ταῖπέ, δη186, ἀπα οὐμπηηϊη, ὕο {Π6 βυρρογὶ οὗὨ 108 8ρ]6π- 

ὅδυΣ Δ ῥγιθϑιμοοά, θυῦ ἴῃ ῥγδοίϊοαὶ 116 νἹοϊδηρ δπα ὑγαιρ]ησ 
ὌΡΟΣ {ῃ6 ἢγοὺ ἀυΐϊ168 οΟὗὁὨ ΤΩ ΟΥΑΙ Υ, --- ᾿υδίοθ, Πα ΘΙ1Υ, δῃα ΙΏΘΓΟΥ, --- 8 
θοϊηρ συΐϊραγ ἀπα Ὠθαί ἢ Ι8ῃ δέυδιπταθηΐβ, ἀπ ᾿Ἰπῆπιίοὶν Ὀοίονν ἐδθ 
τεραγά οὗ ὀχα! θα βαϊηΐβ ἀπα βρι σι [8] ροσίδοιοπιϑίβ ΤΉΘΙΓ στοδαῦ τη 
Ο͵Θ ἴο 8} ἱπογθα!]6 ἀοργθα ἀθργαυθα ἴῃ {Π6}Ὁ ΤΉΟΓΆΪ8, ΤΩΒΗΥ͂ Οὗ ἰοῦ 
ΘΑ ἀυ66685 1Ὲ ὈΓΪΠΟΙΡ]6, δπα ἴἢ ργδοῦοο {86 τοδί ργοῆϊραῦθ βθηβυδ ἰϑίβ 
δηα ἀοὈΘΏ ΟΝ Θ6Β: {Π 6} αἰγοοίου απ δραημάοποα τὺ οκοάηθβϑ, 88 60- 
ΒΟΡΒ 18 ἐο ΒΕ 1ῆ.683, ἰγαπβοοπ θα 4}1 ἐπ ϑῃοστηῖθβ τῇ] οἢ. {86 τιοβὲ οοῦ- 
ττιρύ ἂσὰ οὗ ἴπ6 σπου] δα ουϑὺ Ὀ6Π6]ἃ ; {ΠΟῪ ΘΟπιρϑϑβθα βοα δῃα Ἰαπά 
ἴο τιᾶκα ῥγοβδ γίθϑ ἴο ὁ υἀαίδτη ἔγομι [Π6 Ῥάρδη8, πᾶ, βοὴ μον Βαά 
βΑΙηοα {Π686 ΘΟμΥΘσίβ, 800 ΣΟΠἀοΓρα {ποτὰ, ΟΥ̓ ὙΠΕΡ ἹπλΠΊΟΥΑΪ ᾿1ν 68 
ΒΠα Βοδῃ σα] 8 ΘΧΘΓΡ]68, ΤΟγ6 ἀσργανθά δπα ῥτοῆϊραίθ [Πδη ονοῦ {ΠΟΥ 
γγ ΓΘ Ροίογο {μοῦ δοηνογβίοθ Τῆθ ΑΡροβί!β {6118 ἔμϑηι {παὺ ὈΥ͂ τϑϑδοῃ 
οὗ ἐμοῖν ποίογίουιβ νἷοοβ {μεῖγ το] σίοη τὰ Ὀθοοπθ [μ6 οβ͵θοί οὔ οδ- 
ἸυΠΙΠΥ͂ Δα Βαῦγα διηοπρ' [86 ποαίμθη πδίϊομβ, 776 παηιε 9.0] Οοά ἴ8 
δίαβρλεπιοα ἀπιοπρ ἐδε Οεπίϊος ἐξγοισὴ ψοῖ 13 (οι. 11. 24.) Απᾶ ἴῃ 
Ηἷἰ8 ΕἸ ρίβι16 ἰο Τιύαδ, μ6 ἱπέοσιωβ τ8 ἰπαῦὺ {π6 76 )}8 ἴπ βρϑου]αίϊομ, 
1παἀορά, Δοκπον]εαρεοα ἃ (σά, Ὀαΐ ἴῃ ῥγδοίλοα ΤΠΘῪ ἸΤ6 ΓΘ δἰ πϑἰβίβ; [ὉΓ 
ἴπ {Π6ῚΡ ᾿ἰγθ8 ΠΟῪ 66 ΔΟΠΊΣΏΔΌΪΥ ἱΡΩΤΩΟΓΆΪ δηα Ἀρδηαοπρα, δπά 16 
οοπίθιηρίυουβ ἀΘΒΡΊ86 78 οὗ δυσυίβιηρ (μδὺ νγδϑ νἱτίαουβ. 7΄εν ργοζε89 
ἐμαΐ ἰδλεν ἔποιο αοα, διιΐ ἴπι τοογἦδ ἐλεν ἄδην λΐπι, δοίπφ αδοηιϊναὖίο απά 

Αβαῖτα οὗ ΟὨἸ γί βιλδηϑ Ὀοίογ ἴπ6 {π|9 οὐὗὁἨ Οὐπδίαπιίηθ ἔπθ ατθδῖ, νοὶ, ἱ, ἰηίγοᾶ. οἤδρ. ἱἰ, 
ῬΠΩ͂Ι Ιηϊτοάποιο δα 1,ϑοϊοποιῃ Νουνΐ Τοβίδιμθηϊ, ο. 856. δ δυσάσαα Ῥορη] δαδαίοὶ οοτ- 
τυρίίοπε, [οι ροσο ΟἸγίδι, ΡΡ. 471---478, 

ἘγΥ [16 [ΟἹἹονίης ῥἱοΐασγο οὗ (86 ΤΙ Δ ΠΟ ΠΟΥ οοτταρίΐοη οὗ ἔδ6 ον 88} σΠυΓΟΐ δηὰ 
ΝῊ [80 δυῖθοσ ἰ8 ἱπάοοίοα ἰο ὮὯτ. Ἠδγνοοῦξβ Ιηἰτοἀποιοη ἴο ἴῃ Νονν Τοδίδιμθης, 
(νο]. 1}. ΡΡ. 58. 61.) 

5. Φόβορμιβ, ΒΕ]], διά, 110. νἱῖ. Ρ. 1314. Ἠπάδοη. Αρϑίῃ, βαγ8 (8 Ηἰβίοτίϑη, “ ΤΠ ΠΟΥ 
ὝΘΓΟ ὈΠΊΎΘΓΒΑΙῪ οοΙτιρῖ, ὈΟΪᾺ ΡΌΘΙΟΙΥ δηὰ ρτγίναίοϊγ. ὙΉΘΥ νἱϑὰ ψν Β]οἢ ΒΒΟυ]ἃ ΒΌΓραδθ.. 
Θϑοἢ ΟΥΒΕΓ ἴῃ ἱπιρὶ οἱ διαϊπϑὶ Οοά, δηὰ ᾿π͵υδῖιοθ ὑονναγάβ τηθη." 10]4. 

8 ΤΏ διυρογριου ΟΥΘ Ὁ] Υ οὗ ἃ ον 88 ρσγονουθίδὶ διηοπς ἴἢ6 Ὠοαίβοηθ. Οτοααὶ 
δυάφουδ ΑΡ6]14. Ηογαῖ. Ἑρίοΐθιαβ τῃϑῃιίοῃβ δη ἃ ἜΧρΟΒβοβ ἐμοῖν στοϑίογ δὲϊδοιτηθηὶ ἰο ἐποὶγ 
ΠΕΓΟΣ Οἢΐ68 ἴδῃ ἴο 1{π6 ἀυ(ί68 οὗἁ πηογ ΠΥ. ἰββοτίδιίοπθβ, 11. 1, Ρ. 115. οἀϊξ, τὐρίου, ὅεο 
8180 Φοδορίνιιδ οοηπέγα Αρίοῃ. Ρ. 4806.ἀ. Ηδυογοβρ. 
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αἰϊϑοδοάιοπέ, απα ππίο ουοῦῳ φορά τοογὰ τεργοδαίε. (ΤΊταΒ 1. 16.)}ὺ ΤῊ 8 
(ΘΒΟΪΠΔΟΗΥ [ο {Π6 Το] ρου Β ἃ Πα ΤΟΥ] ΟΠΔγϑοίου οὗ {Π6 «618 ρΘΟρ]Θ, 
ὈΥ “6808 ΟἸ γῖδῦ δπα [8 δροβίθδ, 18. ΔΙΆΡΙΥ Θοστοβογαίθα ὈΥ Φοβαρῆιιβ, 
ὙΠῸ Πλ8 ρσίνϑῃ 18 ἃ ἔσιια δββυϊτηδία οἵ {Π6ῚΡ ὈΥΪΏΟΙΡ]6Β ἀηα ΤΉ Π 6 ΓΒ, πὰ 
18. 4180 οοπῆσιωθα ὈΥ ΟΥΠΘΥ ΟΠ ΘΙΏΠΡΟΥΆΓΥ Πιβίοσγιδηβ: ΤῈ οἰγοῦπι- 
βίδῃοα οἵὗὁἨ {ΠῚ πδίϊοῃ πανηρ θθοη δνουγοα τ] 8ὴ οχρ οἱῦ τον ]α- 
ἰἴοα ἔγοα {86 ον, ᾿πδύθδα οὐὁἨ θη]δυρῖπρ ὙΠΟΙΡ τηϊη 8, ΤΩΙ ΒΟΥΘΌΪΥ 
οοηίγαοίρα δηα βουγοα {ποτὰ τις 4}}1 ἴπ6 ὈΙ ἔδγμθαβ δθα ἰθανθη οὗ 
{μϑοϊορσίοαὶ οαΐπ,. ὉΠον τοραγάβα ὑποϊγουπηοῖβοα ποδί μθηβ ΣᾺ δ8ο- 
ψογοῖρῃ οοπίομιρί", δηα δο]ονοα ἔμθῖὰ ἰο 6 Βαίβα Ὀγ Οοἄ, πο γοὶν 
Ὀδοδυβο Π6Υ 6ΓΘ Ὀοτπ 8.16 η8 ἔγομι ὅπ Θοτητα ο  γ6 8} οὗ 1ϑγϑοὶ, δὰ 
Ἰινθα βίγαηροσβ (0 {ποῦ οονθπϑηῦ οὗ ΡῬγΌπλῖδθ. ὙΤΠΟΥ σπου]Ἱα ποῖ οϑὶ 
πὴ (μοι (Αοἰδ χὶ, 3.), ἀο {86 Ἰθοαβὺ ἐγ αν οῇοα (ῸΓ ποιὰ, ΟΣ 
ΤΩΔΙ ἢ Δ] ΔΗΥ͂ Β0018] ΘΟΥΓΟΒΡΟΠΑάΘΏΟΘ Δ Πα παιδὶ ἸηὐογοοῦΣδ6 Ὑγ ἢ {Π 6. 
ΤΏ6 Αροβίϊθ δου ργῖβοβ {π|6 1} Πϑί0Π8] ΟΠπλγδοῦθυ ἴῃ 8 ἔθ ψυχάϑ, δηά 
10 18. ἃ δ ὁπ6: 77εν τρόγὲ σοπίγαγῳ το αἷΐ πιεη.ὃ (1 ΤΉΘΕΒ. ἢ. 16.) 
ΤῈ6 ΒΌρογοΊ]ουΒ 80] 6 η66 πὰ ΒΟ [Π6 τθϑῃ δηά 5618} ποίϊοῃ 
οὗ {μοὲν Βοϊηρ {π6 ΟὨΪΥ ἔανουγιύθβ οὗ πϑᾶνοπ δπα θα] ἰθηοθα Ὀγ αοἀ 
Ἰηἥαίοα {Π6 πὶ 88 ἃ ρθορίθ, δπὰ {π6 μδυρῃγ δηα βοογηῖ} αἰβάδιπ ἴῃ 
ψ ΒΟ (οΥ πο] {Π6 Ὠθαίμ θη 8, ἃγθ ἴῃ ἃ ὙΘΥΥῪ δ τ ΚΙΠρ᾽ ΔΉΠΟΥ Ομδγαο- 
(οΥΒ6α ἴῃ ὑπ 1Ὁ]]οννῖηρ Βρὶτιοα δάάγθβθ οὗ δ, δι! ἴο ἰδ: -- 
Βελοϊα [ ἐλοῖι αγέὲ οαἰϊοα α ὕδειο, απά τοδίοϑὲ ἴπ ἐδ ἰαισ, ἀπά πιακζεδέ ἐδυ 
δοαεί 07 αοα: απά ἀποισοδβέ ἢϊἘ εοἱΐΐ, ἀαπα ἀρργουεβὲ ἐδ ἐλιέπρϑ ἰλαξ αγὸ 
ΠΊΟΥΘ οτοοίϊοπέ, δοίη ἱπϑίγμοίοα ομέ ὁ ἐἦξ ἰαιο, απᾶά ατὲ οοηϊαοπέ ἐλαξ 
ἐλοι ἐιγ8οῖ7 ατὲ α σιΐάε 97 ἐΐε δἰϊπα, α 1ἰρλὲ οΥ ἐΐοηι τολϊοἢ ατγὸ ἴπ ἀατλ- 
μ688, απ ἐπδίγμοίον 97 ἐἦε Τοοίδῆ, α ἐθασΐεν οΥ δαδ68, ιολὶοὴ λαδέ ἐΐθ ἔογπι 
97 ἀποιοίοασε ἀπά 9} ἐλε ἐγιἑς ἱπ ἐδ ἰαιο. (Βλοτὰ. 11. 17---20.) ΤΒῖ8 
Ῥδβ88ρῈ δχ 118 [0 8 8 ΑἸ ΕὉ] ρἱοίιτο οὗ {πὸ παίϊοπαὶ οβαγδοίοσ οὗ 
1818 Ῥθορίβ, δῃα βῇουβ 018 ΠΟῪ τρυοἢ {ΠΥ ναϊπθα {ποηλβοῖνθθ ΡΟΩ 
ἐμ ὺν πἸβάοτα δηα βυροῦῖοῦ Κπον]θᾶρο οὗἉ το] ρίοι, ἀστοραίϊηρ ἰο {ἢ 6 π- 
Β6Ινβθβ {Π6 ομαγδοίου οὗ σι 8 πα ρου !ᾶθ8, δά Ἰπβίγυοίογβ οὗ [86 ΒΟ] 
μοῦ], δηα οοπίθιηρίποιβιυ σορδγαϊηρ 411 ἰἢ6 Ὠραί θη 88 Ὀ]1πᾶ, 88 
ὈάΑθ68, δηα 88 [00]8. 

Σ 61 φρῃηοὶ ἤοτθοδΥ, ἢ 86γ8 “0Β6ρἢ 8, “ ἀοο]ατῖπρ ΤΥ ορϊπίοη, ἱπουρἢ ἰΠ6 ἀοοϊαγαιίοη 
ἢ118 τὴ υνἱτἢ στοδῖ ὁπιοιίοη δηὰ τορτοῖ, ταὶ 1 Γπὸ Ποιηδηβ δὰ ἀρ]αγθᾶ ἴο σοϊηβ δῴζαϊῃδι 
[680 Ὑζοῖςο 68, [Π6 ΟἸὙ χοῦ] οἰἴποτ ἤᾶνο ὈΘοπ ἱηρι δὰ ὉΥ δὴ οδυμαιακο, ονου οἰ πιϑὰ 
ἘΥ͂ ἃ ἀείυχο, οΥ ἀςβιγογοά ὉΥ ἦτο ἴγοῃι μαᾶνθῃ, 88 ϑοάοζῃ νγ88: ἴὺσ δῖ ζοηοσζαίίοη νγ88 78Γ 
ΤΏΟΓΟ ΘΠΟΓΙΏΟΊΒΙΥ π|ιοκοα τῃδη [Π086 ψῆο δι εγεα {ἰἸ686 οα] απ τἰ68.) Β.}}, Φαά. |δ. ν. ς. 
18.}. 1266. “ὙΠοϑο {πἰπρ8 ΓΠῸῪ βυαβεγοά, βαγβ8 Οτίροῃ, “88 Ὀθίηρ [6 τηοϑὲ δὈβηἀοποᾶ οὗ 
το π. Οτίζοϑῃ οοηῖγα Οοἴβαπι, Ὁ. 62. (ὐδηϊδῆ. 1677. 

5. ὁ ΤΠ ον δἴὸ [ἢ ΠΥ ῬΟΟρΡ]Θ ΨἢῸ τοῖμβο 8}} το] ᾿ἱπίογοουγβο τ ἢ ΘΥΟΣΥῪ ΟἷΠοΣ 
παίΐοη, δηὰ οδίθοιῃ 8411 τη ϑηκίηἀ 88 Θῃθιηΐθβ," ()]οά. δίσυ αι, ἴοσω. 1]. Ὁ. 524. οἀϊξ. ὟΥ 6εδ- 
Βο} πα, Απιβίοὶ. 1746.) “ [κι πἷπι Ὀ6 ἴο {Π66 88 δῇ Ποδίμοη πιδῃ δηὰ ἃ μι] ςδη." (Μδῖἷε. 
χυἱὶ, 17.) ΟΥ̓ τ᾽06 οχίγοηιο ἀοίοδβίδιίοη δηἃ ΔΌΒΟΥΤΘηοΘ Ἡ ἰοἢ [Π6 68 Πδὰ ἴοσ δ αε;- 
Ε1168 ψὸ ἴᾶνο ἃ ΥΟΙῪ ΒΕΓ Κίηρ, ΟΧΘΙΡ]6 ἴῃ {πΠᾶὺ ΒΡΟΟΟΒ ἩΒΙΟΙ 8ι. Ῥαϑι] δἀάγοδβϑοθ ἴο τ 6 πὰ), 
16} ΠἸπς τποτὰ ἴῃ (6 οΟὔΓΒ6 οὗὨ ἱξ, 1 ἀοἂ Βαἃ οοπιτη!βδίοηθα ᾿ἶτὰ ἴο ρὸ ἴοὸ 1π6 ἰδῇ ]θβ. 
ΤΠο πιοιηθηξ ὯΘ δὰ ῥτοποπηοορά (6 τογὰ, [π6 Ὑ0]6 ΘββΘ Ὁ] τγδ8 ἱπ σοῃπβίοῃ, ἴογα 
ΟΥ̓ τηοὶν οἰοίο8, τοὶ ἴη6 δἷσ 0} (Π6Ι͂Ρ ΟΥ̓ΘΒ, ΓΠΓΘῪ οἰοπὰδ οὗ ἀυδὶ ἰηΐο ἰξ, δηἃὰ νψϑγὰ 
ἐδηβρογίοα ἰπίο ἴδ αδὲ Ὄσχοθββοϑ οὐ ταρα δηᾶ τηδάπθδββ. “Ηἴὄὀ βαϊὰ ὑπίο πη, ᾿Ὠδρασί, 
ἴογ 1 ὙΠ] βοπὰ {ποθ ἴα βόπο ππῖο ἴμ0 Οφης 68, ΤΟΥ ρζάνα τὰ διιάΐθπος," βᾶγα [Ὲ6 
βασγοὰ ἰδβιογίδῃη, “" 1π0}} {π|8 ψογά, δπὰ τποη ΠΠΠΠοὰ ΠΡ {Ππεὶγ γοΐσα δηὰ βαϊ ἃ, ΑἸὙΔΥ τ 
Βιι ἢ ἃ [Ὁ ]]ονν ἤγοτα ἔπ δαγίῃ; ἴον 1ξ 18 ποῖ ἦν [πδὴ Ὠ6 Βῃοι]ὰ 1ϊν6." (Αεἰϑ χχὶϊ, 91]. 

8. Τιβ οἰιαγδοίοῦ οὗ [π6 εν ἰδ πδίϊοη ἰδ οοπβττηθὰ ὈΥ Τδοίίι8, Δη ἃ ὀχρτγοξβοᾶ οδὲ ἴω 
186 νΟΥΥ τογὰβ οὗ ἴῃ. Αροβιῖο, “" Αἀνούβιιδβ οπιηθ8 δ] 105 μοβιϊϊς οὐϊαπι." Ταοὶς, Ηἰδὲ, ᾿ἰδ. ν 
ὃ 5. νοὶ 111. ν. 261. οἀϊι. Βὶροῃί. 
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“ ΑΠΟΙΒΘΙ ΘΥΘΥ ΠΊΘΙΔΟΓΔΘΪ6 ἱπδίδηοο οὗ {Ππ6 παίϊοῃδὶ ργ]4θ δῃηᾶ δγτοὸ- 
διμοα οὗἉ {Π|8 γαῖῃ δῃηα οβίθηίδίϊουβ ρθορ]6 18, [δ΄ ψ ἤθη Οὔτ 1 ογὰ τγα8 
ἀἰβοουγβῖηρ ἴο ΤΠ 6ηὶ ΘΟΠΟΘΓΏΪΏρ; ἰΠ6]Ρ ΡΓΘύθμΒΙΟΩΒ ὕο τροΧᾺ] ΠΡοσίυ, 
δηα τϑργθβθηπηρ ὑμ6 Ἰρηο}]8 ἀπ ἀθβρι δῦ θοπᾶαρθ ἴπ σμῖο βῖπ 
ἀοίἰαἰπϑ 118 νοΐ 68, [ΠΟῪ ᾿ηδοϊη6α {18 ἴο Ὀ6 δὴ ἱπαιγθοὶ 4] υβίοη ἴο 
116 Ῥγοβθηΐ οομπαϊ του οὗ {πϑὶγ οουπίγυ : {Π6}} ῥυῖαθ νγϑϑ ᾿μβίβ Εν ἴῃ 
ἤδιμοθβ ; δηᾶ {ποὺ δα {ῃ6 ΘῇΟΠύΘΤΥ δ πα πηρυάθηοθ ΟΡΘΪΥ ἴο αββοσῦ, 
1μαῦ ΤΠμΠοΥ Βαα αἰνγαυβ Ὀθθη ἴγθθ, δπα ἼΟΓ6 ΠΟΥΘΥ ἴῃ Ὀοπάλσο [0 ΔΩΥ͂ 
τδῃ (Φοδη νυ}. 88.}); Του ρἢ ΘΥΘΟΓΥ ΟὨ}]α τασδὲ πον {Π6 Ὠἰδύουγ οὗ 
{πον ΘΕΡΌν 168, τηϑὲ πον {παὺ  υεθα τ γ͵88 δἱ ὑμαὺ νϑγγ {ἰπὶ6 ἃ Θοῃ- 
αυοΓθα ῥγόυιηο6, δα θ66η βυραπρα ὈΥ ῬΟΙΏΡΘΥ͂, απ ἔγοτα {παὶ {1π|6 
᾿ιΔα ραϊὰ δῇ δῃηηυδὶ ἰπραΐα ἰο ομμθ. ποίμου ομαγδοίθγ βίο τ 1 ἢ 
αἸβ ρ ΐϊθῆ 68 δηα ΤΆ Υ ΚΒ {Π]18 ΡΘΟΡ]6, γγαβ {πα Κιπα οὗἩἨ ουϊάθηοα πῃ ἢ 
[86 γ ἀχροοίβα ἴῃ οὐδ ἰο {πθὶγ σθοθρίοη οὗ ἔτ. ἰχοορὲ ἐΐεν βαιῦ 
δίσπδ απά τοοπάογ8 ἐΐεψ τοομίά πο δοίίευο ] ( ο8π ᾿ν. 48.) 1{ ἃ ἀοοίσηθ 
Ῥτοροβρά [το {π6}} δοδοορίδιιοθ νγὰ8 ποῦ δομ ἢ ΓΩθα ὈΥ͂ ΒοΙη6 γ᾽ β1:0]6 ἀ18- 
Ηἷδγ8 οὗ ργοίθγπδίιγαὶ ΡΟΥΤΘΣ, Βοῖλθ βίγικῖηρ' ΒΘ ποιμθηᾶ, {Π6 Οθαῦ απὰ 
101 40]6 ονϊάθηοθβ οὗ δὴ :πηραϊαίθ αἰνίηθ ἱπίογροβιοπη, ἰπ6 Ὺ 
ΥἹΟᾺ]α γο)ϑοί 1. [η δῃοϊθηὺ ἰΐϊτηθβ, [Ὁ ἃ 86 7168 ΟΥ̓Ὠ ΤΩΔΗΥ͂ ΥΘ68Γ8, {Π18 
ῬΘΟΡΙα μδὰ Ὀδθὴ ἔβνουγθα γι ΠΤ ΘΓΟῸΒ. ΒρῊ 4] τηδη] δία ϊοηΒ ἔγοτῃ 
Ποάνϑῃ : ἃ οἰοπά δά οοπαποίοα {μ6τὰ ὈΥ ἄδλγ, ἀπά 4 ρ1}]ὰγ οὗ ἔτγε Ὀγ 
εἷἰρσῃῦ; {Πποὶν ἰανν γ88 ρίνϑη ὑπ6 πὶ ΔΟοοΙ ρα Πα ΟΥ̓ ἃ ρΘου ἰΥ αἸΒρΙΑΥ 
οὗ βοϊθιμπ Ῥοὰρ πα τῃϑρηἤἔσθηοα ; δηα {Π6 ρίοτΥ οὗ (οα διδᾶ τὸ- 
Ροδίθα!υ Ε]]οα {ποῖν ἰθρίθ. Ηδθϊυαίοα 848 {861} υπαἀογβίαπαϊπρβ πδα 
Ὀδοη, ἴῸΓ ΤΏΔΠΥ ἄρ68, ἴο ΓΘΟΟΙ͂ΤΘ 88 ἰσα ἢ ΟἾΪΥ δῦ βου] Ὀ6 αὐἰϊοϑιθά 
δηα ταιβοα ὈΥ βίμηβ ἔγοιῃ ἤθανθη, δηα ΟΥ̓ βοὴ ρτϑηᾶ δηᾶὰ βίγικὶπρ 
Ῥμθθοιηθηδ ἴῃ {6 βΚυ, Ὁ γγὰ8 πδίυγαὶ [Ὁ {μ θὰ, Ἰοηρ' δοουδβίοιηθα 88 
{μον Πδά Ὀδϑῃ ἰο {818 Κἱπὰ οὗ δυιάθῃοθ, ἴο αϑὶς οὐγ ϑανίουγ ἴο ρῖνθ 
Ἰἤοτὰ Βοιηα ϑίσπ ὕγοπι ἤδαυοη (Μαῖί. χυὶ. 1), ἴο δχμιθιὺ Ὀδίοσα {πθηὶ 
ΒΟΠῚΘ ΔΙΠ8ΖΙΠρ' 8Π4 δία ρΘμἀΟυΒ ὈγΟΔΙΡῪ ἴῃ [Π6 αἷῦ ἴο Θοηνῖηοα ἱμοῖὰ οὗ 
{π6 αἰ σπ υΥ δηᾶ αἰ νι πὶ οὗ 18 οπαγαοῖοσ. 7716 ὡδειῦς, βλγ8 δῖ. Ῥαϑιὶὶ, 
γεημῖγε α εἰση (1 ΟοΥ. 1. 22.)}; 1 νψὰϑ {παῦ βρθοῖθ οἵ δυϊάθηοα ἰὸ 
ὙΠ ΠΊΘΝ {Π6 1} πϑίοη μαὰ Ὀδθὴ δοοιβίομηθα, Τῆι νγὸ τοϑδα ὑμδί (8 
βοῦῖθα8 δπὰ ῬΒαγίβαθθ οδὴθ (0 “ομη, ἀοϑισίηρ πῖπι {παᾶὺ Πα ποι]ά 
βῆον ἴθ ἃ βίϑζη ἔοι ἤθᾶσθῃ. ἀραΐη, γγ6 τϑδα {π80 {ἢ 6 «76 γ8 ΟΆΠΩΘ 
δια βα]4 ἰο 9688, )ιαξ εἴσῃ βἰοιοοϑδέ ἑδοιι ππίο τι8, βεοίπς ἐλαΐ ἐΐοι 
αοεὲ ἐδόδο ἐπιίηφε» οὔόθιι5 ἀπϑιοογο ἀπά βαϊά πηΐο ἑΐθηι, 72οϑέγον ἐξ 
ἐεπιρῖο, ἀπά ἴῃ ἰἄγοο ἄανε 7] ιοἱἱ! ταΐϑο ἰξ τρ 1 (Φομη 1. 18, 19.) Υ͂Βαΐ 
Κιμα οὗἉ βίρῃϑ {μοθ6 σσατα ἩΔ]οῖ (ΠΥ οχροοίοα, ἀπά τι βαὺ βδοτύ οὗἨ ρτο- 
Ἰογηδίαγαὶ ργοαίρ!θ8 ἐΠ6Υ πψαπίθα πίη Ὁ αἰβρίαν ἴῃ ογᾶθν 0 δυίῃθη- 
ἐἸοαίο μῖ8 ἀϊνῖπα τηϊββίοῃ ἰο {μοτα, ἀρρΘδΓΒ ἴσοτα ἴΠ6 ΟΠ] ΟΡ Ῥαββαρθα: 
Τῆον ξαϊά, ἐλιοτεζοτο, αὐῦο Ἀϊὰ, ἤλαξ εἰσπ βδἰποισοδέ ἑΐοι ἐλοη, ἐδαΐ τ06 
γιαν 866 απᾶ δεῖϊϊευο ἐδε632 ΡΠαΐ ἀοβέ λοι, τισογὰϑ' Οὐ γαίλογς αϊά 
εαὲ πιαππα ἴῃ ἐι6 αἀεϑοτέ; αβ ἰΐ 5 ιογίίέοπ, Πε σαυε ἐΐεπι ὁγοαά ὥοπι 
λεαυδῃ 7 (ὅοιη νῖ. 80, 31.) Τὶ πιϑίμοά, ἱπογθίογθ, οὗ οὐ μὰν 
το] σίου ἀοοίγϊη68, ΟΠἸΥῪ λ8 {Π6Ὺ 8πμου]α Ρ6 δοπῆβττηθα ΟΥ̓ Βοπι6 βῖρτι 
δηᾶ ἱπαυθιί40)]6 ᾿πἰογροβιίοη οὗ {ἰπ6 ΘΙ, δπα {Ποῖν ΘΒ υβῃϊηρ [86 
ν δηλ Δηα ρῥγοβϑαμηρίίοι πῇ Ἀδανθη νγου ἃ αν! 8ἢ 108 ΤΙ ΓΑΘΌΪΟΙΙΒ βῖστιϑ 
ἩΠΘΠΘΥΟΓ {ΠΥ ο4]164 ἔογ {Π6πλ, σοηβθ 16 ἃ Β[ΓΠΚΙῚρΡ Δηα γοΥῪ α153- 
{ἰηρσυ Βῃϊηρ ἐδδίαγα τη (Π6 παίϊοηδὶ ὁμαγαοίον οὗ {Π18 ρθορ θ.ἢ 
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5Ὸ ΘΧΟΘΘΟΙΠΡΙΥ στοαὺ νγα8 (86 δου  Υ οὗἉ {μ6 6 Ἰν]18ἢ} ρθορ]α, ἐπαὶ 
τοῦ τα θ8 οὗ {πθπὶ μιδα ΟΟΟΑΒΙΟΏΔΙΙΥ ὈΘΘη οοπβίγαϊποα ἴο ομΐϊσταῖθ 
ἔγοτα {πον παίϊνθ ΘΟΘΒΤΥ : Β6Π66, δὖ {μ6 {τηθ οὗ ον ϑανιουτβ Ὀἰγίῃ, 
{86 γθ νγ8ϑ ΒΟΔΓΌΘΙΥ ἃ ῬΓΟΥΠΟΘ ἴῃ (Π6 Βοιηδῃ ΘΙΏΡΙΓΘ ἴῃ τ οἢ ΠΟῪ 
ΘΙ ποῦ {0 Ὀ6 ἰουπα, ΘἸΓΠΟΥ Βουνὶπρ ἴῃ (ἢ 6 ἈΙΤΩΥ, 6 οα ἴῃ {Π6 
Ρυγβαϊβ ΟὗὁἨ ΘΟΙΛΙΏΘΓΟΘ, ΟΥ ΘΧΘΙΟΪΒΙηρ᾽ ΒΟΙη6 ᾿ογαίνο ατίβ.Ό ΤΉΘΥ τ ΓῸ 
τηδι ἰδ η6α, ἴθ ΤΌΓΘΙστι ΘΟ ΓΓ168, ἀραϊπβὲ ᾿η͵τίοιδβ ἰγοδίτηθπε δηᾶ 
νιοΐθποσ, ὈΥ̓͂ γἈΓΊΟΙ8 ΒΡΘΟΙΑ] δαϊοῖβ οὗἉ [Π6 ΘΙ ΡΘΙΟΥΒ δηά τηδρ ϑίγαίθβ 1π 
{μον ἴάνουν ' ; ἱπουρῇ, ἔγοτα {π6 ῥϑου πδγι[168 οὗ ὑμοὶν το σίου δηά 
ΠΙΆΠΗΘΙΒ, ΠΟΥ ΤΟΙ [6] ἴῃ ὙΘΙῪ ρΘΏΘΥΑΙ σοηίοπιρί, πα ΤΟΥ ποῖ 
ὈΠίγοαυΘΪΥ οχροβθα ἰὸ τηῦοῇ νοχδίϊοι 84 ΘΠΠΟΥΔΏΘΘ, ἔγοτὰ {ἢ6 
)ρἈ]οῦβυ δηα ᾿παϊρηδίοη οὗ δὴ ἱσποζαπύ δηα δ ροΥΒ  ΠΟυ8 ρΟρυΪ]δοθ. 
ΜδηΥ οὔ ἔδθῃι, 'π ΘΟμΒθα 6:06 οὗὉὨ {Π61Ὁ Ἰοπρὶ ΓΟΒΙ 666 δ ηα ᾿Π ΘΓΟΟΌΓΒΟ 
ἢ ἐογοῖσῃ παίϊοηβ, [611 πο {Π6 ΟΥΤῸΣ οἵ ϑπαθανουσίηρ ἴο τηδῖκα 
{Π61} το] ρίοι δοσοτηιηοάδία [861 ἴὸ ἴδ6 ῥὈυ ποῖ ρ]68 ἀπά ἱπϑεςυΠο.:8 οὗ 
Βοιὴ6 οὗ {π6 αἰβογθηΐ βυβίοιηβ οὐ ᾿δϑαϊμβθῃ ἀἸ8Ὸ 10] 1η6: Ὀπὺΐ, οὐ {Π6 
ΟΒΘΡ Βαπᾶ, 1ὖ 18 οἶθαῦ [μαῦ {π6 «6νὺ]18 Ὀτουρῃῦ τϑην οὗἁὨ {ποδ6 διηιοηρ 
ὙΒΟΙῺ [ΠΥ ΤοΒΙ 64 ἴο ρογοοῖνο [86 ΒΌΡΟΓΙΟΥΊΓΥ οὗ τᾷ Μοββδῖο σὶρ 
ΟΥΟΣ 86 Οἰθῃί1]6 βαρουβυ ΟμΒ, δὰ πο ΒΙΡὮΪΥ ἱπδίσυμηθπίαὶ ἴῃ 
οϑαδίηρ [86πὶ ἴο ἔΌγβακο {Π6 ουβῃὶρ οὗ 4 ρ] υγα ιν οὗ ροᾶάβ. ΑἸ Βουρὶ 
186 Κπον]οᾶρα σ δῖοι (6 (ἀομ]68 ἔδυ δοαυϊτοᾶ οὶ {πΠ6 96 νγ.8 
τοβρθοϊπρ' [Π6 ΟὨΪΥ τὰς (ἀοά, [86 Ογθαΐοσ δπα (ἀόνοσηοῦ οὗ (86 υπὶ- 
ΨΟΓΒΘ, τὕχἃ8, ἀο. (1688, Ὀο(ἢ Ῥαγίῖα] δηα ταϊϊθα, γού 1 πο π64 τδην 
οὗἨ {θὰ ΓΠ6 ΤΙΏΟΓΤΘ ΤΟΔΟΠΥ ἰο Ἰἰδύθῃ ἰοὸ {π6 βυ ρδθαυόπί ἀγριταθηΐβ δά 
οχπουίδιοηβ οὗ (Π6 φροβί]θβ οὗ ον ϑανίουγ, ἴοσ [86 ρΈγροβο οὗ ἜἼχρὶ οά- 
ἴὴρ 186 ΟΥΒΕΙΡ οὗ [8186 6: 1168, ἀηα ΓΘΟΔ Πρ τηθη ἴο {πΠ6 Κηοπ]οάρθ 
οὗ τὰ6 το] ρίοπ. ΑἹ] σβῖοι, Μοββοίτη οὔβογνθδβ, τὶ δαυλὶ ἰσατῃ 
Δ. ΡΙΘΟΥ͂, ΡΡΘδγΒ ἴο βανθ 6 ταοδύ β πο  ]ΔΥΪῪ δηᾶ ν86}γ ἀϊγοοίοα 
ὈΥ 186 δάογδαθ]θ μβαπᾶ οἵ δὴ ἱπίογροβίηρ ᾿τγονϊἄθηοα : ἴο {πΠ6 δπά ἐμαὶ 
118. ῬΘΟΡΪΘ, γῇὸ πγογο ἰδ6 8016 ἀδροβιΐοσυ οὗ {π6 ἔτιιθ ΤῸ ΘΝ δηά 
οὗ {86 Κπον]θᾶρθ οὗ (88 ομὸ βιργοθθ (ἀοά, Ὀοίπρ βργοδὰ δὐγοδά 
τγουρἢ {886 ψΒΟ]6 θαυ, τηὶρῦ Ὀ6 ΘΥΟΥΥ͂ 616, ὈΥ {Π6ῚΓ ΘΧΘΠΊρ]6, 8 
ΤΟΡΓΟΔΟΒ ἴο Βιρουβυϊ θη, οοηίσι θυΐθ ᾽πὶ ΒΟΙΩΘ ταθᾶβυσο ἴο ομθοῖ 1, δά 
{πὺ8 ῬΥΘΡΑΓΘ Π6 ὙὙΑΥ͂ ἔογ {παΐ []]ῈΥ ἸΒρΙαΥ οὗ ἀϊνῖπθ σα ΒΟ ἢ 
88 (0 Β.1η6 ὉΡῸμ (86 σοῦ] ἔγομπι {Π6 τηϊηἸβ συ δμα σοδβροὶ οὗ ἰδ6 
οι οὗ αοὐ.2 ᾿ 

1 Τη φγοοῦ οὗ {18 οὐβογυδιίοη, Μοβδμοῖπι τοίογθ ἰὸ 9 δοονὶ Οτόπου! Ὠδογοῖα Ἐοιηδηδ οέ 
Αεἰδεςσα ῥτὸ υἀδῖ8 δα οσυϊζυτα αἰντ τ ΡΟΣ Αδἰϑο ΜΠ ποτῖβ ασῦοθ5 βοσυγὰ οΟὐδυπάσῃ). 1, πάρ. 
Βαϊ. 1712. ϑγο. ὅδϑο αδἷδὸο Ὦγ. γάμου ΟΥ̓ Ὁ Π]ΠΥ, ρασὲ 1. ὈοοΚ ἱ, οἢ, 8. (Ἴ οὐδ, νο]. 1. 
ῬΡ. 164--2901.}, Ὑ ΒΟΓΘ ΠυΠΊΘΓΟΙ8 ν᾽ ΔΌ]6 ἰα 80 ΠἸΟΏ 168 ΓΘ δἀ ἀπορὰ, 

2. Μοβηϊοπι᾿ 8 ΟΟμ τ ὨΓΑΤΊ68, νοὶ]. ἱ. Ρ. 106. Ἐπ]. Η]δῦ. γο]. ἱ, ἡ. δ2. οἀϊξ, 1806. Βοβί 68 
{86 ΔΓ ΒοΥ 168 εἰνεα ἴῃ 186 ῥὈγϑοβαϊηρ Ομ δρίοσ, 186 6 8} δοοῖβ, ὅζο. δΓΘ ἰδυρ ον ἀἰθουδβοα 
ὈΥ Ῥγίάρδυχ, Οοπποοίοῃ, ὈΟΟΪ  Υ. γο]. ἰΐ. ΡΡ. 83835---868. ΒοΙδηαϊ Απιὶα. ὅβοῦ. ΗςὈτεθογιτ, 
ῬΡ. 376. οἵ θ0ᾳ. ΙΚοπίυ8, Αηϊᾳ. ΗΘΌγ. ΡΡ. 88----42. ΒΔ με Πϊοϊδία ἴῃ Πκοηΐαπι, ΡΡ. 341]. 
οἱ 864ά. τ. Μαοκηίρει  ΗΑΥΤΉΟΗΥ, τοἱ]. 1, ἀϊ8ο. 1. ΤΙ ΠΥ Αρρᾶγδῖπβ Β  ] συ, νοὶ], ἱ, 
Ῥ. 295---248. Ὧτ., ΤΑγάμογ Β ΟΥΑΙ ΠΥ, ρῥᾶγὶ 1, ὈΟΟΙ 1, οἢ. 4. 1ουδάοπ 5 ΡΒΙοϊοξτιϑ 

βουταο Μίπιμο, ὈΡ. 138 -- 170. - Βαάάοὶ Ηϊ8ὲ, ῬΕΒΠοδορμΐ ΗφΟγοσαπι, ρΡΡ. 86. οἱ 864. 



411 

ῬΑΒῚ Ι΄. 

ῬΟΜΕΘΤΙΟ ΑΝΤΙΟΙΙΤΙΕΒ ΟΕ ΤῊΒ ὕΕΥ8, ΑΝῸ ΟἹ ΟἸΥΉΞΒΗ ΝΑΤΙΟΝΒ 

ΙΝΟΙΘΕΝΤΑΙΥ ΜΕΝΤΙΟΝΕῺ ΙΝ ΤῊ ΒΟΒΙΡΤΌΞΒΕΒ. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΒ 1. 

ΟΝ ΤῊΞ ὈΥΤΕΙΙ͂ΝΟΒ ΟΡ ΤῊΗΞ σΕΎ8. 

1, ΑΒ τηρῃ, ἴῃ {Π6 ρῥυϊγαϊασο δομαϊ!ἴοπ οὗἨ βοοϊοῖυ, τσοῦο υπδοαπαϊηοα 
νὴ ()6 ἀγίβ, {Π6γ, οὗὁἨὨ ὀουγθθ,  γ ποῦ 80]6 ἴο Ὀυϊ]]α {μϑηλβοῖναβ 
Βουβοθ; {δου δροᾶθ, {ῃϑυθίοσθ, ΘΟ ΒΒΑΥΠ]Υ ἀπο Γ [Ππ6 Βμ 86 οὗἨ ἰγθ68. 
10 18 ῥγόῦδῦ ]6 {μαὺ ΒΘ η τδηκιὶμα Ὀορδῃ ἴο του ΠἸΡΙΥ οἱ 186 οασίῃ, 
{Π6Υ ἀποὶ 'ῃ ΟΑὙΕΒ, τλδην οὗ ψ βῖο, 1 {86 ΠΟΙΥῪ 1,Δπ4, ἀγα δοιὰ 
σΑΡρδοϊουβ δηα τυ, ἀπ 8[}}} αἴογα ὁδοββιοηδὶ βμ ] τοῦ ἴο {Π6 ψδπάογίηρ 
Βῃθρβογάβ δηά {ποῦ ἤοοκθ. Τπυ8 1,οὐ 4πα [18 ἀαυρὨιίοτβ ἀθοάθ ἴῃ ἃ 
ΟΥ̓́Θ, δῇοσ {86 ἀεβίγυοοη οὗ δοάομι. ((ἀδη. χῖχ. 80.) Νυϊηθγουθ 
Βορυ ]σἤ γα] σαυθσιβ ἴῃ (ἢ 6 νἹοϊμιν οὗὨ «οΥιιβαθη δγα ὕο {18 ἋΔΥ οοου- 
Ρἰ6α ὈΥ ̓ ἰνίηρ ἑθπδηΐβ. Αποιοθηῦ ἰβύουδῃ 83 ΘΟη ἸῺ ΤΔΔΠΥ͂ ὨΟΙΟ68 οὗ 
ἐν ΕΟΟ ΚΟ; ΟΥ ἄν !ογβ ἴῃ οαν68, 8η6 το γ ἰγανο  ]ογ8 ἤανθ τησί 
νὰ ποτὰ ᾿ῃ ΒΑΥΌΔΙΥ δπὰ Εργρί, 88 γ0}} 88 1π νϑ ΟῚ Β ΟἿΟΣ ραγίϑ οὗ 
{86 Εἰαδί. ᾿ 

Τῆς Ηοσϊίοβ, γἢο ἀτγοὶῦ οα Μουπί ὅϑοῖγ, [86 Ζαιῃιζυιμητηῖ, δηα {16 
ἙτηϊτὴΒ ΟΥὁἨ Απακῖπ), ἃγὸ Βυρροβοα ἴο ᾶνθ τϑβι θα ἴῃ οᾶνϑδ. 

11. [πῃ βυοοθθαϊησ ἀραδ, {ΠπΠ6Ὺ δθοάθ ρσΘΠΟΓΆΙΥ ἴῃ ΤΈΝΤΒ, 88 {πθ 
Αταῦβ οὗ {πὸ Ἰθαβογὶ ἀο ἰο {μὶ98 ἀαγ. ΤΤῆθ ᾿ηνθηίοη οὗ {Π686 18 
ΒΟΥ θοα ἰο «“04] {π6 βδοῃ οὗ 1διηθοῦ, ψ8ὸ 18 ἰδβογοίογσο ἰθγιθα {6 
“)αἰλον 9} μοὶ αδ ἀιοοῖϊ ἴῃ ἐοσπέδ. ((6ῃ. τν. 20.)ὴ Τ6 ῥα γδγοῃθ μ᾽ το α 
{ποεῖν ἰοηΐβ ΠΟΓΘ {ΠΟΥ Ρ]ΘΑΒοα, δηὰ 1Ὁ Βῃου α βθοῖὰ ἀπάθγ [86 5846 οὗἁ 
ἴγθεϑ ὙΏΘΏΘΥΘΥ 818 νγὰδ ργβο σα Ὁ ]6. Τῆυθ, ΑὈγδπαμὶ ΒΒ ἰθηῦ νγᾶϑ 
ἸΟΒοα πάθον ἃ ἴγθα ἴῃ (86 ρῥ]δῖπβ οὗ Μασ (ἃη. χνῖ!. 4.), δὰ 

Ῥεβοταῃ 1Π6 ῥγορμοῦθϑθ ἀν] δ ὍΠΩΣ 8 ρα πη-ἴγ6 6 δοῦν θη Βαμπηδῇ πὰ 
Βο 86], ἴῃ Μουπί Εβγδῖα. (ας. ἴν. 6.) [ἢ {Π6 Εϊαβί, ἴο {18 ἄδΥ, 
10 18. 186 συδίοιῃ 'ἱπ ΤΏΔΩΥ ροΪδοθθ ἴο μἰδηῦ δϑουῦ δῃὰ διβοηρ {δ6}Ὁ 

1 Μγ. Αἀάϊΐϊδβοῃ, το νἱβι θὰ Φοσαδβαίοπι ἴῃ 1885, δἰδίθβθ [πὲ 4]} [ῃ6 σοῦ δτουπὰ τῆ δῖ 
ΟἿΕ δὸ Ἵχοδυδίθα ἱπίο σδύθσηβ δπὰ ομδθογβ, ἑοχηλίης Οη6 γνϑϑδί δηοίθηϊς ΟΘΙΠΘΙΘΙΥ ; 
νοι, μανίηρ ἰοης δίποθ θθθῃ ἀϊβροβϑοβϑοὰ οὗ ἴ86 Ὀυπεβ οὗ {ΠΟ (ΓΌΤΤΩΘΥ ΟσΟΌρΔΩὨΙδ, ἃπὰ 
Ἰοδ ορθῆ δηὰ περὶοείϊεα, ἀγο ποῦν οοηβίἀεγοά ἢϊ ἀπὰ σοτηζοσί8]6 ΠΔὈΙΠ διῖομβ ἴογ (86 ᾿᾿νϊης, 
δοίην ἰοπαηϊοά ὈΥ νϑσίουβ ροοΥ Ἀπ} 168, το, Βανί; πὸ ΟἴΠοΥ ΡοἾδοθ οὗ γχαοβίἀθῃςθ, γεπισὶπ 
ἀπιπρ ἰδὲ σταυες, απὰ ἰοάσε ἐπ (δ πιοπμπιεπία. (18. ἴΙχυ. 4.) Ααἀάϊβοῃ᾽ Β ΦουΓΠΟΥ δουμναγὰ 
ἔτοπι [λαπιάβουβ, ἰη ἴπῃ6 Μοίγορο! δὴ Μαρδεῖπο ἴον 1839, νοὶ]. χχνὶ. ρρῃ. ὄ, θ. 

2 Ἡρχοάοιῖα, 1ἰδ. "11. ς. 74. Ὠ]οά. δὲς. 10. 111, 6. 81. Ουἱϊπίυδ Ουτγίυδ, Ὁ. γ. 6. 6. Φο- 
βϑορῆσς, Απὶ. 84. Ἰ1Ὁ. χν. ς. 4. 8 1. 

8 ΤῊ ἱπμαδίιδηϊδ οἵ Απϑῦ, ἃ τόν ὁπ ἴδ6 οαϑῖ Οὗ 186 τίνον Φογάδη (αἵ. 82. Ἰοῃρ. 85 Ἐ), 
4}} ἴνϑ ἰπ ζτοίίοοβ οὐ οᾶνοδ οχοδυδίθα ἴῃ ἴῃ6 σοόἍοκ. Βυοκίηρμαπι β Ὑγανοὶθ διροης 186 

“ἀτεῦ ΤΊροο, Ρ. 6]. 
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ΟΣ] Δτηρβ {γθοβ, Ὑ μ1οῖ στον Ὀοΐ Βισἢ δηᾶ Ὀτοδά, δπὰ αβοσὰ ἃ ϑοο]ηρ 
Δηα γοίγοβϊηρ βμδᾶθ. Ὁ Ἄρρθασβ ἔτοῃμι 1 Κίηρβ 'ν, 2δ., (μαὺ {118 
Ργϑοίϊοθ πο ΘΕ ΪῪ οὐδ πΘα ἰπ «υᾶφ8, 8Δη4 ἐμαὶ νἱπθβ δῃὰ ἢρ-ἰγθθ8 
ὙΘΓΘ ΘΟΙΏΙΏΟΗΪΝΥ τι8664 ἴτ᾽ {818 Ῥυσροβθ. Ὑηθ86 γθοθ {σιβῃθα ἵνο 
στοαΐ δυί10168 οἵ ἰοοά ἴοσ ὑποὶῦ ὀοῃβυμηροῃ, δηα {π6 ουὐπρβ οἵ {δ6}Ὺ 
γἱη68 πουἹά 6 υβο[Ὁ] ὑο 1μ6πὶ ἔογ ἴιιο]ϊ. Τα ἰθηΐβ οὗἨ [86 δῆτ δά 
ΒΟνΘΓΟΙρῺΒ οὗ (πο Εἰαβύ ἄγ Ὀοίῃ ἰαῦρα 8πα τηδρη!δοθπῦ, ἀπά ἔπγπἸβηῃθα 
νι τ ΘΟΒΕΥ Βαηρίηρσβ, ἼΒοβο οὗ {π6 Τ ΓΟΟΙ ΔΒ ἀγὸ βαϊα ἴο Ὀ6 ὈΪΛΟΚῚ; 
δηὰ ἰμοβο οὗ {πὸ ΤΣΚΒ στθοῃ: Ὀαΐ, δοοοσαϊηρ ἰο ’ Ασυίϊθυσ, Ὀζ. 
ὅμαν,, Ὑοΐπου, δα οἴμοῦ πηοάθγῃ γᾶν] ]6γβ, {Π6 ἰθηΐδ οὗ [6 Βοϑάοιυηδ, 
ΟΓ Αγδὺβ οὗ {πὸ Ἐθοβοσῦ, δ΄6 ὈΠΊΎΘΥΒΑΙΥ δίαος", ΟΥ οὗ ἃ ὙΟΥῪ ἀμδὰν 
ὅγοιυη. Τὸ {π686 ἐπ6 Ὀγάθ ἴῃ {Π6 (ὑδῃί!.168 ὀοταραγοβ μϑγβα]ῇ (1. δ.) 
--- 7 αἂπι διαοῖς (οΥ, ἑαιυπεν) αϑ ἐδ ἱοπέβ οΥΓὶ ἸΚοάαγ, Ὀὰὺὺ οοπιεῖψ, οΥ 
δοακμέιϊ 8 ἴμε οαγίαϊπβ οὗ δοϊοσμσου, [ἢ {πθ Εἰδβί, ἰμοϑα ψῆο ᾿6δα 8 
ἀδβίογαὶ 1186 ἔγθαι ΠΕ]Υ δὶ (88 ΑΌγδβδτα ἀ14) ἴπ {μ6 ὑδηύ θοῦ 1π {86 
[μὰ οΥ ἰἢ6 ἄαγ. (ἀδη. χνὶλ. 1.) ΤῊ Αὐδθίδῃ ἰθηΐβ ἀγὸ οὗ δὴ οὈ]οησ 
ἤρατο, Βαιρρογίοα δοςογάϊηρ' [0 ὑΠ6ῚΓ 81Ζ6, Βοῖὰθ Ὑγ} 1} οπ6 Ρ1]]4γ, ΟΠ ΘΥΒ 
ΜΠ ὕτγο οΥ ἴδγοο, 8116 ἃ ουτγίδϊη ΟΣ οδγρδί, ΟΟΘΟΔΒΙΟΠΆΙΥ ἰοῦ ἄονγη 
ἔγοσα δδοῦ οὗ [686 ἀἰν]βίοηβ, οοηνοσίβ ἐμ 6 γγ80]6 Ἰῃἴ0 80 ΤΊΔΠΥ Βοραγαῖο 
Δραγθηΐ8β. ΤΠ686 ἰθηΐβϑ 8.6 Κορῦ ἥστη διηᾶ βίθδαυ, ὈΥ Ὀσγδοϊηρ ΟΥ 
βίγοίομιηρ ἀονγη {Π6 Ὁ οᾶνο8 ὙΠ} οογᾶβ, {164 0 Ποοϊοα ψοοάθῃ Ρ118, 
ν06}1 ροϊπ ρα, το [ΠΟΥ ατῖνο ᾿πύο {86 στουπα τ} ἃ τη8]]6 : ὁπ6 οὗ 
ἴπι686 ΡΪὴ8 δηβιυοτῖηρ ἴο {Π6 Ππ81], 88 {Π6 τη8]]6ὸῦ ἀοο8 ἰο {86 ΒΑΙΏΤΊΘΥ, 
Ὑ ΒΙΟΝ «[846] τιϑοα ἴῃ ἰαβίθπιπρ 1Π6 ἰδηλρ]68 οὐ ὅδίβοσα ἰο [86 ρτουμά, 
ἴομεν ἃ ν. 21.) [τ {1π686 ἀν ]ΠἸηρΒ (86 Αὐδθΐδη Βμ ρῃοΓαΒ δηα {ΠΟ }Γ 
ΔΓΛῚ]168 ΓΟΡΟΒΘ ὩΡΟῺ {π6 ὈΔΓ6 σγουπά, οΥἨ Μη ΟὨΪΥ ἃ τηδῦ Οὐ οδγροΐ 
Ῥαπϑαίῃ ἰβοη. ΤΏοβο ὙΠῸ ΔΓΘ ΤΔΥΓΙΘα πᾶγ6 680} οὗ {μ6πὶ ἃ ΡΟΥΏΟΣ 
οὗ 186 ὑδπῦ ἰο ὑμοιηβοῖγοβ βερασγαίθα ὈΥ ἃ ουσίδι πη. ΤΏ Τόσο ορυϊοηΐ 

Δ ἙτΩΘΥΒΟΙ Β 1, δέου ΠΌπι ἔπ 6 ΖΚ ροδη, νοὶ], ἱ. Ρ. 192. 
5. ἙἜτοι Ηἰς, ἃ ἴον οὐ [06 ὈΔΠΚΒ οὗἨ [80 Επρἢγαῖοβ, ἴο ΗΠ] ἢ, [Π6 816 οὗἨ ἀπείοπὲ ΒΔΡΥ- 

Ιου, “8 ὀίαοκ ἐεηΐ οὗ 180 Βεἀοαίη, ἐογττηρα οὗὨ δίγοῃρς οἰοιἢ τηδάδ οὐὗὁἨ ροδὶξβ μαὶγ δηὰ ποοὶ 
τοϊχοα, βαρροτγίοα ὈΥ̓͂ ἸΟῪ, ΡΟΪΟΒ, 18 δἰτηοβὲ 826 ΟὨΪΥ Κἰπὰ οὗ μεθ δίῃ χροὶ 11}. (Οαρι. 
Ομ βηοΥ ΒΒ Βοροσίβ οἡ (ς Ναυϊρδιίίοῃ οὔ τῃ6 Ἐπρῆγαϊοβ, Ὁ. 8. [ωοπάοη, 1838, [οἸἷο.) Τῆς 
ΠΙγδυῖβ, ἃ ϑηάοτίης {ΓΌ6 οὗἩἨ Ατδῦβ, ανα ὀίαολ ἰϑηῖ8. (Ηοη. Οδρῖ. Κορε)" Ναγγαῦνς οὗ 
ἼτΑυο]8 ἔσοπι [ηἀΐα ἰο Επρ]δηὰ, νοΐ. ἐ. Ρ. 100.) 

5. 58ανΒ ὙΥΔΥΘΪΒ, νοὶ. ἱ, ΡΡ. 398,399, ὙΠ ἀοσδβουὶρίϊοη ρσίνθη ὈῪ {Π6 πιο]! σϑηὶ ἴγαυοῖοσ 
Μτ. Βυοκιηρίδπὶ οὗ [πὸ τοηΐϊ οὗἩἉ τῆς 56 1Κ οὗ Βαγακ, Ὑ8ὸ νψ88 δἱ (86 μβεοδὰ οὔ ἰγδ6 οὗ Τὰτ- 
ΘΟΙΉΔΗ8, γϑη ἀογπρ; ἴῃ 16 νἱοἰηἰγ οὗἨ ΑἸΘΡΡο, Μ111} ΘΏ 8016 ᾽8 ἴο ἴογπι β0πι6 ἰάθα οἵ {Π6 βῆ 8 
διὰ ἀγγδηροιηθηΐ οὗὨ {Π6 ἰδηΐϊ οἵ [86 ρϑίγίδγο). ΑΡγϑῆδη. “ Τὴθ ἰοηΐ οσουρίοα ἃ βμ8.6 οἵ 
δὺϑουϊ ΓὨΊΓΥ ἴδοϊ Βα ΓΟ, δι ἃ 88 Τογπηθὰ ὈΥ͂ ΟὯ6 ᾿αγζθ δαὺνπίηρ, βυρρογίθα ὈΥ το -ἸΌῊΓ 
5181] ΡΟΪ68 ἰῃ ἔουΓ τονν8 οὗἁ βἰχ οδοῖ, [6 οπὰβ οὐ [πὸ δὐγηΐηρς δος ἄγαν οὐδ ὮΥ οοΓ 8 
δδϑίθῃοα ἴο Ῥ6ῷ8 ἴῃ ἴ86 στουῃὰ, ἘΔοῖ οὗἉ ἐπ686 ΡοΪθβ οἱ νίης ἃ ροϊηϊεὰ ἔοττη ἴο ἴῃ6 ρατῖ οἵ 
180 αὐννηΐηρ, ἢ] ἰδ δαρροτῖοά, [Π6 ουϊδίάο Ἰοοκοα |1κ6 8 Πα οΓ οὗἨὨ ὈπιΌΓ6]]6 ἴορα, οὗ 
8:18}} ΟΠ ΐ "686 βρίγεϑ. Το ΒΔ] οὗἩὨ [Πΐ8 Βαπᾶτο ῬγΔ8 ΟΡΘἢ ἷἰπ ἴτοπί δηὰ δἱ ἴῃ6 βἰἀθβ, μανίης 
πο ΤΟΥ Β Οὗ ΡΟΪ68 οἰθασ, δπὰ [πὸ τϊγὰ νγα8 οἰοϑοὰ ὉΥ͂ ἃ γεοδοὰ ραγιτίοη, Ὀομὶπὰ ἡ ἰοἢ τὰ 
[6 Δραγίπιοης [ῸΓ [Ὁ πι8}68, Βαττουη ἀοὰ Θ ΠΟ γοὶΥ ὈΥ 186 Βαπ16 Κι οὗ πιμετπρ."... “ὙΠ οη 
186 [ἢγϑο δηροὶβ ΓΘ βδϊ α ἴο ᾶνθ δρρεδγοᾶ [0 ΑὈΥΆ τα 1" ἴδ ρμἰαἰΠ5 οἵ Μδπγο, Πα 18 Γεργε- 
δοηϊοα 88 δἰτεἰπρ ᾿ῃ 186 Το ηῦ-ἀοοΥ ἴῃ [6 ποδὶ οὔ τπ6 ἀμ γ.᾽" (ἄτη. χυ]!. 1--10.) ““Απὰ ν ἤθη 
δο 8807) [Π6π|, 6 Τπ ἴο τηθροῖ (Β6πὶ ἔτοσα ἴδ6 ᾿οηϊ-ἀοοΥ, ἀπᾶ Ὀονοὰ Ὠἰτηβοϊ ἰοτγασὰβ τὴ 6 
διουπά,.. Απᾶ ΑὈγαδβᾶηιὶ Βαϑίοποα ἱπίο ἴμ6 Τοηΐ πηῖο ϑαγδῃ, δηὰ βαϊὰ, Μδκθ γϑϑδὰγ χυϊςκ}ῦ 
[ὨΓ66 ΤηΘΑΒΌΓΟΒ Οὗ ηθ πη68], Κποδὰ 'ξ, δηὰ τηαῖκὸ σα 65 ΠΡΟ 86 ποαγιἢ. Απὰ δθ ἴοοῖκ Ὀυξίοῖ, 
δηὰ τηῖκ, δηὰ 1πΠ6 σΔ][ τ δῖ οἢ πο δὰ ἀγοββοά, δπὰ δε ἰδ ὑείογε 1ἤθιῃ, δὰ ὧδ δίοοί ὃν ἰλειι, 
ΠΟΥ ἴΠ0 ἴγοο, δῃηἃ ἵΠῪ ἀἰὰ εαἱ. ὙΠΘη ἱπαῦϊγΥ τγῶβ τηδὰθ δον 88 νἱΐδ, ἢ6 τορι οά, 
“ Βοδοϊὰ 86 ἰ8 ἐπ ἴΠ6 τοηῖ.᾽ Απὰ ψΏΘη ἰΐ τγᾶβ ῥχγοπιϊθεα Πἰπὶ τῃδὶ βάγαι Βῃου]ὰ μᾶνα ἃ δοῃ, 
ἦς ἰ5. βαϊ, " Απὰ ϑδγδὴ δασγὰ ἴῃ τ[ῃ0 ἰφηϊ-ἄοονῦ τ ΒΟ ν68 δελιίπα Ὠϊπλ."..... ΤὨο ἴοσγπι οἱ 
Αγ δπἾ δ ἰοηϊ, 85 τὨι15 ἀςθοτ Ὀ6 ἃ, Θοοηβ ἰὼ να Ὀοοῃ ΘΟΧΘΟΩΥ ΠΚὸ 186 ομο ἰῃ ἩΒὶςἢ ἯΘ 



ΟἈ ἐλιε Ζιοεϊϊέπσε 07 ἐδο υειος. 4]8 

ΑΥΔΡΒ, ΠΟΎΘΥΟΥ, Δἰναυγθ αν ὕνο ἰθηΐβ, ομ6 ἴον {ποιηβοῖνοθ, δα 
διοίῃοΥ [ὉΓΣ {ΠΟ ννῖνοθ, ὈΘΒΊ668 οὐ σβ [ὉΓ {ΠΘῚΡ βουνδηΐβ; ἴῃ [πκὸ 
ΤΩΒΏΠΘΙ, 8 ῬΡΑΓΓΟΌΪΑΓ ἰδηῦ τγ88 δοιὰ ἰο ϑδαγδῃ. (θη. χχὶν. 67.) 
ΒΘ ταν οι ηρ, ΤΠ6Υ ΘΓ ΘΑΓΘΙᾺ] (0 μι οἢ ὑμὶν ἰθηΐθ ΘΑ ΒΟΠῚΘ 
τῖνοσ, ἰουαηίδὶη, ΟΥ γὼὶ]}}. (1 ὅϑὅ'ὅδη). χχῖχ, 1., Χχχχ. 21.}ὺ [Ι͂ἢ οουηίγῖθα 
Β ] οὐ ἴο νιοϊϑηῦ ἰοιηρθαίβ 88 γ716}} 88 ἴο ᾿πίο θυ Ὁ]6 μθαῦ, ἃ ρογίαθ]θ 
τϑηῦ 18. ἃ 6 Ρατῦ οὗ 4 ὑγδυβ}ι]οσ β θασρσάσο, Ὀοΐδ ἔοσ ἀθέδῃοθ 
8Πα Βῃο]ῖοσ. Τὸ εἶηε {16 ῥγορβού 18818}} ρρϑᾶγβ ἰο 4] 46. (ἰν. 6.) 

ΠΠ. Ιῃ ῥγόρτϑθββ οὗ πη τἤθῃ ογεοίδα ἩΟῦΒΕΒ ἴοσ {μοὶν ᾿ιδὈϊ- 
ἰαίϊοησ: ἰῃοβθα οἵ {πΠ6 υἱοῦ ΤΟΥ ουταθα οὗὨ βίομπ οὐ ᾿σῖοκβ, Ὀυΐ {86 
ἀν! Πρ οὗ {π6 ῬΟΟΥ Ο͵Θ ἰοτιηθα οὗ νγοοᾶ, ΟΥ̓ ΤΟΥ͂Θ ΓΘαΠΘΗΙΥ οὗ 
τὰ, 88 ΤΠ6Ὺ ἃγα ἴο {1Π18 ἀδὺ ἴῃ {π6 Εἰδβί [π61685; τ᾿ 1ΟΪῚ τηδίοσαὶ 18 
Ὀαύ 11] οβἱου]αίοα ἰο τοϑῖϑῦ [ῃ6 οἴεοίβ οἵ {π6 προΐποιβ ἰογτοηΐβ, ἰδαΐ 
ἀοβοθηαρα ἔγομῃ {86 τηοπηίδϊηϑ οὗ Ῥαϊθδϑίϊηθ. Οὐ [ωογχὰ δ] 68 ἴο 
{Π18 οἰγτουτηβίδηοο αὖ ἴπ6 οἷοβο οὗ δῖ8 βουῃοῃ οἡ {86 τιουηί. (Μαίι. 
νἱἱ!. 26, 27.) ΤΟ Βουδαθ 'ὰ ΗἩδῦγοη ἀγὸ θυ] οὐἁἨ Ὀγῖοκθ ἀγα τη {Π6 
ΒΌ: 8Ππα ὈΥ ΘΧΡοδασο ἴο {π6 αἷτ : 8ηα δ8 {Ππ6 Βοιιβθ8 'π {π6 Εἰαϑί ἤανθ 
ΠΟ βίορίῃρ τοοίβ, δῇϊοσ Ἰοηρ- δου 6α ταὶη {ΠΟΥ ὈΘσΟμλΟ βοϊίοηθα, δηᾶ 
τὰ 06 ἀν Ιὴ {Π6 Ταῦ [πᾶ ϊθ8 ποίβίηρ 18 τοσθ οοισηοῃ ἰπ8ῃ 
ἴον {Π͵16 5768 ἴο αἱρ' ΟΥ Ὀγθδῖ ἱβγοῦρσ (Π6 πιυα νν8118, 1116 {π6 ἀπδ8- 
ἘΠΕ ἸΠ ΠΑ ΙΔ η8. ΔΥῸ ΟΥ̓ΔΓΟΟΙῚ6 ὮΥ͂ Β]6 6}, δῃα [0 Ὀ]υπάοσ {ποτα 

Ὁ ΒΡ ἀοργοάδίϊοηβ «688 ΟἾγΙδύ ἀρροδῦβ ἴο 4146, τ πθη ἢ6 
Θσχδογίβ ἢ18 ἀ18610168 πού ἰο ἰΑΥ ἊΡ ὑμῖν ἰγθαᾶβιισο τ ἤοτο ἐλέουθα ΒΒΈΕΑΚ 
ΤΗΒΟΌΘΗ απά δεἔεαΐ. (Μαῖι. νἱ. 19, 20,)ὺ Φ0Ὁ αἷβο βϑϑῖηβ ἰο τίσ [ο 
{Π6 βδῖη6 Ῥγϑοίοθ. (χχῖν. 16.) [πῃ 186 ΠΟ]68 δικὶ οὨη ΚΒ οὗ [686 νγ81]8 
ΒΕΥΡΘΠ 8 Βοιηθ  πη68 ΘΟΠΟΘΑ]Θα {Πποτββογθβ. (Ατηοβ νυ. 19.) [ἢ Εργρί, 
16 ΔΡρϑδᾶσβ ἔγοιη Εὐχοα, νυ. 7., ἰμαΐ βίγανν δη ΘΕ οηϊογοα ἰηΐο (δα 
ΘΟμΠροΟΒΙ Π!οἢ ΟΥ̓ ὈΣΊΟΚΒ ; 8δπα βοῖὴθ δχροβίουβ ἤᾶνα Ἰτηδριηθα {μαΐ 10 
Ὑγ748 υιθ6αἃ (48 ὙΠ 118} ΤΔΟΙΘΙΥ ΤῸ Ὀυγπὶπρ ἔοι; Ὀαΐ {Π186 ποίϊοῃ 18 
υπίοιιπαοα. ΤΠ Εἰργρύϊδῃ Ὀυῖοκβ (88 (ΠΥ 58.}}} 8.6} 6.6 ἃ ταϊχίαγθ 

βὶϊ: ἴῸΣ ἴῃ ὈΟΓΝ ΠΤ τγ88 ἃ βδῃβδά θὰ ὀρθὴ δοηὶ ἱπ νος μ6 οου]ὰ εἷξ ἴῃ 106 Βοϑὺ οἵ ἴὴ9 ἄδγ, 
δηὰ γοῖ Ὀ6 806} ΌΠ ΔΆ ΟΥ̓ ; δηὰ ἴῃ δρδσίηθης οὗ (6 ἴδιπδ]οδ, ΠΟγΘ ΚΑ ἢ τυϑᾶ, ἜΘ 
8 διαῖβὰ Βοσ ἴο Ὀ6 πίη τΠ6 ἴδπε, νγδ8 ἱσηπιεἀδίου δελίπα Ἐμ18, τ Ββογοΐη δῆ ὑσγερδγοὰ [86 
ΤΩΘᾺΙ] [ῸΓΣ [86 ριιοδί8β, ἀηὰ ἴγοτη 6 ΠΟΘ 886 ]ἰδιοηεὰ ἴο Ποἱγ ργορβοίίο ἀϑοϊαγαιοη." Ὑτδυθὶδ 
ἷῃ Μοβοροίδιηϊδ, νοὶ. ἱ. Ρῃ. 80. 88, 84. 

Σ Βρ. ον οἱ ᾿βαϊδ ἱν. 6. Ῥάγοδι, Απιὶᾳ. Ηθῦγ. ΡΡ. 8358---ὃ56, Βιτιηΐης, Απεῖᾳ. 
Ἡεῦτ. Ρ. 273. δδδη οἱ Αοκουτήδηῃ, Ατοῆοοὶ. ΒΙὈἢοα, δὲ 26---8]. 

᾿ Τὴ Βοηραὶ διὰ (θυ οι, 88 γ716}} 85 ἰῃ Εχγρέ, Βοῖιβθ8 8ΓῸ σοπδίγποίοα Ὑ 1 (ἢ 18 [ΓΑ 1] τη α- 
ἴοτία]. Ὁζτ. αν γ  Ασοουπηὶ ΟΥἉΠ6 Πητογῖοῦ οἵ Οογΐίοη, Ρ. 356. 8566 4180 Ηδυτηθῦ Β Οὗδοῦ- 
ὙΔΙΪΟΠΒ, γΟ]. ἱ. ΡΡ. 26δ. 285. ΤὮθ ᾿ιοῦδοβ αἱ Μοῦβι} “ΔΓΘ ΠΌΘΟΥ οοπδιγιοίοὰ οὗἁ διη4}} 
ὨΠΉΘΜΉ δύοηοδδ, σοπηρηΐοα ὈΥ̓͂ ΤΠΟΥΔΣ, δηὰ ρῥ]αβίογο ἃ ΟΥ̓ῸΣ 1} τυ, ᾿ΒΟοΌ ἢ ΒοΠη6 ἀγὸ Ὀπὶ 
οὔἩ θυσπῆξ δηα πηθαγηῖ Ὀτγῖο 8. ΒΠΟΚΙ Πρ δπλΒ ΤΥΘΥθῚ8 ἰῃ Μοβοροίατηΐα, νοὶ, ἰ,. Ρ. 38. ᾿ 

5. 8866 ᾿πβίβῃοο8 οὗἩἨἉ 1Π6 ΓΓΔΙΠ(Υ οὗ [Π656 ᾿ϑηθιθη8 ἴῃ τ. δμαν ΒΒ ΤΎΔΥοΪΒβ, νοὶ, 1, Ρ. 250.: 
ΒοΪΖοη1} 8 ΒΟΒοΆΓΟ 68 ἴῃ Εργρῖ, ἢ 999.; ασὰ δ γί ον οὔ ιμο ΗϊβΟΣΥ, δος. οἵ 180 ΗἰἱηάοΟΒ, 
γοϊ. 13. Ρ. 8335.; δηὰ Βοθοσίβ᾽ 5 Οτίθη δ] ΠΙυδίγδ οη8, ἢ. ὅ88. 

4 Βδϑὶ ϑοδνασίζ᾽ 5 ΟΘΟΡΤΑΡΕΥ οὗἁὨ Ῥα]οβεηο, ἢ. 819. 
5 ὙΥαρὰ δ Ηἰδίοσυ, δ. οὗ ἴῃ ἨΪπάοοΒ, νοὶ]. 1]. Ρ. 825. Ἐοοτῖθ᾿ 5 Οτίθηΐαὶ ΠΙῸβίγαιϊοηβ, 

Ῥ. 284, 285. 
τ Ιη Εργρὲ “ ποδυτηοὰ ὈΥΐοκ8β Δ.ΓΘ ΤΠΟΒΟΙΪΥ πβοᾶ : δηδ, ἴῃ ογάου ἴὸ ρψίνο [Π6 οἷδύ ΤῆΟΤΘ 
[ΟΠ ΒΟΥ, 8 ἰαυρο ῥχορογίίοη οἵ Ἴδβορροὰ βίγανν ἰβ ογκοὰ ἱπίο ἰΐ ἴῃ τῃ6 μἱῖ, ψἱποῦῖ τ] ςἢ, 
οὐ βοπιοι πίῃς ἴογ ἃ βυθδε το, Δ8 ΟΟΔΙΘΟ ἀτγγ ζ,τδ88 ΟΥ̓ “δ 00] ς,᾽ 1Π6 ὈΓῈΚΒ γου ἃ οΓΌὉ]0 
ἴο ῥίθοθβ πῃ Βαπαϊίηρ, δἴος ὑοΐηρς ἀγίδὰ ἱπ ἴΠ6 δυη. ([βιΐοσβ ἔγοπι (μ6 ΟἹ Ὑ)ου]ά, 
ὈΥ 8 [Δ6ᾳγΥ οἵ Νὸν ὝοΥΈ, τοὶ. ἰ. Ρ. 162. Νὸν Ὑοῦκ, 1840.) Τῆς ον, ὙΥ. Φονείε, ἴπ 
88 Ὑτανοὶβ σοῦ ἘΠΥΡΊ, βίαίθβ, (μαὶ ἱπ ομὸ ῃΪδοθ ἢθ ΒΑ “[Π6 ΡΘΟΡΪΘ σηακὶηρ ὈΓο 9 
ὙΠῺ δίγανγ σὰ ἰηΐο Β.18}} ρίθοθβ, δπὰ πιϊηρίοα υνῖἢ τῃς οἷα ἴο Ὀἰηὰ ἰξ, Ηδσποθ ἰς ἰδ, 
[δὲ πῦθη Υἱ]αχοθ ὈυΣ δ οὐἨ ἁ 1680 Ὀχίοκϑ (411 ἰωΐο τυ Ὀΐδι, ν᾿ οἢ ἰ8 οἶθη ἴΠ6 οδδ6, [160 



414 ᾿ Θὴ ἐδ 1)ιοοϊϊηπσε 9 ἐδ ὕειυϑ. 

ΟΥ̓ οἷα δῃα βίγαν, βρ Υ Ὀ]Θπαοθα απ Κηρδαοδά ὑοροίβογ, δπα δἴϑγ. 
γαγβ Ὀαοά ἴῃ {π6 βδὰπ, Ὦ1]Ο, ἴῃ 818 [16 οὗἩἨἁ Μοβεβ, βαᾶγβϑ, ὑμβαῖ {παν 
β6α εἴγανγ (0 Ὀἱπα {μον Ὀγίοκα ὙὨ6 βίαν 8.}} ργδϑοσνθβ 109 
ΟΥ̓ΡΊΠΑ] ΟΟΙΟΟΓ, δ πα 18 ἃ ῥτοοῦ {παὖῦ ὑπ686 Ὀγοκβ 66 ΘΟ Ὀυγη ἱπ 
βίβδοκβ οὐ Κιηβ.2 Βυῖ Κα ΟΓΘ τηδάθ 'ἰπ Εὐσγρῦ ὑπάογ {μ6 αἰγοοίίοι οὗ 
{86 Κίηρ,, ΟΥ οὗ βοιῃηδ ῥγινι]θρθα ΡΘΥΒΟΏ, 88 ἈΡΡΘΆΓΒ ἔγοσω [Π6 ᾿πιργθβ- 
ΒΙΟΩΒ ἕου πα οἡ. τῆλ οὗ ὑμοπι.ὃ Ῥαγὶ οὗ (μ6 Ὀγοκβ οὗ {86 οοἰοὐταίοὰ 
οτος οὗ Βδθ6] (ογ οἵ Β6]υ8, α8 1π6 Οστθϑῖκβ ἰογταθα 1{,) ὑγοῦα τηδάρ οὗ 
ΟΙαΥ τοῖχο τ] ΟΒορρΘα βέγαν, οὐ Ὀσοόίθῃ σϑϑᾶβ, [0 οοϊηρδοῖ ἰΐ, δπά 
186 η ἀγιοα ἴῃ {86 βδῦῃ. ὙὩΒΟΙ͂Ρ 80} Ἰγ 18 οαυδὶ ἰο ἰμαὲ οὗ (Π6 παγάθϑξ 
βίοῃθ':͵ἔ Απηοηρ [Π8 ΤῸ} ΠΒ εἰ υξσαρι ΟΠ [86 8166 οἵ δποιθηΐ ΝΊΠΟνΘἢ, 
86 ἰουβοδ, Ὀυ}ὺ οὗ βυη-αγιοαὰ Ὀγιοῖζθ, οοιηθηϊοα τὰ τσᾶ : 8δηή 
ΒΙ ΤΆΣ ]ΑΥΥ οοπδίτγιοίοα ἀντ 6] 1 ρ 8 66 ΟὈδοσνοα Ὀγ Μγ. Βυοκίηρηαια ἴῃ 
1π6 ν]αρο οὗ Καγασοοβῃ, πὰρ Μουβαὶ ἴῃ Μεβοροίδμηϊα." Αἱ {18 ἀΑΥ͂ 
186 ον οὗ Βυβμοθοσ (οΥ ΒυΒ}1Γ6), {1Κα ταοϑὺ οὗ 86 ὑονψὴβ ἴῃ Ῥοσβίβ, 
18. Ὀ0}}0 τὶ δ -ατ]οα ὈτΙοκ8 δπα τυα.6 ὙΠΘΓΘ 18 δὴ 8] δῖοι ἴο {18 
ταοᾶδ οὗ θυ] άϊπρ' ἢ ΝΑΒαμ 11]. 14. 

Αὐ ἔγβὺ μβουιβθϑ 6 ΥΘ 8ῃ18}}; δένγσαγβ (ΠΟῪ ὑγ 6 ἰΔΥΡΌΣ, ΘΒΡΘΟΊΔΠΙΥ 
ἴῃ Οχίθηβινα οἱἰ168, {Π6 οαρ᾿ΐα]β οὗὅὨ διυρῖτοθ. Το ατγί οἵ τα] Πρ  γίηρ 
βίοσίϑϑ ἴῃ ἃ Ὀυ]ΠΠ]ηρ᾽ 18 ΨΟΓῪ ἀποϊθηΐ, 88 ν'8 ΤΏΔΥ ΘΟμοΙ δ ἴγοα {86 
οοπβίγαοίίοη οὗ Νοδμ ΒΒ ἂὺῖκ δῃά (Π6 ἰονοῦ οὐ Βδθ8ὶ, Τῇ μουδβοβ ἴῃ 

Τοδβ ἃγὸ (1}1 οἵ 81η4}} ραγίῖοϊθβ οὐὗἁἨ βίγανγβ δχίγοιη οὶ ν οὔθηβῖνε ἴο (86 ογ68 ἴῃ 8 Ὠίρἢ 
Ὑἱμὰ, ὙΤΏΘΥ τόσο, ἴῃ Βῃουῖ, Θηρασοα ΘΧΘΟΓΥ 88 [0.6 ΙΒΓΘ 6168 υϑοὰ (ο Ὀ6, πηακίηρ ὈγΙοῖΚκ9 
ὙΠῸῚ ΒΙΣΑΤ; δῃηὰ [ὉΣ 8 5:1 }}8Ὑ ῬΌΓΡΟΒΟ ---- ἴο Ὁ οχύθηβίνο συϑησὶ68 (ῸΓ ἴῃ6 ὈΔΒΗΔΥ ς 
ἘΓΘΘδτΙΓΟ οἰ(68 ἴῸΓ ῬΏΔτΔΟΙ." Ἐχοά. ἱ. 11. (Οβοῦσοδοβ ἱπ ἴΠ6 Μοαϊζοστδηθβϑῃ, ἢ. 167.) 

1. ῬΗΙΠοηΐ8 Ορογα, ἴοτῃ. ἰϊ. Ρ. 86. (οαϊο, ΜδηροΥ.) 
3 Βῃδν 5 ΤΎΔΥΟΪ8, νοὶ. ἰ. Ρ. 2560 Μτν. Βεϊσοηὶ, ἰὼ ἷ8 ἨΘΒΘΑΓΟΝ6Β ἴῃ Ἐργρί, ἰοπηὰ βἰτα δῦ 

Ὀτίοκβ ἢ δὴ δηποίδηξ. τοῦ ὙΠΟ δὸ ἀϊθουγογοα αἱ ΤὨοῦοβ, δὰ πο πα 848 οηστανοά 
δΔΙΏΟΣΩΡ [86 ρῥἱαῖοβ "]υδίταῖνο οὐὁἩ ἢΐ8 ΒΟΒοΒσοο8 ἰηῃ Εσγρί, Νυδὶα, ἅς, Ῥ]αῖο χὶῖν. Νο. 
2. ἴῃπ δῃηὰ ποᾶῦ ἴπθ τυ η8 οὗ [Π6 δηοίθης Τδηΐγγα, τ. Εϊοπαγάβομ αἶϑο ἰουπὰ παῖβ 
Ὀα1 οὗὨ δβυη-ατγοά Ὀγίοϊκ, τηδάο οὐ βίγανν δπὰ οἰδυ, (Τταν δ, νοΐ. ἰ. ὑΡ. 185. 259) ΤΈΟΘΥ 
ΔΙῸ ἴππϑ ἀοδοτρεὰ ὈῪ ἴῃ6 δν. πὶ. Φοινοῖι, 85 ἸΠΟΥ δρροδγοὰ ἱπ ἘΘΌΓΙΔΙΥ, 1819. --- 
ϑροαδκίηρ οὗ 16 τοπιαῖηβ οὗἨ δποῖθηῦ θυ] πρΒ ἴῃ {πᾶὶ ρατὶ οὗ Ἐργρί, Β6 58γ8,--- ““ ΤΏΟ86 
τα η ορηΐ οὐἰῆςοβ, Ἡν ἢ1]6 ΠΟΥ αἰ ΒΡΙΔΥ 186 ρταπάθδυγ οὗὨ ΓΌΣΤΩΟΣ Εἰ ΠῚ 68, ΘΧ ὮΙ ΠΟ 1688 1Π|6 
ΤΩΘΘΏΠΘΒΘ ΟὗὨ [86 ὈγΓεϑοηῖ, ΤῊΪ8 (οπιρῖο, Ὀ01}1 οὗ τηδδβῖνο βίοῃϑ, τυῖτ 4 Ῥοτγίῖοο οἵ ἔπνοηῖγ- 
ἴοι ἈΠ γα, δἀογηοὰ τ ἱππυτ Τ Ὁ]6 ΒΙοτο ΥΡΒΐοΒ, δηὰ μαϊηῖοὰ τ ἢ ὈοδΌ ἢ] οΟ] ΓΕ, 
1[Π6 Ὀγ Ὠΐποβθ οὐ ὙΠ ΠΙΟΒ ἴῃ ΤΩΔΗΥ͂ ῬΑΥΒ ΓΟΠΔΙΠ8 ἴ0 {18 ἄδγ, ἰδ ομοκοὰ ὑἃρ πιὰ ἀυδὶγ 
οϑτῃ. ὙΜΆΠαρσο δον συ ] σα, διε οΥΓ ἀπδυγηὶ ὀγίος, οτυτη πα ἰηΐο ταπβ, δπὰ ρσίνίηρ ΡΪδοθ 
ἴ0 ποῦν ΒΑὈἰ Δ. ΘΟ 8, δ ΥθΘ Ταἰβοὰ [6 Θγ, ἰῺ ΒΟΙΏ6 ΡΑγίβ, ΠΟΑΥΪΥ ἴο [86 1ογ6] οὗ πὸ δασηπηϊὲ 
οὔ [π6 ἴδῖρ]θ; δηὰ ἔγαρτηθηΐθ οὐ (ἢ 6 νγ8}}8 οὗ {π686 τηυὰ ΒαΓ8 ΔΡΡΘΑΣ, ουϑῃ οἱ ἴδε τοοῦ οἴ 
[80 Τοιρ]θ. [Ϊἢ ΘΥΟΙΎ Ῥασί οἵ Εχγυρί, νὰ δηᾶ [Π6 Τοννὴβ Ὀθ1]0 ἴηι (Πΐ8 ΤΠ ΠοΥ, ΠΡΟῚ ἴἢ6 
γαΐῃ3, ΟΥ ΓΑΙΒΟΓ [06 ΤΌΙΒΉ, ΟΥ̓ (π6 ἴουτοσ πδοἰϊϑιίοθβ. ΤῊ δχρτοββίοη ἴῃ Φογοιδῃ 
χχχ. 18. Π ΟΓΑΙΪΥ ΔΡΡ] 68 ̓ο Ἐργυρί, ἰπ [Π6 ὙΘΥΥ͂ Ἰηθϑηοβὲ 86η86 --- 76 οἱέν δὴαϊ! δὲ διϊἀφα 
ΜΡοη ἣδν οἱσπ ἧξαρ ; δῃὰ ἴ{π6 Ἔχργοββίου ἐῃ Φοῦ. χυ. 38. τηΐϊσῃς Ὀ6 1Ππδιγαύοὰ ΟΥ̓ ΤΩΔῺΥ οἴ 
ἔποβε ἀοβογίϑα Ὦον618 ---- 6 ἀιροϊειΐ ἴπ ἀδϑοίαίε οἰἐδ8, απ ἐπ ἀοιιδόα τολιὶοἦ πο πιαπ ἑπλαδιιοίς, 
τολιοἢῦ αγὸ τεαάν ἴο δεοοηιε ἤδαρβ. ὅ8811}1 πηοσγὸ τουοβίηρ 18 [6 Δ] αδίοηι ἴῃ Φοῦ ἰν. 19.; ὙΠ ΘΓ 
[6 ῬοΟΥ ΒΗ ΪΏΡ ΧΟΏΘΣΘΙΪΟΙΒ Οὗ Ἰῃθῃ δτὸ ΠΟΥ͂ σοτηραζοὰ ἴο ΒΑ δἰ τ οη 8 οὗἁ [86 ἔγαιἸοβὲ πδύθγ 418 
Ὀα}}ῦ ὍΡΟΙ τ 6 ἤδοδρ οὗἉ βίαν ἀν Πρ ῬΊδοθδ, ον τοἀπορά [0 τυ Ὁ Βἢ ---- Ποισ πεμοὶ ἰδκα 
ἐμ ἰλοηι ἰλαὲ ἀἰιοοῖϊ ἴῃ ἤοιιδε8 ὁ οἷἴαψ, ιὐλοδε ζουπακμξοη ἐξ ἰκ ἰδὲ ἀμεί 1" (Φοποῦῖ Β Βοϑοδυοῖοδ 
ἴη ἴ:6 Μοάϊοστδηθδῃ, ὑΡ. 181, 182.) 

3 διγ ΖΦ. Ο, ΜηΚίπβου ΒΒ ΜβΠΉοΙΒ δηὰ Οἰαβίοπηδ οὗ [86 Αποίοηϊ Εαγριϊδη8 (ΕἾγεὶ β υῖθδ), 
γο]. 1ϊ. Ρ. 97. κἼν 8 ΝΟΥΓΠΥ οὗἉ τοπιδυῖς," Ὠο δά 8, “(δὶ τλοσὸ ὈΓΙοἶκ Ὀοδσίης ἐπ 6 παῖὴθ οὗ 
ἸΠοΙπιο8 ΠῚ." (νδοπὶ Ὧ6 ΒΌΡΡΟΒΟΒ ἴο αν Ὀδοη κίηρ οὐ Εσγρὶ δ τὰς {πὸ οὗ [9 
Ἐχοάα8) “ πατνο Ὀδοη ἀϊδβοονοσζοά, [πη οὗὁἨ ΔΗΥ͂ ΟἾἾΠΟΥ ρογίοά; οὐσίῃρ [0 [Π0 ΤΩΔΗΥ͂ ὈΓΙΒΟΠΟΣ 
οἵ Αδβίδϊίς πδιίοῃϑ οιωρίογοὰ ὈΥ ἴηι, ἱπὰορομάοης οὗ ἷθΘ ἨΘΌΓΟΥ οδρῶνοβ.᾽ [ΙὈϊά, ΡΡ. 
98 ---100. 

4 8[γ ΒΕ. ὦ. Ῥογίογ᾽ β Ττδυοὶβ ἱπ αοογρία, Ῥεογϑία, Βαδγ]οηΐα, δια. νοὶ. 1ϊ. Ρῃ. 8329, 380. 
5 Βαυοκίπρ δ Τγανο 8 ἐπ Μοδβοροίδῃγία, νο]. ἰδ. ῥ. 71. 
4 Ῥγίοοβ Φουγηαὶ οὗ ιμ0 Βυι δ ἘΠ ΌΑδδΥ ἴο Ῥογείδ, μαζί ἱ, ρ. 6. 1ωπὰ. 1825. ἰοἸῖο. 



Οη ἐδε Ζιοοϊϊησε 0 ἐλο «ειοε. 41]ὅ 

Βαῦυ]οη, δοοογάϊηρ ἰο ΗἩδγοάοίΐιβ᾽', σογο ἰμτθο δπὰ ἐοῸΣ βίοσϊθβ μἰρὶ ; 
δη {Π086 ἴῃ ΤΏΘΌ6Β οὐ Π)108ρΡ0]183, ἴῃ Εἰργυρίύ, γογα ΟῸΓ ΟΣ ἔνα βίου! ββ. 
[η Ῥαϊ]δβίπα {Π6Υ ἀρρβϑᾶγ ἴο αν θθθῃ ἰονν, ἀυσίπρ; {Π6 ἅτη6 οὗἩ Φοββυα; 
ΔῊ ὌΡΡΘΓ βίογυ, ἱβουρῇ 10 πιαν αν οχὶϑίβα, 18 ποὺ τηθηὐοηρα {}}} ἃ 
ΤΔΟΓΘ Γοοθηῦ ἄσθ. Τδθ Βοιυδβοδ οἵ {Π6 το δηᾶ ρον ] ἴῃ ῬΑ] οβδίϊηθ, 
ἴῃ (86 πηθ οἵ (ΟἸ γῖβί, σσογα βρθπα!, δα σσογα Ὀ01}} δοοοσάϊηρ ἰο [868 
ΤΌ]ε68 οὗ ἀτθοῖδῃ δυο ἰθοίαγο. ὃ 

Τηδ πιθοῦ ορίογοα ἴῃ ὈυΣαϊπρ τγᾶβ {Π6 ψοοῦ οὗὨ {{6 Βγοδτη ΓΟ, 
{Π|6 Ῥαϊηι {γ66, Ὑ ΒΙΟῚ ΒΟΣΥΘα ὈΓΙΠΟΙΡΑΙΪΥ͂ [ῸΓ Ρ1]]αγΒ δα Ὀδδιηβ, {Π6 ΗΓ 
δα οἷϊγα ἔγθο; δῦ {π6 τηοβῦ ργβοῖουϑ ἀπα σοί] τγ88 [π6 ποοῦ οὗ (86 
οοἄδγν, ψ ϊοἢ 188 ϑιαρίογοι ἱπ {π6 σοπδίσιοίϊοη οὗἨ [86 τιοβὲ Ὀϑδι δι} 
οἀϊῆοοθ, Τμὸ ὁος ἽΝ (ΤῊ ΑΒλοῦΒ), το οποά ἰὴ 188. ἰχ, 18. δηά 
Β0 χϑῃάογρα ἴῃ {πὸ γ υἱραῖθ δηὰ ΟἸδίθο γϑυβίοηβ 88 γν6}] 88 ἰῇ οὖσ 
ἘΓΏ ΒΙ [οη,, 18 1 {Π6 ΘΥΤΙΔΟ νΘΥΒΊΟ 84 4180 ὈΥ βοὴ ΗθΌγο ᾿πίου- 
Ργούθσβ τθηογοα ϑδλογδίπ, [πδὺ 18, ἃ Βρ6οΙ68 οὐ οϑᾶδνὺ ἀϊβύϊη συ ϊβῃθα ὈΥ 
[86 8.81] 688 οὗ 118. ΘΟ 68 δηα {16 πρνγαγα ἀϊγθοίζοῃ οὗ 118 Ὀγϑῃοοβ." 
ΤῊ ΨΟΥΎῪ Ρῥγθοίουβ πψοοα Ὀσουρθῦ ἴπ [86 (πη6 οἵ δοϊοτηοι ἔσο Ομβῃῖγ, 
8164 αἰπιις -ἔγεο8, δὰ Ἡ ΙΟἢ τγ88 δι μου θα ἔοσ (86 ογηδιηθηΐβ οἵὁἨ [18 
Ῥδῖδοθ δηὰ οὗ {π6 ὕβθιηρὶθ, 88 θθθῃ οοπ)θοϊαγοα ἴο Ὀ6 ναὶ Ευγο- 
ῬΘΒΔΏΒ ΠΟΥ͂ 08}} Βγα8:}-σοοά, Ιύ στὸν ἴῃ [πηἀϊὰ δηιὶ Νιρστγιία, Βιυΐ 
ΤΑΛΟΘΓῺ ᾿π ουργοίθυβ, 10 ΙΏΟΓΘ ῬΧΟ Δ} 1 γ, πηἀογδίαπα Ὀγ 10 {86 το 
ΒΑΠὯΔ] ποοὰ (7 εγυσαγριι8 δαπέαϊζίογιι Τι 1π0.}, τ οι στον ἰὼ ΟΠ πα 
δηἀ {π6 Ἰπαΐϊδλη Ατοβιροίασο, δἀπα το 18 50}}} υβϑὰ ἴῃ [πᾶϊὰ δηά 
Ῥογβῖα [Ὁ ΘΟΒΕΪΎ ᾿πδίγυτμησηίθ δηα υὔθη8115.5} ΤῊΘ ἸΝΟΥῪ ραΐβοθβ τρθι- 
ἐἰοποα ἱῃ ᾿βαὶ. χὶν. 8., δὰ [Π6 ἱνόοσὺ βουβα οὔ ἀμ (1 Κίηρβ χχὶϊ. 
89.), ΤΟΓΘ ῬγΓΟθΔΌΪν ΘΔ Ιμοίβ ογπαιηθηϊθα τ 1} νόσΥυ, τηδαθ ἴῃ {Π6 [ΌΤΙ 
οὗ ἃ ΒουΒ6 ΟΥ ρϑΐίδοο; Ἰυδί 88 {π6 Β] νον ἰθαρῖο8 οἵ Πίδηδ, τηϑηἰϊοηοᾶ 
ἱῃ Δοίβ χῖχ. 24., ὑγϑῦα βαγῖπθδ ἴῃ {Π6 όχι οὗ ποὺ ἰθίρ]α δ ΕἸ ΡΏββιιβ ; 
ΔΠα 88. 76 ΠΟΥ͂ δυο τηοᾶσθ]β οὗ (Ἰ μθβο ραροδϑβ Οὗ ἰθιΏ} 68. 

ΟΥ̓ 4}} πιοάθσπ ἰγαυθι!οσθ, ΠῸ ΟΠ6 88 80 ΒδρρΡΠΥ ἀοβουιροα {Π6 ἴΌΓΠι 
δηἀ βἰγυοίαγα οὗ ὑπ6 θαβίοσηι Ὀυ]Ιπρθ 88 Ὠσ. παν, ἔγοῖὴ  ΠΟ86 δὸ- 
οουηΐ {π6 [ὉΠΟ  Ἰηρ ραγ Ου]ΔγΒ ἀγα ἀογινθά, τυ ΒΊΟ ἢ ΔΙΊ ΓΆΡΙΥ οἰ υοϊάαία 
Β6ΥΘΙᾺ] ᾿πίογ δ ηρ ράϑϑαροδ οἵ ΗοΪγ ΥΥ τ, 

« Τ}ι8 βἰγϑοίβ οὗ (86 οἰἴλθβ, {86 Ὀοίίον ἴο βῃδάθ ἐῆθι ἔγοτα {π6 βυῃ, 
ΔΓ υδΌ ΠὉ ΠΔΓΓΟΥ͂Σ, ΒΟΙΏΘΙΠ.68 τ ἢ ἃ τλησθ οὗ Β0Ρ8 ὁπ 6δοῖ) δβιά46. 1 
ἔγομα ἴπθθ6 χα Θῃῦου 1ηΐο ΔηΥ οἵ [86 ὑγποῖραὶ Βουβθ8, γγ6 81}8}} Βσϑί 
Ρδ88 {πγου ἢ 8 ρογοῖ δ ΟΥ ραύθυγαυ, ἢ ὈΘΏΘΙ ΘΒ ΟἹ ΘΔ 8146, ΠΘΓΘ 
{π6 τηϑϑίον οἵ [86 ἌΤΙ Υ σϑοοῖνϑϑ υἱβὶ (8, ἀμ ἀθβραίοϊθβ ὈΏΒΙΠ6Β8Β; 6 
ῬΘΥΒΟΏΒ, ποῦ δνθὴ ἴΠ6 ποαγοδί σϑἰδίομβ, πανϊηρ Δ Πλ Βδίοη ΔηΥ Ἀγ ΠΟΥ 
δχοορῦ ὌΡΟΣ ΟΣ γΔΟΥ ΔἸ ΔΓῪ ΟσΟΑΒΟηΒ. ΕὟἼΟΙΩ ἤΘΠῸΘ ΜῸ 816 τϑοοϊνοα 
Ἰπΐο {π6 οουτί, τ Ποῖ, ᾿γὶπρ ορθα ἴο Γπ6 πϑδίμοσ, 18, δοοογάϊηρ τὸ [Π6 
ΑΌΠΗΥ οὗὨ (16 ονγῆοσ, ρανϑα ὙΠ ΤΥ Ὁ]6, ΟΥ̓ ΒΘ. ῬΓΌΡΟΣ Πηδίθ 1818, ἃ8 

} Ἡοτοάοί, 11}. ἱ, 6. 180. 5 Ἀιοά, 5ϊ1ο. 110. 1. ο. 4. 
3 548πη οἱ Αοἰκουτώδηῃ, ΑΤΟΐ 0]. Β[Ὁ]. ὃ 838. 
4 (εδοηίαδ᾽8 Ηοῦτγον Ιχίοοῃ, ὈΥ̓ ΒΟ πδοη, ἢ. 1058... Νεν Ὑοτκ, 1886. ϑγνο. 
5 Τυϊά. Ρν. 65. , 
4 ἴῃ Βώ καὶ, δβοῖυδηΐβ δηὰ οἰἕοτβ ΖΘΏΟΓΑΙΥ β'οορ ἴῃ τΠπ6 νογϑῃ ἀΔ ἢ ΟΥ̓ ῬΟΓΟΙ, ἴῃ ἔγοηὶ οὗὨ 

{ποεῖν τπυβ βίο Β ἢοῦδο, (ΟὟ αγὰ Β Ηἰβίουυ, ὅς. οἵ τπ6 ἩΗϊΪπάοΟΒ, γνο]. ἰΐ. Ρ. 328.) Τῆὸ Ατδὸ 
ΒοΓυδηΐδ ἴῃ Ῥὶ ἀο [δδ βδῆιθ. (Ὑ1]βοπ᾿ Β ΤΎανοΪβ ἰῃ ΕρΥρὶ δὰ {πΠ6 Ἠοΐγν [,Δηὰ, Ρ. 55.) 
1. τπ|8 τῶν ὕὕγιαλ εἰερὶ αἱ ἰδε ἄοον ο (δὲ ἀὐπι,᾽ 6 ἄσιιδε, τοι αἰΐ (δε δεγυαπία Ὁ ἠΐδ ἰονά. (ἃ 
ὅ8:). χὶ. 9.) 



410 Οη ἐδ Τιοοϊϊηφε 9 ἐδιο “εῖοδ. 

111 ΘΑΥΤΥ ΟΥ̓ {86 ναῖον ᾿πίο {Π6 Θουωμμοη Β6 6 18. ΤῊΪΒ σουγί ΘΟΥΓΟ- 
Βροηῃαρα {0 {86 σαυα φαϊΐωπι οὐ ἐγιρίμυὲμπι οὗ ἰῃ6 Ἐοπιδῃδβ ; {Π6 τι86 οἱ 
Ὑ ΠΙΟἢ τναϑ [0 σῖγα ᾿Ἰσῃύ ὕο [86 νυ] ΠΟ Β 8 Πα ΟΑΓΓΥ ΟἹ {116 γαϊη. “ὙΠ θη 
ΤΔΌΟὮ ῬΘΟΙΪΘ ἃγ6 ἴο Ὀ6 δηλ 64, 8 ὍΡοΟη {Π6 οΟἸΘὈγαοη οὗὨ ἃ. τηδγ- 
Τῖαρθ, [86 οἰτουτησϊδίηρ' οὗ ἃ 6}11α, ΟΣ οσοδβίοπβ οὗ {116 {π|κὸ πδέιγθ, {Π6 
ΘΟΙΏΡΘΗΥ 18 ΒΘ] ἀομλ ΟΥἩ ΠανΟΣ απ 64 τηἴο οὁπ6 οὗ ἰπ6 ομαιαθογβ. ΤῊΘ 
οουγί 18 (86 αι] ραοο οὗ {Π6]ν γϑοδθρίϊοη, ΜΒΙΟΒ 18, δίτονσθα βοοοτά- 
ἹΗΡῚΥ τ] τοδίβ ΟἹ οαγραίϑ, [ῸΓ [61 ΙΏΟΓΘ ΘΟΙΠΙ ΠΟΘ ΙΟῈΒ ΘΟ ΘΓ ΔΙ τη θη ΐ, 
ΤΏΘ βίδὶγβ ἡ Ὠϊοὴ Ἰοδα ἴο {π6 τοοῦ δῇθ ποσοῦ μἰδοοα οἡ {Π6 ουΐϑῖά6 οὗ 
{η6 Βουβα ἴῃ {86 βίγϑοῦ, θαΐὺ υδυλ}}γ δὖ {π6 σαύθναν ΟΥ σ΄ ΤΟΟΠ. [0 
{η6 οουγί ; δοῃλοίϊ 68 δὖ ἐπα δηίγαμοθ ὙΠ {86 δου ΤῊ οουγέ 
18 ΠΟῪ Ο8]16ἃ ἴῃ Ατδθῖο οἷ τοοοϑδέ, οὐ {π6 τα} 4416 οὗὨἍ [86 Βοιιβθ, 10 ΓΆ ΠΥ 
ΔΆΒΘΥΙΩρ (0 ἴΠ6 τὸ μέσον οὗ δί. 1χκὸ (ν. 19.) [ἃ {18 ἀγθὰ οὐγ 
αν] ον ργορ ΌΪΥ ἰαυρη. [ἢ {Π6 ΒυΠΎΤΛΘΓΡ 0880, Δηαἃ ὈΡΟῊ 41] οὐοα- 
ΒΙΟΏΒ ΒΘ ἃ ἰΔΓΡῸ ΘΟΙΊΡΘΩΥ 18 ἴο 06 ΓΘΟΟΙγΘα, (Π6 Θουγῦ 18 ΘΟΙΔΙΠΟΙ]Υ͂ 
ΒΒ  ογθα ἔγομι ὑπ6 μοαὺ δπα ἱποϊθυμθηοὶθβ οὗ {86 τϑαίμοῦ ὈΥ 8 νϑ] πὶ 
ὉΠΊΌΓΘ]]α ΟΥ̓ ν 61], τ] ἢ, Ὀοὶηρ Θχραπαθα ἘΡΟῸΠ ΤΟΡΘ6Β ἴγοιῃ οη6 846 οὗ 
{Π6 Ρᾶ4ΓΆ1}6] νγ4}} ἰο ἐᾷς οἴοσ, τηδυ 6 [Ὁ] 464 οΥ ἀπέο] θα δ ρ]θαβυγα. 
ΤΠ ῬβΑΙ πηδὺ βθϑιηβ ἴο 4|1046 οἰ Π 6 ἴο {μ6 ἐδηΐθ οἵ {π6Ὸ ΒΘαου 8, ΟΥ 
ἴο βοιηθ οοναγίηρ οὗ (Πϊ8 Κιπά, ἴῃ ἐπαῦ Ὀαδα Ὁ] ΘΣΧΡΓΘββΊ0Ὲ 9.7 ϑργεαά- 
ἐπ οιέ ἐπέ ἤφαυεπβ ἰΐλθ ἃ υοἷΐ οΥ οιτγίαΐπ." (Ῥ 84]. οἷν. 2. 8.66. α]80 
1βαϊ8}} χ]. 22.}) ὍΤὴδ διτδηροιηθηΐ οὗ ογἱδηίδὶ ποῦβθθ βα βίδουου νυ 
ἜΧΡΪδῖπβ {Π6 οἰΓουχηβίδησθβ οὗ {πὸ Ἰοὐζησ ἀοτγῃ οὗὁἨ ὑπ ραγαϊ γίϊο ̓ πίο 
16 Ῥγθβθοθ οἵ «6βϑὰ8 ΟΠ γβί, ἴῃ ογάθν ὑἐπαῦ Β6 τιὶρἢῦ ἢθα] μὰ. (Μασκ 
ἰϊ. 4.;: Τκο ν. 19.) Τὴ ραγαϊγίϊο γγὰ8β οδυτιθὰ ΟΥ̓ βοιμθ οἵ 18 
ποὶρβθουτγδ ἰο ἐπα ἰορ οὔ ἴμ6 πουδθ, δι  Σ ὈΥ ἐογοῖηρ {Π6 Ὁ ψΑΥ {Βγουρἢ 
1Π6 ογονχὰ ὈΥ (88 ραύθνναυ δηὦ ρῥαββασθδ ὉΡ (16 βίδιγοδβϑθ, Οὐ 686. ὈΥ͂ 
οομνουϊηρ Ὠὶπὰ ΟΥ̓ΘΡ Βοὴθ οὗ [Ππ6 ὩΘΙσ ΡΟ ΤΙηρ᾽ ἰθυτδοθβ;; δηα ἰπογο, 
δἴνοσ [Π6Υ μαὰ ἀγαῦσῃ αὐγὰ π6 στέγην ΟΥἩ αντπῖηρ,, [Π6Ὺ Ἰοὺ πὶ ἄον 
δ᾽οηρ {Π6 846 οἵ {π6 τοοῦ {πγουρἢ (6 Ορϑῃΐϊῃρ ΟΥ πῃ ρ] ασίαμι ἐπέο ἐλὲ 
γιϊαδὲ οὗ ἴῃ6 οουγὶ δεΐογο ὥζεβδι8. Στένη, Ὦτ. ΒΠΔῪ ΤΟΙΊΆΓΚΒ, ΠΠΔΥ τ ἢ 
ῬΓΟΡΙΙΘΑ͂ ἀθποίθ πὸ 688 ὑπδῃ ἐαέϊο (16 ΘΟΥΓ βροπάϊηρ σογὰ ἴῃ {Π6 
ΘΥΓΊΔΟ γουβίοη), 8ὴΥ Κιπα οὗἁὨ οονουΐηρ; θά, Θοηβοαυοπίν, ἀποστέ- 
γαΐζειν ΤΛΔῪ ΒΙΡΉΥ [Π6 τοηλοναὶ οὗ βυοῆ ἃ οονουῖπρ. ᾿Εξορύξαντες 18 
ἴῃ (μ6 γυϊραίο 1,αὔη νογϑῖίοη τοηἀογθα ραξεζαοϊογιέοθ, 88 τῇ αγ ΠῸΓ 
δχρίδηδίοσυ οὗ ἀπεστέγασαν. ΤΠ βαλθ ἰπ ἴῃ6 Ῥογβίδῃ ψϑυβίοη ἴδ 
οομηθοίρα τ} κράββατόν, πα {Π6Γ6 ᾿π1ρ1168 τηδίκίηρ ΠΟ]68 ἴῃ 10 [ῸΓ 
1Π6 οοΥΒ ἕο ρᾳ88 ἐβσουρ. Τμδΐ ποῖίμου ἀπεστέγασαν τοῖ ἐξορύξαντες 
ΠΩΡΙΥ͂ ΔΩΥ͂ ἔΌΓΟΘ ΟΥ γἹ ]θηοα οἴογοα ο {π6 τοοῦ, ἀρρθᾶγβ ἔγοπι {88 
ῬΑΓΆ116] ραβϑαρο ἴῃ δύ, Π0Κα; σι 6γθ, ἐμουρἢ διὰ τῶν κεράμων καθῆκαν 
αὐτὸν, }6᾽' ἰεσμίας ἀσπιΐδογιπξ ἐϊζιπι, 18 Το ἀθγοα ὈΥ͂ οὐῦ ὑγβηβδύογβ, 
λον ἰεὲ ἀϊΐπι ἄοιοπ ἐϊγοισὴ ἐΐδ εἰσι, 88 ᾿ἴ τμαῦ δὰ Ὀθθη ῬγουϊουὶΥ 
Ὀγόκοα ἀρ, Ὁ Βῃου]α Ὀ6 τοηαογοα, ἐλον δὲ ἀΐηι ἄοιοπ οὐδεν, αἴοπφ ἐδε 
δε, ΟΥὙὨ ὃψ ἐδ ισαν 97 ἐλό τοοΐ, 88 ἴθι Αοίβ ἰχ. 2ὅ., δῃᾷ 2 (συ. χὶ. 833., 
ΜΒΘΙΘ {π6 {Π|κ6 Ρ]ΙΣΑΒΘΟΙΟΡῪ 18 ΟὈβαγνθα δ8 ἴθ δ, 201Κ6: διὼ 18 Γαη- 
ἀογοᾶ ἴῃ Ὀοίῃ ρίδοθβ ὃψ, ὑμπαῦὺ 18, αἴοπρ ἐδ δἱαδ, οὐ ὃν ἐδθ τοσαν ὦ ἐλιά 
ιοαϊ, ἜἘξορύξαντες τὺ ΘΧργθδϑ {Π6 Ὀ] ΟΚΙΠρ᾽ ΔΎΤΑΥ ΟΥ̓ΤΘΙΠΟΥΙΠρΡ' ΒΗΥ͂ 
ΟὈδίδοϊθ, βυο ἢ 88 {886 αὐνηΐηρ ΟΥ ρατί οὗ ἃ ραγαροῦ, βοὴ τηϊσῦ 88 

1 Ὅτ. βμδνθ Τγανο]β ἰὴ ΒΑΥΌΑΙΥ, δίς. γο]. ἱ, Ρ᾿. 874---576. ϑγο. οἀϊιίοῃ, 
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ἴῃ (μοῖςΣ νᾶγ. Κεράμοι χὰ ἔἤτοεϊ υβοα ἴῸΣ ἃ τοοῦ οἵ 1168, θὰ αὔἔοσγ- 
ΑΓΒ ΟΔΠ16 [0 ΒΙΡΏΣΥ 8ΔΠΥ Κὶπὰ οὗ τοοξὶ 

Α, Α, τ) δίγεοοι 

Β, 186 ουἱοῦ Ροσοῖ. 

Ο, Ο, Ο, ἐδ ρα] ]ετγ. 

Ῥ, τ΄ Ῥοσοδ δὲ [16 
ΘΏΙΣΔΏΘΟ ἰπίο [86 
τοδίη θυ ]!άϊηκ, 

Α Α 

ΤΟ ρῥγοοοδϊηρ ἀϊαρταμλ γν1}} ρουθαρθ σίνο [Π8 Το οσ ἃ [Ο]ΘΥΘΌΪΥ 
δοουγαίθ 1468 οὗἩ {6 ἀσυδησοϑιηθηΐ οὗ 80 Θαβίθγῃ ΠΟου86. 

Νον ἰδὲ 1 Ὀ6 βαρροβοά, {μαῦ “6818 νυ88 βιὑ{ὴρ’ δ 1) ἴῃ {16 Ῥογοῖ, 
δὲ ἴμ6 οηΐγϑηοδ ᾿πίο ἐπα τηδῖη θυ] ἀἸησ, πα βρβϑακιηρ ἰο [86 ῬΘΟρΡΙθ6, 
ὙΠ 6ὴ [16 ΤΟῸΓ ΤΏΘῊ ΟΑΥΓΥΙρ ἴΠ6 ῬδΓΑΙΥὑ10 οδῖηθ ἴο {86 ἔγοηῦ σαῖθ ΟΥ 

τοῦ, Β. ΕἸηάϊηρ (Π6 οουτύ 80 ὁογοναρα {πα ΤΠΘΥ Θου]α ποὺ ΟΑΥΤῪ 
τὰ 1 δη( ἸΑΥ ἰπα Ὀοίοσο ἐ6διι8, [ΠΟῪ οΑΥγτοα Ἡἷπὶ ὉΡ {86 δἰδῖτβ αὖ {Π6 

ΡοΓΟὮ ἰο {86 ἴορ οὗ [πΠ6 μά] |ογγ, Ο, Ο, Ὁ, δμὰ δἱοὴρ 86 σϑ!]οσν τουπὰ 
ἴο {π6 ρΐαδος ΠΟΘ «688 νν88 δι Πρ, πα ογοίπρ ἃ ρᾶββασο ΌΥ σϑ- 
τηονίηρ [16 Ὀαϊυδίτααο, {Π6Ὺ Ἰοννοσθα ἄονῃ [Π6 Ραγαϊγίϊο, σι ῖτἢ (86 
οουοῖ οα ΜὨοῆ ἢ ἰαγ, ἱπύο {π6 οουγύ Ὀοίογο οϑυ8, Τμὺβ 6 806 
ΘΔ] 6 ἴο υπαἀεγβίαπα {Π6 ΤΊΔΠΠΟΡ ἴῃ Υ ΒΙΟΝ [ῃ6 ρΑΓΑΪΥ 6 νγα8 Ὀσουσπς 
1ῃ δᾶ ᾿αἱὰ βϑίογσα {π6 οοιηραβειομαία Βθαθοπηον. 
“Τα οουτὺ 18 ἴον {Π6 τηοβὲ ραγύ βυσττουμπαθα 1} ἃ ο]οἸβίοσ, δα {Π0 

οεαυα φαϊωπι οὗ (μ6 ἘοΙΏΔῺΒ γγ88 1 ἃ ρουβίυ πὶ ΟΥ ΘΟἸΪΟ 866, ΟΥ̓ΟΓ 
ὙΠ 0}, σι θη {Ππ6 μουδθ 88 ΟἿ6 ΟΥ̓ ΙΏΟΓΘ δίοσιοβ (πα (ΠΥ Βοιηθί! η68 
Πανα ὕπνο οὗ {8γτ66), {μ6γα 18 ἃ σἈΠ ΘΓ ογοοίδα οὗ [Π6 βᾶσῃθ ΑἸ] Θ ἢ ΒΙΟῺΒ 
χῖ τ (Π6 οἰοϊδύον, μαυῖηρ ἃ θα] αβίτϑαθ, ΟΣ 6186 ἃ ρῖθοβ οὗ οαγνϑᾶ οἵ ἰδῦ- 

Σ Ὅτ. Βμδυνν ΤΎΔΥΘΙΒ ἱπ ΒαυΡατΥ, ὅς, νοΐ. ἱ. ὉΡ. 382---3.84. ὙΑΙΡΥ Οτ. Τοβί, οἡ 
Ματκ 1ἴ. 4. “ἸΓ 106 οἰγουσηβίδηςοοβ σοϊδίθαὰ ὈΥ ἴθ ὀνδηροὶ δὲ δὰ Ὠδρρουθὰ ἴῃ [Ιηάϊΐα, 
ποιπΐηρ οουἹὰ 6 δαδίοσ (ἴδῃ {Π0 τηοᾶο οὗἉ Ἰοϊηρς ἀοννῃ ἴΠ6 ραγαϊγεὶς. Α ρἰδηῖκ οὐ ἔνο σηϊαὶις 
06 δίαιτα ΠῸΠπι [ἢ6 ἴῸΡ ὈΔΙΠΟΩΥ͂ ΟΥ̓ γοσϑη δ ἰῃ [6 ῬδΔῸΚ σουχὶ, τ θγα [86 σοηρτορδίίοι ν88 
ῬΓΟΌΔΌΪΥ δδϑειη δε, δηὰ τὴ6 τηδῃ [Ὁ6] ἰοὲ ἄονγῃ ἰἱπ εἰθ ματημηοοῖὶς," ΟΔΙ αν γ 8 Οτθηϊδὶ 
Οὐδοσγνδέομα, Ρ. 7]. 

2 Μγ. ΠΑΡΊΟΥ Ἀδ8 ἀἰδβϑοηιθὰ ἔγοσα (6 ἰπίογργοίδείοη δῦουο σίνθη ὈΥ Ὦγτ. ὅμαν. “ ἽΠεη 
1 Ἰνοὰ ἴῃ ΖΕ ρῖπδ" (Π6 τοϊδίββ), "1 υδοὰ ἴο ἴοοῖ ὕρ ποῖ πηίγοαποπο δῦουθ ΤΥ δοδά, 
δηὰ οσοῃίοτιρὶδίθ {πὸ δ. Ὑ ἢ τ ἢ [Π6 ᾿1Π0]0 ἰγαηβδοίίοῃ τιϊρῆς ΔΚ ρμἷδοθ. Τῇ 
τοοῦ ψγὰδ σοποίγυοίοα ἰῃ [5 ΤΏΒΠΤΟΣ :--- ὦ ἰἀγοῦ οὗ τοϑᾶκ, οὗ ἃ ἴαῦρθ βρϑοίεβ, 88 μἰδορὰ 
ὌΡΟη 106 ταῖουβ. Οἡ 1680 8 ἀυδηΠ γ οὗ Βοϑῖθοσ (Π660}} νῦὰβ βίγουσοα; ὕροη ἴΠ6 Βοαιρτ 
ΟΩΤ τγὙδδ ἀδροαϊϊο, δηἃ Ὀδαὶ ἀονσῃ ἰηῖο ἃ σοπηρδοῖ τη818β. Νον ψπδὲ αἰ δίσα! εν εουὰ 
πότ δ6 ἱπ΄ τοππουίηρ, ἢγεὶ (π6 δαγῖμ, ἔμοπ (86 ΒΟδΠΟΓ, ποχὶ ἴΠ6 τεοάβὴ) ΝοΥ νου]Ἱὰ [Π6 
ἀΠἤσυ Υ θ6 ἱπογοδβοα, ἐπ 1ὴ6 απ δὰ ἃ ρανεπιθηΐ οὗ {Πρ (κεράμων) Ἰαϊὰ υγγοῖι [Ὁ. 
Νο ἱποοηνθοηΐοσηςα σου]ὰ τοϑη]ξ ἴο {86 ΡΟΓΒΟΠΒ 'π ἴδα Πουδα [τῸΠπὶ τ 6 Το ον] οὐὗὨἨ τὸ 1110 
Δηὰ δαυίῃ: [ῸΣ ὅπ ΠοδΙΒΟΥ δπαὰ γοοὰδ σου] ἱπίογοορι δὴν (ΐηρ ὙΠ Οἢ τοΐρῃῦ οὐ πεγνν ῖσο 
Ὰ11 ἰόντ, πὰ νου] ὃς τοπηονοὰ ἰδδβὲ οὗ 8]}. (Πατιϊο ν ̓5 ᾿ϊοβοαγο 65 ἰῃ αταρορ, Ρ. 240.) 

γΟΙ 11], ἊΨ" 
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ἐἰοοα ψοῦῖΐκ ρσοΐηρ τουμα δρουΐ 1{, ἴο Ῥγθνθπῦ ρθ0ρ]6 ἔγοιῃ [Ἀ}]1ηρ’ τῸΠ| 
1 ἰπίο {π6 σουτ, ΕὟοΙ [Π6 οἰοϊδβίουβ δα ρϑ]]ογῖθ8 ΜἯΘ6 δὸ οομθυοῖοα 
ἰηΐο ἰᾶαγρθ βρδοίουβ ομδιαῦοτβ οὗ [86 βᾶπι ἰθηρίῃ 85 1π6 οουγί, δε 
Β6] ἄοσα ΟΥ ΠΘΥ͂ΘΙ ΘΟΤΩΤ ἢ οδ ηρ ΨῚΓ Οπ6 δποίμοσ. Οπα οὗ ἰβοϑιὰ ἔγο- 
4υθη ΠΥ Βοῦνεβ ἃ ὙὙΠ016 ΤΑΙ, ρα ΟΌ] Αγ ὙΠ ΘῊ ἃ ἈΠῸ Υ ἱπάϊρσοβ ἢ18 
ΤΩΔΥΤΙΘα ΟὨ]γθ (0 ᾿ἴνο τιϊὰ Ὠϊὴ ; ΟΥἩ Τ ΠΘῚ ΒΟΥΘΙᾺΪ ῬΟΓΒΟΠΒ 701 ἱπ 
1Π6 τοηΐ οἵ {86 βαῆχθ ἤουβθ. Ἠδηοα 1 18 {παὖ {π6 οἷἴ68 οὗ [Π686 οουπ- 
ἰγῖ68,  ΒΙοἢ ΔΥΘ ΘΘΠΘΙΆΪΙΥ ΤΟ ἢ ̓ΠΕΘΤΙΟΥ 1 81Ζ6 ἴο {ποβῈ οἵ ΕυγΟρΟ, 
ΔΓΘ 80 ΘΧΟΘΘΑΙΩΡῚΥ Ρορυΐουϑ, {μαὺ στοαὶ πυτηθο 8 οὐ ἐπ6 Ἰη ΠΑ Ὀϊ Δ η15 
Δ͵ΤΘ δναρί ΔΙΑ ὈΥ ἴΠ6 ρΪασθθ, ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ ΟἾΒΟΣ ΘΟπίΔΟΊΟΙΒ αἸδίθι ΠΟΥ. 
πη Ποιδ6β οὗ Ὀοίζον 8ῃϊομ, {π686 οΠϑιηθοσβ, ἔγομι {Π6 τη164]6 οὗὁὨ {86 
γ78}} ἀον γαγβ, ἀσὸ οονοροα δηα ϑἀοσιθα τι} νοϊνοὺ οὐ ἀδγηβαὶς 
πδηρσίηρσθ, Οὗ σδῖ6, ὈΪμ6, το, σγυθθῃ, Οὐ οἴδον οοΐουσβ. (Εβ1}. 1. 6.) 
ΒυΒρο θα ἀΡομ ΠΟΟΐΚ8, ΟΥ ἰδκϑῃ ἀἄονῃ δὖ ρἰβαβασο Βαΐ (86 ὕῥῤΡὈῈΣ 
Ραγί 15 δι 6 ΠἸ8ῃ6 ἃ ΙΓ τότ ρουτηδηθηῦ οὐπδιηθηΐβ, Ὀθῖηρ δαοτηρα 
ΜΙ [86 τηοβύ ἱηροηίουβ τθβί!ηρΒ δηα θυ οθθ ἴῃ βίμοοο δηά [τοΐ- 
ὙΟΧΚ. ὙμῸ ΟΘΙΠΙπρ' 18Β ΡΘΠΘΙΓΆΪΠΥ οὗ ναϊῃβοοί, θἰἴμον ὙΘΙῪ δύ} Υ 
Ραϊηΐοα, οΥ οἶβα σον ᾿ηΐο ἃ γϑυι θυ οἵἠἨ Ῥβϑῃ618, τι ρἸ] ἀ6α τηου]α- 
ἹΠρΒ 84 Β070118 οὗ {πεῖν ἄογαῃ ᾿ηἰοσιηϊχοα, Τηθ ῥγορδοί “  γθιαιδ ἢ 
(χχ!!. 14.) δχοϊαὶπιβ δραϊπβῦ ἐῃθ ϑαβύθσῃ Ὠοῦβθ8 {παῤ ὑγοσα σοι] τ 1 ἢ 
οϑάδγ, δπα ραϊπίοα τὰ νοστ οη. Το ΠΌΟΥΒ ἃγο ἰδα στ ρμαϊη δᾶ 
1168, ΟΥ ῥ]αβύοσ οὗ ἴθσσαθθ, Βυῦ 88 [8086 Ῥθορῖβ τραΐτα ἢ 016 ΟΥὁΎ ΠΟ 1186 
οὗ ομδῖγβ (οὐ ἢ 6. βιυτηρ; ογοββεϊ ρρϑα οὐ ᾿γίηρ δ Ἰθηρίμ), [Π6Ὺ αἰσαγθ 
ΟΟΥ̓́ΘΣ δηἀ Βρτοδᾶ {ποῖ οὐ 1 οαγραοίβ, ὙγἘ10}}, [ῸΓ {Ππ6 ταοβὺ ραγί, 
ΔΓ6 ΟΥἨὨ {86 τιομαδβὺ τηδίοσϊαβ. ΑἸοηρ [16 81468 οὗ {π6 γ78}} οὐ. ἤοοσ, δ 
ΤΆΠΡΕ Οὗ ὨΔΙΤΟΥ Ὀ6(8Β ΟΥ τηαύ Γ68868 18 Οἴζδῃ Ρ]ΔΟ6α ὩΡῸπ ἢ 686 ΘΑΓΡοίδ: 
Δηα ἴοσυ ὑπο ὶγ ἈΥ ΠΟΥ ο886 δηα ΘΟΏΥΘΗΊΘΠ6Θ, ΒΟΥΘΙΓΆΪ νοϊνοῦ ΟΥ ἀδῃγλδκ 
Ῥοϊδίοσβ δῦ ρἰδοθα πρὸ {π6868 οδγροίβ ΟΥἨ τηπ ΓΈ 8868; Πα] ΘΠΟΘΘ 
ὙΓΙΟὮ δθοῖλ ἴο Ὀ6 8106 66 ἰο ὈΥ ἐλεὲγ δἐγοολίπρ ἐπεπιδοῖυο5 μροπ σομοΐεδ, 
δηα ὃν ἐδδ βειοίηφ 97 ρέϊϊοιοβ ἐο ἐλ αγηιλοῖοδ, 88 1χα ἤδνα 1 ἜἘχργεββοαᾶ 
ἴπ Ατηοϑ Υἱ. 4. δπά ΕΖε]ς. χἹ. 18. Αὖὐ ομβ δῃηᾶ οὗ [86 οι γ ἰθο σα 
18. 8 110 116 σ 6 ΥΥ, ταὶβοα ἴῃγθθ, ἔθου, ΟΣ ἔνε ἔδοῦ αθονα {π6 ἥοογ, στὰ 
8 ὈΔΙ] αδίχϑαθ πῃ {86 ἰτοηΐ οὗὨ 10, ψῖ ἢ ἃ ἴον βίβῃϑ κου ῖβα Ἰοδαϊηρσ ὕΡ 
ἴο 1. Ἡρτγο {ΠΟΥ ρΐδοα {ΠπῸὶΡ Ὀ668;: 8 βιὑπδίϊοι γα ΠΟΥ Δ᾽] υἀ θα ἴο 
1η. {16 ΗοΪγ δου ρῦιγοβ; ὙΒΙΟΝ τηδὺ Κοσβ6 1] πβύγαῦϊο (ἢ 6 οἰγουχ- 
βίδποα οὔ ΗΖ κια ἑμγπίπο ᾿ΐβ ἤασο τολόπ ἦ6 »γαγοά ἐοισατάς ἐΐδ τοαῖϊ, 
1. 6. ἔτοτα δὶβ αἰϊθπάδηίβ (2 ἵΚτηρβ χχ. 2.), ὑπαῦ {Π6 ἔδυνϑῃου οἵ ἢ18 
ἀονοίϊου τσ θ6 {π6 1688 ἰδκϑῃ ποῖϊοβ οἵ δηὰ ορβοσυθά. 18 
Π|Κο 18 γοϊδίβα οὔ βὰν (1 Κιηρβ χχὶ. 4.), (βουρἷι. Ῥτο Δ ΌΙΥ ποῦ προι 
8 ΤΟΙ Ισίοιι8 δοοουηΐ, θυΐ ἴῃ ΟΥΘΥ ἴο δΟῃο68] ἔγομι ἢϊ8 αἰϊοπάδηϊβθ {16 
ΔΏΡΌΪΒΗ Π6 δ] ῸΓ Ὧ18 Ἰαΐ6 αἸΒαρροϊπίμηθηΐβ. ΤῊ βύδγβ 8Γ6 Βοῃηθ- 
{ἰπη68 Ρ]ο α ἴῃ {Π6 Ρογοῖ,, βοτηθύτηθθ δὖ {π6 Θπίγϑῃοα Ἰηΐο [Π6 οουτί. 

1 ΒΑΡ ΘΟΒΕΪΥ Βαησίπῦβ ΔρΡΡΟΔΓ (0 δνὸ ἀοοογαϊθὰ [πὸ Ῥδυ][,οοῦ ΟΥ δέβίϑ ἔθπὶ οὗ 
, Βοϊοιμοη, δἰαἀοὰ ἰο ἱπ Οδηῖ, ἱ. ὅ.5 8ο ὈοΘΟΙΥ δηὰ οἰθράποθ οὗ πδιοῆ που]ὰ ἴοστα ἃ 
βίῳ κΚίηρ οοπίγαϑε [0 {πὸ ὈΙΔΟΚ ἰθη18 οὗἩ «[π6 ποχτηδᾶϊς Ατδῦβ. Τὴ βίδίθ ἰθηΐῖδ οὔ τοοάδσγῃ 
ΟΥ̓ ΘΏἾΑ] Βουθγοί 8, ἰξ 18 νν}} πον, ΑΥΘ ὙΘΥῪ ΒΌΡΕΓΡ: οὗὨ {Π18 ρΟγχζθοῦβ βρ᾽οηάουγ, Μν. 
Ἡδττλοῦ ᾿δ8 σίνθη βοπιθ ᾿ἰπδίϑηοο8 ἔγοπι [86 ἰγάγ6}58 οἵὗἨἉ Ἑρτηοπὶ δηὰ Ηδγυτδη. Το ἰδηὶ οἵ 
[πὸ αταπα ϑβοίρηΐου νγδϑ οονοσεὰ δηὰ ᾿ἰηθὰ στ 5:1, Ναᾶὶν Βηδῇ δὰ 8 νΕΥῪ δυρογὺ πο, 
οονογοά οἡ ἔδ6 ουϊδίἀα τὶ βοδγίος Ὀγοδὰ οἱοίῃ, δηὰ ᾿ηθὰ Ἡ Πΐὴ {ΠῚ Υἱο]οϊ-οοϊουγοὰ 
βαϊϊη,, οὐπβιηθηίθα νυ ἃ στοδὶ ναγίοϊν οὔ δηΐπιΆ}8, βόνγοῦβ, ὅζο. ἑοστηϑὰ ϑῃξγοὶν οὗ ρμϑασὶβ 
δηα ῥγθοΐοιιβ δίοποβ, (ἢδβιτηοσ οὐ 80]. ϑοηᾷ, Ρ. 186.) 
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ὙΒοΩ ἰδοτο 'β 956 ΟΥ̓ ἸΏΟΓΘ βίογίθϑ, ΤΠΘΥ ἃτα δου γαγἂβ σοπίϊπυρά 
ἱπγουρ ΟὯ6 ΟΟΥ̓ΠΘΓ ΟΥ Οἴδον οὗ 86 ρΆΠ]ΘΥΥ ἰο {π6 ἰορ οὗὨἉ [π6 Βοιδο, 
ΓΒΙΌΠΟΓ ὑΠοΥ οοπάυοί 8 ἱμγουρἢ ἃ ἀἄοοῦ (πα΄ 18 Θοηβίβδη! ] Υ Κορί βμυΐ 
ἴο ῥγανοηῦ {πεῖὶῦ ἀοτηθϑίϊο δηϊπμα]β ἔγοια ἀδυδίησ (ῃ6 ἰδγγασο, δηῆ 
ὙΠΟΥΘΌΥ Βροῖ]]ηρ {π6 ΥΔίοΣ σι ἢ (8115 ἔγοτα ἱῃῇθηοα ᾿πΐο {Π6 οἰδίδυπϑ 
Ὀδίον {86 οουσ. ΤῊΪ8 ἄοοσ, || πλοβὲ οἴμοῦθ τὸ τηϑοὶ 1 ἴῃ {Π686 
ΘΟὈΠ ΓΒ, 8 Ὠπηρ, πού χὰ Πίησοβ, Βαϊ ὈΥ Βανίπο {π6 ͵Δη}} ἐογπιοᾶ 
δὲ δδοῦ δπά 1ηΐο δῃ δχ]θ- ἴγϑα Οὐ ρὶνοῖ, ὙΠΟ ΟΥ (Π6 ἀρρογπχοβί, ΒΟ ἢ 
18 ὑπ6 Ἰοηροδβῖ, 18 ἴο Ὀ6 τϑοθὶνοα ἰηΐο ἃ οογγοβροπμάθηΐ βοοϊκοὶ ἴῃ (Π6 
᾿Ἰπῖ6], 116 1π6 οὐμαν {8118 ᾿πύο ἃ οαυ!ῦ οὗ {π6 βαὴθ ἐἈβῃΐοι ἴῃ {ῃ6 
{γοβῃο]α. ἢ} Αποϊθηίν 1ὑ τγα8 [86 ουδίοπι ἰὼ βθοῦχα [6 ἄοοῦ οὗ 8 
Βουδ6, ὈΥ͂ ἃ ΟΥΌΒθ- ΔΓ οὐ ὈοΪύ, ψ ΙΟἢ ὈΥ πΙρἢῦ τῦᾶϑ ἐδδίθηθα ὈΥ 4 11{{|6 
Ὀαϊίοῃ ΟΥ Ρὶπ: ἴῃ {86 ὌΡΡΟΙ ρϑγύ οὗ [η6 ἀοοῦ νγὰβ 16 ἃ σουπᾶ ἢ0]6, 
(τουρὴ ΒΊΟΝ ΔΏΥ͂ Ῥούβου ἔσομι σψἱΒοιύ πὶρΐ ἰῃγαδὺ Πῖ8 ἄγη, δηά 
ΤΟΙΊΟΥ͂Θ [Π6 ΔΓ, ὉΠη1688 {818 Δα! 0 π4] βοουσν γα δυρογαἀθα, Τὸ 
ΒΌΘὮ, ἃ τη046 οὗἉ ἐλϑίοπίηρ (Π6 Ὀγ46 41.465 ἴῃ (δηῦ, ν. 4.3 

“Τῆα ἴοὸρ οἵὗὨ {86 μουβε, ὙἘΙΟΝ 18. αἰνγαγϑ δὶ, 18 οογθγθα ὙΠῈῊ 8 
Βίτομρ ῬΪϑίου οὗ ἴοσγδοθ, στ μθηοα ἴῃ {πὸ ΕἾΔΩΚ ἰδηρσιασθ ὁ 48 ὁὉ- 
ἰαἰποαὰ 86 πϑῆγθ οὗἩ ἐΐθ ἐογγαοοὃ ΤΠ]18 18 βι8}}ν βϑυγγοιηαθα ὈΥ ἔνο 
γ7 8118, [Π6 Ουτογιηοϑῦ γμ συ θ οὗ 18 ΡΥ Υ Ὀ11Π0 ονοῦ {Π6 βίγοοῦ, δηα ρδγΠ]Ὺ 
ΤΩΆΚΚ6Β {86 ραυοπ τὶ ἢ {86 δοπέριουβ πουβο8, θοϊηρ ἔΓΘαΌΘΩΕΥ ΒβῸ 
ἴον {παῦὺ οὴ6 ΤΩΔΥ͂ ΘΑ ΘΠΥ οἰ οὐ 1. Ὅηα οἵποῦ, ὙΠ1ΟῺ τᾶν Ὀ6 
οα]]οα {π6 ραγαροῦ νγα}}, μδηρβ Ἰπητιθαϊδίου οὐοῦ [Π6 οουγί, Ὀοΐηρ 
ΑἸ ΤΑΥΒ Ὀγθαβδῦ Βιρῆ, δηα ΔΠΒΎΘΣΒ (0 ταῦ γγΧ6 τ οΥ {16 δαζοηιοπὲς 
ἴη Πουΐ. χχὶ!. 8. Ιπείραά οὗ (Π]8 ραγαροῦ νγ8}1, βοὴδ ἰϑύσϑοθβθ 8ἃγὸ 
δϑυλγάοά, 1Κ6 1π6 ρΆ]]16γῖ68, τ ΑΙ αϑέγαθβ ΟὨΪγ, οὐ ἰαἰ[Ἰοοα πσουκ. 
νοῦ βυθοῦ ἃ Ἰαϊεῖοθ Αδμαζίδῃ (2 Κίηρβ 1. 2.) τοῖρῃξ θ6 σαγο Θβ8} Υ 
Ἰοδῃϊωσ ἤθη 6 [611] ἄοτγῃ ἰπίο {π6 σουγί Ὀοῖον. ΕῸΓ Ὅροη (δοβϑθ 
[συγ 68 Β6ΥΘΓΆ] ΟἸ668 οὗὨ [ἢ 6 ΤΆΓΑΣΪΥ ἅτ ρουξογιηϑα, βυιο ἃ5 Π6 ἀγυϊηρ; 
οὗ θη ἀπά ἤδλχ (Ψ 5}. 11. 6.). {16 ργβραγίηρ οἵ Ηρϑβ οὐ γὶϑὶπ8, ΤΠ 6 ΓΘ 
᾿ἸΚεν δα (ΠΥ ΘὨ]ΟΥ͂ {π6 Θοο] το γοθμιησ ὈΓΘΘ6ΖαΒ οἵ ἰἢ6 ἜΙτΒ, σ0η- 
σοτβα ΜΠ ΟὯ6 8ηΟΠΟΓ, 8πα ΟΥ̓͂ΘΡ ὉΡ {ποὶν ἀδνοίομβ.᾽ ὁ. Αἱ Τιθογῖδο, 
76. ΓΘ ἰηἰοιτηθα {παὺ {π6 ραγαρϑῦ 1ἴβ δοτωσηοην τηδ46 οὗἁἨ πο κοτ- σους 
8η4 Βοιηθίπλ68Β οὗ στο ὈΥΔΠΟΠ6Β: ἡ ΒΊΟΝ τηοαθ οὗ σοπδίγιιοίϊηρ ὈΟΟΙΠ8 
ΒΘΘΙῺΒ (0 Ὀ6 48 δποϊδηί 848 (6 ἄδγβ οὔ Νεομοιαῃ, 6 η ἐΐδ ροορῖδ 
ισοπὲὶ Τοτίδ, αὖ [86 ἔδαϑὶ οὐ ἐδ 80168, απ ὁγοιφὴξ ὁγαποῖεβ ἀπά πιαᾶς 
ἐλοπιβεῖυος δοοίδια, ΕΌΟΥΨ ὁπ6 τον ἐδο 0} 97 ἀΐδ λοιδο. (Νεῖν. νι]. 16.) 
ἐς Α5 {8686 ἔδγγδοθ8 ἴα (Ππ8 ΤΥΘαΌΘΗΟΥ υϑοα δπᾶ ὑγαρ]οα ἀροπ, ποΐ 
ἴο τηϑῃθοῃ {Π6 βο 1 οὗ {πὸ τρδίθυῖα]β τι τ ΒΙοἢ ΠΟΥ 8ΓῸ τηδάθ, 
ΠΟΥ Ὑ111 ποὺ Θαβη]Υ Ῥουταὶῦ ΔΠΔΥ γορθίδ Ὁ }6 βιιϑίδηοαβ ἰο ἰβκ8 σοοῦ οὕ 

Σ Ὧγ, Κδδν Ὑγαυοὶβ ἴῃ ΒΑΓΌΔΙΥ, το]. ἷ, ῬΡ. 874---879. 
3 Βρ. Ῥογου ΒΒ Τυδῃβϊδίίοῃ οὗ βδοϊοσποη Β ϑοηρ, Ρ. 76. ᾿ 
8. Οἢ ἰδεβο ἰθέτδοθϑ, (86 ἱπη οἰ δη(8 οὗ ἔμ6 Εἰδδὲ δἰϑϑρ ἰπ [86 ὀρθῇ δἱγ ἀπσίηρ [86 Βοὶ δ68- 

800. 8.6 ἱπβίδησοβ, {1πϑέτδίϊηρ νδγίουθ ρϑβϑαροβ οἵ ἴῃ6 ϑογίρίαγοθ, ἱῃ (6 Ττανοἷδ οὗ ΑΙὶ 
ΒΟΥ, νοὶ. 11. ρ. 393. Μτ. Κίπποὶγ᾽ 8β Ττανεὶθ ἰπ Αστηθηϊδ, δο. ἢ. 184. Με. Μουίεσ 8 δοοοπά 
Φοῦτποῦ ἴῃ Ῥογαῖα, Ρ. 380., Ὑβθτο ἃ σοοάτους ἰδ σίγθῃ ΘΧΡΙΔΗΔΙΟΣΥ οἵ 1815 Ῥγδοῖίοθ; δηά 
Με. αν 8 Ηἰβίοσυ, ὅτε. οὔ (πὸ ΗἸπο08, νο]. ἰϊ. Ρ. 828 , 

4 ΤΉυΒβ νὰ χοδὰ ἔπαῖ ϑδζημοὶ οοτηπχυποὰ τῖεἢ 5801 προ ὑ86 Βοπδθ-ἴον (1 βΐασῃ, ἴχ, 25.); 
Τϑαυϊὰ νγαϊκοὰ ἀροὶ [86 τοοῦ οὗ {δὸ Κἰπρ᾿ 5 δοῦϑ86 (3 ἴδηι. χὶ, 2.); δηὰ Ῥοῖον γγϑηΐ ἘΡ ὍΡΟΙ 
ἐῆα Βοιιβθ-ἴορ ἴο ῥγδΥ. (Αοἵδ χ. 9.) : 

8 Ἀλλ οπ᾿ Ττανεῖὶν ἰπ Ταγκου, Ἐαγρῖ, ὅτ. το]. ἰϊ. Ῥ. 814. 
ΞἙῈ ὃ 
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τὨχῖνθ ὑροῦ ἴπθι; Ὑδοἢ ρου βαρ ΠΔῪ 1ΠΠυδἰγαῦο (μ6 ῥχορβοὺ [βμ 18} 8 
Ομ ρδτβου Οὗ {π6 Αββυσίδηβ ἴο ἐΐθ φγαβ8 ἕροπ {δε λοιδε-έορς. (Ἰϑαϊαῖι 
ΧχΧχυὶ. 27.) ὙμΘπ δὴΥ οὗ [Π686 οἱ[168 ἀγα Ὀθ1 ἀροη ἰϑνο] στουπᾷ, 
ΟἿΘ ΙΏΔΥ͂ Ρᾶ88 δ᾽οηρ [Π6 ἴΟΡ8 οὗ Βοιιβθ8 ἴσοῃλ οὴθ δῃᾶ οὗ ἰδβϑῦλ ἴο {Π6 
οἴδπον, μου οουληρ ἀνῇ ἰηΐο {Ππ6 Ββίγοοί.  [Ι͂}ἢ {86 τηουπηίαϊηουϑ 
Ῥαγίβ οὗ τηοάθσῃ Ἐδιθβίμθ (Π686 ὕδσγϑδοθβ 8.6. οοιηροβθά οὗἉ δαγίλ, 
ΒΡΓΘΘα ΘνΘΏ]Υ οἱ {π6 τοοῦ οὗ {π6 Βοιβθ, ἀπά το ]θα μαγὰ δπα δὶ. Οἡ 
(Πι6 ἴον οὗἁἨ ΘΥΘΥΥ͂ ΒΟΌΒ6 ἃ ἰᾶῦρθ βίοῃμϑ το ἱ]θὺ 18 ἱκορῦ, ἔογ {86 ΡΌΓΡΟΒΘ οὔ 
παγάδηϊησ δα βαδίίοηϊηρ (818 ἰαγοῦ οὗ τυᾶα 801}, ἴο ργουθηῦ {86 σδὶῃ 
ἤγοτα ρϑῃοιγδπρ; θυ ὉΡΟῺ [Π]18 ΒυΓλ 6, 88 ἸΩΔΥ Ὀ6 ΒΙΡΡΟΒΘΑ, στα 85 
δηἃ ψοϑᾶβ ὕΤΟΥ ΤγΘῸΪγ. ΘΙ ΤΆ ΑΓ ὑθύσϑοθῦ ἈΡΡΘΑΣ [0 αν Ὀθθὴ 8ῃ- 
ΟἰΘΠΠΥ οοπϑίγιοίοα ἵπ ἰπαΐ ΘΟΙΠύΓΥ : 1Ὁ 18 [0 βυοι σγαβ {μαὺ {86 
Ῥβδιτηϊδὺ 4110 ἀ68 88. 1.86]688 δῃηά μα .---- 7,οἐ ἐΐεηι δὲ ας ἔ]6 σγαδε Ὡροη 
ἐλο Λοιιδο-ἴορ5, τολίοϊ, τοϊξλιεγοίδ αὔοτε τέ στοιοείς μρ. (Ῥ8α]. οχχῖχ. 6.) 
ΤΉοβ6 ον δῃὰ ἢδλί-τοοίοα μουβοθ δῇοχα ορροσίι 168 ἴο βρϑακ ἴο 
ΤΏΔΗΥ ΟἹ [86 ΒοιΒ6 88 Ὑ76}} ἃ8 ὕο ἸὩΔΗΥ͂ ἴῃ {πὸ οουγύτγαγα ὈοΪον : (818 
οἰγοιμηδίαποθ Μ1}} 1] υδίταϊθ {π6 τηθδῃϊηρ οὗ οὐγ [μοτα 8 δομηχηδηά ἴο 
ΗΒ Δροβϑίϊοβ, "ῇλαέ γε ἤξαγ ἐπ (6 φαν [μαὺ ργεαοῖῦ ψὸ ὍΡροῃ {π6 λοιδε- 
ἐορ5. (Μαῖί. χ. 27.)}) Οπ {1686 ἔδστδοθβ ἱπΠΟΘ 86 Ὑγ͵Ὑὲ8 ἈΠΟΙΘΏΓΥ Ὀυγπξ 
( ΘΓ. Χῖχ. 18., χχχιὶ 29.), δπὰ 186 Βοβί οὗἩ βϑαύθὴ 88 που ρροά. 
Ζορῆῇ. 1. ὅ. 
ἢ ΕΝ » 186 118 δηὰ νου ἴθ (π6 νἹἱοϊπιῖν οὗ ΑἸἹρΊουβ 8.Θ 

Ὀοδυ θα νὰ ἢ πυπιοσουβ ΘΟ ΤΥ Βοαΐβ δηᾶ σαγάθηβ, ΜΠΙΠΟΥ (ἢ 8 
ΟΡυϊοηῦ τοϑογῦ ἀυσίηρ {86 ᾿πίθηβα μοα(β οὗ βυχϊημηθσ. ἴῃ 411 ρσορδθ!γ, 
106 Βα Πλ  -ἤοτιβΒ68 οὗ (86 «68, τηθηομθα Ὁ {π6 ρχόορμοῖ Ατλοβ 
("}. 1δ.), τόσο οὗ {818 ἀθβοτιρέοη ; ἐβουρὶι {μ686 ἢδνθ θθοῃ βυρροβοά 
ἴο τηθϑῃ ἀἰογοηΐ ἀραγταθηίβ οὐ 186 βδῖθ ποῦβο, {π6 ὁμ6 δχροβϑᾶ ἴἰο 
ἃ πουίμογη δηα {π6 ΟἴΠΟΓ [0 ἃ δου! βοση δαρθοί. 

θυσίπρ [μ6 ον. Μτν. ον οί τοϑιίάθῃμοθ δὖ Ηδῖναὶὶ, πὰ Μαν, 1818, 
ἢ τοϊαΐθβ ὑπαῦ {πὸ ἤουδ ἰῃ σοι 6 ἀθοάθ σάν Πῖμὰ 8. οογτοού ἰἄοα 
οὗ {π6 βοθῆδ οὗ Ευςγομυβ᾽Β {Ἁ]Π1ὴρ ἔγοτα {π6 ΡΡΘΓ Ἰοεξ, ψ ἢ] 6 Ῥϑὺ] 
τ 88 ὈΓΟΔΟΙἰπρ δὺ Ττοδβ. (Δοίβ χχ. 6--- 12.) ᾿““ Αοοογαϊπρ' ἰο οὖν θα 
οὗ Βουβθβ," Π6 σϑιρδῦίςβ, “" {Π6 βοθηθ οὗ 1 υὐγομυδββ {4]Π1πρ' ἔγοσῃ {116 
ὌΡΡΕΥ ἸοΙ 18 ὙΘΣῪ ἔαγ ἔγοιῃ ᾿πί Πρ Ὶ 0 ]6 ; δηα, Ὀ681..68 (818, ἐμ οἰχουχα- 
βίδῃοα οὐὗὁἨ Ῥγθδομίησ σΘΏΘΓΑΙΥ ἰθανθβ οα. δ ταϊηα ΟΥ̓ ΟΘὈΓΒΟΣΥ γΓοράθυβ 
1Π6 ποίϊοῃ οὗ ἃ οιυγοῆ. Τὸ ἀδβοσῖθο (116 ἤουδθ, ὙΠΙΟΝ 18 ποῦ ἸΔΗ͂ 
ΤᾺ 1168 ἀἰδίδηϊ ἔγοτα {πΠ6 Ττοδά, δηᾶ ρουδαρ8, ἔτομῃ {Ππ6 Ὁπομδηρίηρ οδα- 
γδοίοσ οὗ ογἱθηίαὶ ουιϑίομηθ, ΠΟΑΓΪΥ͂ ΓΘΒΟΙΌ]68 {π6 Βουβο8 {θη θυ], 
Μ0}}1 (ΠΥ 1] υϑίγαῖα {86 παγγαῖῖνα οἵ βδαιπῦ Γ0Κ6. 
“ΟἹ φῃύδγϊηρ ΠΥ μοϑί᾽β ἀοοῦ, ψὸ πα ἐμ86 στουπά ΗὐοΣ θη γον 

τι864 88 ἃ βίογδ : 1 18 6]]6ἃ τ ῖῖ Ἰαῦρα θᾶγτοΪβ οὗ οἱἱ, {π6 ργοάμοβ οὗἉ {Π6 
ΤΟ ΘΟΙΠΙΤΥ ΓῸΓ ΤΩΏΔΏΥ τΩ}]68 τουπα: {Π18 Βρᾷθθ, 80 ἴδ ἤτοτὰ θαϊηρ' 
ΠΔΟΙΔΌ]6, 18 Βοτπθίϊηθβ 80 αἰγίν ψ ἢ {μ6 ἀτρρίηρ οὗὨ [Π6 οἷ], {μαῦ 1ξ 18 
ἀππουῦ το ῥἱοῖ ουὖῦ ἃ οἰθδη ἐοοίϊηρ ἔγοτῃ 86 ἀοοῦ ἴο {π6 βΒγδὺ βίϑρ οἵ 

" Τΐδ ἰ8 ῬΑ ΌΪΑΥ͂Υ [ῃ6 οδδὸ δὲ ΑἸθρρο. (ΙΓ Β δηὰ Μαδηρίεβ'᾽ ΤΥΆΥ, . 388. 
ΒΗ αν Ὑγανοΐβ, γο]. ἷ, ΡΡ. 380, 381.) ΑἾΪδο ἐπ ἐὴθ ἀν] ηρ8 οὗἩ [6 Ὀγχῆθαβ τῶ πονπὶ 
ΤΌδΠοΙ, πεν Βογγοοῖ, (Ῥαχίοπ᾽β 1[β1εγ8 ἔγοπι Ῥαὶββιίπθ, ρ. 14.) Μτζ. 1,Ὧη6 888 είἴνοῃ 
Ὁ ἘΕΡΠΡΗΟΣ οἵ ἂ ἜΡΘΗ ὦ ἀλυκηνς ἤουβο, ἡ ἢ σΟγτεδβροπάβ ἰῃ 4}} τηδίογί αὶ Ῥοΐη!β ψχ {ἢ 

ὃ Δῦονς σίνοῃ. ΔΏΠΟΙΒ 8ῃ υδίοιηβ οὗ ἴ6 Μοὰ Ἐαγριὶ οἱ ᾿ 
Τοπᾶοῃ, ὙῈνν ϑνο. ᾿ Νὰ ΠΟ ΊΎΟΣΕ ΒΡ θ δα. 

5 Φονοιιβ Ομγειίδη Ἐθβοδγοιοδ ἴῃ ϑγγῖα, ὅζο, ΡΡ. 89. 96. 
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[86 ϑἰαίχοαβθο. Οἱ δδοθῃάϊηρ, τὸ ἢπά 186 ἢγϑὺ ἤοοσ, οοπϑιϑίϊηρ οὗ ἃ 
απ 0]6 βυϊδ οὗ τοῦηηβ, ποὺ νεσῪ Βὶρσῇ: {μ686 ἃ οσουρ!εα ὈΥ {δμ8 
ἔλταῖν, ἕογ {μοὶγ ἀληγ 86. [0 18 ου 1π6 ποχί βίογυ {μδὺ 4}1 ἔπ6ὴν οχ- 
ῬΘηΒ6 18 ἰδυ]θῃθ : ΠΕΓΘ, ΤΥ Θουχίδοιβ ποδί 88 δρροϊπίβα τὰν Ἰοάρπηρ : 
Ὀθοδας ἢ} δυγίαϊ 8, 8ηα τηδίβ, δῃᾶ οὐδ οη8 ἰο ἴπ6 αἴνϑη, αἸΒΡΙΆΥ {86 
τοβρθοὺ τὶ τ τ Β1ο [ΠῸῪ τλθϑῃ ἴοὸ τοοοῖνα {86 ὶν σιιοβῦ: ἤθσγθ, ΚΟ 186, 
(μοῖγ βρίθπάουγ, Ὀεΐῃρ αὖ {86 ἰορ οὔ {π6 Ἀουβθ, 18 θη)ογοᾶ, Ὀγ {86 
Ροοῦ ατθοκα, ψ Δ} τρογα στο γοπηθηῦ δηᾶ 1688 οἤδησθ οὗ τρο]οβίαι οι 
ἔγοια {86 ᾿πἰγυδίοη οὔ ΤΌΣΚΒ: ποτα, θὰ {Π6 Ῥγχοίδββοῦβ οὗ {π6 οὐἱ- 
Ἰερε νναϊϊθα Ὁροὰ τὴ6 (0 μαῪ {δεῖν γϑβρβθοίβ, {Π|6 Ὺ τοσο γϑοοῖνθα π᾿ 
ΘΘΓΘΙΩΙΟΩΥ͂ δηἀ δεὖ δ (86 ψίπᾶον. Τμα τόοιὰ 18 οί ΕΙσΏΘΥ ἀηα αἾ80 
Ἰαγσον ἴδῃ ὑποβα Ὀοίον : 1Ὁ 88 ὕνγο ρῥγο)θοίησ πψὶηάονβ; δηα [86 
ὙΠΟ]ὰ ΠΌΟΥ 8 80 τσοὶ οχίθηαοά ἴῃ ἔγοηῦ Ὀογοπά {6 ἰονγοσ μαζὺ οὗ 
{86 θυ] άϊηρ, ἰμαὺ τπ6 ῥγο)θοῦηρ' νι ἱ πον Β ΘΟΠΒΙ ἀΘΥΔΌΪΥ ονογμδαρ (ῃ68 
δίσεθῖ. [ἢ βυοῃ 8 ὈΡΡΘγῪ σοομλ--- βοο  υα 64, βρδοίΐοι, δῃα σοτημ α ΙΟ8 
-- Ῥαὰ] ναϑ8 ᾿νε οἃ ἴο ῥσϑδοὶ ἢἰ8Β ραγπρ ἀϊδοοῦτβθ. Τῆο ἀἴνϑῃ, ΟΥ 
ταϊϑοα βοδί, ψι τ τηλίϑ ΟΥ ΟἸΒΏΙΟΏΒ, Θποιγοΐοϑ [ῃ6 Ἰησοῦ οὗ δ ἢ 
ρΓο)θοίηρ ΨΙΠΟΟΥ͂ : δπὰ 1 αν σγϑιραγκοα παῖ, τ ΠΟη ΘΟΙΏΡΔΏΥ 8 
ΠΟΠΊΘΓΟΙΙ8, (ΠΘΥ͂ ΒΟΠλΘΟΪ 65 ρ]806 ἰαῦχο ουβῃϊοηβ ὈΘΒΙπα [Π6 ΘΟΙΠΡΆΠΥ͂ 
δοαίθα οἡ {π6 ἀϊνβϑῃ : 80 ἰδαῖΐ ἃ το αἢ ΤΟΥ οὗ Θοιηρδηνυ, ΜΠ {δεῖν ἔθοί 
ὑροὴ ἰδ βοαΐ οὗ {86 ἀϊνδῃ, ἅτ βίϊπρ θοδιπα, πιρῆθν ὑπᾶπ (μ6 ἔοηΐ 
ΤΟΝ. Ἐμιΐγοθαϑ, ὑπ8 βιἰηρ, ΌΌΙΝ θ6 ου ἃ ἰθνθὶ σι {π8 ὀρθὰ 
ΜΙΏΘΟΥ ; δηα, Ὀοϊηρ Ονθγοοιὴθ 1 816 60, ἢ6 σου] Θαβη]γ ζ1}} οὐ 
ἔτομι [86 {πιγὰ Ιοἵ οὗ [6 Βοιιβα ηἴο {86 βίγοϑί, δπα 6 δἱπηοβὺ δογίμιη, 
ἔγοπι βιοῆ ἃ ποῖρμῦ, ἴο ]οβα μἷβ 6. ΤὨ ον δὲ, δὰ] νγϑηῦ ἀονῃ, 
δηἀ οοπιέοτίρα {ἢ 8 Δ]Ααγηθ ἃ ΘΟΙΆΡΑΠΥ ὈΥ̓͂ ὈΠησὶπρ ὑΡ Ελαῦγοἤι5 αἰῖνθ. 
1 ἰ8 ποϊβα {παὺ ἐῤόγὸ Ἰρόγὸ πιαπῃ ἰἰσὶία ἐπ ἐλο ρ}ὲν επαπιδεῦ. 'ΓὮΘ ΥΟΥΥῪ 
στοδῦ ρῥ]οηὐΥ οὗ οΟ1] ἴῃ [818 ποῖ σῃθουγβοοά σου] Θμ80]6 ἔμϑ ἰο αἴονα 
ἸΏΔΏΥ ἰδ Π108 : {Π6 ποαῦὺ οὗἉ [8686 Δη4 50 τη ἢ} ΘΟΙΏΡΔηΥ ΜΟΙ] οδαβα {{|6 
ἀγονβῖποϑϑ οὗ [υϊγοῆυ δὖ ὑπαὶ Ἰἰαΐθ βου, δπα 6 186 οοσαβίοῃ, 1Κ6- 
ν7156, οὗ [86 νϊπάονγβ Ὀοΐηρ οροπ.᾽""} 

ἴὴ πιοδί Βοιββθβ, βοπὶθ ρίδοθ ταδί ἤᾶνα Ὀθθὴ δρργοργίαἰθα ἰοὸ {16 
Ρταραγδίίοη οὗ ἔοοα ἢ Ὀυΐ ᾿ομθὴΒ ἄγ ἔο {86 γϑέ τηθ τηϑη!οπθά 1 
Ε χεὶς. χὶνὶ. 23, 24. Το Βοαυί οὐ ἤγθ- ρΪδοθ ἀρρθᾶγβ ἴο ανθ θθθὴ ὑῃ 
186 στουπῃα,.᾿ ΟἸΤΔΠΘΥΒ, βοἢ. 88 ἃΓ6 1π 186 ΔΙμΟΩρ' 1.8, ΤΘ͵Θ ὈΠΚΉΟΝ ἢ 
ἴ0 ἴμ6 Ηδῦγονσβ, ούϑη ἴῃ {π6 Ἰαὐδδῦ {Ἰπη68 οὗὨ {π6ὶγ ρον. Τὴ βιῃηόκαθ, 
τΒογϑίογθ, θβοδρϑα {πγουρ ἰαγρα ορϑπίηρβ ἰοῦ ἴῸΣ {πα ρυγροβθ, νυ οἢ 
ἴῃ ΟἿΓ νϑύβίοι οὔ Ηοβ. χΧὶ. 8. ἀγθ σοπάθσθα ὈΥ (86 δαυϊναϊοῃῦ (ΘΓ, 
ΟΠ ποΥβ.3 

ΤῸ νν88 σουητηοῃ, ὙΓΠΘῊ ΔΠΥ͂ ΡΟΥΒΟΙ ἢδα βηΙΒῃ6α ἃ Ποιιδθ, δπᾶ οηϊογοᾶ 
Ἰηΐο 10, ἰο οΘἰθὈταίθ {86 δνθηΐ τὶ στγοαὺ το)οϊοίηρ, δηα ἰο ρουίουπὶ 
ΒΟΙΩ6 ΓΟ] ρΊου8 ΘΘΥΘΙΔΟΏ68 [0 οδίαϊῃ (6 αἰνιηθ Ὁ] ββιηρ αηα ρτοΐοο- 
ἄοῃ. Τὴδ ἀφαϊοδίοη οἵ ἃ πειοῖίν-διιῖϊξ Ἀουδα νγᾶ8 ἃ στουπά οὗ ὀχϑιῃ- 
οη ἔγομη τα] ΑΥΥ Βοσυΐοθ. (θυ, χχ. ὅ.) ὙΤΒ6 χχχίῃ Ῥβάαϊμ, ὃἃβ 
ΔΡΡΘΑΓΒ ἔτομῃ {86 {10|16, νγ8 Θοιωροβθα οἢ οοοδβίοῃ οὗ {π6 ἀδαϊοαξϊοη 
δε ἤοιιδε 97 Ζ)αυϊά ; διὰ {Π18 ἀδνουΐῦ Ὀγασοίϊοα οδίαϊηθα αἰβο διμοηρ 
[Π6 δηοϊθῃΐ Βομγδηβ.ὃ [Ιη Πουΐ. νἱ. 9. Μοβοβ ἀϊγθοίβ (86 [βγβϑ  ο8. 

1 Φοποίθ᾽ 5 Ομ τ βιίδη Ἐ βοασο 68 1 ἴμ6 Μεοιἰ οστδηθδῃ, ρρ. 66, 67. 
5 Ῥαζοϑυ, Απρᾳυΐεβ ΗθΟγαίςα, Ρ. 868. ἥ 5. Βτιυπίηρ, Απέη. ΗΘΌΥ. ᾿. 808. 

Ἐκ 



422 Οη ἰλο Τ)ιοεϊϊηφε 0 ἐΐο υιοξ, 

ἰο πτῖϊα οογία!ῃ ρογίομβ οὗ Ηἷ8 ἰαῦγ8 οα {Πὸ6 ἀοοτβ οὗ {πϑὶγ ποῦβε8 δηᾷ 
1[Π6 ρσαίο8β οὗὁἨ {μ6ὶγ οἱἴ168, ΤὨϊβ αἰγθοῦοηῃ Μ|ΟΒ86118 ὑπαθγβϑίδηβ ποῖ 
88. 8. Ροβιῦνα ἱπ)]υποίίοη, Ὀαΐ ΠΙΘΓΘΙΥ δὴ Θχβοσίδίοη, 0 ᾿πβοσῖθα 8 
Ιανσβ οὐ ἐμ6 ἀοογ-ροβίϑ οἵ {ποῦ ἢουβθθ. “Ἅ[ὴ ϑυσία δῃᾷ {Π6 δαδοθῃὶ 
ΘΟ Γ168, 1 15 αϑι8] αὖ {πΠ18 ἀν ἰο ρ͵δοα ᾿πΒοσ ρΌ0η8 αὔονο [86 ἀΟΟΓΒ 

. οὔ [.6 Βοιβ68, δΘοῃβιβίϊηρ οὐἨ ραϑβαρθβ ἴγοτῃ (ῃ6 ζοΟΥΔΠ ΟΣ ἴσομι {Π6 Ὀοδὶ 
Ροθίϑβ. Αὐηοηρ τ8, Π6Γγ6, ὈΥ 86 814 οὗ ρῥγϊηςπρ;, ὈΟΟΪτ8 8 80 δῦυῃ- 
ἀδλΌΥ τυ] ἰρ 164, Δα ταδῪ Ὀ6 ρΡαΐ Ἰηΐο ἴΠπ6 πδηῃα8 οὗἉ ΘΥ̓ΘΥΥ 6114, βυοὶὶ 
ΤΩΘΑΒΌΓΟΒ ΜΟΌΪἃ Ὀ6. αὐυἱίο Βυρογῆυουβ; Ὀαΐ, 1 τὸ που]ὰ σπίοσ ἰμίο 
186 ΙἸάραβ οὔ Μοβϑβ, γγχ τηῦδύ ῃἶδοθ ΟΌΣΒΟΪν 8 ἴῃ 80 ρὲ ὙΠ6Π (Π6 
Ὀοοῖκ οὗ 186 ἰδ οου]Ἱα ΟΠΙΥ͂ οοτλθ ἱπίο {δ Βδηαβ οὗ ἃ ἔδθυην οραϊεηὶ 
Ρθορ]β."} 
Ἷ. Τῆο ΕὙΒΝΙΤΌΒΕ οὗ {π6 οΥἱοηίαὶ ἀπ Πρ, δ Ἰθαδὲ ἴῃ (δα 

Θδυ]1οϑὲ ἀρ68, 88 ὙΘΥῪ ΒΙΠΊΡ]6 : [Πδὺ οὗὨ [Π6 ῬΟΟΥΘΙ ο45868 οοπεϊβιοα οἵ 
Ῥυΐ ἔδν διίῖο]6θ, δηα ἰδοβο βιο 88 6Γ6 ΒΟ αἴθ ποοθββασγ. ΤΠ 
Ἰηΐουΐοῦ οὐ {86 ΤΟΓΘ ΟΟΙΏΙΏΟΩ δηα τ|86}} ἀρασχίπιθηῖβ τγ88 ἐγ ϑῃ6α 
ὙΠ βοίβ οὗ ἰαῦροὸ π4118 ψ τῶ βαῦλγο ποϑάβ (ΠΠ|κὸ ἀϊ66), δηα Ὀοπΐ αὐ (6 
Ποδα 80 88 ἴο τῆδκο {πθῖλ ΟΥ̓Δ ρ-ἸΓΟΏ8. [ἢ τηοάσϑγ Ῥα]οβεπο, {16 
ΡΙδῃ 18 ἰο ΗΧ Π8118 ΟΥ Ρἱῃ8 οὗ νοοᾶ ἴῃ {6 νγ8118, τ Ἐ116 {Π6ῪΥ ἅγὸ 8|}}} 
Βοίϊ, ἴο βδυϑροπα ϑαοἢ ἀουμθβίο ἀγΌ10168 88 ΔΓ ΤΟααΓρα ; ΒΊΠ66, ΘΟΠΒΙΒΕΠἢΡ' 
δἰτοροίμον οὗ οἷαγ, [ΠΟΥ ἃγθ ἴοο ἔγα!} ἴο δατηϊέ οὗ {π6 ορογδίίοῃ οἵ [}6 
ΒΑπΊμλ6Υ.2 Τὸ {818 οπδίοτω ἐπ το 18 80) Δ᾽] δῖοι ἴῃ ΕΖτα ἐχ. 8. ἀπ 188. 
χχὶ!. 28. Οκ {Ππ0868 Ππ8118 6σὸ παπρ' ὑμοῖν ΕἸλομθη αὐθη81}8 ΟΥ ΟἴΠοΓ 
Δγί16168. [Ιηθίοδα οὗὁἨ οἴδῖγβ (Π6Ὺ βαῦὺ οἡ τηδλίϑ ΟΥ ΒΚ1η8; δηά {ἢ Β8Π10 
ΔΓΓΟ168, οἢ ΒΙΟΒ {Π6ΥῪ ἸΔ] ἃ ἃ πηδύίγθββ, Βουυϑα {βοῖὰ Ἰηβέοδα οὗ θαἀδϑίοδαβ, 
Ὑγ8}16 {Π6ῚΡ ὈΡΡΘΓΙ σατιηθηΐ βουνϑα (μθπ [ῸΓ ἃ οονοσιηρ. ὃ (Εἰχοά. χχί!. 
26, 27.; Πευΐ. χχῖγ. 12.) Τ]18 οἰγοιμηβίδῃοθ δοοουῃΐβ ΕῸΣ οὖν [μοτ 8 
οομδ πη {Π6 ῬΑγα γίϊο ἴο ἴδ κθ ὉΡ [͵18 "θα δῃηὰ ρὸ υπίο 18 ᾿ιουβα. 
(Δαιι. ἱχ. 6.),“ ὙΠ6 τροσο ορυϊθμῦ μδὰ (48 ἴῃοδα ἴθ π6 Εἰαβὶ 80}}} 
αν6) πὸ οϑγρϑίβ, σοῦσηθθ, ΟΣ ἀϊνδηβ δπα δβοίμ8β, οἡ τ ϊοἢ ΠΟΥ δαΐ", 
ΙΑΥ, δηά εβἰϑρί. (2 Κὶπρβ ἵν, 10.:; 2 ϑδϑϊ. χυὶἹ. 28.) ΤΉΘΥ Βδᾶυα αἷ80 
ἃ ζτοδῦ νδυϊοὺν οὗ ρ}]Πονγβ δα Ὀο]βίογβ τ τ ΒΙΟὮ ἘΠΘΥ δυρροτί {μ6π’- 
Βοῖγθθ ὙΏΘΗ (ΠΟΥ Ὑ]Βἢ ἴο ἴδῖκο {Π6 Ὁ 6886. ὙΏΘΥΘ 18 δῇ 8] 8100 ἴῸ 

δ Μ|ςδΔο 188 Οὐδ ηἰδσίοϑ, νοὶ. 1ϊ1, ὑῃ. 871, 8372. [πὸ 16 τηβΠποΣ, ἔθ αποίοης ΕΡΥΡ- 
εἾΔΠ8 πτοῖθ [ἢ ΟΥ̓ΠΟΥ Β ΠΔΠΊΘ, Δη 4180 ἃ ᾿ΠΟΚΥ ϑθηίθποο, ΟΥΟΣ {Π 6 Θπίγϑησθ οὗἩ 186 δοιι96; 
Δηῃὰ ἔγοτῃ {μ686 δῖν 6. ὙΥΠΚΙ ϑοη (ὨΩΚΒ ἰδ Ῥγόθαθ ]9 ἢ δὲ [Π6 726 .18 ἀογίνοά (86 ουδίοπι οὗ 
ἀοαϊοκιίηρς [μ6]Γ ἢου868. Μίδηπογθ, ὅζο. οὗ "6 Αποίθηξ Εγρίΐδηβ, νοὶἱ, ἰϊ. Ἀ. 124. 

3 Ἦδλο Ὁ Πθοη  Ὑγανοἶβ, νο], ἰΐ, ῥ. 118. δὰ οἀϊΐξ. 
5. Βρ. Του οἡ ἴβα. 111. 3. 
4 “ΦΑ τοδὶ δηὰ μ Π|οὖν ἔοστα 411 (Π6 Ὀδοᾶ οὗ {6 φοτησηοῃ Ῥθορὶς ἰῃ ἴθ Ἐπδδὶ ; δηὰ {δεῖν 

ΤΟΙ Πρ πρ [6 ομθ ἰπ ἴΔ6 ΟἿΒΟΡ 48 οὗδθῃ ϑίγιςκ πιθ 8ἃ8 ἰΠΠπδιγαιϊΐηρ τὴ6 οοτηπιαπὰ [0 
σίϑε, ἰαλα ἃ ἐὰν δεά απὰ τοαϊλ. (1κικο ν. 19.; Ματκ 1ϊ. 4. 11.) [πη Αςίβ ἰχ, 84. Ῥοῖον βδϊὰ 
ἴ0 ΖΞ ἴπο85, “γίδ6 απά ἐργεαά [ΠΥ ὈΘὰ 707 (ψεεῖ,. αν ϊὰ 8 Ὀεα (1 ϑδτ). χίχ, 15.) τννδὲ ρτὸ- 
ὈΔΌΪΥ τῃ6 ἀυδη " (ἀϊΐϊνδῃ) “ οΥ ταὶϊϑοὰ Ὀθηο ἢ ὙΠῸ ἔνγο 118, μα ἀουθὶοὰ δηὰ βεσυὶηρ [ὉΓ 8 
τηδίϊγοδϑ, ἀηα (116 ΟἾΠΟΓ 88 ἃ σονογίηρ. Ιὲ 88 ῬγΟΌΔΌΙΥ ποῦ ὉπΙΪκο ἃ βαίϊοσΒ μαπιπιοοκ, 
ἰαϊὰ οὐ 1᾿6ὸ ἤοοῦ οὐ Ὀεηοῖι. ΟΔΙ]διταγ ΒΒ Οτθηΐδὶ Οὐϑογνυδίίοη, Ρ. 21]. 

δ.Α Ρᾷδββαρὸ ἰῃ Φογτ Δ Ὦ ΧΙ!, 22. τλδῪ ἰπ ϑοῦιο ἀσζτοο Ὀ6 Οχρίαἰποὰ ὉΥ [Π6 οτἱοπίδὶ πιοάὸ 
οΥὗἁ δἰ θεἰηρ ---- Σὸν ἐλε σγδαίπεεα Ὁ (λίπα ἱπίχωϊν ατὸ ἐὰν «λίγες ἀἱδοουεγεά, απὰ ἐὰν λοείε πιαάε 
δαγε. “ἸἤὮδνς οἴδῃ Ὀοθη δβίγιο ,᾽" Βα γ8 Με Ψονοῖ, “ τι 106 ΤΔΒΠΠΟΥ ἴῃ ΓΙΟΝ ἃ τοδὶ 
ΤΩ 8[[8; [ὉΓ ΘΧΑΠΊΡΙΟ, μοη 1 υἱϑιϊοὰ [6 ὈΘΒΙΑΥΤ, 1 ΠΟΥ͂ΘΓ ΒΔ 8 ἔδαϊ - (ΠΟΥ ὙγοΓα δ ΓΕ ΪῪ 
ἀγαάνσῃ ὉΡ ἀπάον Ὠΐτη, ἀπ οονογοὰ ὈΥ ἢἰ8 ἄγοβϑε, ΤῊΐ8 γὰβ αἰγηϊθοά. Τὸ δεα Πἰβ (θεῖ 
δὲ5 δἰκιτιδ τηδὲ βανο Ὀθθη ἀἰϊβοογογοᾶ: 511}} πιοῦθ 80, ἰῃ ογᾶδσ ἴο 866 ἴδ ἢθ6]8, νυν πίοι οἴῃ 
δεῖν 88 (6 δοῖτιδὶ δοδὶ οὗ δὴ Ουίοθηία)." ΦΔονοῖι 5 Ογβείδη Ἐοθϑδγοθοδ ἰῃ ἔμο Μοάϊιεῖ- 
γαΏσϑη, Ρ. 169. 



Τλεὶν Σ εγηΐδιγε. 428 

ἔμοτα ἰῃ ΕΖαὶς, χὶῃ, 18., ἰῃ ὙΒΙΟΒ γογβα [86 ΤιΔΓρΊηδ] ἐλ τὴν ἐν τ οἴδοιυε, 
'ἴθ ργϑΐγδθὶα ἰο ἐπαῦ ἴπ {86 ἰαχί, [ἢ Ἰαΐδνὺ {ἴτπ68 {Ππ6}]} σουοῖθ8 6ΓΘ 
Βρίο πα, ἀπά {86 ἔγαιημθβ 1π]αϊ ἃ τὴ ἱνοσυ (ΑΙΩΟΒ Υἱ. 4.), Β 1 ἢ 18 
ΨΘΥΥ ΡΙΘΩΘΓΩΪ ἴῃ 1816 Θαδί, δῃα (6 οονθῦθαβ το δηα ρεγίυπηοα. 
(Ρτον. νἱῖ. 16, 17.}} Οἱ [686 δοΐδβ, 'ῃ [6 Ἰαΐίον ἀρ68 οὗ (6 “6188 
δἰδίβ (ον ββίοσθ (86 ὕπο οὐὗὁἨ Μοβββ 1ὑ ἄρρθδγβ ἴο βανθ Ῥθθῃ [π6 ουδίομλ 
ἰο δύ αἱ 4016, δῃ. χ᾿λ. 83.) ἸΘῪ ὈΠΊΥΘΓΒΑΙΥ τϑοϊποᾶ, σι θη ἰβκιηρ 
ἘΠ ΘΙ τλθα]8 (Αμπμοβ τἱ. 4. ; 116 νἱ!. 86---88.}); τοβπρ οα {πο ὶγ 8146 
Ὑ ἢ {Ποἷν οδᾶβ ἰονγαγβ {86 {840]6, 80 {μαὺ (ῃοὶγ ἔδοϊ Το γΘ δο  ββ1 0 6 
ἴο ομ6 Ἅ80 οϑϊηθ θομιπα [Π6 Ομ, 88 ἴ {16 δηῃποχοα αἸλρΤΆΠΩ : --- 

6 

Βι 

Τὴ ψμϊοῦ Α ἀοηοίοβ {πο ἰ40]6, δῃηά 6, 6, ο, ἐδ6 δουοθοθ οἡ ὙὮΙΟΒ {86 
δυρδίβ γθο πο, ΒΒ 18 {π6 ἸΟΎΤΟΣ 6 πα, ΟΡΘῃ [ῸΣ βοσνδῃίδ [0 δηΐοσ δά 
ΒΌΡΡΙΥ {π6 σιιοδία. ὙΥ̓́ΒΘη ᾿οαπὶπρ οα ἰμ6 Ἰοἵν οἰθον, οδοῖ Ῥθυβοι Β 
684 νγὰϑ Ὀγουρἢῦ ΠΟΑΥΪΥ ἴῃ οομίδοῦ 1 {86 Ὀγοδϑὲ οἵ μ18 ποῖρῃροῦτγ; 

(η6 δου Ὀοὶῃρ βἰγοίομοα ουδ Ὀδοκναγά οὐ ἰδ6 οουοῦ, Τῃδ Κπον- 
Ἰοᾶρα οἵ {π18 ουδίοια ΘΏ8Ό]68 8 0 υπῃάογβίαπα {86 ΤΠ ΠΟΥ 1η Μ ΏΙΟΣ 
Ψόδη Ἰοαπϑαᾶ οα ἰμὸ Βοξοῖὰ οὗ μῖβ Μδβίον (“08 χὶδ!, 23.), δῃα ΜΑΥΥ 
δηοϊηςοα ἐπα ἔδοί οὗἉ 6808, απὰ πὶροα θὰ τ ΠΟΥ Πδιγ ; δπά 4180 
186 ΘΧρτγθβδίοη οὗ 1,δζαγιιδ Ὀθίηρ ΘΑΥΤΙΘα Ἰηΐο ΑΣΑ μδσαΒ ὈΟβοτὰ πρὶ 
ΧΥΐ. 22.): {πᾶΐ 15, Β6 τγ8β ρ]δοθὰ ποχὺ 9 ΑὈγδβδῃι δ {86 βρίθῃηα!ά 
βθαπααθῦ, ὑπᾶον [86 Ἰτηαρσο οὗ τ ΒΟ {86 “608 Ταρσγοβθηίθα {μ6 ΒΔΡΡΥ͂ 
βίδίθ οὗ {86 ρίουβ δῇϊψον ἀθαίῃ. 

Αποϊθ θυ, ΒΡ] οηαϊα ΒδηρίηρΒ ὙΘΥΘ πἀδοα ἴῃ [86 ρβίδοθβ οὗ {π6 δαϑῦ- 
ΘΙ ΠΙΟΠΆΙΟΝΒ, Δηα δ: ρ016 ΟΥ̓ΆΡΟΥ6Β ΘΓ ὈΒρΡΟΠαρα Οὐ ἰἢ6 Ορϑηϊοσδ. 
ἴῃ 186 51468 οὗἩἨ {86 ἀραγίτηρηίϑ, ἔοΣ (μ6 ὑπο- Ὁ] ἃ ρύγροβο οὗ δῇοσαϊηρ 
811, 84 οὗ δ. 16] Ἰηρ {μ6πὶ ἔτοπι ἴδ δὰ, ΟΥ̓ (818 ἀδβουϊ ρύϊο ν 6ΓΘ 
[Π6 σοί Βαηρίηρβ οὗ ἰμ6 Ῥογεῖδῃ βουθγοῖρηβ τιθηϊοηθα ἴῃ ΕδΙΒΟΣ 
1. 6. ; πΒΙΟΙ Ρμαββαρα 1ἴβ οοῃατιηθα Ὀγ [86 δοοουπὶ ρίνθῃ ὈΥ Θυϊηΐυδ 
Οὐυγυβ οὗ {πο ὶν Βιιρου ραΐδοθ αὐ Ῥθσβθρο]18. 

} ΦΖαῆπ οἱ Δεοκοσθδπη, Αὐοῃπωοϊορία Β: ̓ ς, 8 40. 
3 Ἡοδπδοη Β ατοοῖ [οχίςοπ, νος Κολπος. 

ἘῚ 4 



424 Οηἡ ἴδιο Ἰιϑοῖϊπιρς Ὁ {λό εισα. 

ΟΥΠΟΡ δὐίϊοϊθ8 οἵ ποοθββαυν ἔπγηϊ γα Ἰν6 ΓΘ, οὖ 1οαδέ 1ῃ (Π6 ΠΙΟΙῸ 
δησΙθηΐ ΡΘΥΟα8, Ὀοίἢ ἔθ δμα βωρὶθ. Τθ ῬυιπΟραὶ ὙΟΙΘ ἃ ᾿ιαπᾶ- 
1111, ἢ τ ]οἢ {Π6Υ. στουπα 86} οοτπ, ἃ Κπραάϊηρ-ἰτουσἧ, ἀπά δὴ 
οσοῦ. πὸ ἩΑΝΌ-ΜΙΠΙ, Τοβοι} ]6α [86 φι67Π8, ΜΉΪΝ, 1Π. ΘΆΓΥ ὈΤΏ68, 
ὙΘΓΘ 1ἢ ΘΘΏΘΙΆΙ Ὧ86 ἴῃ {{||8 ΘΟΠΙΓΥ͂, 8Ππ4 ΜΕΊΟΝ 8.11} σοπῦππθ ἴο Ὀ6 
πι564 ἴῃ βοῖὴδ οὗ {Π6 Ιοσα γοπιοῖθ ΠΟΥ πόση 1884 8 οὗἩ βοοιδηᾷ, 248 τπ]]} 
88 ἴῃ {6 Εαϑί. 8ο δββϑηῦαὶ ὙΟΥΘ {ἢ 686 ἀοτχηθϑίιο υὐθη81}85, (μαῦ 16 
Ἰβγαθ 68 ογο Του δι ἀἄθῃ ἰο ακα μοὶ ἰὼ ρ]οᾶρεα. (Βοαΐ. χχῖν. 6.) 
ΤΠ6 μαπά-τη1}}8 οὗ τμ6 σναπάθυϊηρ ΑΥΔΌΒ ““ ἃγα ΒΙΏΡΙΥ ὑὐχο ΟἰΓΟΌΪΑΓ 
ἢαὺ βίοῃηθϑ, ζ'θηΘγΑ Υ δρουὶ οἰρύθθῃ ᾿πσῆθ8 ἴῃ αἀϊδιηγοῖθε, [86 ὌΡΡΟΡ 
ὑυγηϊηρ᾽ ἸΟΟΒΘΙΥ Οἡ ἃ οοάθη μϊνοῦ, δηα τηονοα αυϊοκὶν σουπᾶ ὈΥ̓͂ ἃ 
ὙΟΟάδη παπα]6. Τδθ ρσταϊῃ 18 ρΡουγοά {Ὠγοῦρ [Ππ6 ΠοΙο οὗ [86 ρϊνοί, 
Δηα [Π6 ΗοῸΓ 18 οΟἸ]Θοὐθα 1ῃ ἃ οἷοί βργοδά πηάθῦ {μ6 τὰ}}}.} ὙΟΥ 
ΔΙΘ ὨΟΥ͂7, ἃ8 ἴῃ {ῃ6 ἄπι6 οὗ ον 1ωογτὰ (Μαίυ, χχῖν. 41.), αἴ σαγα πουκεά 
ὈΥ {π6 νψγοθη, ΨῈ}Ο ἃγ6 ἀβυδ!]Υ βοαθα οα 186 θᾶγα στουμᾷ. Ἠδποο, 
1η Ιβαϊδῇ (Χ]ν!. 1, 2.) {π6 ἀδυρῃίον οὗὁὨἨ ΒδΌΥ]ομ 18 ἰο]4 ἰο βἰύ ἴῃ 1Π6 
αἀυβῦ δηα οπ {86 στοιμηά, δῃᾶ ἰο ἑαΐε ἐΐι6 ηιϊϊ]-δέυπε8 ἐο στγίπα τηραΐ, 
Το ΚΝΕΑΡΙΝα-ΤΒΟΟΘΕΒ (αὐ ᾿οαβῦ {Πο86 τι οἢ (6 1Βγαθ 168 οαγτιοά 
ἢ Τμοῃὰ ουὐ οὗ Ερσγρὺ (Εχοά. χῇ. 34.) τοῦ ποῦ {86 οὐπιθδύβοιῃθ 
ΔΙΌ1Ο168 ὩΟΥ͂Σ 1 186 ΔΙΩΟῺρ; 8, θα σοι ραγαῦν 6] Υ 8π18}} σσοοάθῃ ὉΟΥ̓]8, 
1|Κ6 ἰμοβα οὗ {πὸ τηοάθσῃ Ασδθϑ8, ψγο, δον Κπρδαάϊηρσ {861γ ΗὐαΓ ἴη- 
{π6 πὰ, τηϑ κα υ86 οὗὁἨ {Π6Π} 88 ἀ18[.68 ουὖ οὗ μον {Π6Υ οαῦ {ποτ ν]οίι]8, 
ΤῊ ΟΥ̓ΕΝ νγ88 βουμθϑῦϊπηθβ ΟὨΪΥ͂ Δπ Θαυίμοῃ ροΐ ἴπ ὙΙο γα νγ88 ρὺΐ 
ἴο ᾿πιοαῦ 10, δηᾶ ομ {86 οὐ δ!46 οὗ ψ Ποῖ [86 Ὀαϊίοσ οὐ ἀοιρ ἢ γα βργϑδὰ, 
δηα δἰπηοϑύ ᾿πβίδη ἶγ Ὀακοα. Αὐ οἴβοσ ἰΐπλθθ, ὨΟΎΟΥ ΘΓ, ΟΥ̓ΘῺΒ πριϑί 
αν Ὀθθη 011, 76 ονὐϑῃβ οὗ [86 τηοάθτῃῃ ΑὐδῸΒ δύο ξοστηϑά οἵ οἷδΥ 
ΟΥ̓ ΤΔΟΥΔΥ ἴῃ 8. ΘΟΠΪ08] ἔοτῃ, ρθη δὖ {86 ἰορ, δῃᾶ {Π6 σα 18 κιπάϊβά - 
1ηδῖ4 6, Δοοσογάϊηρ ἰο {π6 ᾿ἰΐοτγαὶ χα ργθδβίοῃ οὐ ϑδογὶρίυτγθ, οαϑέ ΓΝΤΟ ἐδδ 
ονϑῃ. (Μαίί, νἱ, 380.) Οαϊκεβ οὗ Ὀγοδαᾶ σγογο αἷβο βαϊςοᾶ Ὀγ Ὀοΐῃρ ρῥἰδδεᾶ 
ὙΠ (86 ονγοθ. ὍΠ6 τηοάοτ Αὐαρδ ποῦῖκ (π6 ἀουρἧ ὈΥ Βαπά 1πίο 
ὃ {Π]1η λα, ΠΙΟΒ 15 ἐμθὴ Τπγονσῃ ἩΠῚ} 6 110016 νἱοϊθποθ ἀραϊπδὺ [86 
αὐτὰ "" 1μ6 οὐϑῃ, δῃά δ] ονγοὰ ἴο τοιμαῖη {μοῦα Ὁπὲ] 10 18 βυ βηοϊ ὨΥ 
ῬδΚαα. 

Βε81468 Κποααϊηρ-τουρἣβ ἀπ ονθηβ, {Π6Υ πυϑὺ μανο μα αΠἴδγθηὶ 
Κὶπάβ οὐὗἁἨ φαγί υγΑΓΘ γΈ 886 18, Θβρθοί!  ροΐβ ἰο ΠΟ] ψαῦθσ ἴον {μοὶ 
νϑγ]οὰΒ ΘΟ] οπ8. ὙΥ 116 δι υτηρ' ρου (δ6 βηδίοσοα ν78}} συ μ]ο οη- 
οἰοβοά “6 ὙΥ 6}} οὗ (ὑδῃδ᾽ ἴῃ ἄμδιοο, ἴῃ ΕΘΌγυλνΥ, 1820, Μτ, δ6 
ὙΜΊ]δοη ορβογνεᾶ βῖχ ἔβπιδὶθβ, μανίπρ {πεῖν ἔλοθβ γβ]οὰ ((ϑῃ. χχίῖντ. 
66., Οδπί. ν. 7.), οοωθ ἄονη ἰο {μ6 "1, ὁδ ἢ σαττυϊηρ; οἢ μοῦ μοδὰ 
ἃ Ροΐ (ϑόδη 1]. 6---10.}, ἔογ ὑπ6 Ῥαγροβα οὗ Ὀοΐϊῃρ 6116 τ γαῖ; 
06 οὗ ψΒοηὶ Ἰονγοσθα Π6Γ μ᾽ ΓοΒοΓ ἰηΐο [86 γι 6}} ἀπά οἴεγοα Πῖπὶ τγαίου 
τὸ ἀτπκ, Ὀγθοίβο υ ἴῃ [Π6 ΒΆΠλΘ ΣΩΒΠΠΥ ἴῃ Μ ΒΙοἢ ΒΘ ΡΟ Κλ, ΤαϑηΥ σθῃ- 
Ταγῖοβ Ὀοίοτο, μαὰ οἴἑεγοὰ σψδίοσ ἰο ΑὈγαμαπλΒ βογνδηΐ. ((16η. ΧΧΙΥ. 
18.) Ὑμ686 τυδίθι-ροίβ ἃγθ ἰοστηθᾶ οὗἁὨ οἷδυ, μαγάθηθᾶ Ὀγ {86 μοὶ οὗ 
[6 Βιπ, ἀη4 ἀγὰ οὗ ἃ ρ]οβθυΐδν βμαρβ, ἰαγρα αὖ ἐπθ πλουτμ, ποῖ 8 }1Κ8 
ὙΠῸ Ὀού168 υβοᾶ ᾿ῃ ΟἿΓ ΘΟΙΠΙΓΥ ἴοσ Πο]άϊηρ νἱίγῖοὶ, Ραῦ ποῦ 80 ἰΔγρθ. 
Ἅδην οὗ [μϑὰ Ὦδλγο ΠΔη 4168 αἰδομοα ἰο {Π6 51468: δηά 10 γὙὲ8 ἃ 0 ἢ" 

1 Ιιαγατα Ὠἰδοονογῖοβ ἰπ [6 ΕπιὶπΒ οὗ Νίπονθη δηὰ Βδθυοη, ἢ. 287. 
3. ΗλγαγΒ Νοιίοοβ οὗ [86 ΗΟΪΥ Γιϑπᾶ, Ρ. 368. Ναγγδῖυθ οἵ ἴμο βοοιϑῃ ΜίΙβίοη [9 ἰδ 

7 ον, ἢ. 90, 



Τλοὶρ Ἐπ γηϊζιγ6, 428 

ἀογίι] οοἰποϊάθησα τι Θοερίασο μα [6 γ688615 ἀρρβαγοᾶ ἰο σοῃ- 
ἰδίῃ το ἀρουῦ (86 Β8116 Αὐδη ΠΥ 88 (μ086 ΜὨΙΟΏ, {Π6 ουδηρ δὲ 
ἸΠΙΌΣΤΩΒ 18, ΓΘ ΘΙΏΡΙΟΥΘα οἡ Οσσαϑίοῃ οὗ {π6 τρδυτίαρο ΒΊΟΝ τγ 88 
Ποπουγοα ὈΥ {Π6 ΘΥυ ΟἿ Β ῬΥΘΒΘΏΘΘ; ΠΒΙΏΘΙΥ, [ἴγθα ΠΓΚΙΠ8, ΟΣ ὑννοὶνο 
ΘΆ]]Οη8 680}. Αδουῦ ὑννθητΥ γϑᾶγβ Ὀεΐογε, πο Βου, θζγ. Εἰ. 1). ΟἸΆΓΚο, 
γγ 0116 ΘΧρΙ οὐΐηρ; {Π6 τυ ]η9 οἵ (ὐδπᾶ ἴῃ (1811166, ΒΑ ῪΥ ΒΘΥΘΓΑΪ ἰδΥρ ΤΩΆΒΘΥ 
Βίομϑ ψϑία- ροΐβ, δηϑυγσῖηρ (88 ἀδβουιροι σίνθη οὗ {86 δποϊθηΐ νθ8- 
868 οὔ [86 δουμσυ (ἢ 11, 6.)}; ποὺ Ργθβευνϑα ΠΟΥ Ὄχι θα 88 
Τα] οΒ, αὺ Ἰγίηρ δρουΐ, αἀἸβγεραγάθα Ὀγ {86 ργαδοηῦ 1 ΠΑ 1 Δη 8 885 Δἢ- 
ἐἰαυϊθ8 τὴ Πο86 οὐρα] 186 ἰΠ6Υ ὙγΘΓῈ δοαυαϊπίθα, ἘΕΎΟηι {ΠΟῚΓ 
ΒΡΡΘΆγαπΟοα, ἀπ {86 παμαδογ οὗ ἔμθὰ, ᾿ὺ γχαὰ8 αὐϊΐα ονιἀοπὶ {παὺ {86 
Ργϑοίϊοο οὗ Κδϑοριηρ δίθσ 1ῃ ἰαγρα βίοῃμθ ροΐβ, θδοῖβ! μο]αϊηρ ἔγοτῃ 
εἰρῃύθοῃ ἴο ἔνα γ -Βο θη ΘΆ]]018, γ88 ΟΠ06 ΘΟΙΏΠΊΟΝ ἴἰπ {Π6 ΘοΟυπ τυ. 
Τὴ {16 Ἰαΐον {{π)68 οὗἉ {86 ὁ αν θῇ ΡΟ] γ, ΒΑΒΚΕΤΒ ἔουηθα ἃ ὩΘΟΘΒΒΑΓῪ 
ΦΙΏ6]6 οὗ Γαγηϊΐαγα ἰοὸ {86 ἶΘνν8; πο, ἡ ἤΘῺ ἰγανθ!]ησ οἰ ΠΟΥ Διηοηρ; 
186 (ἀδῃ 168 οὐ {μ6 ϑαπιδγιίϑηδ, 6 Γ6 ΔΟΟυΒίομλΘα [0 ΟΆΥΤΥ ὑπ6}Ρ ῥγο- 
νἸβίοηϑ 1 ἰμοῖὰ ἴῃ κόφινοι, ὈδΒἰκαίθ, ἰπ ογάοσ ἴο νοὶ ἀοβ]οιηθπῦ ὮΥ 
δας ὙΠ} δἰγδηροτβῦ [ΔΥρΡῈ 5808 ἃΓῈ 8{}}}, ἃ8 {Π6Ὺ ΒΟ ΘΗΟΥ Ὑγ6ΓΘ 
(δόμα ἰχ. 11., ὅδϑη. χίϊν. 1---8.), Θιαρ] ου θα [ῸΣ ΟΑΥΓΥΪΩΡ ὈΓΟΥ 81 0Ὴ5 
δηα Ὀασρσαρθ οὗἩ ΘΥΟΥῪ ἀαβου! θη." 
ΟὙΤ6 ἀομηθβέῖο αἴθ 8118 οὗ 86 οὐδ} ΔΥῸ ΠΟΑΡΙΥ͂ ΑἸ γα γ5 ΟὗὁἨἁ ὮὈΓΆΒΒ ; 

δηα [0 {π686 (Π6Υ οἴϊοη τοίου 88 ἃ βῖσῃι οὗ ργορογίγ. (8566 Ἔα. ΧΧΥ͂ΪΙ. 
13.} Βον]8, οὰρβ, δπα αὐ κηρ; νε886]8 οἵ ρο]ὰ πα βιΐνϑσ, 1 ΔρῬΘΔΥΒ 
ἔτοπι ἀθῃ. χἰϊν. 2. ὅ. δῃα 1 Κίπρβ χ. 21., γα υϑοᾶ ἴῃ 1Π6 οουγίβ οὗ 
ῬΥΪΏΘ6Β ἀπ σγοδῦ θη ; αὺύ (86 το ογ ΑΥ̓ΔΌΒ, ΔΒ {Π6 « 6 ΊΒῃ ῬΘΟΡΪ6 
ΘΏΘΙΘη γ αἰ, ΚΟΟΡ [6 ]Ρ τγδίθσ, τὰ] κ, τ ῖπ6, 8ηα ΟΥΒΟΓ Ια ΟΥΒ, ἴῃ 
ΒΟΤΥΚΕΒ τωδ46 οὗἉ δβἰκῖηβ, τοὶ ἀγὸ σὨ]ΘΗῪ οὗἩ ἃ το οοουν (χοᾶ. 
Χχνυ. δ.}; πη {π61Ὶ τηου 8 ἃγο οἰοβοα ὈΥῪ 81}108 οὗ νοοῦ, ὑμαὺ {Π6Ὺ ΤΠΔΥ͂ 
οοῃΐδιη τ}]}}ς οὐ Οἵποσ Ια υ1] 48. Τὴ6 ΑΥ̓ΘΌΒ 86 {Π6 ΒΚ1ὴ8 οὐ βῆδθρ ΟΥ 
δοδίβ ἰδηηθα 1} 8 οαυδίϊο [Ὁ {118 ρΡΌΓΡΟΒΕ : μόδα οὗ Κι48 οσ Ἰδιῃδδ 
ΒΕΥΥΘ [ὉΓ [ἸἸἸ, 2116 [86 ἸΆΓΡΟΓ ΒΚΙῺΒ δῖα υϑοα δἰ ποῦ ΤΣ ὙΪΠ6 ΟΥ 
τδίοσ ΤἼΏοβα Ὀο 6168, ἤθη οἰ, ἃγ6 ἔγθα ΘὨΓΠΥ τη, Ὀυΐ ΔΓ6 ΘΑΡΔΌΪ6 
οὗ θοϊηρ' τοραῖγεά, ὈΥ Ὀοΐηρ Ὀουπά ὑρΡ οΟΥ ρῥἰβοδα ἴῃ ναυουβ ᾶγα. ΟΥ̓ 
118 ἀοβογσιροη σγοῦο Π6 τοῖπα δοίέϊοα 977 ἐλ ΟἸδοοηπῖξος, οἷά απα γοπέ, 
απά δομπά μρ. (Φο88}. 1χ. 4.) Α'8 πϑῖο Μη 6 νγᾶ8 [140]6 ἴο ἔδστηθηΐ, δπὰ 
ΘΟΠΒΟΑΌΘΏΔΥ που]ἱὰ Ὀαυγβί {πΠ6 ο]4 βκίηβ, 41}, ργυάθηΐ Ῥθύβοῃβ ψουϊὰ 
αἱ 10 Ἰηΐο ὩΘῪ ΒΚίηβ. Τὸ {π18 ἀϑασο οἂν [μογὰ 81.168 τη Μαἰί. 1χ. 17.: 
ΑΥΪς 11. 22. : Δα Το ν. 37, 38, Βοίι]689 οὗ δίῃ, 1 ἰθ γ76}} Κπόντη, 

ΓΘ 8[}}} 1ὴ 186 ἰὴ ϑραϊῃ, Ψ ΏΘΥα (6 Υ ἀγὸ οδ]]οα Βογγαοδας.ἷ ΑΒ 186 
μΑΥΔΌ5. τα ἢγθϑ ἴῃ {Π6}Ρ ἰδηΐβ, ΠΟ ΠᾶγΘ ὯῸ ΟΒΙΠΏΠΘΥ͂Β, (ΠΟΥ 
τησϑὺ Ὀ6 στο ]Υ ἱποοιητηοαθα Ὀγ 186 δηλοῖ, τ μοι Ὁ] ΔΟΙΚΘ ἢ 5 4} {Π6ῖγ 
αἰθη 8118 ἀηα ἰαἰηῖ5 {Π6ῚΓ 58[κἴπ8. Πανὶ, ψμοη ἀτγίνθῃ ἴγοτῃ [δ6 οουτγὺ 
οἵ 36}, ὀουαραγθθ Ὠϊτηβ] ἤο ἃ δοξέϊε ἴπ ἐδ δηπιοῖλθ. (Ῥ 88]. οχῖχ. 88.) 

Σ Ἦδο ὙΥ 1] δου Ττδνοἷβ ἰῃ [6 ΗΟΙΪΥ 1Δηᾷ, δο. τοὶ. ἰ). ῬΡ. 8, 4. 84 οἀϊιίοῃ. 
3 ΤγδυοΪβ, νο]. ἰδ. Ρ. 445. 8 Ἱζυἱπδεὶ οὐ Μαῖι. χὶν. 19. 
4 Ἦδο Ἧ Πβοπ 5 ΤΎανοἶβ, το]. ἱ, ΡΡ. 175, 176. 
δ Ἡονογίβ᾽ 8 Οτίοπιδὶ {ΠΠπϑἰγατίοι5, Ρ. 497. 
4 Ἧδο ὙΥ "808 Ἴδαν ὶβ, νοὶ. '. Ρ. 176. 1λουῖ, ὙΥ 6βύοϑ 8 Ττανυθὶβ, γο]. ἱ. ΡΡ. 89, 90. 
17. Ἠδιιιογβ Ονδογυδίοηδ, νοὶ. ἷ. Ρ. 217. 860 αἷβο γοΐ. ἰϊ. ὑρ. 188---188. [ὉΓ ὙΑΥΟΏΒ 

τοῖηασκας 1] υπέταῖνθ οὐ 0 παίαγθ οὐ [μ6 ἀγίηἰκίηρ Ὑ6886}5 ὩΠΟΙΘΏΠΥ ἴῃ 160 δῃιοηρ [86 
δονν8. 



420 Οηἡ ἐΐε 7)ιοοϊπρϑ 9 ἐλό δειος. 

Ἧς πιυδὺ μαναὰ ἴδ] δουΐοῖγ, τῆ 6 γγὰβ ἀτίνθη ἔγοιῃ {86 νψϑββοἶβ οἵ 
ρ0 14 δηᾷ βῖϊνοσ ἴῃ ἴπ6 ραΐδοθ οὗ ὅδ], ἴο ᾿τνθ Κα δὴ Ασδῦ, δηὰ ἀτγιηῖς 
ουαὖ οὗ 4 ϑιλοκυ Ἰθαΐμοτῃ Ὀούι]6. ΗἮΠϊβ ἰαπσυδρο 18, 88 1 πὸ μα 
ΒΑΙΑ, ---- ἦς ΜΥ ῥγοβθηΐ Ἀρρθδσαηοθ 18 ἃ8 αἰ ἔσο ἔγοαιη τ βαὶ 10 Μ͵ὰ8 
γθ6ὴ 1 ἀνα]! δὖ οουγῦ, 18 {π6 ἐγηϊζαγα οὗὨ ἃ ραΐδοο αἴ γβ ἔγοπι (δαὶ 
οὗ ἃ ῬΟΟΥ Ατδρβ ἰδηΐ." Αραγίπιθηίθ ψοτα Ἰρἰρα ΟΥ̓ τηθὰπβ οὗ 
ΤΑΜΡΒ, ΒΟ ποτ [θα τι οΟἸἶνα οΟἱἱ, ἀπ ὑγΟΥΘ ΘΟΙΆΤΏΟΠΪΥ ρμ]δοοά 
ὍΡΟΙ οἰαναίβα βίδπάβ. (Μαίί. ν. 156.) ΤᾺΘ ἰαπιρβ οἵ ΑἹ ἀθομΒ 80] 16 γ8 
(δ υάρ. νἱ!. 16.), δά {Ποβ6 οὗἨ {16 "186 δῃα [Ὸ0]18}} νἱγρῖη8 (Μδι!. χχν. 
1---10.), σοῦ οὗ ἃ ἀἰδγοηῦ βϑοτσ. ΤΠΘΥ 6,6 ἃ Κιπα οὗὨ οσομθδ οὕ 
Πα ροαυχ τηδαθ οὗὁἨ ἴ'σομ οΟΥὐἨ ΘΓ ΠΘΏΑΓΘ, ἩΥΘΡΡΟα δρθοὺΐ πῖ οἱά 
11π6ῃ, τηοϊδίθηρα ἔγοιῃ {πη6 ἴο {1π|6 τ ἢ ο1}.} 

Υ. Τῃ ῥγορυβββ οὗ {ἴτὴ6, 88 τη ᾿πογθαβοα ἀροῃ {π6 οαγίϊ, δηά 
ἔουπα {ποϊηϑοῖναβ 1688 866 ἴῃ {πεῖν ἀοίδομοα ἰθπίβ, ἔπ Ὺ Ὀόρδη [0 11γ6 
ἴῃ Βοοϊϑίγ, 8δηα ον 1Ε6α {Π|6Ὶ} Βα ρΡ1]6 ἀν  ]Ἰηρ ὈΥ Βυττουατηρ' {Π6 πὶ 
ΜΠ} ἃ ἀἸτοἢ, ἀπᾶ ἃ τυᾶάθ Ὀγοδβύ- ΤΟΥ, οὐὁἨ γγ8}}, τ ῃθηοα {Π6Υ οου]ὰ 
ΒΓ] βίομοβ δρδϊηβί {μ6ῖῦ θῆθλῖθ8. Ἐΐθησθ δτΌβ6 ὙἹ]αροβ, ὑοΠ8, δηὰ 
ΟἸΤΙΕΒ, οὗ τσ οἢ (ὐδἱη 18 βα:α ἴο βανα Ὀθθῃ {μ6 γϑὺ θυ] θυ. [1ἢ {(Π6 
ἔλθ οὗ Μοβββ, πὸ οἰἴ68 οὐ {86 (ὐδῃηδδῃϊῦδθδ σγοσα ὈΟΪὮ πυμπίοθσγοιβ πᾶ 
ΒίΓΟΩΡῚΥ ἐογῆθα, (ΝΌΠΙΡ. χλ]. 28.)}ὺ πὶ 186 {π|6 οἵ Πανὶ, ν ἤθη 
{8Π6 πα Υ οὗἩ Π6 βγμθ 68 νγαϑ στθδίΥ ἹΠογθϑβϑα, {μοὲγ οἱ 168 πιυϑί 
ἤανθ ῬΥΟΡΟΓΠΟΠΔΌΪΥ Ἱπογοαβοᾶ; δηᾶ {86 νδβῦ ρορυϊαίϊου τ ΒΙοΝ (τ 
᾿ανο δἰγθδαυ 866} Ῥα]θβϑέϊμο τηδϊπίαϊπϑα ἴῃ {16 ἀτλ6 οὗἉ [86 ἘΟΙΩΔ1}8 18 
ἃ Ῥγοοῦ βοίῃ οὗ ἰδ6 8120 δῃᾷὰ Ὡυθροῦ οὗὨ {πον οἱο8. Τηο ρῥγϊποὶραὶ 
βίγεηρί οὗὨ [86 οἰἐ168 ἴῃ Ῥα]οϑεπα οομβιβίθα ἴῃ {Πρὶν βἰ αδΈο : ἀπ 
ΘΓ [ῸΓ {Π6 πιοϑὲ ραγύ ογϑοίθα οἢ σηουηΐϑῖηβ ΟΥἩ ΟἾ ΠΟΥ δια θη 68 ΜὮΪΟ 
ΘΓ ΟἸΗΠοΙ]ς οὗἁἨ δοοθββ; δηᾶ [86 στϑαϊκαδὶ ρίδοθθ υγϑγο βίγηριμοπηοά 
Ὀγ [ογ ῆοδύϊομβ 8η6 τγ8}18 οὗ Ὄχγδου Ἰ ΠΆΥῪ ΠῚ ΟἸΚΠ 688. 

ΤΠ6 5ΤΕΕΒΕΤΒ ἴῃ {πῸ Αβἰδξο οἱ68 4ο ποῖ δχοββὰ ἔγτοτα ἔτγο [0 [Ὁ 
οὐ 15 ἴῃ Ὀγθδαίῃ, ᾿π ογᾶον ἐμαὺ {Π6 τὰ γ8 οὗὨ [86 βὰπ τηδυ 6 Κορὶ οἱ; 
Ὀαυΐ 11 18 αν! ἀοηὺ (Παὲ {Π6Υ ταυδὲ ἤδνθ ἔοι τ Ὀ6ΘῺ τ ]ά6γ, τοπὶ (16 
ἴδοί ὑπαῦ σαγτίαροβ οτα ἀσίνθη {πγουρῇ {μθη, ἩΒΙΟΙ Δ.ΓΘ ΠΟῪ ὙΘΙΥ͂ 
βίου, 1 δνϑσ, ἴο 6 βθθὴ ἴῃ ἐπ6 Εδδί. ὙΠὸ Βουβοβ, Πού Όσ, ΓΆΓΟΙΪΥ͂ 
βίαπα ἰορούμοσ, δπὰ τηοϑῦ οὗ {π6πὶ αν βρβδοϊουβ ραγάθῃβ δῃποχϑὰ ἴῸ 
{μθ. [πὲ 18 ποῖ ἰο Ὁ6 ΒΌΡΡΟΒΘΟα {μαῦ {1|6 Δἰπηοϑί ᾿πογθα!]9 ἐγϑοὶ οὗ 
Ἰλπά, σοῦ ΝΙΏΘΥΘΙΝ πᾶ ΒΑΡΎ ]ΟΙ ἀγα βαϊὰ ἰο πᾶνα οονοσοᾶ, οουἹά 
αν Ὀθθῃ ἢ]].δ πὴ Πουβαθβ οἰοβαὶυ βίδπαϊηρ ἰοροίμαν : δποίοπί 
τ ύοτβ, Πα 664,, ΘΒ. (μαὺ Δἰπηοϑὺ ἃ ἰμϊγὰ ραγί οὗ 15 Όγ]οπ τγα8 οὐ" 
ουΡΙΘα ὈΥ 6148 δΔῃηᾶ ρσαγάβῃβ. 

Ιχὰ {16 ΡΥ αρ68 οὗ {π6 ψου]ᾶ π6 ΜΑΒΚΕΤΒ ποτὰ Β6]4 δὖ ΟΥ̓ ΠΟΙ 
{Π6 Οὐαΐοβ οὗ {πΠ6 ΟἸ 168 (ν μϊοῖ, τ μανθ δἰγοδν βθϑη, σογο 186 
βοδίβ οὔ }..8[106), σῬΘΠΘΓΑΙΥ τὰ πὶ ἐΔ6. τν 8118, ὑπουρ ἢ βοταοίϊπιθβ 1 }- 

οουΐ βοβ. Ηδγο οομαπηοαϊθ8β 6γ6 Θχροβθα ἰο βαῖβ, οἰΐπον ἴῃ [86 
ΟΡΘῺ ΑΓ ΟΥ̓ ἰεπίθ (2 Κίηρβ νἱ]. 18; 2 ΟἌτοῃ. συ]. 9. ; 00 ΧΧΙΧ, 
7.}): Ὀυῦ ἰπ {86 ἄπια οὗ ΟΜ γῖβί, 88. τ ἰϑθᾶσῃ ἔτομι Ψοβοραβ, {86 
ΑΔΓ ΚΟΙΒ ΘΓ ΘΠΟΙΟΒΟα ἴῃ [88 ΒδπῈ6 ΤΏΔΏΠΟΙ 88 {μ6 πηοάθυτι βϑβίογῃ 
βάΖϑυθ, ὙΒΙΘΝ ἀΓο βμυΐ δὲ πἰραΐ, δηᾷ τΒογο (86 ἐγϑάθυβ᾽ Βῃορϑ ἃχ6 ἀ18- 

᾿ 5 φ . ,5 ᾿ Ἐκοκ τ ρθόνερνο, Ασοβθοὶ, ΒΙ]. 8. 40. Οαἰπιοι᾿Β Τ᾿ οἰ οΏΑΣΥ, τοοο 1᾿Απαρδ. 
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Ροβοᾶ ἴῃ τΟΥΒ ΟΥ δίγθϑίβ ; 8η4 (ἴῃ ἰδγρδ ἰουγῃβ) (μ6 ἄθα]6γβ 'ῃ ραγου αγ 
σοι οὐ 168 ἀγα σομῆησρά ἴο Ραγου] ΑΓ βίγθοίβ. 

Τῆς ΟΑΤΕΒ οὗ τΠ6 ΟἸ(168, ἀῃα (η6 νδοδηΐ θ]Δο 08 παχὺ δα]δοθηΐ ἴὸ 
{Π61ὰ, τιυβῦ αν Ῥθδθπ οὐ σομῃβίθγαῦ]θ 51Ζ6; Ὁ 6 γοϑδα ἰμαῦὺ ΑμδῸ 
Ἰηρσ οὗἨ 18γ86] δββοι}]θα ἔουν πυπάγοα ἔ,1536 ργορμθίβ Ὀθίογθ μΙπηβοὶ ἢ 
δ  ομοβμδρμαὶ Κιηρ οὗ Φυάδι, ἴῃ ἴμ6 αδία οἵ ϑιαπιαγῖδ. (1 Κιηρϑ 
χχιϊ. 10.) ἃ Ῥεβιάββ [μ686 ρσορμοίβ, 76 ΓΔΔῪ ΤΟΔ ΠΥ οΟποΙαάα ὑπδῦ 
Θϑοἢ οὗ ἰδ686 τλομαγοῦβ μ8α4 πυιηθσοὺβ δἰ θπάδηΐβ ἴῃ δι ηρ. ΟΥΟΓ 
οΥ ὮΥ {Π8 βἰ46 οὐ πιϑῃγ ραΐθβ μοῦ ἡγο γα ἴονγοσβ, ἴθ ΜΓ] οἢ σγαίοπηηθη 
6 γ βίδ οηθᾶ ἴο οὔβοσυθ τ μδὲ τγ88 μοϊῃρ' οἢ δὖ ἃ ἀϊἰβίδποο. (2 ϑϑιη 
ΧΥΙ, 24, 88.)} 

ΟΗΑΡ. 1|. 

ΟΝ ΤῊΒΞ ὉΒΕΙΒ ΟΡ ΤΗΒ Ε 8.3 

Ι. Ιν [86 οαυΐγ αρθ8, {π6 ἄγϑββ οὐ τωδηκὶ πᾶ τγ88 ὙὉΓῪ δἰ πυρί. δ ἸκῖηΒ 
ΟΥ̓ Δηϊπια}8 ἔχη βηθα {π6 Πγβὺ τηδίογα]β (τη. 111. 21.; ἩΦ. ΧΙ, 87.)5, 
ὙΈΙΟΝ, 88 ἸΏΘ ἢ ̓ΠΟΥΘΑΒΟα 10 ΠΌΣΤΩΡΕΥΒ δπα οἷν] ]βαύοη, τ γ6 Ἔχοπδηροα 
ῸΣ ποτα ΘΟΒΕΪΥ ἀγίϊοθβ, τηδαθ οὗἨ γγχοὺ] δηα ἢαχ, οὐ ψῇῖοῃ {Π6Υ τδπὰ- 
ἰλοϊυγοα ἡοΟ]]6ῃ δηά ᾿ἰπθη σαττηθηΐβ ([μ6 0. ΧΊ}}, 47.; Ῥτον. χχχὶ. 13.)); 
Δίου χαγά8 πο ᾿ΐηθα, δηᾷ β11Κ, ἀγορά ψ1} ΡΌΓΡΙΟ, βοδυὶοὺ, ἃπμα ΟΥ̓ ΠΊΒΟΠ, 
Ὀδοϑηηθ [86 δ] Δρρᾶγεὶ οὗἩ {π6 τῆοσὸ ορυ]εηῦ. (2 ὅδῃ. 1. 24.; Ῥσονυ. 
χχχὶ. 22. ; [6 χυ]. 19.) [ἢ [Π6 ΤΔΟΤῈ ΘΑΓῪ 8668, ζΑγτα ἢ 8 Οὗ νΑΥΊΟΙΙΒ 
οοΟἰουγθ 6Ί6 ἴῃ ρτγοαὺ δδίθθιῃ : ΒΌΘΝ Ὑγἃ8 ἐΟ86 0} 8 τοῦθ, οὗ σῇ] ἢ Ὠ18 
ΘΗΥΟυΒ Ὀγοίμγθῃ βυρροϑα πἰπι, ἤθη {Π6ΥῪ τοβοϊνοα ο 86]] μῖπ.6 ((ἀβη. 
ΧχχΥυ. 23.) ΒΟ 68 οὗ ναγίουβ οο] ΒΒ  γῈ ΠΙ ΚΟΥ 186 ἀρρτοργιαίθα ἴοὸ 
ὑμ6 νἱγρίη ἀαυρμίοτβ οὐ Κίηρβ (2 ϑ'δῃ). χΧἹ]. 18., ὙΠῸ 4180 σχόσα στἹ ἢ] 
δια τοϊἀογρά νοϑίβ. (ΒΒ). χὶν. 13, 14.) Τὸ Ἀρρϑϑγβ {δαὶ {86 { ἐεἰε 
δ,ϑυτηθηίβ ὙἼΘΥΘ ΟΤΉ τί Ἰοηρ; [ῸΓ 10 18 τη ΠΟΠποα 88 8 ἄρρτανα- 
τοι οὗ (86 αἴἴγοπὶ ἀοπα ἴο 1θανιβ δια ρββδουβ ὈΥ ἴπ6 Κιηρ οἵ Ατὰ- 
ποι, {μα Πα ουὐ ο΄ {Π61Ὶ ραχτηθηίβ ἐπ ἐλ πιίάαίο ευθη ἐο ἐλοῖν διιέζοοῖ8. 
(2 ὅδ. χ. 4.) 
ΤΏ ἄγαϑβ8 οὗ {86 6718, ἴῃ {Π6 ΟΓΟΙΏΔΤΥ͂ ΤΠ οὗ 116, νἃ8 δἰ πιρ]θ 

Θηα ΠραΥΪγ' πη! όσα. Φ008η (6 Βαερεϊϑὺ λαά λὲς ταϊπιεπέ 0} σαπιοῖ8᾽ ᾿αΐγ 
(Μαῖα. κι]. 4.)...--- πού οὗ [1π6 πο Ὠαὶν οὗὨ ὑμαὺ δῃϊτηαὶ τ βοὴ 18 στουρῦ 

Δ Βγυπίηρ, Απεῖαᾳ Ἡοῦγτ. ΡΡ. 379---281. Οδϊπιοῖ, Τλβδουιδιϊοα, ἕοτα, ἱ, Ρῃ. 318---8] ὅ-. 
ψδδη οἱ Αοκοστήδηη, Ατοθθοὶ. ΒΙΌ], α 41. Ῥάζγοδιι, πὶ. Ηθῦτ. ὑΡ. 867.---871. 

3 ΤῊΘ ὑσποῖραὶ δυιϊβογίεἶοβ ἴῸΓ τ} 8 ΟΠΑρΙοΓ δὰ ΟΔΙ πλοιβ 1) ββοσιδιίο δὺς 165 ΗδΌΪ 8 
ἀ68 ἨΈ γϑαχ, 1)1ββοσί. ἴοπι. ἰ. ὑῃ. 387---371.; δηὰ Ῥαγοδα, Αμῆσαϊ 88 Ἠοθγαίοα, ρΡρΡ. 87] --- 
888. 

5 Μτι. δ ὙΊ βου τοὶ τ ϑοπο ΑΥαῦΒ, τοί ἀἰηρ ὭΘΑΡ ἴδ6 (80-64164) γ᾽ Πρ οἵ 
εοτγοιίδη, 80 ἡγογα οἰοῖμοιὶ ἴῃ δῆξερ δηἃ σοαέ εἰϊπϑ, Ορϑιὶ δὲ 1029 Ὥθοκ, Τγανοὶδ πη (6 
ΗοΙγ 1,Δηά, ὅκα. νο]. ἱ. Ρ. 189. 84 οἀϊτίοῃ. 

4.Α ρ]οβδίηρ {ΠΠπϑιτατίοη οὗὁὨ Φοβθρὴ Β “ οοδὺ οὗἩ ΤΩΔΏΥ ΠΟΪΟΌΓΒ ᾽ 18 [ΙΓ 8ῃ6ἃ ἴῃ {πὸ Ηραγοβ 
οηρτανθῃ οἡ [Π6 ἰοιηῦ οὗ ΡΙΠταὶ, δὲ Βθηὶ Ηδββδῃ, 'π ΜΙάά]6 Ἐσγρῖ, ἀπ δβρθοὶϑ!!γ ὉΥ ἢ 
ΒΡΡΑΤΕΙ οἵὁἩ τ06 Κίην οὗἨ [86 Φιθυβίῖε8. Οπθαγη 8: Αποίοην Εργρῖ, ΡΡ. 37---43, Α οὐδὲ οἔὗ 
ΤΩΔΗΥ͂ ΘΟΪΟΠΓΒ 18 88 τα ἢ οβίθοπιθα ἴῃ ΒΟ Ῥασίβ οὔ Ῥα]οδιίηρ δὲ {Π|8 ἀΑΥ͂ 88 1ξ νγυ88 ἴῃ (ἢ 
ἐἰπιο οἵὁ Φεαοοῦ, ἀπ οὗ ϑ΄ἴβεσα. ΒιυοκιηρίδπιΒ ΤΎΑΥΘ]8 διμοηρ [6 ΑΥΔῸ Ὑτθοβ, Ρ. δὶ 
ἘΛΘΥΒΟΙ Β [000 γ8 ἴγοί τ[Π6 ὔροδβη, νο]. ἰϊ. ἢ. 81. 

δ φάδη οἱ Αοκογτήδπη, 88 118, 119. 
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Ἰπίο ραηιϊοίβ, (πῃ ἱπαϊίαιίοη οὐ σβιοῖ, Ὁπουρὴ τηδάθ οὗὁἨ ποοΐ, 18 186 
ἘΡ] 88 σαμη]δῖ,}) αΐ οὗ ἴΠ6 Ἰοπσ' δηα Βα ΟῪ ΠδΙ οὗἉ οδπιθὶβ, ψΠϊοῖ ἴῃ 
[6 Επαϑύ 18 τιδηπυίδοίυγοα 1ηΐο ἃ ΘΟΑγ86 βίι  Π|Κ6 ὑἐπδῦ Δ ΠΟΙ ΘΉΠῪ πΟΤῚ 
ὈΥ πο ΚΒ δηα δῃοδμογθίβ. 

10 16 δνυνιάθηΐ, ἔγοτα {π6 Ῥγοι 1 ]0} ἀραϊηβῦ ομδηρίηρ [Π6 ἀγ688868 οὗ 
πα ἔνγο Βαχοϑϑβ, μαὺ 1ᾷ {π6 ἰπηθ οὗὨἨ Μίοβοβ ἴθ νναϑ 8 ἀἸΠἴδογοηοα ὃ6- 
ἔσθοη {86 ρσαγπηθηΐβ ΟΤΏ ΓΟΒΡΘΟΙνΟΙΥ ὈΥ̓͂ 6 ἢ δηα σοπηθῃ ; Ὀυΐ ἴῃ 
νυ μδὺ {Παὺ ἀξ ἴογθηοα σοηβιβίθα 10 18 ΠΟῪ ᾿ὨΡρΟΒΒ10]6 ἴο ἀοίθγιηΐηθ. Τῇ 
(Βῃΐοπ, ἴοο, οὗἁὨ {Π6ῚΥ ΔΡΡαγθὶ ἀοδβ ποῦ ἄρρθαγ ἴο ανϑ δοῃπεπιιθα 4] ΥᾺΥ8 
{Π|6 ΒΆ1Ω6 ;- ἴον, Ὀοίογο (86 ἄγβῦ βυ ρνοσβίοη οὗ {Π6 «615. ΤΩΟΠΆΓΟΠΥ ὈΥ͂ 
ΝΟ ἀμΘΖΖαρ, {μ6γ6 ῸΓΘ Βοὴθ Ψ{ὸ ΟΠ σῃίοα ἰο ΘΓ ϑίγαησε 
({μαῦ 15, Τογαῖση) ἀρρᾶγθὶ. [ἢ δυθσΥ ἅρ8, βου ῦ, ἔμ 6 γ6 Τ6ΓΕ οαγίδιη 
δλτταΘηΐβ (48 ΤΠ6Γ6 8.1}}} ἃσὸ ἴῃ [Π6 15850) τ ΒΙΟὮ γο το Θοτωγοῃ ἴο Ὀοία 
Β6Χ68, ἱπουρἢ [Π6]Υ Βπαρα νγὰβ βοπηθναῦ αἸγηΐ. 

11. ΤῈ βιιαρίοδί ἀπα τηοϑὺ δηοιοηῦ τγὰ8 {π6 ΤΌΝΙΟ, ΟΥ̓ ἸΠΠΘΓ ραΓ- 
ταθηΐ, ΜΒ Οἢ τγᾶ8 Όση ποχὺ {π6 θοαν. Αὐ ἢγδί, 1Ὁ βθϑιηβ ἴο ἢδυα Ὀ6θῃ 
ϑ ἰαγρα ᾿πθὴ οἱοίῃ, σοῦ Βυηρ ἄοτα ἰοὸ {π6 Κηθοβ, θυὺ ΒΊΟΝ 88 
αὐτοσναγαβ θοιοσ δἀαρίοα ἴο {π6 ἔογια οὗ (π6 θοάγ, δῃηα γΥ88 Βοιηοπη68 
(ΓΙ Βη6α τ 8]θανθθ, Τὴ ὑμηῖοβ οὗ (ἢ6 ὑγοιθθῃ 6.6 ἰΔγροῦ ἰπδῃ 
{Ππο56 ΤΟ ΟΥ̓ θη. ΟΥ̓ ΠΔΥΪΥ ἐΠ6Υ 6 ΓΘ ΘΟΙΩΡΟΒΘΩ͂ οὗ ὕνγο Ὀγθδα 8 
οὗ οἱοίϊι βευσθα ἰορείμποῦ ; ἤδῆοο ἰῃοβθ ΒΟ τα ΤΟΥ Θ ἢ ὙΠ0]6, ΟΥ̓ 
ψπουΐ Βθαπὰ Οἢ [{π| 5169 ΟΥ̓ ΒΟΥ] 468, ΤΟΥ σΊΟΔΟΪΥ δβύθοιηθαά. δυσὶ 
νγ88 [Π6 ὑπο οΥ οοαὺ οὗ “6858 ΟἾγῖϑὺ τηθπυϊοηθα ἴῃ 908 χῖχ. 238. Α 
ΒΙ ΠῚ1]ΔΓ ἰη1ο γγ88 Τοσπ ὈΥ {86 Βὶρῇ ρῥτιεβί.3 ΤῊ]8 ρσαυτηθηὺ τγ88 λϑίοποά 
τουηᾶ [86 ἸοΙη8, ἩΨΒΘΏΘΥΘΙ ΔΟΏΥΠΥ ψγ)ὰ8 τοαυγοα, ΕΥ̓͂ ἃ ΟἸἼΚΡΙΕ. 
(2 Κίηρ ἵν. 29. ; Φόδη χχὶ. 7.; Αοίβ χιὶὶ 8.) Τὴ ῥγόρἢοίβ ἃπα βοΟσῸΓ 
οἶαββ8 οἵ ρθόρ]θ ψογα Ἰθαίογη σίγα 68 (2 Κὶησβ 1. ἃ, ; Μαῖθ, 1]. 4.}, 88 
18. 8} [186 ὁ886 ἴῃ ἐπα Εἰαϑὲ ; θαΐ {π6 σιγά] 68 οὗ [6 ορυ]θηῦ, Θβρθοί δ! 
ὑμοβο τοῦ ὈΥ ΜΟΙ θη ΟὗὨἨ Δ}, ΜΟΥ ΟΟΙΩΡΟΒΘΟα ΟΥ̓ ΤΟΥ ὈΓΘΟΙΟὺΒ 
τηλίοτια]8, ἃπὰ Ὑ6ΥΘ Ἰρογ6 ΒΚ. ΠΥ ψτουρμί. (ΕΖΟΚ. χνἹ. 10.; [88. 
11. 24.) ΤῊΘ σίγα ]68 οὐ {Ππ6 1Ἰπμα απ οὗ {μ6 Εδδί, τ. ΒΕΔ ἱΠΙΌΓΤΙΒ 
18, 8Γ6 ὉΒΌΔΙΪΥ οὗὁἩἉ τογβίθα, ὙοΥῪ ΔΥΙ]Υ σον ἰηΐο 8. γατϊ οί οἵ 
ἘρΌγοΒ, δι οἢ 88. [Π6 το σιν ]65 οὐὨ (16 νἱγίμουβ ΥἱΓρῚ 8 τηΔῪ Ὀ6 Β0}- 
Ροββά ἰο πᾶνε θβϑη. (τον. χχχὶ. 24.) ΤΉΘΥ δγθ πιδάθ ἰο ἴο] α βανεγαὶ 
{ἰπ|68 δροιῦ {86 ὈΟῪ : ομ6 δπᾶ οὗ σοῦ Ὀεΐπρ ἀουθ]οα Ῥδοῖ,, δηά 
ΒΥ Θἰοηρ ἰῃ6 οασθ8, βΒοῦνεβ ἰῇθηλ [Ὁ ἃ Ρύγβα, Ἀργο δ ΪΥ ἴο (ΠΕ 80- 
ορρίδιϊοῃ οὗ ξώνη ἴῃ {π6 δογιρίαγοβ (Μαίί. χ, 9.; Μίαγκ ν. 6. τ Π6ΓΘ 
10 18 χεπάθσγοα ἃ ρυτβ). Ὑπὸ ΤΌΣΚΒ τλλκο ἃ γί ΠῸΓ 86 οὗὨ (1686 
ΕἸ τὸ δϑ Ὀγ Πχίπρ (μογϑὶπ {ποῖς Κηϊνθβ δηᾶὰ ροηίδεᾶβ: ψ 8116 (Π6 

οϊ88, ἑ. 6. {π6 τυ ΓΙ ΓΘ 5 Δηα Βοογϑίδυθθ, Βαϑροπά 1ῃ {86 βαῖηα {Ππ|6}Γ 1ηΚ- 
ΠΟΓΠΒ ; 8 ουδίοτῃ 88 ο]ἃ 88 1π6 ργορμοὶ Εζοκὶθ), τνῖο τωϑη!ο088 (ἸΣ. 2.) 
α »έγδοπ οἰοίδεά ἴῃ τιολίέε ἰΐποπ, τοὐζι απ ἱπλδόγη προη ἢϊδ ἰοΐπ 8. 

111. Ονοῦ ἴπ6 ὕμηϊο τγ88 ΤΟΥΤῚ ἃ ἰδῦρογ νϑϑί, οὐ ΠΡΡΕΒ ΟΑΈΜΕΝΤΈ. 
10 8 ἃ ρΐἶβθοβ οὗ οἷοίδβ. ὨΘΑΥΥ βαυδγο, 6 (86 Ὦγκα8 οὐ ὈΪδηκοῖδ 
πνοῇ ΟΥ̓ [86 ΒΑΓΡΑΓΥ ΜΟΙΏ6Π, δρουΐ βὶχ γαγὰβ Ἰοηρ, ἀπ ἢνθ ΟἹ δὶχ 

δ Οη ἐδΐ8 διδήοοξ βοὸ Οδριαίπ ΤὰρητΒ Τταυοὶδ ἰῃ Ἐργρὶ, δα. Ρ. 1835. δηὰ Μτ. Μογίε δ 
ϑοοοπὰ Φουσγηοῦ ἰῃ Ῥογεία, ρ. 44. Οιαγάϊῃ δββυσοϑ ἀρ Πεὶ 186 τηοάοτῃ ΤΠ συ δε8 Ῥοαΐ 
ἘΡΤΒΟΙΗ ΟΥ̓ σοδσθο οϑιη6]8᾽ Πδὶγ, δῃ ἃ δἷδὸ στοαὶ Ἰϑδίέβογη κίγαϊοθ, Ηδιτοοσβ Οδδ. τοὶ. 1, 
Ρ. 487. 

5. Φοδερῆυβ, Αὔς. συά, 110. 11]. ς. 7. 8 4. 
5. ΒΒ 8 ΤΊαυο]8, τοὶ. ἱ, ΡΡ. 409, 410. 8γο, οὐἀϊε, 
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[οὶ Ὀτοδᾶ, Τἢδ το σουηοῦβ, ἩΒΙΟΝ ποτα {πτόντῃ ΟΥ̓ΘΡ {π6 Βῃου 678, 
Ὑ͵6 ΟΔ]16ὦ 186 εἀϊγές, ύθγα ]γ, ἐδ τοῖπφα οὗ [Π6 σαγτηθπΐ. (1 δια. 
χνυ. 11., χχῖν. 4, ὅ. 11. ; Ηδρ. 11. 12. ; Ζβοῆ. ν᾽]. 28.) ΤὨ8 σαυτηθηΐ 
ΒΕΡΨΘΒ ἴΠ6 ΕΔΡΥ]0Β ΟΥ̓ ΑΥΔῸΒ [ῸΓ 8 οοιηρίθίθ ἄγθββ ἴῃ [Π8 (ΔΥ; δηάᾶ 
88 ΠΟΥ͂ Βῖθδορ τῇ {Π6ὶν ταϊπιθπῦ (848 [86 βγδϑὶ 68 ἀϊα οἵ οἹα, 1) 6υῖ. 
χχῖν. 13.) 1 ᾿ΠΚΟυΤΊ8Β6 Βοσνθ8 (ἤθη Ὁ {ποῦ Ὀ6α δῃᾶ οογϑυῖηρς ἴῃ {Π6 
πῖρμῦ. “1 18 ἃ Ϊοοβθ, θυὺ ἰγου]θβοσιθ Κἰπα οὗ ραττηοηΐ, θοιηρ ἔγο- 
αυθπῦΥ ἀϊβοοποοτίθα απα [Ἀ]]ΠἸὴρ ἴο (π6 στουπά, 80 {πα {16 ῬΌΓΒΟΠ 
ὙΠῸ ὝΘΑΓΒ 1ῦ 18 ΘΥΘΣΥ τηοτηοηΐ ΟὈ]σοα ἴο ὑποῖς 1 ὉρΡ, ἀπά [0]4 10 Δμ6 
διου μα 818 ρθοᾶγ. ΤῊ]8 βῆονβ {Π6 ργοαῦ 186 οὗ ἃ ρἰγα]6 ὙΒΠΘΏΘΥΟΥ ΠΟῪ 
ΔΓΘ ΘηΡΑρΡΘα [ἢ ΔΗΥ͂ 8Ογ6 ΘΙΩΡΙ ογμηθηΐ, δηα {86 ἴογοα οὗ {π6 Θουιρίαγθ 
Ἰη]υποίίοη Δ]]υἀτηρ ἴο 1ὑ, οὗ λαυΐπο οἱ ἰοΐπϑ σίγάοά ', Ἰῃ ΟΥά ον ἴο βεῖ 
δρουΐ 1. ὙὍδ τροίμοά οὗὨ ψϑαγίηρ {πΠ686 ρβϑγιηθηΐθ, ἩΠῈ [Π6 186 ἰὸ 
ὙγΒΙΟὮ (ΒΟΥ ὅτ δὖ οἶμβοσ ὕπηθϑ ρΐ, 1π ΒΟΥΥΙΩρ [ῸΓ ΟΟν Υ 48. ἴο {Π6ῚΓΣ 
"668, ἰοδβ 8 ἴο ἰηΐδν ὑπαὶ {π6 ἤπογ βοτύ οὗ ἤθι (δυο 88 ἃγα ΌΤῃ 
ὈΥ {π6 ᾿Δ1168 δηα ΟΥ̓ ΡΕΥΒΟΙΒ οὗ ἀἸδι!ποίϊ0η), ατὸ {6 ρμορίμδ οὗ [68 
δηοϊθηΐβ. Βα ΓΒ γ 61], τυ ΠΙΟἢ Π6]4 Β1Χ τηθαβαγϑβ οὗ ὑαυου (ΒΓ 111. 18.) 
τοϊσὺ ΡῈ οὗ {16 πὸ ἐβδῃϊοη, δά βᾶνα βογνϑα Ἂχ γϑυσαϊ ΠΑΥ]Ὺ ἔν [86 
ΒΔΠΠ6 1186; 88 ΘΓ 8180 ἴΠ6 οἷοί 68 (τὰ ἱμάτια, ἴῃ6 ὍΡΡΕΙ ρσϑττησηί8) οὗ 
{π6 1βγδο το (Εἰχοά. ΣΙ. 84.), ἴῃ Ἡ ΒΙΟᾺ {Π6Ὺ ΓΟ] 64 ἀρ {Π61γ Ἰτποδαϊηρ- 
ἰγουρὮβ; 88 ἴπ6 Μοοῦβ, Αὐδῦβ, δῃᾷ δου ]θβ Ἃο, ἰο {18 ἄγ, [ϊηρΒ οὗ 
106 {κ Ὀυγάδῃ δηα ἱπουιγϑποθ ἴῃ ὑποῖὶῦ Ὦνκοθ. [ηβίοδα οὗ {86 
,έδια ἰμαῦ γγὰβ υδβοὰ ὃν {86 Βοιβδῃβ, {6 Αὐδθβ 7οΐη ἰορϑίμοῦ τὰ 
{Πγοδα ογ ἃ ψοοάθῃ θοάκιη (η6 ὕνχῸὸ ἘΡΡΟΣ ΘΟΥΠΘΙΒ οὗ {818 σατιηθηῦ: 
Δηα Αἰῦοσ μβαυϊηρ ο]δορα {ποτὰ βτδί οὐθσ ομθ οὗὨ ὑπεὶν βῃουϊάογβ, ἱΠ6Ὺ 
1Ππ6η [Ὁ] {π6 ταϑῦ οὗ 1Ὁ δἀδουΐ {μοὶ Ὀοᾶϊθβ. Ὑμ6 ουΐοῦ [0] βεσνϑβ 
{Ποῖ γα ΠΥ ἱπβίοδα οὗ δὴ ϑρσοῃ, ὙΒαγθῖη {ΠΕΥ ΟΔΥΤῪ ΠΟΙ, 
Ιδανββ, ΘΟΥ, ὅζο.,) 8Π4 ΤΩΔΥῪ 1]Πυδίταῦα ΒΕΥΘΓΆΪΙ 81] 81 008 τηδαθ ἰμογεῖο 
ἴῃ ΘοΙρίυΓα; 88 ραιποσίπρ {π6 10 [Ὁ]} οὗ ψ]]ὰ ρουγαβ (2 Κίηρβ ἴν. 
39.), τοῃάοσὶπρ βουθηοϊα, σίσυίησ φορά πιδαδιγο ἵπίο ἐΐ δοϑοπι (Ῥ 84]. 
σχχῖχ. 7.; τς γἹ. 38.), ἀπά ελακλίπφ ἐλ ἰαρ." (Νεῆ. ν. 18.}3 ΤΆ νγὰβ 
{1688 ἱμάτια, ΟΥ ἈρροΙ ραττηοηΐβ, ὙΠ] Οἢ {86 {6 ἰδ ρορυ]δοθ βίγουθα 
ἴῃ {Π6 τοδά ἀυγίηρ ΟΠ συ Β Ἱυτρῃδηΐ ργορτθδϑ 10 « Θγιιβα]θπλ, (Μδΐί. 
Χχὶ. 8.) Α Ῥούβοῃ ἀϊνεβίοα οὗἁ {18 ρσαγπιθηΐ, ΘΟΠΟΥΙΩΔΌΪΥ (0 [6 
ἩΕΌΥΟΥ ΙἸάϊοπη, 18 βαϊὰ ἰοὸ ὃ6 παλεά. (2 ὅδμῃι. νἱ. 20.; Φοἢη χχὶ. 7.) 
ΒΥ {6 Μοβαδαῖς οοπβεϊι θη, ἴῃ Νυμπῦ. χν. 37---40., [Π6 ἸΕγδα 168 
Ὑ6ΤΘ ΘΠ)ΟΪπ6α (0 ρΡΐ ΕΠ ΠρΡ6Β οα {π6 ὈογάογΒ οὗ [Π6]Γ ὌΡΡΟΥ σαγτηθηΐθ, 
{μαὺ {Π6Υ τηϊριὶ χεπιοπιδοῦ αἰΐ {16 σοπιπιαπαάπιοπέβ 0} ἐδ ,,ογὰ ἰο ἀο ἐλόηι. 
Α βιταῖδῦ ὀχβογίδοῃ 18 τοοογαθα ἴῃ 1) οαΐ, Υἱ. 8. δοιηραγοα ὙΠῈ 
Ἐχοά. χι. 16. Βιυῦ ἰπ βυσοθραϊηρ ρθῶ, {Π686 1} ΠΟ 0.8 ἡ γα δρυβοα 
ἴο0 ΒΌΡροΥ Βα ου8 ΡΌΓΡΟΒΘΘ; δπα διμοηρ ἰἢ6 μαῦρα δι] ερϑᾶ δραϊμβὺ 
(86 ῬΑτίβθοβ ὈΥ «6608 ΟἸγιβύ, 18 {πδὺ οὗὨἨ Θη]αγριησ {μοῖς ῬΗΥΤ,ΑΟ- 
ΤΕΒΙΕΒ, δπα (ἢ6 ἔτηραβ οὗἉ {Π6}} ρσαιτηθηίβ (δαί. χχ!. ὅ.), 88 1η41- 
οδπρ; {Π6Ὶ} ῬγΘΘὨΒΙΟἢΒ ο ἃ ΙΟΓ6 βίυαϊοιιβ πὰ ρογίδοῦ οὔβογνϑηοα οὗ 
186 αν. ὙΠαβο ρὨυ]δοίουῖαβ οοπβίβίθα οὐ [Ὁ βίγ}ρ8 οὐ 80γ0}}8 οὗ 

1 1π Ἱπάᾶϊὰ, “ ΠῸΠ ῬΘΟΡΙῈ ἴα ἃ ἸΟΠΓΙΘΥ͂, [ΠΟῪ ἈΪΤΆΥΒ Πᾶνα {ΠΕΡ Ἰοΐῃ8 Μὸ}} ρίγαοα, δα 
{ΠΕΥ Ὀοϊΐανο τμαῖ ἸΠΟΥ σὴ γΑ]Κκ τπαυοἢ (Ἀδίοσ, ἀπά ἴο ἃ στϑαῖοι ἀἰδίμῃοθ... .. ὙΥΏΘη τη η 
Δ΄Ὸ δθουῦϊ [0 ΘῃῖοΣ ἰηΐο ἂπ δγάϊουβ αηἀογίκίηρ, Ὀγβίδη οῦβ Ἔν, ὁ ΤΊε ψοὰν ἰοϊῃ5 τοῦἱῖ 
μρ.᾽ " (0κὸ χίϊ. 835.; Εγ]!. νἱ. 4.; 1 Ῥοῖ, 1. 18.) Το οσῖβ᾽ 8 ΟὐοπίΆ) 1ΠΠϑἰταιοηδ, Ρ. 72. 

3 Βμδνν᾿ Β ΤΥΔΥΟΪ8, γο]. ἱ. ρΡ. 404--- 4060. 
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ῬδΙΟΒπχοαῦ, ΟΥ̓ῚΠ6 ἀγοθββϑα βιῖη οὐἁ βοῖθ οἰθβῃ δῃΐπηαὶ, ᾿πβουθοά ἢ 
ἴΟΌΣ ῬΔΓΆΡΤΑΡὮΒ οὗ {16 Ἰᾶνν, ἰάθη ἔγοιῃ Εχοά, χιὶ. 1--- 10. ἀπά ΣΙ, 
11-- 16.; ουΐ. νἱ. 4---9, δηά ΧΙ. 18---21. 411 Ἰποίαδιγα; ὙΒΙΟἢ [86 
ῬΡΒΆΓΊβθοβ, ἱπίογργοίηρ ΠΠΡΘΥΆΠῪ (48 ἄο {π6 τποάσσῃ ταὈ 18) οαΐ, 
ΥἹ. 8. δια οὐ Υ ΒΙ ΠΑ ραββαρθβ, (16ἀ ἴο {86 γοπίβ οὗἉ {ΠΘῚΣ ΘΔ 08 δπὰ 
οἷν {Π6ῚΓ ΔΥτΏ8Β, ἃ πα 4180 1ηβοῦ 6 α οἡ ἐποὶν ἀοοΥ-ροϑίβ.Ό ὙΠ656 φῇ γἶδο- 
τουῖθβ 6 Γ6 ταραγοθα 88 ϑῃγυ]οβ, οὐ αἱ Ἰϑαβί, 45 δ σδοϊουβ 1 ΚΘΟρΙηρ᾽ 
ΟΠ 6ν}] βρισιῖβ, ὙΠΘησ6 {ποῦ ασθοκ ἤᾶπιο Φυλακτήρια, ἴτοτα φυλάττω, 
ἴο συδιὰ ΟΥ̓ ΡΓοβοῦῦθ. Τῃδ ῥγδοίϊοθ οὐὨ ᾿ηϑουιδῖηρ, Ῥδββᾶρϑθ οὐ ἰδὸ 

, Κογδῃ ὕροπ ἴδ ἀοοτ-ροϑίβ οὗ {ποὶν Ἠοιι868 18 βαϊὰ ἴο Ὀ6 8[}}} σοῃ παρὰ 
Ὀγ 106 Μοβμαδμηιηθαδῃβ ἴῃ πα δηᾶ ϑγγῖα ὙΠΟ κράσπεδον, ἢδηι ΟΥ 
δογογν οἵ ΟἸγβυ βΒ σαγιαθηΐ, οαὐ οὗἨ ὑΠ1οἢ ἃ ΠΘΑ]ρ ΡΟΥΤΕΣ ᾿ἰδββθα ἴῸ 
{16 ἀἰϊδοαβοὰ ψῆοὸ ἰουοσμοᾶ ὑ (λει, ἴχ. 20., χῖν. 86. ; Ματκ νἱἹ. δ6.; 
Τ ΚΟ νὴ. 44.), γὰβ 186 ἔγηρο τ ΒΟ ΒΘ "πΟγ, ἰπ ΟὈΘάΙΘΏ66 ο (86 
Ἶαν. 

ΤῊο Χλαμύς, ΟΠ] ΆΤΑΥ8, ΟΥ̓ Βοαυ]οῦ τοῦα ἢ τυ Β1Οἢ ΟἿΓ ΘΔ ΙΟΌΓ γγ788 
ΔΥΤΑΥΘα ἴῃ τηοοῖὶς τηϑ]οϑυ (Μαΐξ, χχνὶϊ. 28. 31.), γγᾶβ ἃ βοδυϊθί τοῦθ 
ὙΥΟΓΏ ΒΟΙΏΘΙΩΘΒ ΟΥ̓ Κίηρθ, αἰ8οὸ ὈΥ͂ τα] ΠΑΓΎ ΟΠ ΟΟΙΘ, δπα Ὀγ {μα Βο- 
᾿8 ΒΟ] Δ1ΘΓΒ. ὙΠ6 Στολή νὰ8 ἃ βοντησ το ρ06 σϑδοβῖηρ ἴο {Π6 ἔδοί, 
δΔηα σογπ ὈΥ̓͂ ΡΟΙΒΟΙΒ οὗ αἰδβιϊποοπ. (Μαγὶς χὶϊ. 38., χνϊ. ὅ. ; 1.Κὸ 
τν. 22., χχ. 46.; ον. τἱ. 11., νἱ. 9. 18,14.) Το Σινδών νγὰ8 ἃ 
᾿ΙΠΘ ΠῚ ὌΡΡΘΙ ραγτηθηῦ, οσ ὈΥ {πο ΟΥἱδηὐδ]8 ἴῃ Βσηση ΘΓ πα ὈΥ πιρδί, 
ἰηϑίοδα οὗ [86 πϑυ8] Ἵμάτιον. ὙΡΩΣ χῖν. 61, 62.) Τὶ νγὰβ 4180 866 88 
8. ΘΗΥΘΙΟΡΘ ἴον ἀοαά Ὀοάϊο5, (Μίαϊι, χχν!. ὅ9.; Ματκ χυ. 46.; 1Κθ 
ΧΧΙΣ, δ8.) Τὴ Φαιλόνηϑ 3, ΟΥ οἷοδκ (2 ΤΊμι. ἴν. 13.), σγαϑ ὑΠ6 ΒδΠη6 88 
{π6 ροπμῖα οἵ (86 Ἐβοτηδη5, ν1Ζ. ἃ. ὑγαυϑι!πρ' οἷοαὶς ἢ ἃ ποοά ἴο ῥγὸ- 
θοῦ [86 ὙΤΘΑΓῸΓ ἀραϊηδῦ [πΠ6 τοαίμογ. ἢ ΤῊ Σουδάριον, οΥ παπᾶ ]κοτοβίεξ, 
ΘΟΥΡΘΒροπ θα ο με Καψιδρώτιον οἔ [με ατεεῖκβ, δπα [86 δμααγέμπι οὗ 
{Π6 ΒοΙΏ8ΔΏΒ, ἔγομλ βοτὰ 1ὖ ραββοᾶ ἰοὸ {μ6 ΟΠ] ἀθδὴθ δα ϑυτίδηδ 
ἢ στοδίον ἰδυλιθ οὗ βἰρηιβοδίίοη, ἀπά τ) υβοὰ ἴο ἀδποῖθ 8 
᾿ἴπθῃ οἷοί. (ΦόΒη χὶ. 44., χχ. 7.; Αοίβ χῖχ. 12.) Τμὸ Σεμικίνθιον 
(ϑθσαϊο που ΓῺ), ΟΥ̓ ΔΡΤΌΤ,, ρα8864 4180 ἔγοτη {μ6 ἘΟΙΏΔ}Β: Ὁ νγαῦ τηδ0 
οὗ Ἰἴπθπ, βυσγουπαθα Πα] (6 Ροὰγ (Αοίβ χῖχ. 12.), δῃᾷὰ οοσγθβροπαθά 
ἀμί ἴο {π6 Περίξζωμα οὗ ἴπ6 αοοἸκβ.. ὙΥΒΘπ νοῦ [Π6 Ἰη6 ΟΠ ΓΠΘΥ Οὔ, 
ἢ, βίδ ϊ νγ88 ἃ ὨΘΟΘΒΒΑΓΤῪ 8ΟΟΘΟΙΩρϑηϊπηθηΐ. (6η. ΧχχΙ!, 10., χχχυμ!, 18.; 
Μαιίί, χ. 10.; Μδῖκ νἱ. 8.) : 

ΙΥ. ΟτΥρίηα!γ, ταθη δα ἢ0 οἶμον ΟΟΥΒΕΙΝᾺ ἘῸΒ ΤῊΗΕΒ ΗΈΑΡ (μδῃ 
{πα τ] οἢ παίαγα 1661} ΒΌΡΡ]166, ---ἰὸ λαὶγ. Οαἰγαθί 18 οὐ ορἰ πίοῃ 
{Ππὺ {6 ΗἩ ΘΌΓΘΥΒ ΠΟΥ͂ΘΡ ὝΟΥΘ ΔΗΥ͂ ἀγθ88 Οὐ Θουδυΐηρ' ΟΠ {Π6}} Ὠ6868: 
Ἰλανα θὰ ἀγῖνθη ἔτοπι «ϑγιβαίθτα (μ6 ὑγρ68) Η64 τὰ Β8 μοδᾶ 
οονεΓρα νὴ ἢ Ὧ18 ὍρΡΡΟΣ σαττηθηῦ; δα ΑὈβαίοπὶ σου]Ἱᾶ ποῖ ἴανθ θθθῃ 
ΒΙΙΒρΘπαθα δοηρ ἐπα θουρἣΒ οὗἩ δῇ οδὶζ ὈΥ δἷβ μαῖγ, "5 Βὸ Ββδὰ σσοσῃ ἃ 

1 Ὁ δ ηοῖΒ ἈὨἰο ΟΠ ΔΓΥ, σοοὺ Ῥλυϊαοίεγίοα. ἘΟΌΐΠΒοπ᾿ 5 Οτοοκ 1,οχίοοῃ, τοοθ Φυλακτήρια, 
Ἰζεβρθοῦίπρ [86 ῬΒγ]δούοσγίοϑ οὐ [Π6 τηοάθγῃ 5678, τη ἢ σιτίου ἱπξοστηδίΐοη μ88 66 πη οο]- 
Ἰοοῖθα Ὁγ Μγ. ΑἸ]θη ἰπ εἶθ “ Μοάδσγη δυάείδη,᾽" Ρρ. 804---818., δηὰ 4δἰ8ο ὉΥ 1860 ΒοΥ. Μ. 
ΜαγρμοΟΙοα ἢ ἰπ δἷ8 “ Βαπἀαπιοηϊαὶ Ῥγίηοϊ ρίοβ οὐ Μοάδγη Φαἀαίβιη δχδαμϊηϑᾶ,᾽" ὑρΡ. 1---45. 
1ὰ το ΒΙΒΙοΙΒοοα, ϑυιβδοχίδπα ἴἤογα ἰἴ8 ἃ ἀδβογρυίοη οὗ ἴπγεθ Φουα ΡὨγδοίοτίθθ, τ μοὶ 
ὙνΟΥῸ ργοϑογνοὰ διχοηρ ἴμῃ6 ΜΒ3. ἴῃ [86 ΠΌΓΑΓΥ οὐἨ δἷβ ἰδῖθ ΟΥΑΙ Ηἰρίηθ88 (86 1.6Κα οἱ 
ϑι586Χ, ΒΙ0], ϑβδβοσ, το]. ἱ. μαζὶ ἷ, ὑΡὉ. χχχυὶ.---χχχίχ. 

3 ἨοδίηδοΠ 6 Γοχίοοη, νοςΐθαβ. 8 Αἀάπι Βοηδη Δηαιο8, Ρ. 856. 
4 ΨΑΙΡΥ ΒΒ τ. Τοδβί, οα 1ῈΚ6 χίχ, 30. δηὰ Αοἰϑ χὶσχ, 12. 
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οονογίηρ, (2 ὅδ. χνὶ. 80., χυἱ. 9.) Βυΐ πᾶν ποὺ {8656 αν θθθῃ 
ῬαΓΠΟΌΪΑΓ οαδοῦ ΠαυἹα ποπῦ υρ (86 Μουῃί οὗ ΟἹ ν68, 88 ἃ ἸὩΟΌΣΠΟΡ 
δπα 4 ἔαρτενο; δηα Δθβαίοιῃ, ἢθοιηρ πὶ Ῥαΐ]6, ταῖρῃῦ πανα Ἰοβὲ 8 
ΟΔΡ ΟΥ Ὀοπῃρί. 

Τιοὺσ ΠΑΙΡ 'ν88 ἴῃ στοαὶ δβίθοιῃ διηοηρ 86 “96.578. Το Βαὶν οὗ 
ΑΡβαοτα Ἐ Ποδὰ νγὰ8 οὗ διιοἢ ργοά᾽ ρου ἰδηρίι, ἐπα ἴῃ δἷβ δὶ σμί, τ ἤθη 
(οἰβαίδα ἴῃ Ὀαίι16, 48 ἢ6 νψ͵δϑ τ αϊηρ τὶ στοαὶ βροϑα ἀπᾶογ {π6 ἼΓΣΘΘ6Β, 
10 σδαρπί ΠΟ]α οὗὨ ὁπ6 οὗἉ {16 Ὀου 8 : 1 ΘΟμΒΘα 6506 οὗἩ ψΒΙΟἢ Β6 τγ88 
1 τοὰ οὔ Ὠ18 8464]6, δῃα ᾿ιἷ8 του]α τα πηϊηρ ἔγοτῃ θα πθαίῃ Βα, Ἰο ν Πϊπὶ 
ΕΙΒΡΟΠαΘα 1ῃ {86 δ᾽γ, ὑπδθῖα ἰοὸ οχίγιοαΐα ἢ ημι86}ἢ. (2 δια. συ! 9.) 
ΤΠ Ρἰυοκίησ ΟΥ̓ {Π6 ΠδΙΓ γγὰβ 84 στοαῦ αἰβρτδοα διηοηρ (ῃ6 «7608 ; 
απα, ἰμογοίοστο, Νοῃθηλδἢ ρα ηβῃθα 1ῃ {ἢ 18 ΤϑπηοΓ ἐμοβ 96:18 ΠῸ 
μδα θ6θὴ συ] Υ οὗἉ Ἰγτοοιϊαῦ ΠΥ Γαρθδ, 1π ΟΥ̓ΘΥ ἰὼ ραΐ ἐδοτὴ ἰο {86 
στοδίοσ. ββδίηθ. (Ν ἢ, χιι, 26.) Βδιάμοβθθ νγὰβ αἷδο σομπβίοσγρα 88 8 
ἀἴβρτδοθ. (2 ϑδιω. χῖν. 26.: 2 Κίηρβ 11. 28. ; 188. 1). 24.) Οἡ ἔδβνθ 
ΟΟΘΟΆΒΊΟΏΒ, ὑπ 6 Τογ6 ΟρυΪοηζ ρου ατηοα {Π6}Γ Πα τι ἔγαρταπί υπ- 
δαθηίβ. (Ἐ88]. χα, ὅ. ; Εἰ60]. 1χ. 8, ; Μαί, νἱ. 17., χχυΐ. 7.) Αἰμοὴρ 
1Π6 δποϊοπὺ ΕἸρΥΡΟΔηΒ 1Ὁ τγᾶϑ ΟτιβύοτμἈΥ [ῸΓ ἃ βουυδηῦ ἴο αὐϊοπᾶ δυο σΎ 
δυασδὺ 88 Βα βοαΐβα δι η861ἢ, δηα ἴο δποὶπί ἢ18 μοϑ. Απα 10 βμου]ά 
866, ἴγοιιμ (ὐδηΐ. νυ. 11., δαὶ ὈΙδοῖς δὲν 8 σοηβιοσοα τὸ 6 186 
ταοϑὺ Ὀοδα Ὁ], 

ΤΗο 96) σσοσο ὑμὶν ὈΘΑΓαΒ ὙΘΥῪ Ἰοηρ, 88 ὙῈ ΤΩΔΥ͂ 866 ἴγομι (ἢ6 
δσχϑιηρῖα οὗ {ῃ6 δια θαββουβ ποῖ Πθᾳνιὰ βοηΐ ἰο [86 Κὶηρ οὗὨ [Π6 
ΑἸηπλοηϊδ8, δηα σγἤοτα ἰπαὺ 111-αν]βοα Κῖπρ' οδυβοα ἴο Ὀ6 βμδνυϑαᾶ ὮὈΥ͂ 
ὙΑΥ οὗ αἴτοπί. (2 ὅδιωη. χ. 4.) Απά 88 {μ6 βῃμανίηρ' οὗἩ ὑβθῖὰ γγχὰ8 δὸ- 
οουπίρα ἃ στοδῦ Ἱπα!ρσηΐγ, 80 {π6 ουϊησ οΥ᾽ ΠΑ] {ποὶν θοαγᾶβ, ψ μὶ ἢ 
τηΔ66 ἴοι 8[}}} τόσα ΤἹα]Ο ]Ο 8, γγα8 ἃ στοδὺ δααϊίοι (0 {86 αϑτοπί, 
ἔῃ 8 ΘΟΌΒΙΣΥ ὙΏΘΓΘ ὈΘΑγαΒ 6 γο Π6]α 1η δυο οἢ στοαῦὺ ΠΟΥ ΠΟΙ. 

Τὼ 1μ6 Εϊαδί, δβρθοῖδ!]ν διηοηρ [86 Αταρϑ δῃα ΤΌνΚβ, ἐη6 Ὀοασγὰ ἰδ 
Θουθ ὩΟῊῪ τϑοκοηθα {π6 στοαὶ οὐμαπηθηΐ οὗ ἃ ἴδῃ, δηα 18 ποῖ 
{γϊτητηθ ἃ ΟΥ βῆδνθῃ, δχοθρὺ 1ῃ οἕβεβ οἵ οχίγοῃρβ στοῦ: (ῃ6 παπᾶ 18 
Αἰτηοδβί δοῃδίδη ΠΥ ΘΠ Ρ]ΟΥΘΑ ἴῃ βϑιμοοίίηρ [6 Ὀοαγὰ δπᾶ Κοορίηρ 1ἰ ἴῃ 
ΟΥ̓ΟΓ, δηὰ 1ὐ 16 οὔδῃ ρου πο 88 1 10 ἜΓΘ βδογοά. ΤΉυδ, γα τοδα οὗ 
{6 ἐγασταηΐῦ ΟἹ], τ ιοῖ τὰ ἀονη ἔτομλ Αδγοπ᾿Β βϑασγά ἰο [Π6 βΚιτίβ οὗ 
ἢ18 ραττηδηΐ. (Ῥ 58]. Ἔχ χ!, 2.; Εἰχοα. χχχ, 830.},)Σῶ Α βῆδανθῃ Ὀθδζά ἷβ 
Ταρυΐοά ἴο Ὀ6 πηογὸ ὈΠΒΙΡΉΟΪΥ {π8ῃ {86 1088 οὗὨ ἃ. ΠΟΒ6:; δῃᾶ ἃ τδῃ γῆ 
ἸΟΒΒ6Β8868 ἃ Γανθσοη δϑασγα 18, ἰὴ {Π6ῚὉ ΟΡ ΠΟ, 1ΠΟΘΡΔὉΪ6 οὗ δοίϊηρ; 
αἸἰβῃομοβῦγυ. 1 {ΠΥ ψ] 8 ἴο δβίγτη 81 {διηρ' 1} ῬΘΟΌΪΙΑΓ ΒΟ] τ ΠΥ, 
ΠΟΥ βιθασ ὈΥ {ποῖν Ὀθαγὰ ; δηα ἤθπ ΠΟῪ ΟΧΡΓΘΘΒ ὑΠ6 1} σΟΟα ὙΓΙ5Π68 
ῸΓ ΔΠῪ ΟὯ6, {Π6Ὺ τηδῖκθ 186 οὗ ἐπ6 δηβαϊηρ' ἔογτωυ]α ---- ΟΟαἀ »γέβογτο 
ἐδ διοοφεα δεαγά 7 τοῖα 686 ᾿πβίϑῃοαθ, ΒΙΟΒ βοῦυθ ἰο οἰ ποϊἀαίθ 
ΤΩΔΏΥ ΟἾΠΟΙ ραβϑαρθβ οὗ {πὸ Β10]6 θδβι4θβ ἐπαῦ δθονα αποίθα, γγ6 ΤΑΥ͂ 
Το Πγ ἀπάἀογϑίαπα {86 {0}}} ὀχίεπί οὗ {μ6 ἀἴβρτϑοθ δπύομ! Υ ̓πῆϊοϊοα 
Ὀγ [86 Ατρταοη δῆ Κίηρ,, πα ουἰηρ ΟΥ̓ ΒΑ} [86 Ὀοδγάβ οἵ Ταυ" Β 
ΔΙΑ Ραδϑδάοσβ ΝΟΌΣ τοΪδίθϑ, ἐμαὺ 1 ΔΠΥ οπα ουΐ ΟΥ̓ μ΄᾽8 Ὀοατγά, 
ΔΙΌΟΥ Βανΐηρ τοοϊ θὰ 8 γαίλα, ΟΥ Ῥγϑυεῦ, ἩΒΙΟΝ 18 ΘΟμβΙἀθτθα ἴῃ {86 
παΐατο οὗἩἨ ἃ ὙΟῪ ΠΟνΟῦ ἴοὸ ουΐ κ» ΟΠ, 6 18 Π|80]16 ἰο Ὀ6 ΒΟΡΘΓΘΙΥ 
Ῥυπίβμοα, δηᾶ αἷθοὸ ἴο θθοοπια {86 Ἰδυρῃϊπρ-δύοοκ οὗ [μο86 ψ}Ὸ Ῥτοΐδββ 

ι ΨΨΠΚίπδοπ 8 Μδηποτσε, δα. οὗὁὨ ἴ 6 Αποίεπι Εργριείαπβ, νοὶ, ἰΐ. Ρ. 313. 
2 520  ἸΞοη 8 Ττενε]8 ἴπ το ΠΟΙ Ιδπά, δος. νοὶ. ἱ. Ρ. 147. 84 οἀϊε, 
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18 ἢ, ΤῊ βαηχα ὑγανθ]]οῦ [88 αἶβο γθοοσαβα δὴ ᾿Ἰηβίδῃησθ οὗ ἃ τηοᾶστη 
ΑΥὙΔῸ ῥυῖποθ μανυϊηρ ἰτοαίθα ἃ ῬΟΓϑΔη ΘΏΥΟΥ 1ἢ {Π6 ΒΒ16 ΤΏΔΠΏΘΓ 88 
Ηδηυῃ ἰγοαίθα [αν 8 Δα ΑΒΘ οΥβ, ΒΟ ἢ Ὀτουρῦ ἃ ΡΟΥΘ] ἈΓΤαΥ 
ὍΡΟΙ Ὠϊτα ἴῃ {πὸ γοαῦ 17656.: Τῆα ποῖ {ὐϊτηπληρ οἵἉ {πΠ6 θθαγὰ νγ88 
οη6 οὗ (86 ᾿παϊοδίϊοηβ Ὁ ΜὨΙΟΙ {86 6 78 ΘΧΡγθββϑα {Π6}Ὁ τηουγπίηρ, 
(2 δι. χῖχ. 24.) 

«ΑἹ! τὰς ἀτοοδῃ δα Βοιθδῃ σόούθη, νυ Πποαὺ αἰ βε ποίοη, ΤΟΓΘ 
{Π0ῚῚ αῖγ ἰΙοῶρ. Οπ {{π|8 {ΠῸῪ Ἰαν]ββα 4}1 {πεῖν ατί, ἀϊβροβίῃρ 10 ἴῃ 
ΨΆΤΙΟΙΒ ἔουτωϑ, δηα δ θο Πβϊηρ 1 ἢ αἴνοῖθ ογηδιιθηΐθ. ἴῃ (86 
ϑιποιθηῦ τηθάα]β, βίαίιιθθ, δηῃἃ Ὀαββο- τ ] 6 νυ δ, γγχὸ θ6 014 ἰμοβο μ]αϊ θά 
ἴΓΘΒ868 γι οἢ (Π6 Δροβί]68 Ῥοϑίοσ δῃα δὰ] οομάθιηῃ, δηᾶ 866 ἰδοϑο 
ἜΧΡΘΏΒΙγα δηα ἐδηΐαδίιο ἀθοοσαοη8 ἩΒΙΟΝ {ἐπ6 Ἰαϊο8 οὗὨἨ ποθ {πιο 
Ὀοϑίονοα ρου ὑποῖν μοϑα- ἄγεθ. Τἢ8 ῥτάθ οἵ Ὀγαϊἀθα δηᾶ ρ]αϊοᾶ 
ἴγοββθϑ, {818 οβύθη δίῃ οὔ 76 )76}8, [818 ναΐῃ ἀἱἰβρίαυ οὗ που, [86 
ΔΡοΒί]68. Ἰη οσαϊοί, 48 ῥγοοῖβ οὗ ἃ ᾿Ἰσμὲ δπᾶ {16 παῖ, δηα ᾿ποοη- 
βιβίθηῦ ἢ [Π6 τηοἀοβίν δηα ἀδοογαπι οὗ ΟἸγιβίϊδη τοιιθη, ϑί. Ῥβυὶ, 
πῃ Ὠἰδ ἤγϑι Ερ!βι]6 ἰο Τιμηοίῃγ, ἰὼ (Ὧ6 ραββαρθ ὙΠΟΓῈ ἢ6 ΘΟΠΘΙΩΏΒ δ, 
ΒΙΟΥΒ ὯΒ ἰῃ τιμαὶ μ6 ρυιάθ οἱὐἩ ἔδιμδα ἀγβββ ἔβη οοηβίβίθα, 7 ιοἱῇ, 
ΒΔΥ8 ἢ6, ἐλαέ τοοπιεη αὐογη ἐξοηιβοῖυο5 ἐπ πιοάεεί αρραγεῖ, εοἱξδ, ϑλαπιο- 
"αοράπεες απα βοδγίείγ, ποί ιοἰέδ ΒΒΟΙΌΕΒΕΡ ἨΑΙΒ, ΟΥἹὨ ΘΟΙ, Ὁ 
ῬΕΒΑΒΙΒ, ΟΥ̓́ ΟΟΒΥΓΥ ΑΒΒΑΥ : διέ (ιολιος, δεσοπιοίς τοοτῆθσι Ἀγ εϑδῖπσ 
φοαϊῖμ688) τοϊἐΐ΄ σοοά τοογΐδ. (1 Τίτα. 11, 9.) 8, Ῥείοσ ἴπ ἴθ ΣηΒΏ ΠΟΥ 
ογάδὶηθ, ὑμπαὺ {86 αὐογπίπφ οὗ {Π6 ἴδὶγ βὲχ βῃοιυὰ ποῖ 6 8ο σα υο ἢ ἐλαΐ 
ομέιοατα αὐογηϊηφ 91 ῬΙ(ΑΑΙΤΙΝΟ ἐλ λαϊΐγ, απά 9 τσεαγίηφ 9. ΘΟΥ,Ὁ, ον 
ΡῬΌΤΤΙΝΟ ΟΝ ΟΒ' ΑΡΡΑΒΕΙ, : διιέ ἰθὲ ἐξ δ6 ἐδ ξάθη πιαη Κ᾽ ἐδλε Ἀεατί, 
ἔπ ἐλαΐ ιολιοἢ, ἐ6 πο οογγιρεϊδίε, ουδη ἐδ ογπαπιοπὲ οὗ α πιεεΐ απαὶ φιλεῖ 
δϑρῖγιξ, ιολϊοὶ ἴδ ἵπ ἐδό εἰσλΐξ ὁ αοα  φγεαὲ ργῖοο. ἵ Ῥεῖ, 1, 8.}33Ξ Οἱ 
106 ΘΟΠΟΓΑΙΥ, [86 ΤΩ} ἴῃ (μόοβο {ἰπ|68 ἘΠΊΨΘΥΒΆΪΙΥ ογθ (μοὶ αν 
ΒῃοΥΐ, 88 ΔΡῬΘΑΓΒ ἔγομι 411} ἰῃ6 ὈΟΟΪΙΚΒ, ταθᾶδ]β, απ βἰδίθβ ἐμαῦὺ αν 
θδθῃ ἰγδηβιη θα ἴο α8. ΤΆ18 οἰτουϊηβίαποθ, τ 10} Τουταθα 8. ῥγϊμοὶραὶ 
ἀἰδυϊπούϊοῃ ἴῃ ἀγθββ θαύνϑοη {86 β6χθϑ, Βαρρῖ ν 1] γαΐθβ [π6 [0]10 τ - 
ἵπρ ραββαρθ ἴῃ δί, δὰ] (1 Οον. χὶ. 14, 1δ.): 2 οέξ ποὲ δυθη παΐζμτα 
ἐἐξοῖ  ἐδαοἢ ψοιι, ἐμαὶ ὅ α ΜᾺΝ λαῦὺδΊ ΟΝ ἨΑΙᾺῈ ἐξ 18 α ΒΗΑΜῈ ἴο Ἀϊΐηι 
Βμὶ ὑῇ α ΨΟΜΑΝ λαὺθ ΤΟΝ ἨΑΙΒ, {έ ἐδ ἃ ΟἸΟΒῪ ἔο ἤδν ; ΚὉΥὶ λδν' Καὶγ 
ἐβ σίυεπ ἠδ᾽ 70. α δουεγίπ. ' 
“ΤῈ 618} δηα (ὐτθοῖδη Ἰδᾶϊθδ, ΤΟΥ ΟσΟΓ, ὩΘΥΟΣ δρροατγοᾶ ἴῃ 

ῬΌΡ]1ο ππουῦ ἃ γε}, Ἡΐδηοο δύ, ῬαᾺ] βϑνθγοὶυ δϑηβυσοθ 186 Οο- 
ΥἹ Πΐδη Ὑγοθθη ΦῸΣΓ ἈΡρϑατίηρσ ἴῃ ἰῃ6 οἰυσοι πὶ πουῦ ἃ γϑ]], δά 
Ρταυτηρ ᾽ο (ἀοὰ υποονθγϑά, ὈΥ Μ Ὠῖοἢ {μ6Ὺ ἰἤγον οὔ (86 ἀθοθῃου δηᾶ 
ἸΩΟ ΘΒ. Οὗ {Π6 Β6Χχ, ἀπ δχροβϑα {βιηβεῖνθθ δηά ἐμ ὶγ σο] σίου ἴο ἐῃ6 
ΒΘΕΓΘ 8Π4 ΟΑἸ ΤΥ οὗἉ {Π6 Ὠδαίμθηβ. ΤῈ ψ80]6 ῥ 6. ὈΘΔΌ ΪΥ 
8Π ΟἸΘΑΓΙΥ ΘΧὨΙΟῚ 8 ὑο ὑ86 τοϑ θυ 1688 {86 ἀἰδεασαιδμίης Ουβίο 8 

1 Ἰ)οβογὶρι. ἀθ 1᾿Αταδῖδ, ἢ. 61. 
3 Μγν. ἘπΊΟΥΒΟἢ 8 δοοοπηϊ οὗὨ [Π6 ἄγ688 οὗ [6 γοῦῃροΓ (διη]68 ἰη ἐπ6 ποῦδο οὗ ἔδα ΒΓ δ 

ΠΟΏ8Π) ἴῃ [86 [6]6 οὗ ΜΊ]ο, ἰπ πὸ Ι,ονδηῖ, βισ  ΚΙΏ ΡΥ 11 βίγαῦθ8 ἐπ6 δθονο.ς 64 ραβϑβασο οἵ 
δι. Ῥοίοσ. Ηδ ἀοβοσῖθοβ {ποὶγῦ Πδὶγ 88 Ὀδίηρ ῬᾺΑΙΤῈΡ ἱπίο Ἰοης {Γρ19 Βαπά8, δηὰ 1π6ὸπ 
ὑνἰδθά γουπὰ τη6 ποιὰ, ἱπίογ ασοὰ τ ἢ βίγίρϑ οὗἉ Ζϑοῃίηβ, πιδῃπιουἶβ, δα οἴ οῦ ΘΟΙΩ͂ΘΕΝ 
ΟΟΙΧΒ, οὐ Ἰοῖδ τὸ ἤονγ ρτδοο Υγ ὈΘΗϊηὰ θη. ΤΉΘΥ 4150 ψγοσθ ἔοιΓ οὐ ὅγε ζονηβ δπὰ 
ΟΥΟΡ ΘΑΈΜΕΝΤΒ, ΗΕΑΡΕΡ ΟΝ ὙΠ 1655 (Αδῖ6 (Π6Π ῥγοΐιβίοη, αμ!ἃ ἃγὸ Αἱϊ βοουγοὰ αἵ τ88 
ὙΓΑΪΟΙ ΟΥ̓ ἃ ναϊνοῖ δβύοιμδοδοσ, τ ὨΪΥ ἐπι γοϊΔογοᾶ, πὰ οἰ τογηρ ἢ αἰ ἀοὰ δρδηᾳίθδ. 
(Εἰμοσβου Β [με ζογβ πὶ (6 ΖΖοδη, γῸ] 1, ὑ. 238.) 
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ὙΠ οἢ ἘπΠθη Ῥγον]6 ἃ ἴῃ {π6 ἀϊβδγοηῦ ἀγθθθ δηᾶ ἀρρθάγαηοα οὗ {116 
«86 χοβ,Ἶ (Οοιραγα 1 ον. χὶ. 18 ---16.}} 

Υν. Τμοῖν ἰοσ8 ποτα Ὀδγο, δηα οὐ (86 ἔδαί {ΠΟΥ ΟΤΘ ΘΑΝΘΌΑΙ,Β, ΟΡ 
βοΐϑα τρδᾶθ οὗ ᾿ἰϑδίβοσ οὔ οὗ ποοᾶ, δηᾶ ἰβδίδηδα δγτουηα ἐδ ἔδοὶ ἱπ 
ψδυοῦθ ΑΥΒ δἰΐογ {86 οὐὔἱϑηΐαὶ ἔδβῃϊοη. ((ἀθη. χῖν. 28.; Εἰχοά, χὶΐ. 
11. ; 186, ν. 27.; Μαγκ νἱ. 9. ; Φοδη 1. 27. ; Αοἱἷβ χὶ! 8.) 4.8 Ἰυχυτυ 
1ΠΟΡΘΑΒΘΩ, πιο ηΐ 88 η 418 οοηδαςοα, ἴῃ τ[ῃ6 Εαβί, ἃ ραγί οἵ {ῃ6 
ἄτεββ οὗ Ὀοίβ πι8]68 δῃᾷὰ ἤδη! θβ, πὸ οουἹὰ αῇογὰ βυοῖ ἃ Ἰυχυγυ. 
(κλπ. υἱῖ. 1.; ΕΖεῖκκ, χυὶ. 10.) Ὑμα βαπᾶαϊβϑ οὗ ΨΦυά!}β πο γθ 80 
ὈγΠΠϊδηΐ, {παΐ, πού βίη! ηρ; [86 ρΘΠΘΓΑΙ ΒΡ] που οὗ μΒοσ Ὀγδοοϊοίβ, 
ΤΊΏΡΒ, 84 ΠΘΟΚΊΔ66Β, {8686 ὈΥΙΠΟΙΡΑΠΥ δυσοσοαρα ἴῃ οδρναϊηρ (86 
ἔοσοοίουβ Ἡοϊοΐογηθβ, (ἢ χ, 4., χνϊ. 9.}3 Οἱ δηϊ ουϊηρ' ἃ βδογϑᾶ 
ὈΙδ66 1 νγαᾶϑ πϑὰ8] ἴο ἰαῪ {ποτὰ 8116 (Εχοά. 11]. δ., 3 ο8}. ν. 1δ.), 88 
18 7Π6 ῥγάοίοθ διβοὴρ ἴπ0 Μομδιητηθάδῃβ ἴῃ {π6 Εαϑὺ ἰοὸ {π18 ἄδγ. 
ὝΥΒοη ΔΩΥ Οὴ6 δηΐογοα ἃ ἤουβα, 10 Ὑγ88 ΟὈΒΙΟΙΩΔΥΥ ἴο ἴακα οἵδ᾽ {ῃθ 
ΒΑ ΠὯΔ1]8 Δα] γγαϑῇ {Π6 ἔδει, ((ἀθῃ. ΧΥΙΙ. 4., χὶχ, 2.) Α δίῃ αν ουδίοιῃ 
οὐὐδὶῃβ ἴῃ [πάϊ8 δὖὺ {Π6 ργϑϑθηὺ ἤσηθ Αἰποηρ' ΡΟΥΒΟΠΒ οὗὨ Βοηλθ σβηΚ 
10 γγὰ8 (86 οἶοθ οὗ βοσυδηΐβ ἴο ἰδϊζο οἱ (86 βαπάδὶδ οὗ ρσυοϑία, δπὰ 
ἐπιτεῦ ΑΒ Ὠϊηρ {6 }γ ἴδοι) ο σοΐυσῃ ἰδοὰ ἴο 1Π6 ὀὐθθῦβ οἡ {πο ὶγ 
δρασίυγα. (Μία, 11}. 1].; Μαδγκ ν. 7. ; 106 1). 16.; ΦοΒη ΧΙ! 4, 

ὅ. 14---16.; 1 Τί). ν. 10.) ῬΟΣΒΟΩΒ ὙΠῸ ΜΟΥ ἴῃ ἄδορ δὐξδοίοι, 
νγοηΐ Ὀαγοίοοί (2 ϑίδιῃ. χν. 30., χὶχ, 24.; [884. χχ, 2--4.); βοῇ, 
ὉΠΟΥ͂ ΟἾΒΟΣΙ ΟἰΓουηβίβμοοθ, γγχὰ8 ΘΟΠΒΙἀοΥΘα ἰὸ Ὅ6 ἸφΠΟΓΩΙΠΙΟΙΒ δηᾶ 
ΒΟ 1]6. (Βθαί. χχν. 9, 10. ; 188. χὶνἹ!. 2. ; «[6Γ. 11. 26.) 

ΝΙ. ΒΕΑΙΒ ΟΥ ΟΙΟΝΕΊΒ, δα ΕΙΝΟΒ, ὙΓΕΙΘ ΟΟΙΩΙΔΟΏΪΥ ΤΟΣη ὉΥ͂ 
ὈοΙ᾿ ΒΟ ΧΘΒ. 

Ῥ]Σηγ βίδίθβ ὑμπαὺ [ῃΠ6 τ.ι86 οὗ ϑ'εαΐθ οΥὁ δίφηδίβ Τὰϑ γάτα δ {[Π6 {πὴ 
οὗ ὸ Ἰγοϊδη αν ; ρυῦ διροηρ (86 ΗθΡγονβ (ΠΟΥ στ γῈ οὗ τθοὶ 
σταδίου ΔΩ ΔΟΣΥ, [ὉΓ ψγ16 τοδα ἰπδὺ “ υἀδἢ Ἰοἴν 18 δἰσποέ 88 8. ῃ]θαρθ 
νὴ Τάπαγ. (θη. χαχν. 26.) ΤΠ δηοιοπῦ Ἡθῦτονβ σοῦ {86} 
8688 ΟΥ̓ δΙρῃοίδ, ΟἸΠΟΡ 88 τῖηρΒ οἢ. {61} ΠηροΓΒ, ΟΥΎ 88 Ὀγδοθὶοίβ οἢὨ 
ΠΘῚΡ ΔΥΙΏΒ, 8 ουδίοιῃ τ Ι οὗ 8.}}} οὈίδιηβ ἴὼ 1Π6 Εαδ,, Τδυφ (86 Ὀγια6 
πη (86 Οδμῃίϊοϊοβ (111. 6.) ἀθβῖγοβ ἐπαῦ {π6 βρουβ86 οῦ ]α ὙΘΑΓ ΠΟΥ 88 ἃ 
Β68] ΟἩ ἈΪΒ ΔγτΏ. (ΟΟΟΑΒΙΟΠΑΙΪΙΥ, {μ6Ὺ Το σοσπ ὍΡΟΙ ἴπ6 Ὀόϑοῖὰ ἈὈΥ͂ 
ΤΏ6Δ28 Οὗ Δῃ ΟΥΏΔΙ ΘΑ] ομδῖη ΟΣ ᾿Ἰσαίαγο ἰλβύθηθα τουπα {86 πρϑοῖ, 

1 Ἠασποο δ Ιηϊτοά. το ἔδο Νον Τοδί. νοῖ. 11, Ῥῃ. 10] .--108, 
3 Ὧγ, (οοὐβ βαοσοὰ 1ἀγῖα, Ρῃ. 147. 17. [Ια 109 Εδδὶ φϑπογαῖγ, δηὰ ἰη ἴδ ἰοϊδηα οὗ 

Οἰεγίοη ἰῃ μασι ου]ασ, “ 186 διιο68 οὗἉ Ὀγίἀ68 Δὲ τηδάθ οἵ υοἱ νεῖ, τσ] Υ ογμδπιοηιοὰ τι ἢ σοὶ ά 
δῃἃ εἶϊτοῦ, ποῖ πΏ}1κ6 ἃ ραν ἱπ ἴπ6 Τόν [οὗ μάθη} πόσῃ ὈΥ ποθ ἘΠ σα ο." (4]- 
ἰανδγ Οτίθηιδὶ ΟὈδβεγνυδοωβ, Ὁ. 47. 

8. Ἀπ ἱπιοϊσεηι Οτίθμίδὶ ἰγαυθῖὶος μδ8 ἴ86 [0] οννίηρ ἱποίττιοιδνο οὐθοενδίίοηδ οἱ ἢ ΐΦ 
δι υ7θοῖ:-- 1 Πουοῦ πηδοτρίοοά ἐδ ἢ} τηοδηΐηρ οὗ οὖν 1ογὰ δ νοτάβ, 88 τεοογάθα 8 Φόδη 
χιϊδ, 10., ἈΠῈ} 1 ὈΟΒο] ἃ τ6 ὈΘΙΔΟΣ δοτὶ οὐὁἨὨ πδῖῖνοβ γοΐπττι Ποπ)6 δίοσ ρεγίοττηὶπρ (πο ὶγ συδ- 
ΔΟΙΠΔΙΥ δϑϊαϊίοηθ. ΤΘ ραβϑασε σοϑὶδ ἴἢπ|ϑ: “ Ηδ [Πδὲ ἰβ δδμβθὰ πϑοάθίἢ ποῖ βᾶνϑ [0 888 
ΐβ ἴδβοε, θὺὶ 8 οἰεδη ουθσὺ τι. ΤΉΌΒ, 88 [ΒΟΥ τοΐατῃ [0 {Ποὶν Βα ἰδιίοηβ Ὀδγείοοίϊ, ΠΟΥ 
ΠΟΟΟΔΘΑΣΥ͂ σΟηίγδοί ἴῃ ΤΠαὶγ Ῥγορταθθ δοπ]6 ρογεέοη οὐ ἄσδὲ οἡ μεὶγ ἔϑοϊ ; δὰ (Πὶ8 ὁ 
Ὁ ΘΥΒΘΙΥ [86 886, ΒΟΎΘΥΘΥ τὴ τα τοῖν ἀντ !]ρ5 ΤΩΔΥ ὍΘ ἴο (16 τἶγεῦ εἰάθ. ὙΒΘη ἐδμοτο- 
ἴοτο 1ΠΕΥ τοϊαγη, [Π6 ὅται (ΐπρ ΠΟΥ͂ ἀο 18 ἢ πιουπῖ 8 ἴον βῖοοὶ, δῇ ἃ βοῦγ ἃ 51 8}} νϑϑϑοὶ οὗ 
ἩΔΌΟΣ Οὐοῦ ἐμοῖς ἴδοὶ, ἰο οἰθδῆϑο ἐδοῖῃ ΠῸΠ. [Π6 δοῖ] πῈ Υ ἸΏΔΥ βανε οοπιγβοϊοὰ ἴῃ {ποὶδ 
ουγηογ Βοιμενγασάβ; ἱἢ [ΠΟΥ δζὸ οἵ [Π6 Βίρθος ογὰοῦ οἵ δοςίοι, ἃ δεύνϑηϊ Ἐπ: ἐς ἴοξ 
1μοπὶ, δὰ (Π6 ΠΟΥ ἃ’Ὸ “οἶθδῃ ΘΥΟΙΥ ΜΠ: διδιμδηι δ Ιηἀΐδη Ἐοοο Ἰοοοηδ, ᾿. ὃ]. 
Σοηάοῃ, 1839. 151|0. 

4 Ναὶ. Ηἴες. 10, χχχεϊ, ο, 1. 

ΥΟΙ,. 111. ἘᾺΝ 
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ἴο {π18 συδίομι ΤΠ 6.6 18 δὴ Δ᾽] δῖοι ἴῃ Ῥτου. νυἱ. 21. Τῆι ΟΧΡγθβείοῃ 
ἴο 8εξ α8 α Βθ8] ἀροπ ἐδ ᾿εξατγί, αδ α δοαὶ ὡροη ἐΐδ αγηὶ ((ὑδπΐ. Ὑ}}}. 6.) 
18. ἃ ΒΟΥΙΡΓΌΓΑΙ ἜΧΡγ ϑβίοη ἀθηοίϊηρ {16 ΟΠ ΘΥΙΒϊηρ οὗ ἃ σὰ αἰοροίίοη:; 
πὶ 1Π6 Ἔχ οπ οὗἩἨἁ [μο86 οοπδβίδηῦ αὐζθηίομβ τ ΒΙοἢ ὈΟΒΡΘΑΚ ἃ τοδὶ 
αὐϊδοβιηθηῦ. (ὐΟρΡΑΓΘ αἰδο Ηδρ. 11, 28. ; 961. χχὶ!. 24. Τὴ Εἰς 
18 ΤΩ ΘΠΠΟΠΘΩ τη 188. 11). 21., δῃὰ αἷδβο ἴῃ (6 ραγδῦϊα οὐ {π6 ργοάϊραὶ, 
ὙΠ6ΓΟ {86 ΤΑΤΏΘΥ ΟΥΘΥΒ ἃ ΤἹρ' ΓῸΥ 8 τού υγπῖηρ ϑοῃ (1μυκα χν. 22)), 
8η4 4180 ὈΥ ἴπ6 δροβϑί]β υ͵διγοθβ. (11. 2.) ὙΤθα ὀομρ]τηδηύ οὗ 8 τογαὶ 
τσ 8 ἃ ἴΌΚϑη {παὺ {Π6 ῬΘΙΒΟῺᾺ ἰὼ Ψ᾽ βοτὰ 1Ὁ γγ88 σίνθη νγ88 Ἰηγεείοα 
ψἰι 116 Πιροδὺ τρατῖ οὗἩ ἰδνοῦγ, ροῦγοσ, δηα ΠΒΟΠΟῸΣ : {ΠπῸ8 ῬΑτδοὶ 
τοοῖς οἱ ἷ8 σὶρ ἔσομαι ἷ8 μαπά, δπὰ ραυΐ ξ΄ οα “΄οβορῃΒ. ((άθῃ. χἱ!. 
42.) Απὰ ΑΜΒαβυθσιβ μ᾽ υοἰτθα οἹ 18 στρ ἔγοιη [18 ἤπρογ, δά 
Βαδίονοα 1ὑ ου Ηδιμδη (βίο ἃ]. 10.), δηα αἴγοσνγαγαβ ὁπ Μογάθοβί. 
(νυ. 2.) Τα βδῖῃθ ῥγδοίϊοθ 18 β1}} οοπσθοι 1ὰ [πᾶ|8.} 

ΥΙΙ. ΑΙΒουρὶ ὑμ6 σϑιτηθπίβ ἈΠΟ ΠΩΥ ποσὰ ΟΥ̓ 1ἴπ6 «7678 ΜΈΓ 
ἴον 'ἰπ παραγ, γοῦ {πΠ6ὶν ΟΥ̓ΙΒΙΩΘμ8 ΜΘΥΘ ΙΩΒΗΥ͂, ΘΒΡΘΟΙΔΙ]γΥ ἰδο86 
ὙΟσ ΟΥ̓ {πὸ οθηΏ. ΤῊΘ ῥγορμοῦ 1βαῖδῃ, μα π ΤΘρτόϑοβίηρ [86 
ἀδυρ ίογβ οὗ δῖοι ὙΠῸ {ΠΟΙ ἸΌΧΌΓΣΥ δηα Ὑδηϊυ, ρῖνθϑ ὰ8 ἃ ῬΑΥΠΟΟΪΑΓ 
δοοουηῦ οὗὨ {π6]Ὶ ἔδιμδὶθ ογπδηγθηίβ. (188. 111, 16---24.}} Τῇ τωοϑί 
ΤΟΙΏΔΥ ΚΑΘ τ {86 ΤΟ]Ο Ιρ : ---- 

1, Τὸ ΝΟΒΕ ΨΕΜΤΕΙ,Β (νοσ. 21.). οὕ, 88 Βιδβορ μον ἰγϑῃβίαίοβ 
{μϑῖὰ, ἐδε 7ειοοῖς 9 ἐδο ποείγί!.. ΤΏΘΥ ΟΓΘ τἱηρθ βοὲ ὙΠ 16 68, 
Ρομάθηῦ ἔγοπι {86 Ποβίγ118, 116 Θδγ Τρ ἔγοσα {Π6 ΘΆγδ, ΕΥ̓͂ Β0168 Ὀοτοὰ ᾿ 
ἴο τϑοοῖνθ ἰβθη. ΕἸ ΖΘ ΚΙ6], δηυτ γα πρ [86 ΘΟΤαΏΟἢ ΟΥΑΙ Θηΐδ8 οὗ 
ψγοσηθη οὗὨ {π6 ἢγβὺ σϑηῖϊς, ἀἸβ ποῦ] Υ τηθπίϊουβ {86 ποβα ονοὶ (ΕΖεκ. 
ΧΥ]. 12. ταᾶγσ, ΤΟΙ ΔΟΥΡῚ); 8πα 1π 8η οἰεραπί Ῥγόυοῦ οὗ ϑβοίομιοη 
(Ρτον. χὶ. 22.) [Πϑγὸ 18 8 τηδῃηϊδαί 4] δίοῃ ο (18 Κπα οὗὨἨ ογπαιηθηί, 
νΠ]Οἢ Βμονβ ὑπαῦ 10 τγ88 υϑοα ἴῃ Πἰβ ἅτηθ. Νοββ 76 0768 Ὅγοσο οπ οὗ 
{86 Ἰονο-[οκθπβ ργθβεπίρα ἰοὸ Βθθϑοοα ὈῪ {πθ βεσνδηΐ οὗ ΑΡγαμᾶπι ἴῃ 
[86 πδῖμθ οὗἨ [18 πηϑβίδσ. (θη. χχῖν. 22. Ὑβοσα {86 ψογὰά ἐγαμῃβἰαίθα 
εατ-γίπρ ουρηῦ ἴο Βανὸ Ῥθθὴ σϑπάοσϑα ποβὲ λειοοῖ.}} ἩΟΎΘΥΘΣ δἰ πρΊ ΑΓ 
818 οαδίομηι ΤΑΥ͂ ΔΡΡΘΑΥ ἴο 08, τηοάθτῃ ἐγαυθ ] 6 γ8 αἰὐοαὺ 18 ῥγθυδίθποθ 
ἴῃ 1π6 Εἰαδὺ δῃιοηρ ἸΤΟΙΏΘῺ Οὗ 81] ται." 

2. Τῇ ΑΒ ΞΕΙΝΟ γγ͵ἃ8 Δἢ ΟΥΑΙ δμῦ ΟΣ ὈΥ͂ [Δ6 τῆθῃ 88 Ὑ6}] 88 
1Π6 ῬΟΙΏΘΩΏ, 88 ΔΡΡΘΔΓΒ ἔομι θη. χχχνυ. 4. δὰ Εἰχοά, χχχῖϊ, 2. ; διὰ 
ὈΥ ΟΥΒΘΙ παίϊο:8β 88 γ76]} 88 {886 “7678, 88 18 εὐἱάθηΐ ἔτομι ΝΏΠΙΡ. χχσὶ, 
δ0., δῃὰ Ψψυάρ. νἱῖξ, 24. 10 ββου)]ά βϑειὰ ἐμαὺ {π|8 ουπαιηθηὶ μαα βθϑη 
Βογοίοξογθ 86 ἔον ἰβοϊδίτουβ Ῥυσροββϑ, βίηθα Φ8οοῦ, ἴῃ [π6 Ἰπαποίοη 
ΓΠΙΟἢ ἢ6 σάνε [0 ΒΒ ΒουΒ6 014, οοτππδηάρα ἔποπὶ ἐο ρμὲ αἰοαν ἐλε 
ϑΤαΉ9ε συ ἐλαξ ἰοῦ ἴπ ἐμεῖγ παπάϑ, “απά δε εατ-τίπφε ἐλαΐ ἰσετὸ ἴπ 
ἐλεῖγ ἐαγ8. (θη. Χχχνυ. 2. 4.}"» ἮἩΦρρθδτθ ἐμδὺ {86 1δγϑθ] "68. ἐμθπι- 

1 ἘοΡοΓΙδ᾽8 Οτίθηαὶ Π]Ιπδιγδίίοῃβ, ρρ. 46, 47. 
 ἦ Βοβγοθᾶοσ μδ88 ἱγεδίβα αἱ στεδὲ Ἰθβηρτῃ οἡ [ἢη6 νατίουβ δσίίοϊθβ οἵ ἕδιωαῖθ δρραγοὶ πιεη- 
υἱοπεὰ ἴῃ ἴδ8. 1], 16---24, ἰῃ ἷθ8 ΟΟΙΩτηοηἰΑσίαβ ῬὨ]οϊορίοο- Οτἰεἰουβ ἀθ Ὗ εοιΐται Μυ]ίοτυπι 
Βεῦγεδστιῃ. 1λις. Βαϊ. 1785. 4ἴο. 

5. Βρ. Τόν οἡ βαΐδ, τοὶ, ἱἱ, ῥ. 47. 
: Βρ. Τόνὶ οῃ Ἰβαϊ ΔΒ, γΟ]. 1. Ρ. 48. Ηδλιτηοτ᾿β Οὐδεγυδέίομδ, νοὶ. ἷν. Ῥρ. 8316--- 390. 

ΓΑγατὰβ Τϊδοογοτίθδ ἴῃ [86 πίη οὗ ΝΊπονες δηὰ ΒΟΥ ΟΣ, ΡΡ. 3629, 9868. [Ιη {86 Ἔδει 
Τἴπάϊθ8, ἃ 81:141} ἦδνγοῖ, ἱῃ ΤΌΣΩ σϑβοι Ὁ]: 8 ΓΟΒΘ, ΟΥ̓ΏΔΙΏΘἢἶδ ΟἿ6 ὨΟΒΙΣΙ] οὗὨ ΟὙὐοπ ἐΠ6 Ῥοογεδὲ 

ΑΙΔΌΔΣ σγοηΆῃ. ΟΔΙ αν 5 ΟΥίεη ἴᾺ] δυκαναοίϊοια, Ῥ. 48. 
ΤῸ 'θ ὑσοῦδθϊθ 1δαῖ 1.6 ΘΑΣΟΤΙΠ. 5, ΟΥ ἦενγεἶβ, ΤΌ ΌΥ ὕδοοῦ Ποιβο ΒΟ], μϑἃ ὈΘΕῺ ὁοΏ- 

δοεσαιθα (0 δαροτγει ἰουβ Ῥαγροεοβ, ἀπ πόση, ῬΟΙΒΔΡΒ, 88 ἃ Κκὶπὰ οὗ διηυϊοεῖ, [δὲ δρρεοσθ 
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Βοῖνϑβ ᾿π βιιθβοαιθηῦ τἰπλθ8 ἡγο στο ποῦ γθϑ ἔγομῃ {818 βιρουβίϊ!οη ; [Ὸγ 
Ἠοϑοδ (11. 18.) τοργθβθηίβ «} 6γιβαί θὰ 48 μανΐπρ' ἀθοϊκοα Βο θοῦ ἢ 
ΘΑΓ- ΤΊ ηρΒ ἴο Β4Δ]11. 

3. ῬΕΒΕΌΜΕΒΕ ΒΟΧΕΒ (ἴπ ΟἿΓ νογβίοῃ οὗ [884. 111. 20., γοηδογοά 
ἰαδίοέ8) ὝΘΥΘ δι Θββθῃ 014] δγ( 1016 ᾿ῃ {86 ἰοἸ]οὐ οὗ 4 Ηοῦτον 1δἄν. Α 
ΡΓΙΠΟΙ͂ΡΑΙ ρατί οὗ {86 ἀ6] δου οὔ {86 “Αβἰδίϊο 184168 οοῃβίβίβ ἴῃ εἶο 186 
οἵ θαΐδθ, δηὰ {6 τἱομοδῦ ο118 δῃηᾶ ρϑγίμιπηθβ : δὴ δὐϊθηϊοη ἴο ποῖ 18 
ἸΏ. Βοη6 ἀδρτθα ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴῃ (Πο86 ποὺ οουπίσῖοβ. ΕὙΘαπθηῦ τδη θη 
18 τηϑ δ οὗὨ [86 σΣἹΟΒ Οἰπμηθη8 οὗ {π6 Ὀγάθ ἴῃ {μ6 ϑοῃρ; οὗἉ βοϊοιωοῃ. 
(ἀν. 10, 11.) ὙὴῸ ρῥχδραγδοη ὸν Εβίμοιβ ἱπίγοἀυοίΐοη ἰο Κἰηρ 
ΑἸαβίθστιβ 188 ἃ ΘΟυγΒ6 οὗ δι ῖπρ' δῃὰ ροσζυχηϊπρ᾽ ἔῸΓ ἃ ὙΠ1016 γϑαῦ: 
δὲς πιοπέλε το οἱΐ 9} πιγττὴ, ἀπά εἰΣ πιοπιίδα εὐἱξῆ, διοεοέ οάοιιγ. (ἰδίῃ. 
11, 12.) Αἕ ὔἀϊδοαβθᾶ δηὰ Ἰοδίμβοπλθ μβθὶ οὗ βοάν, τσ βῖοι 18 ἀθποιποράᾶ 
δρδὶηδῦ [86 γοιιθῃ οὗ “ οΥι Βα] 61 ---- 

Απὰ [δ εγῸ 8}}41}1 06, ἱπδίοδὰ οὗ ροτίσπιθ, ἃ ραϊτίὰ π]ς6Γ.--- 
66. ἰἰϊ. 34. Βρ. ΤΟΎΤΗ Β νογαίοῃ, 

1πϑίοδα οὗ ἃ θοδυ ] βκίη, βοϊηϑηθά δηᾷ τηδᾶάδ δργϑοδῦϊο τ ἢ 4}} (δαὶ 
δι οοὐ]Ἱα ἄθν]86, δηα 411} (παύὺ πδίαγθ, 80 ὑγοάϊρα! ἴῃ {ο86 οουπίγίοβ οὗ 
{Π6 τἱοποδῦ ροσίιπιθϑ, οου ]α ΒΌΡΡΪΥ, ---- τηυδῇ πάνθ Ὀ6 6 ἃ ρυπὶβμηιοηΐ 
1Π6 τηοβῦ Β6Υ ΘΓ, 8Ππ4α ἰῃ6 πιοδὺ του γίηρ ἴο (86 ἀ6]1ἸοΔοΥ οἱ [Π686 
ΒΆΘΕΙ ἀαυρθύοτβ οὗ δίοῃ 

4, Τὸ ΤἜΛΝΒΡΑΒΕΝΤ ΟΑΈΜΕΝΊΒ (πῃ ον νογβίοῃ οὐ [8β8. 111, 23. 
ΤΟΠαΕΓΘα σίαδ868) ὝΕ͵Θ ἃ Κὶπὰ οὗ δ Κοη ἀγθβδ, ὑγαπβραγοηὺ 16 ρ80ΖΘ, 
ΓΟ ΟἾΪΥ ὈΥ (86 τηοβί ἀ6]Ἰοαἴθ υγομλθῃ, ἀπ ὈΥ βυοί 88 ἀγθδβϑοά {Βϑιὰ- 
ΒΟΙν 68 π]0 16 ΘΙ ΟΘΒΕΥ ὑπδῃ ὈδοδΘ Οτθη οὗ ροΟα οπαγδοίοσ. ΤῊ]8 
βοτύ οὗ ρασιηθηΐθ γγὃ8 δου σα β 1 186 Ὀοίΐι διηοπρ ἰπ6 ατθοῖκϑ δρᾶ 
Βοιηδηβ.2 

ὅ. Αποίδον ἔδιηδ]β ογῃδιηθηῦ γγἃ8 ἃ ΟΠΑΙΝ δδουΐ (86 ποοκ (ΕΖοκ. 
χνΐ. 11.), οἷ ἀρροδσβ ἴοὸ ανθ ὕθθῃ ϑθα αἷδὸ ΕΥ̓͂ {π6 Πη6Π, 88 ΤΩΔΥ͂ 
Ὀ6 1ηΐοσγοα ἔγοιῃ σου. 1. 9.6 718 νγᾶϑ ἃ ζ,ῬΘΏΘΓΑΙ οΥπαιπηθηΐ ἴῃ 8} {16 
Θαδίθτ ΘΟ ΕΤ168: ἰῃυ8 ῬΒΔΥΔΟΝ 18 βαιὰ ἴο μανα ρυΐ ἃ ομδίῃ οὗ ροϊ]ά 
δουΐ «οδορῃ Β ποοὶς ((ἀθῃ. χὶ! 42.}); δῃὰ Β 6] βῆδζζαν ἀ14 [Π6 βαπηδ ἴο 
Πδπῖοὶ (Πδη. ν. 29.); διὰ 10 18 τη Ποποα τὴ δανθγαὶ οἴδμοσ Οἱ σΒ 
88 ῥμδγί οὗ {Π6 Μ|αΙΔΠ 8} βροῖ]. (Νυμπιῦ. χχχὶ. 60.) ΕἼΓΙΠΟΓ, {Π6 δγτλδ 
ΟΣ τυτῖδίθ ΟΓΘ δἀογσποα τ τἢ ὀγασοίείε : ἴΠ 686 ἃγὸ ἴῃ ἴδ οεἰαίοριο οὗ 
186 ἔδηδὶα ογσῃηϑδιηθηΐθ ὑδοα Ὀγ (δ6 9 6γὑ78 (ΕΖΕΚ. χνὶ. 11.}, δα ἜΣΘ 

ὉΥ ΒοδοσοοαΒ ῥγοβοηί, ΤΉΟΥ ὙΟΓΘ 8'80 ΟΣ ΟΥ̓ ΠΏΘἢ Οὗ ΔΗΥ 
ΘΟΠΒΙἄογΆ0]6 ἤρατο, ἔος γὸ τοϑὰ οἵ «“υἀδ}β Ὀτγδοοὶοίβ (θη. ΧΧχυῖῖ. 
18.), δπᾶ οὗ ῃοβα σσόσῃ ὈΥ. αι]. (2 ὅδπι. 1, 10.) 

6. 7 σοδὰ ἴῃ Εἰχοά. χχχυ!, 8. οὗ [86 ψοιηοπβ ΠΠΟΟΚΙΝΟ ΟἼἾΑΒΒΕΒ, 
ὙΠΟ ΟΓῈ ποῖ τηϑθ οὗ τ μαῦ 18 ΠΟῪ οΔ]16 ἃ ρἶαδθ, Ὀαΐ οὗὨ ρο]!διοα 
Ὀγαβθ, οἰμβουτίδο (Π686 618} ποθ οουϊὰ ποὺ αν οοπ τὶ υίοα 
{ποτὰ ἰονγαγάβ {86 τρακίησ οὗἩἨ ἃ ὈγΆΖθη ἰΔΥΘΓ, 88 18 θγθ τη ΠοηΘά, 

[δαὶ τίηρβ, ὙβοῖμοΓ ΟἹ [ἢ 6 ΘΑ Γ8 ΟΥ̓ΏΟδ6, ΜΕΤ ἢγδὲ δι ραγβε ἰου 8] 7 τόσ ἐπ ΒοπΟαν οὗὨ ἔαἶδϑο 
ΒΟΟΣ δηά ΡῬΓΟΌΔΌΪ οΥ̓ (86 βιπ, ννοθο οἰγοῦϊασ ἔοστα {ΠΟΥ͂ ταὶς ὍΘ ἀοδίχπεοα (0 ΤΟργοθθηΐ, 

ἱτηοηΐὰ68 τηοητοὯ6 τίηρΒ δηὰ υϑδϑοὶβ οὔ (8 κἰ πὰ, τ ῖιὰ [86 ἱπηαρθ οὗ [Π6 δι, πιοοῃ, ὅτο. 
ἱπιρεθδδοὰ οἡ πα. ΤὮθδο δυροζαιἰεἰοια οὐ͵οοίδ ᾿γογο οοποθδὶϑὰ ὮὉΥ ὅδοοῦ ἰἱῃ δ ρμἶδοια 
Κρονσῃ ΟΠΪΥ ἴ0 δἰ πιθοῖί, ατοῦμε οἢ αθῃ. χχχν. 4. Οδ προ ὈἱοΠ ΟΠΑΣΥ, τοσοῦ ἤν ρ. 

Σ Βρ. ον 5 Ἰδαϊδιι, τοὶ. 1ἱ. ΡΡ. 49, δ0. 3 Τοϊὰ, Ρ. 49. 
8ν3 
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Τ1η Ἰαΐον {ἰηλθθ, ΤΑΪΤΤΟΣΒ 66 πηδᾶδ ΟὗἩ ΟΥ̓ οΥ ΡΟ  ἸΒΠ6α τηοίαὶ, ὙΠ] οἢ αἱ 
Ὀοεῦ οου]Ἱὰ ΟὨΪΥῪ τοβοοῖ ἃ γοσυ οὔβουγο δά ᾿ρογίδοί παρο. Ἡθησα 
δι. Ῥαυΐ, ἴῃ 8 ὙΟΥΥ͂ δρὺ δπὰ θαυ βῖμι}]6, ἀθβουῖθοθ (86 ἀθέδοίνο 
δηᾷ Ἰἰπυϊ οα Κπον]οάρε οὗὨ {π6 ρῥγαβοηΐ βίδίθ ὈΥ {μαὺ ὀρδαῦθ δηά ἀ1πὶ 
Τοργοβϑηϊαίοη οὗ οδ͵]θοίθ, τ ῖοἷι ὑΠ0866 ΤΙ ΣΤΟΥΒ Θχ 1164, οισ τ06 δέε 
δὲ ἔσοπτρον ὃψ πιραπδ 9 α πιΐγτοτὶ, ἀατλίψ; πο ἑλγομσὴ α σία88, 88 τὰ 
ΟἿΣ γψουβίοῃ οὗ 1 Οὐον. χϑ, 12. ; ΓὉΓ ἰθθβοορθβ, 88 ΘΥΘΤῪ ΟὯΘ6 ΚΙΗΟΥ͂ΤΒ, 
ΔΓΘ ἃ ΥΘΙΥ͂ αἴθ ᾿ῃν ΘΓ 0Ή. 

7. Τὸ ἴ[δ6 δγιῖοϊθβ οὔδρρασγβὶ δθονβ δηυπιογαίθα τηδυ ὃ δΔαἀοα ΕἘΈΕΤ 
ΕΙΝ68. (188. 111, 18. ἴῃ ΟΌΥ γϑυβίο ΤΟ πἀοσοα ΤΙΝΕΙΙΝΟ ΟΕΝΑΜΈΝΤΒ 
δρουΐ (86 ἴδοι.) Μορϑί οὗ {8θβα γίϊοἱββ οὗ δλδὶ 6 Ἀρρδγοὶ ἃγὸ δ6}}} ἱπ 
186 ἴῃ (Π6 Εδεοί. Τδο 1ὕαϑῦ 1ηἀϊδη ποτ η, ὙΠῸ δοοοιρδηϊθα {86 [η60- 
ΑΠρ οϑῃ ΔΓῺΥ ἴσοι [πᾶϊα ἰο Εργρί, ογα Ἰαῦρα ΣΏρΒ ἰῃ {Π6ΙΡ ὨΟΒ6Β, 
Δ ΒΙῸΣ οἰποίαταβ δϑουῦ {πο ῖν δ} Κ]68 δα τυϊδίβ, ὉΠ6ῚῚ ἔλοθϑ Ἠοὶ 

Ἰηἰοα ἀθονα [86 ογϑιῦγονβ. [πὸ Ρϑγβία δῃα Λυβδθὶδ, α͵8ο, 1ὑ 18 νυοϑ] 
ἀνῦδα {αὐ {Π6 σσοτηθη ραϊπὺ {μποῖν ἔλοθβ δῃα γθᾶῦ ρῸ]α δηα 5|]ν 6 Γ σἱηρβ 
δρουΐ ἐποῖγ 8η 1168, νι οἢ ὅτ (Ὁ}} οὗ 0116 Ὀ6118 ἰῃαῦ πη Κ]6 88 186 
ὙΓΔΙΪΚ ΟΣ {τὶρ δἰοῃησ. ΟἸηρα!οβο οὨ] άσοῃ οὔθ γΘ8Ὶ ΤΊη98 δρουὺ {Π6ῚΓ 
ΔΏΚΙ6Β; Μαϊαραῦ θα ΜοοΣ Ομ] γθη ὙὙΘΑΥ τῖηρδ, ἤυησ Δρουῦ ὙΠ 
ΠΟΙ]ονν 0 4116, σι βῖοῦ ΕΘ 88. {Π6Ὺ στυη. ΤῈ ΠΟΘ μΒοα ῥὈγοβ πίοθβ 
ψθοτὰ Ὠγ. ἘΠ ΟμΑγάβοη ΒΔ Ὁ δ Ομ ἢ (8 ἴδγρθ Θομη πο οῖαὶ ἴονσῃ οἱ 
ὕρροεν Ερυρῦ) σογο δι γα ἴῃ ἃ Β᾽ ΠΏ}18 Ὁ ΤΩΒΏΠΘΓ. ὃ 

8. ΑΒΊαγρθο ὈΙΔοΚ ΟΥ̓ ΘΒ δ΄6 στ Δ ΪΥ οδύθοιμθα ἴῃ (ππ6 Εἰδβί, [86 οΥὐἹοη αὶ 
ὙΓΟΤΏΘΠ δᾶνο ΓΤΘΟΟΟΌΓΒΟ ἴο ΔΥΓΠΟἾΔ] ΤΩΘΔΏΒ, 1Π ΟΓΥΘΣ ἴο ᾿τηραγῦ 8 ἀμτκ 
δα τηδ]οϑίϊο βῃδᾶθ ἰο (86 ογθβ. ζγ. Κ'αν ᾿ῃσταϑ 8, ἰπδῦ Ποπ6 οὗ 
[Π6 Μοοτῖϑῃ Ἰδάϊο8 {πῖπὶς {Πδιηβοῖνθθ οι ρ] οὕθυ ἀγοββθα, ἀπ] {πο Ὺ 
αν Πηροα {πεῖν 6γ6-}148 τ ΙΓ 41}-Κ8- 80], (παῦ 18, τι ΒΕ ἰατω, οὐ [86 
ρΡοντάεσ οὗ ἰθδᾶάτοσθ. 4.8 {{|8 Ῥγοῦϑβδβ 18 ρευξοσιηϑα ““ Ὀγ ἤἢγβιὶ αἹρρίπρ 
Ἰηΐο {18 ρον 6. ἃ 8118]} ἐὐμας μὰ Ὀοάκιη οὐὗἨ {86 {Π]οἸκη 688 οὐ ἃ αυ]]}, 
Δα {Π 6} ἀτασσὶπρ 1Ὁ αἴτογσυγαγαβ {του ρ π6 6γ6-1148, οὐον {Π6 04}} οὗ 
(86 6Υ 6, νΥ8 ἈΑΥΘ ἃ ᾿Ἰν 6] γ ̓ πηαρο οὗ ψμϑῦ [86 ῥγορβοῦ Ψ Θγθηαΐδα (ν. 80.) 

 Ἴθο Ἔσοκτρον, ΟΥ̓ἨΤΙΕ Δ }1[ς ππέγγον, ἰδ ταοπεϊοποᾶ ὮῪ τῃ6 δαίδοτ οἵὨ (6 Δροσιγρῆδὶ θοοῖ 
οὗ {πὸ ὙΥ δάοπι οἵ ϑοϊοσαοη (νἱϊ. 26.); πῆο, δροαϊκίηρ οὗ Ὑ ἰδβάοτη, βαγα ἐπδὲ δὴδ ἐδ ἐλα 
ὀγίρλέπδες οΥ ἐλ ευεγίαδεΐπο ἰἰσλὶ ἀπά, ἜΣΟΠΤΡΟΝ ἀκαλίδωτον, (δὲ ππεροίεὰ ΜταΒοΣ ῳ ἰλα 
Ῥοιοεν 9. Οοὐ απὰ δε ἥπασε 0.77 ἀὶδ σοοάπεεο. ὙΠῸ δυΐδοσ, δ]θο, οὐἨ τὸ Ὀοοὶς οὗὁἨ Ἐκοϊοβίδβ- 
ιἰἰσυδ, ἀχβογίίηρ ἴ0 μυϊ Π0Ὸ ἴγιδὲ ἰὴ 8ΔῺ ΘΠΘΙΏΥ, ΒΆγ8, Τλουσὴ ὧ δωμπιδίε ἠϊπιδοῖ ἢ ακὰ 
Ἄἐγομολίησ, ψγεὶ ἰαἦε φοοά ᾿εεά απά δειοαγε 97 λΐπι; απὰ ἴλοιι δλαῖξ δὲ ὑπίο λὰπ ὧς ἐκμεμα 
ἜΣΟΠΤΡΟΝ, αὖ ἐγ ἰδοι δαάοί τοἱροά α ἸπΒΟΝ, ἀπά ἕλοι ελαϊξ ἄποιο ἰλαὶ ᾿ΐδ πσετ λαϊὰ 
ποί αἰϊορείλεγ ὀδεν τοροά αἰσαν. (Ἐκεἰα8. χὶϊ. 11.) ὙΒὸ πιοηίοη οἵ ταβὲ ἴῃ (μ18 ρ]δοο συδηΐ- 
ΓΕΒΕΪΥ ἱπαϊοδίθβ (ἢ Τηθϑία]]ς οοϊηροκίιοη ΟΥ̓ 1Π6 τηΐττοῦ ; ΠΟ ἢ ἐβ ΤΓΘΑΌΘΏΕΥ τηοπεϊοηρα ἱπ 
16 δηοίθηϊξ οἰ ββὶς τί τοσβ, 8.66 Ῥαγ Ό]ΑΥΥ ΑἸπδοσθοη, Οἀθ χὶ, 8. πὰ χχ, δ, 6. Ὦγ. Α. 
ΟἸασίκο, οἡ 1 Οὐον. χἰϊ. 12. 

5 τ. Οἰασκοβ Τσαυεΐβ, νοΐ. ν᾿ Ὁ. 820. 8νο. εἀΐϊξδ.. Μοσίοσ ΒΒ βοοοπὰ Φοῦγηου ἰῃ Ῥοσβία, 
Ῥ. 145. ὙΥαγὰ Β Ηϊβίοσγ, ὅς. οἵ [ὰὩ6 Ηϊηάοοκ, νο]. ἰδ. ΡΡ. 829. 838. Οδ]]ανγαγ 5 Οὐοηῖαὶ 
Ο) ϑογνυδίϊζοῃξ, ρῃ. 47, 48. 

5. ὁ ΤΗϊΪϊδ 18 ἔΠ6 ΟἾΪΥ ῥ]δοθ ἱπ Ἐσγρὺ ἩθΟΣΘ τ δα [δ Ἰτοιηθη οἵὗἩ ἴδ 6 ἴοτγῃ ἀοοκοά ουἱ ἰπ 
Α}1} ὑποῖν που. ὙΠΘῪ σοῖο οἵ δὶ] πϑίίοπβ δηὰ οὗ δ]} οοτωρϊοχίοῃβ, δὰ τεσυϊασ!γ ᾿ἰοοπεοὰ, 
ΔΒ ἴῃ ΤΩΔΗΥ͂ Ρασίδ οἵὐὁἨ ΕΌΓΟΡΟ, ἴο Θχογοῖϑθ {ποῦ ῥγοζοβϑίοῃ, ϑοῖῃηθ οὐ [θη πόσο ἀἰσλέν 
Ῥαϊκίεά ακά φογρεομοῖν αἰγχοά τοἱϊλ οοοίϊν ποολίαοεν, γτίπρο ἴὰ ἰδεῖν ποϑὲβ ακὰ ἱπ ἰλεὶν 
τρέξει ἡμρὰ τθον τῷ οΝ μμιδ μέσα, ακὰ πβγὴ ἐἰωῤδαν πύρα ἄοοιβ οἵ ΒΙῸΣ ̓ βθητῶ δυὰ 

ΟἿ ἴδ0 ΡΘΔΡΘΘΉΡΟΣΣ 85 ποηΐ ὈΥ, ἰῃ [10 ΒΑΙῚΘ ΤΩΔΏΠΟΣ ΔΑ ἯΘ ἷῃ Ὀοοῖκ 
οὗ Ῥγονοσῦδ," [γΥἱὲ, 6---38.} (ἐξεμματάροκ᾽ι ἸΤτδυοῖβ, το]. ἱ. Ρ. 360.) Το δᾶσηο οὐξίοτω 
νήμυ μοφρευμ ὈΥ Ῥίει8, ἃ σΘΏΪΌΣΥ Ὀοίοσο, δὲ Οδίσος 860 [μὲ Αοοοῦπὶ οὗ ἴδς Μαβου)ο- 
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ἸὯΔΥ Ὀ6 Βυρροβοᾶ ἰο πιῆϑδῃ ὮΥ γεπέϊηρ ἐδε ογες (ποῖ 88 778 ΧΟΠΘΥ 1{ τοἱέξ 
Ῥαϊπέϊησ, ὈὰὉ) τιοὐδῆ, ροκὰ οὐ ἰεαάτοτο. "6 βοοῖυ οο]οὺν τ μοὶ τὰ (18 
ΤΏΔΠΠΘΡ 18 ΘΟ πἸοαίΘα ἴο [Π6 ογ68 18 ἰβουρσῃύ ἴο δα ἃ ψοπάογία] 
ρτδοοίϊηθδθ ἴο ῬΘΥΒΟΏΒ. ΟὗἨ 81} σομιρί οχίοηβ. 86 ῥγδοίίοθ οὐ 1, 
ΠΟ ἀΔουδύ, 18 οὗ στοαῦ δηιίαυλδυ : Ὁγ, Ὀοϑι46β [86 ἰηβίδῃσθθ δἰ γον 
ποιοοα, ψὸ πᾶ, (μαὺ τ βθη “62Ζ6 06] 18 βαιἃ ἴο βανα ραϊηΐθα ἢ6ὺ ἴδοθ 
(2 Κίηρβ ἰχ. 80.), 186 οὐἱρίῃαὶ τθδηβ {μαῦ δὴ αὐἸωδίοα, οΥὁ 8εοὲ φῇ, 
Ἀδν ογος ιεοἱέδ, ἰδ ροισάεν 9}, ἰοραάτογο. ὅ8ο. ᾿|κονῖβα ΕὐΖοῖκ, χχὶ!, 40, 
185 ἰο Ὀ6 υπἀογβίοοα. Κεγεπ-ὺλαρριιοῆ, 1. 6. 186 Ποτῃ ΟΥ̓ ρους οὐ 16δ- 
ΟΥ̓, {π6 πηι οὗ 008 γουηροδῦ ἀδυρ ῦοσ, νγὰ8 τ δίνθ ἴο {818 ουχ8- 
ἴοπὶ ΟΥ Ῥτδοίϊοθ ἢ" ΤῊ ουδίοιῃ οὗ βίδιπῖπρ {Π6 6υ6-1118 δηἀ Ὀγονβ 
ἢ ἃ τοδί ἃ ῬΟΥΤάΟΣ ΟὗἨ 8. ὈΙΔΟΚ ΟΟΙΟΙΥ, γγχα8 σομηηο ἰπ Εργρῖ 
ἔτουα {6 φαγ]δϑῦ Ὁ1Ππ|68: Δηα 1 ΔρΡρϑδσβ ἴο βανθ Ῥθθῃ [0] οοὰ ὈΥ 
Ρδύβομβ οὔ Ῥοίδι βοχϑϑ, ὑπουρὴ διμοπρ {86 «6ν7] ἰδ 8 οομῆποα ἰο 
ΟΠ] 6}.2 ΤΉ πιοάοργη Ῥογβίδη, Εἰσγρίϊδη, δἀπὰ Αὐτὰ ποθ, οοπ- 
ἴδιο {86 ῥγδοίϊςθ οὗ ὑηρίπσ ὑποὶν Θγ6-|Δ8}}65 δηα 6υ6-118.8 

Τι νγᾶ8 8 ραγουϊαν Ἰηὐαποίϊοι οὗ [λ6 Μίοβαϊο ἰανν, (μὲ ἐδ τροπιοπ ἐπα 
πού τσεαν ἐαΐ τολίολ ροτέαϊποίἑ πο α πιαπ, πεῖίλον δλαϊΐ α πιαπ ρεΐ οπ 
α τσοπιαγιἾ5 σατηιεηῖ. (δα. ΧχΙ!. 6.) ΤῊ]Β ργθοδυ 10 τγ88 ΨΟΥΥῪ προρδ- 
ΒΑΓῪ ἀσαϊηδβύ {Π6 ΔΌυΒ68 ὙγΠ]ΟὮ ἀγὸ [Π6 5118] ΘΟΠΒΑΊΘΠΟ6Β οὗ βυοἢ ἀ18- 
συΐβ68. ΕΓ ἃ τοιηϑη ἀγοδῦ 1Π ἃ τοϑδη οἱοἴθϑ ν}}} ποῖ θ6 τβδίγαϊποᾶ 
80 ΓΟΔΙΪΥ ὈΥ (παὐ τιοἀ δ Υ ἡ Ὡ]ΟὮ 18 {Π6 ΡΘΟΌ]1ΑΡ ΟΥ̓δΙηδηΐ ΟὗὨ ΠΟΥ ΒΟΧ ; 
ΔΠ 8. πιδὴ ἀγοδὲ ἴῃ ἃ Ομ Β ΒΔΡΪΌ ΤΩΔΥ πΠΠουὰὶ ΒΔΓ ἀπα ββδιηβ ρὸ 
[πο σοιϊηρϑηΐοθ τ Βογ πιπουΐ {πὶ8 αἰβραϊβα, βμδπμθ δῃὰ ἴδω ψου]ά 
Ηϊηᾶον 818 δα τἴδποο, δπα ῥγονθηΐ 18 ἀρρθδγίηρ,. 

Τὴ Βοὲ οουπίχοθβ, 6 8 ΘοῃΒ ἀθγϑῦ]ο ρατὺ οὗ Ῥα]Ἰοϑίϊῃηθ, ἰγανθ ]οῦβ 
Τηΐοστα υι8, {παὶ (Π6 ρστοαίοϑί αἰ ΓΘ ΠΟΘ ἸτηΔρΡΊΠΔὈΪ6 δα 8188 Ὀαθίνγθοῃ (ἢ6 
ἐοι Ὀ]οχίοηβ οὗ {π6 οσλθῃ. ΤΠο886 οἵἁ Δὴγ ΘΟΠαΙ θη Β6] ἄοτ σῸ ρτοδά, 
ἃΠα 8.6 δυϑὺ δοουδίοιηθα ἴο 6 8464 ἔγοστα {88 βῃ, 1 (μ6 ρτοαίοϑξ 
αἰϊοηίίοη. ΤΉΘΙΓ ΒΚ 18, ΘΟΠΒΘΑ ΘΏΙΥ, ἐμὶν δηα δοδυῦ αι). Βυΐ ᾿τοχηθὴ 
ἴῃ 1Π6 ἸΟΥΤΘΙ σα ΚΒ οὗ 116, Θβρϑοίδ γ 1ὼ {Π6 ΘΟυΠΓΥ, Ὀεϊπηρ᾽ τοι {86 
πδύαγο οὗὨ {π6}} δια ] ουταθηΐβ ΤΏΟΣΘ ΘΧΡΟΒΘα ἴο {Π6 ΒΟΟγΟΠΙ Πρ ΤᾺγ8 οὗ 
1Π6 80}, 816, ἴῃ {861} ΘΟΙΩΡΙΘΧΊΟΏΒ, ΥΘΙΔΔΥΚΑΌΪΥ ΔΊ δηὰ ΒΥΑΓΓἢΥ. 
Ἰὐπᾶον βυοἢ οἰγουτϊηβίϑηοθβ, 8 Βὶρἢ σα]ὰθ του], οὗὨ δΘουγβο, 6 βοΐ, ὈγΥ 
{6 δαϑίθγῃ 18.168, Ὁροὸπ [Π6 ἔδίγποϑθ οὐ {μι 6}. ΘΟΙΩΡΙΟ ΧΙ Οη8, 85 4 ἀ18- 
Ἐἰηρυ ῃϊηρ᾽ τατκ οὗ {ΠΟΥ ΒΌΡΘΤΥΙΟΥ αὐ8}10}, Π0 1688 (ἢδ 88 δὴ δηθδηοα- 
τηθηΐ οὗ {μον Ὀαδυΐγ. 7 6 Ρρϑγοδῖνθ, ὑβογθίοσο, μον δίαιτα] τὰ 1ῃ 6 
δι᾽ Β βϑ᾽ δθαβίηρ τεβθοίζοῃ 'π (ὐδπί, 1. ὅ, 6. τϑβρθοῦπρ' ΒΘΓ ἔανγην 
ΘοΟΙΡ] οχίοῃ (ι:8] ΒΥ ΘΧΡΟΒαΓΘ [0 ΒΟΥΨ1]6 Θιαρ]ουτηθη.8) ἀιηοηρ (86 

. Ὁ γ, Βηανβ Ττανοἶΐβ, νοΐ. ἱ. ἢ. 418. 
2 ΨΥ ΣΚΙΏΒΟἢ Β ΜδΏΠΟΙΑ, ὅο. οὗ 1Π6 Αποίοης Ερυριίΐδια, τοὶ ιἱΐ, ὑῃ. 8380---382. 
5 ΤΑΠΟ ΜδπηοΓΒ δη Ο(πδίομηβ, ὅς. οἵ ἴῃ0 Μίοάογῃ ἘΠ ΥΡ ΔΒ, νο]. 1, ΡΡ. 41, 42. 1π 

Ρ. 42, 43., ΒΘ 45 ρσίνοῃ δηργαυίηρδ ΟΥ̓ ἥ[Π6 ΔΡρασγδῖι υϑοὰ ὉΓ εἰπρίηρ 116 ογ6- 1148. 
ἈΙΤΩΡΓΒ ΟὈΒΟγυδίοηβ, νοΐ. ἱν. Ρ. 834. ϑ'διν᾽᾽Β ἜΓανοϑίβ, τοὶ. 1. Ρ. 414. Μοσίοτ᾽  βεοοηά 

Φούγηου, ΡΡ. 6]. 145. ΤῊΘ δΥ68 οὔ ἐπὸ νυ ιο οὗ 8 Οατεοῖὶς ρῥγίοδι, ἤοτῃ Μτ, δ Υ ἰδοῦ αν 
αἱ ΤΊ ΟΣ. 8, τ γα δίαίποὰ πὰ ὈΙΔΟΚ Ρὸ γάθσ. (Ἴτανοὶδ ἰπ τ86 ΗΟΪΥ [1,δηᾶ, διε. γοϊ. ἰἱ. 
Ῥ. 17.) “ὝΒΟ Ῥαϊπευτομθ ὝΟΙΏΘΠ.... . . 8Γ6 [16 βποδὺ Ἰοοκίηρ ποιηρη οὗ 8]}} [86 Ατδὸ 
τὸῖθε8 οὗ ϑγγία.. .. Γὐϊκο οΟἰμοῦ ΟΥθη 818 οὗἉ [Ποὲγ 86 ΣΧ, [ΠΟΥ ἄγο ἔδο εἶρα οὗὨἨ {δεῖν δηροτὰ δηὰ 
116 ἐπῶν ΟΥ̓ [Π6 Παπάβ γε, απὰ ΘΑ ροϊὰ τίηρβ 'π ΠΟΙ͂ ΘΑγδ: δηὰ [Π6 760: δας κ ἀγθ οὗ 
16 ΠΘΠΠΘΝ [ὉΓ [86 ΘΥΘ6-Δ8}}68 15. ΠΟΎΘΓ ἰὈγρμοΐΐθῃ ; [ΠΥ ἱπηδρίηο, δηὰ, ΤΠ ΡΒ, Ἡ ΠῚ τυ τἢ, 
παῖ [6 ὈΪΔΟΚΊΉΙΟΒΒ ΟἾΤΟΒ [6 οΥ6 δῃ δα! ἰοπδὶ ἰβηρτιοῦ δὴ ἃ ἰηΐοχοδί." ὕωπο 
[ἢ Καδῖ, Ρ. 592. 

3 [,ἰἴογο ΙΤΟϊὴ 

ῬΕ ἃ 



488 Οη ἔλε Τγεδς Γ᾽ ἐδιο “ειοϑ. 

ἔαὶν ἀκυσμίοτθ οὗ Ψ γ βίοι ; τθπο, 88 αἰὐθηἀδηΐβ Οἢ ἃ ΤΟΥ Αἱ ΤηΔΙΤΔρῸ 
(176 ΠΙΔῪ ΒΌΡΡΟΒΘ), γεγο οὗ (πΠ6 μὶρἢθοδὺ σϑῃκ. 

ΥΙ11. Τὸ οἴδηρα Βαῦϊ8 ἀπᾶᾷ σγαβϑῖὶ Ομ οἱοἴδι6β 66 ΟΘΓΘΙΏΟΏ1εδ 
πἰδοα ὉΥ 86 678, ἴῃ ογᾶου ἴοὸ ἀϊβροβο ἴβθτὰ ΖῸΣ βοῖηβ Βοὶυ δοϊϊοῃ Μοὶ 
τοαυϊγοά ραγίϊουϊαν ρυτγ. Φ 4000, αἴτοσ 88 γοΐαση ἔἴγοτα Μοϑοροίδμϊα, 
τοαυϊγοα ἷ8 Πουβοῃο]α τὸ ολαπφό ἐλεὶγ σαγπιεπέβ, απαὶ σο τοἱἧ Ἀϊπι ἰο 
δαογίἥεο αἱ Μείμεῖ, (ἀφη. χχχνυ. 2, 8.) Μόοβϑβ οοηπιδηα δα [86 ὈθΟρ]6 
[0 ῬΓΟΡΑΓΟ ὑμθηλβοὶνϑβ ἔογ ἴπ6 τοοθροπ οὗἩ [8 ἰανγ ὈῪ ρυγιίγιησ δά 
ΑΒΒΐηρ {μοὶγ οἰοίμεβ. (Εἰχοά, χῖχ, 10.) Οπ ἴπ6 οἴμογ δαπά, (δ 
ΒΕΝΡΙΝΟ ΟΕ ΟΝῈ Β ΟΠΟΤΗΕΒ 18 8ἢ Θχργθββίοῃ γθα ΘΒ ΕΥ υι864 ἴῃ δοηρ- 
ἴυγα, 88 ἃ ἴοΚϑῃ οὗ {86 Βὶρῃοβί στιοῖ, Βουθοη, ἰο ἀδποῖβ ἢ18 
ΒΟΙΤΟῪ [ὉΓ «[οβϑρῆι, γεπέ λὲς οἰοίλες (α6ῃ. χχχνὶϊ. 29.}); «[4οοῦ αἸὰ {δε 
11κὸ (νον. 34.); διὰ Εὔζγα, ἴο βσργαδβδ {88 δόῆσθσιι 8η ἃ ὉΠΟΆΒΙΏ 688 οὗ δ18 
ταϊηα, δηὰ {16 Δρργθμθηβίοηβ Β6 δηϊογίαιηοα οὗ {πΠ6 ἀϊν!ηο αἸΒΡΙΘΑΒΌΓΟ, 
οὐ δοοουῃῦ οὗ {86 ῬΘΟρ]Θ᾽Β ἀῃ] αν] Τρ στα 68, 18 Βαϊ ἰο τϑηα [18 ρατ- 
Ἰηθη8 δπα Πΐ8 τηληί]ς (ΕὐΖγα ἰχ. 8.); {πα} 18, ὈΟΓΝ 18 Ἰπποῦ Δα ὈΡΡῈΓ 
ἘΈΠΘΘΙΝ: {18 γτὰ8 4180 δὴ Ἔχρχϑββιου οὗ ἱπαϊσηπδίίοῃ δηα ΒΟΙΥ Ζοαὶ; {86 
Ἰρἢ Ἰδιὸ τοηΐ ᾿ἷβ οομθβ, ργεύθμαϊηρ {μαὖ οἂν βαυϊουν ᾿βα βροζθι 

ὈΙαβρθθωγν. (Μαϊι, χχνἹ, 66.) Απά βο ἀϊὰ {88 ἀροβίϊββ, υυβθα [86 ΡΘΟρΪ6 
οὗ Τωγβίσα Ἰηὐοπαθα ἰὸ ΡΥ ἔδβεπὶ ἀἰνῖπο Ββομουγβ. (Αοἰβ χῖν. 14.) ΤΠ 
ψασιηθηΐβ οὗ ΤΩ ΟΌΓΠΟΙΒ διηοηρ ἐδ6 ἐἰ ΟὙ78 ἬΤ6͵6 ΠΟΙ ΘΗ͂Υ ΒΔ κο οί δπα Βαῖτ- 
οἷοί, ὙΠ6 Ἰαϑῦ βουῖ νγὰ8 86 αϑ0δὶ οἱοι μπρ οὗ ἐμ6 ργορβμοίβ, ἕο {Π6 
ὝΟΓΟ σοηηυδ)] ροπϊἑοηΐβ ΟΥ̓ ῥτοΐδθϑίοη ; δῃᾷ ἰβμογοέοσθ Ζθοβα τ, 
ΒΡΘδ ΚΒ οὗ {88 τουρᾷ ψϑιτηθηίβ οὗ {Π6 ἴα]θα Ῥσορῃείβ, συ μῖ ἢ {ΠΥ 6ἷθ0 
ὙΟγῸ ἴο ἀροοῖνα, (ΖΘΟἈ, ΧΙ, 4.) βοοῦ νγγὰβ (ῃ6 ἤτβί να σαϑδὰ οἵ {ἰβαὶ 
Ρυὺ βδοκοίοι οῃ [18 Ἰοΐῃβ8, 88 ἃ ἰόκβϑῃ οὗ ταουτγηΐηρ ἴογ Φοθορὰ ((6ῃ. 
ΧΧΧΥΙΙ. 84.) εἰρη γέηρ ἹΒΟΥ ΌΥ ἰμαΐ δῖποθ πα πδά Ἰοδὺ ἢἷ8 θεϊονθα βὸῃ 
με ΤΟΒΡΌΣΕΕ ΒΙ1Π)86}} 838 σοάιιοοα ἴο (δ τηραποϑὶ δπᾶ Ἰονοδὲ οοπάϊάοι 
οὗ Ἰ1[8. 

ΓΧ, Α ρτοαϊρίουβ πυροῦ οὗ δυμιρίπουϑ δά Ἰδοοθηὶ ΠΔὈ118 
ψΓ88 'ῃ ἈΠΟΙΘΩΐ {1Π168 ΤΟΡΆΓΑΘΑ δ8 ἃ ὨΘΟΘΒΒΑΥΥ͂ δηα πα !]βρθβα]θ ῥρατίὶ 
οὗ {πο ὶν ἰγδββυσεθ, Ἠδσδοο, βρεακίηρ οὗ 1ζπο0}]}]ὺ8, (τὸ μδά ΡΙΠ]αροά 
Αβῖα, δηᾶ βρβὲ ἰηἰτοάυιοορα Αδβιαϊὶς τϑβηθιηθηΐθ διαοηρ [6 Βοπιδῃθ,) 
ΒΑΥ8, {Π8΄ ΒΟΙῚΘ ΡΘΙΒΟΩ8Β Βανὶπρ νγαϊϊθα ἀροη Ηἶπι ἰο σϑαυοδὺ (δ 
Ἰοβῃ οὗ ἃ λιιπάγοά βυΐϊϊβ ουΐϊ οἵἁἨ 8 ναγάσοῦβ ἕοσ ἐμ Εουωηδῃ βίαρϑ, Βθ 
Θχοϊαϊτηοά --- 5 Α Βηπάγρα 5018] Βονν 18 1Ἢ ροββῖθ]θ ἴον τὸ [0 ἔυ- 
δ βυοἢ ἃ πυροῦ ἢ Ηγγονοῦ, 1 π1}} ΙοοκΚ οὐὸσ μοὰ δηᾶ βομα γοῦ 
ψ δὶ 1 Παγα. --- ΑἸΟΥ βοῖηθ ἐΐηιθ ἢ6 τ σὶδθθ ἃ Ὠοΐβ, δηᾶ 6115 {πεπὶ Β6 
δα ΕΙΥΕ ΤΗΟΒΑΝΡ, ἰο [6 ΜΠῸΪ6 ΟΥ μαγί οὗ ψδιοῖ ΤΏΟΥ ὙΟΓῸ 
γγ ]οοχηθ.3 ᾿ 

ΤῊ8 οἰγουχηθίαμποθ οὗ διιβδβδῖηρσ 8η4 οβίθηϊδίϊουϑ αἰβρίαυίησ 1 
ὙΓΑΓύΤΟ 68 ΠΠΙΠΘΓΟῚΒ ἈΠ ΒΌΡΟΥΌ Βα ϊ8, 88 ᾿π4]5ρθηβδθὶο ἰο ἐπ 1468 οἱ 
γ6Ά} 0}, δπα Τοστηΐπρ' ἃ ᾿ΥΐΠο1ρ41 ραγῇ οὗὨ {86 ΟρΆ]6πο6 οὗ {ποθ6 ἔπιε, 
Ὑ71}1 δ᾽ υοϊἀαίθ ϑθυθγαὶ ραββαρθβ οὗ βογτὶρίασγβ'ι: {6 ρδίσϊαρομ δον, 
Βρϑακίηρ οὗἁ τοῖθβ ἴῃ 18 ἔτ, ΒΑΥ68,--- Τουμσὴ ἐλεν ἤδαρ τ εἰϊέτ αὲ 
ἐς ἀμϑί, ἀπά ρῬγόρατε ταϊπιοτιξ αϑ ἐλο εἶαψ. (900 χαγὶ!. 16.) Φοθορδ 
βϑνε μἷ8 Ῥγϑίμγθη ομδηρρβ οὗ γαϊπισηί, δὰ ἰο ΒΘη᾽ηπιη Β0 μαάῦθ [᾿γῸθ 

2 Ἐτγ Τταπἰδιίοῃ οἵ {π6 δοηρ οἵ ϑοϊοσιοα, ὑ, 86. 
8 Ἡογα,. Ἐρίει. ᾿ὲν. ὁ ερ 6. γαῖ. 40--44. 

" 



“ειοϊεῖ, Οἰδίοηιδ τοϊαϊέπο ἰο αγτίαφε. 439. 

πυπαγοα Ρ᾽6068 οὗἉ βῖϊνοσ, απὰ "υε ολαηφοδβ οὗ ταὐτηοηί. (θη. χἶν. 22.}} 
Νδδιηδῇ οδυτὶθα [ὉΣ ἃ ἸΈΕΒΕΝΙ ἴο {π6 Ῥτορμοὺ ΕἼ16 μα ἴδῃ ομδηροβ οὗ 
ταϊτηθηῦ, [8δὐ 18, δοσογαϊῃρ ἰο (ἰαἰπηοῖ, ἴδῃ ὑληῖο8 δηα ἔθη ὍΡΟΥ ρϑγ- 
τηθηίβ. (2 ΚΊηρβ υ. δ.) [ἢ δ᾽ βίοι ἴο [π|8 ουβίοτα οὐγ Ἰμοτὰ, θη 
ἀοβουῖ θην {Π6 δδοτί ἀυγαίζοι δηα ρου βαϊηρ παΐασα οὗ θαυ] ἰγοαβυγοβ, 
ΤΟΡγ βοηΐβ {ΒΘ 1 88 ΒΌ ]θοῦ ἴο [06 ἀοργϑάδλίλομβ οὗ τηοΐμβ, ἕτοιμη οι 
{Π6 Σ ΠΑ ϊαπΐβ οὗ [πὸ Εἰαβί πᾶ 1 ἀπἤου]ῦ ἴο ῥγθβοσυα {86 ἰδῦρθ 
βίοσϑ οὗ ρησιηθηΐβι αν ποὲ ὩΡ 70» ψοιιγεεῖσεα ὙΒΕΛΒΌΒΕΒ οἡ εαγίῆ, 
τοΐετε πιοίἢ απά τιδί Ὧο εοττιρί. (Μαῖϊ. νἱ. 19.) ΤΒΘ 1]]υδίτϊουβ δροβίὶθ 
οὗ [π6 (ἀεμῦ]6β, θα ἀρρθαϊηρ ἰο {Π6 ἱπίαρτν δηᾶὰ 46} 7 τ πἢ 
σι οἢ Πα μαα αἰβοδαγροα ἢ1Β βαβογοα οβῆοϑθ, βα]ὰ, ---- 7 λαυό οουείοα πὸ 
τπαπ᾿ φοϊά, οΥ εἴϊοεν, οὐ ΑΡ̓ῬΑΒΕΙ,. (οίβ χχ. 83.) ΤῊ δροβίϊο “διίμββ, 
ΠΣ κα νσ186. (108 ἴῃ [ἢ 6 ΒδΙ6 ἸΏΔΠΠΟΣ 88 ἴΐ6 ατοοῖκ δα Ἐοσηβδη ὙΓΙΐΘΓΡ, 
ψΠ6η (ΠΟΥ ἀγὸ ραγ ο Αγ βίηρ (6 Ορυ]Έποο οὗ ἰμοβ86 (}π|68,} Βρθοὶῆδβ 
50}4, Β|| νϑγ, δηᾶ σαγπιεπέξ, 88 [86 Θοπϑίϊπδηΐβ ΟΥ̓ ΤΙΟΒ6Β : --- 6Ὁ ο ποιρ, 
ψ6 γἱοΐ, πιθπ ; τοδὸρ απά λοιοί ΚῸΥ ψΟΙ ηιέβογίο ἐπαΐ ἐἠαϊϊ σοπιὲ ροπ ψοα. 
οι φοϊά ἀπά εἰΐθεν 8 σαπλεγοά, απα ψοιῦ ΘΑ ΜΕΝΈΒ ατὰ πιοίλι-Θαΐξη, 
(Ψ41268 ν. 1. 8, 2.) Τα ἐβδῃϊοι οὗ Ὠοαγαϊηρ ὉΡ βρίοπαϊα ἄγθϑβοα 
Β.}}} δ δ᾽ δίβ 1 Ῥδὶθβπθ. [Γ ἈρΡρθδσβ ἔγοσῃ ᾿βα]. χὶν. 8. (Βαῦ (86 ψαγά- 
τοῦθ8 οὗ {86 Εδαδῦ ὑσϑῦθ ρθη ΠΥ Ρογέυγμα θα τ} ἀγοιαδίοβ; δηᾶ ἴῃ 
(απί, ἰν. 11. {86 ἔγαρσταμῦ οὐοὺ οὗ {16 Ὀγ] 46 ̓ Β ψαγτηθηΐβ 18 οοτηραγοα 
ἰο 186 οἄουν οὗ ᾿μοθδπου.Σ ὙΠ τοῦθϑ (πυ8 ρογυτμμοα ΒοΌθοοδ ἔπγ- 
ΗΒ 6 ΠΟΥ ΒΟ (4600, ΜΈ Θη 86 βϑηῦ δῖπι ἴο ορίαϊη ὈΥ βίγαίδροσα 18 
ἐΟοτΒ Ὁ] βϑίησ, ἁἌ{πά ἂδ (8880) δηιοϊϊοα ἐλ «πιοὶϊΐ (οΥ ἤγαφγαποθ) ὦ 
Λὲβ γαϊμιοπέ απα δίοδεοά ᾿ΐπι, ἀπά βαϊά, 86} ἐδ δηιοὶΐ Γ᾽ πῖν δον 18 ὧδ 
ἐδ “ηιοῖϊ 9 α Πεῖα ἐιολίολ ἐλε ἸΟΒῸ λαΐξ δίοεεοά. ((ἀθπ. χχνῇ!. 27.}" 
1 ῥγοοϑθββ οὗ ὥπηθ, {π18 Ἅὅχαυΐϊβιΐθ ἔβοταηοθ ψγ8 βρυγδς  ΥἷΥ ΔΡΡ 16α 
ἴο (8.6 τηογα] αὐδ 168 οὐὗὁἨ (86 τηϊπᾶ; οὗ τυ Βῖο γ͵ δᾶνθ ΔΠ ΘΧΘΏΡ]6 ἴῃ 
[86 ϑοηις οὗ Βοϊοσηοῃ, 1. 8, 

1ΔΚὸ 186 ἔγαρτδησο οἵ [πἰπ6 οὐσῃι δψοοῖ ΡΟΓΛΙΠΊ69 
18 ἸῺΥ ὩΔΣη6,--- ἃ Ῥοζίῃηθ ρουτοὰ ἔοσι." 

ΟΗΑΡ. 1Π. 

ΕΎΤΙΒῊ ΟΥΒΤΟΜΒ ΒΕΙΑΤΙΚΝΘ ΤῸ ΜΑΒΕΙ͂ΑΘΕ. 

1. ΜΑΒΕΙΑΘῈ νγ88 σοηβ ἀογοὰ Ὀγ {86 “76 }78 88 δὴ δδϊν οὔ {Π6 βιγϊοίθϑί 
οὐ σαίου. ὙΠΟΥ υπάεογείοοα ᾿ ΓΑΙ Υ Δηα 88 ἃ ργοοορί {π686 ψογάϑ 
υἱἱοτοα ἴο οὔν βγβὺ ραγϑηΐβ, 86 δμίξξιϊ, ἀπά πιμϊἐρίν, ασπά γερίοπέδα 
ἐδ οαγίδ. (6ῃ. 1. 28.)}ὺ Ὑποὶγ οομηυλὶ οχρθοοίδοπ οὗ ἴΠ6 οομλίην; 
οὔ 186 Μοεβίδῃ δδαθᾶ στϑαῦ νυεἰριῦ (ο {818 ΟὈ]Πραίϊοι, ΕὐνοΎ οηθ ᾿ἰνοὰ 
ἴῃ ἐδ6 Βορϑθ ἐμαὺ {π18 Ὀ]οβδίησ τηϊριῦ αὐζομὰ {ποὶγ ροβίεσιυ ; δηὰ 
{μογοίογα ἴον {ποιρι! ΤΒοιηβοῖνοβ θουηᾶ ἰο Πιγίμον (η6 Θχρθοίδοπ 
οὔ μἴπα, ὈΥ Δααϊηρ ἰο (π6 τδοα οὗ πηδηκὶπά, οὗἨ τ μοβ6 βοθᾶ ἢθ νγ8ὰ8 ὕο Ὀ6 

1 Ῥχγοϑεπίϊηρ χϑιτηθηΐβ ἴδ ὁπ6 Οὗ ἴπ6 τηοᾶε8 ΟΥ̓ ΘΟΙΩΡ ΠΟ ΠΕ Ωρ' ῬΟΙΒΟΙ8 ἴῃ ἐπ Εδεί, ὅ.6 
δου τὰ] {1 αβίγαιΐνθ ἐπδίδηοοθ πῃ Βυγάοτ᾽ Β Οὐ θη δὶ 1 τογαΐαγα, τοὶ, ἷ. ΡΡ. 98, 94, 

2 ἨἩαγνοοά᾽, » [πεὲγοὰ. νοΐ, ἰϊ. ρῃ. 2347, 2348. 8. Ὧτ. ἀοοὰδ βαογοὰ 1Ὑ]5, " 132. 
4 7όνποιϊβ ΟΒγἰβείδη Βϑοδύοθοδ ἰη ϑγτγία, ὅζο. ΡΡ. 97, 98. 

᾿ 8 ὕχ, σοῦ Β νοσβίοῃ. : 
ΒΕ 



440.ῦϑ «7ειοίϑιι Οἰμδέόπιϑ τεϊαξίηῳ ἐο Δαγγίασε. 

Ῥβογῃ, δῃὰ ὑῆοβο Βαρρίποββ 6 ͵χα8 0 ῥγοιποίθ, ὈῚ ὑπαὶ ἐδιιροταὶ 
Κιηράοια ἴὸν Ὑ 1 οἢ {Π6Υ ἸΟΟΪΚΘαῖ ΡΟῚ Ἀ18 ΔρΡΡΘάγαΠδα. 

Ηδποο οοΙῬΔΟΥ γα δδίοοηθά ἃ  ἸΝΝ ΤΟΡΓΌΒΟΝ ᾿π [ϑγδοῖ; ἴογ, δ6- 
81.468 ὑπαὶ {ποὺ Τπουρῦ πο ομθ οου]α ᾿ἴγ6 8 βἰηρθ ᾿πἶ6 πιϊποῦὺ στοαὶ 
ἀδηρσο οἵ βὶπ, [Π6ΥῪ οβίθοπιθα 1ὖ ἃ οοπιπίοτβοίάπρ᾽ οὗὨ [Π6 ΑἸ 1 Π6 Θουπβ86}9 
τ ἐπα Ῥτοτηΐδθ, 1μαὐ ἐδς δεοα Γ᾽ ἐδ τοοπιαπ δλομία γι δε ἐΐε πεαά οὗ 
ἐλ δογρεπί. Οἱ {818 δοοοιηῦ 10 τ;Ἃ88 {πα ΘρΠ ΠΑ ἢ Β ἀδυρ,ιῦον ἀορ]οτοά 
ΠῈΣ νἱγριμιῖν, Ὀθοδυδα 886 ὑπ8 ἀορτγινθα ποὺ ἔδίμον οὗ [π6 Ποραβ τ μιὰ 
μα χαῖρ οηἰογίδιη ἔσο μοὶγϑ ἀθϑοθηἀ θα [τΌτὰ Ποσ, ὈΥ̓͂ τ ΠΟΤῚ ᾿ΐ8 ΠΑΠΙΘ 
Ταὶρηΐ Βυχνῖνο ἴῃ [5086], δῃᾶ, ΘΟ ΒΟ ΘΗΪΥ, οὗἨ 818 δὀχρϑοίδιουῃ οὗ 
Βανῖηρ ἴπ6 Μοββίδῃ ἴο οογμβδ οὗ 818 θ664, ψ ΙΟ τγ88 {Π6 ρΘΏΘΓΑΙ ἀοδῖγα 
οὗ 411 16 Τεγδοι 8ῃ ποθ. ΕῸΣ [16 Β8Π16 ΓΘΆΒΟΙ 8180 βίϑυ αν τ: 
τοραγαοα διμοπρ [Π6 «6 0}1ἷ28 (48 1Ὁ 18 10 {118 ἀΔΥ Διμοηρ 186 πιοάθγῃ 
ἘμγΥρθδηβ' δμα Ηϊηαοοβ3) 848 οπα οὗ {μ6 στοδίαδί τηϊβίογί ποθ {πὶ 
φου]ᾶ Ὀο[Ὰ}1] Δ1Υ τομιδῃ, ᾿πβουθοῖι ἰμαὺ ἴο Βαγα ἃ οἰ]α, (δουρᾷ (Π6 
ὙΟΤΏΔἢ ἱτητη α!αίοὶγ ἀϊοα {ΠΟΓΘΌΡΟΠ, γγ8 δοοουηθα ἃ 1688 ΑΒ οιίοι 
18δὴ ἴο μᾶνθ ποῃβ δὖ 81}; δηᾷᾶ ἴο {Π18 βῬΌΓΡΟΘΟ τῶα ΤΩΔΥ οὔδογνα, ἐμαὶ 
186 τηϊα γἱθ οομιίογίοα ΒΔ61}6] ἴῃ μου ἰδθουν (ονθα Τπουσῇ 886 ΠΟῪ 
ΒΓ ἴο 6 δὖ {86 ροϊηΐ οὔ ἀθδί) ἴῃ {1686 ἰδιτηβ, ἔα ποέ, {9γ ἐδοι εἰαϊξ 
δοαν ἐξὶβ δοη αἶδο. ((λθῃ. χχχυ. 17.) 

Ετοῖὰ [Π18 οχρθοίδοῃ ργοοθοάθα {πον οχδοίμοϑα ἴῃ οδιβίηρσ {{Π| 
Ὀχοίδον οὗ ἃ Βυβραῃά, σγῶο ἀϊδα πὶίπουῦ ᾿ἰβθὰ6, ἴ0 ΤΩΔΥΤῪ {86 ὙΠΔΟΥ͂ ΒΘ 
Ἰο Ὀφ μη, δπα {86 ἀ18 (μαΐ αἰἰοηαοα 8 γί πβιπρ' θὸ ἴο ἀ0 ; [ὉΓ, 
88 [16 6]46ϑ βοῃ οὗ ἀκα 8. ΤΩΒΥΤΙΔΡΘ Ὀοοδιηθ [86 δἀορίοα οὨ]]ὰ οὗ (16 
ἀοοραβοᾶ, (πα ΟὨ1]ἃ δηᾶ (πὸ ροβίθυυ βοσίηρσ ἔγοτω εἶπ ἡγ γα, ὮΥ͂ ἃ 
Βοίίοη οὗὨ ἰατν, Θομβιἀοσϑα 88 {ἢ σϑὰὶ] οἴδβρυϊησ δῃα μεῖγβ οὗ [Π6 ἀδοορδβοά 
Ὀγοίμοσ, Τὶ οχρίαἷπβ (6 ψοσγάβ οὗ 8818}, ὑμαὺ δευέπ τοοπιεπ ὁπομίά 
ἐαΐλε λοϊα 9} οπε πιαη, ϑδαψίπρ, το τοί! φαΐ ΟἿ οἱοη ὅγεαά, απαὶ τοξαῦ' ΟἹΤ' 
οιοῃ ἀρρατγεῖ; οπῖν ἰφεὲ τι8 ὃ6 οαἰϊοα ὃν ἐὰν παγιο, ἐο ἑαΐο ατσαν ΟἿ Τὸ 
Ῥτοαοῖ. (δα. ἰν. 1.) ΤὨϊ8 τγα8 {π6 σϑάβοιι 80 ΨὙΠΥ (116 «6178 ὁ0πι- 
ἸΠΟΏΪΥ ΠΔΥΤΙΘα ὙΘΙῪ γουηρ, ΤῊΘ δρ6 ῥγθβοιρθά ἴο τβθὴ ὈΥ͂ {6 
ῬΔΌΡΙΠΒ τγὰ8 δἰ ρηύθθη γϑᾶσβι Α ὙἹσρίῃ γγ8 Οὐ ΠΑΥ]Υ τηβδττιθά αἱ 
{6 ἀρ οὗ ρυθεγ, ὑπαῦ 18, ὑσσοῖνο γϑᾶγθ οοιαρ δία, ΒΘΠΟΘ ΘΓ Βυ8- 
ὈΑΠΑ͂ 18 ο41168 ὑμ6 συ!ας οὗ ΒοΣ γοῦ!ἢ (τον. 1). 17.), δπᾷ (86 πυϑθαμπά 
οὗ μοῦ γουί (“90εἰ 1. 8.); δηᾶ ἐδ ποῦ ρἰνίηρ᾽ οὗὨἉ τηλ ἀθὴβ ἴῃ τηλυτίαφθ 
18 ἴῃ δα]. ΙχχυἹ]. 68. ταργοδοπίρθα 88 ομβ οὗ {86 οἴεἼοίβ οὗ μὲ ἀϊνίπο 
ΒΩΡῸΣ ὑσνγα 8 ἴϑγαθὶ. [πὶ || ΤηδΏποΡ, διαοηρ {π6 ΗΠ πάοοβ, ἰμ6 ἀ6- 
Ἰαγιηρ' οὗ [86 τηαττίαρα οἵ ἀδυρ ουβ 18 ἰο {818 ἂν Ταρδταρα 88 ἃ ρτγοδῦ 
ΟΔΙ ΠΛ Υ͂ 8η4 ἀἰΒρτδοο.ὃ 

} ΤῊ ταοβὺ ἐπιρογίτιπδίθ δρρ]]οδηΐβ ἰο Ὧγ. ἘΪΟπαγάβοη ἴον ταϑα οι] βἄνίςο τσογὸ {πο80 πἘῸ 
οοηδιι θὰ ᾿ΐπὶ οἡ δοοομηὶ οἵ βίο γ, τ Ὠΐο ἴῃ Ἐργρὶ (86 88γ85) 5 58[}}} οοῃδίἀογοὰ ἴδ 
ξτοαῖεβὶ οὗ δ] 6υ1186. “ΤῊ υπίογίαπαίθ οοῦρ]ο ὈαἸΐουθ ἐπδὲ (ΒΟΥ ἀγὸ Ὀθνγο πο, ΟΥ̓ ἀπάογ 
[86 σαγΒα Οὗ μϑάνϑῃ, νι Ἐἰο ἢ ἸΠΟΥ ΓΔΏΟΥ [6 ῬΠγϑιοίϊλη ἢ88 100 ρόνοῦ ἴο στοιοσθ. [Ὁ ἰβ ἷῃπ 
γαίῃ [δὲ Πα ἀθοίαγοβ ἔπ 1ηβ0 Β] οἴ ΠΟΥ οὗἁ [ἢ ΒΔ] πρ᾽ ατὶ ὕο [8 κ ΔΎΥΑΥ Γποῖσ τοργοδοῖ. ΤῊΘ 
ΡΔγθΪ68. μδηρ τουπά, ἀπππίηρ δηὰ ἱπηροτγιπίηρ ἰπλ ἕοσ 186 ἴονο οὔ 6οά, ἴο ρυδβογίδο ἴογ 
ἴμθπ,, ἔπδὺ ΓΠΟΥ ΤΑΥ͂ ἢδνο ΟΠ] ἀγοὴ 1ἰκ οἵαν ρθορὶθ. “ αἶνθτηθ οἰ] το, οὐ ἴ ἀΐο, βαὶά 
πο ἔγεῖι! ϑασγαἢ ἴ0 Ποῦ Βυβοδηά ; “αἶγα τη Ομ] άτθη, ΟΡ 1 σαγβα γοτ, ΒΑΥ ἴ86 δΑΙΤῈη 
Ἐργριίδηβ ὕο τποὶγ Ῥ γϑὶ οἰ δ." 101. ΕΪΟΠαγάβοη 8 Ττανοὶβ δοηρς ἴῃ Μοάϊξογγαπεδϑη, δε. 
γΟΪ. ᾿ΐ. Ρ. 106. ΑΑ ΠΘΑΙΙΥ͂ βί τη αν βοθηθ ἰβ ἀδβογίρδα Ὁγ Δῖτν. Τὴ, πὶ. Μδάάοη, τῆ ἱτανεϊϊοὰ 
ἐπ ([Π6 Ἐλβὲ δοίνθθῃ [886 γοαγβ 1824 απὰ 1827. Ὑτανεΐβ ἴῃ ΤΌΚΟΥ, δος, νοΐ. ἰΐ. ᾿. 51. 

5 Βορδοτγῖθ᾽β Οτίθηναὶ ΠΙ υϑἰγαξίοπδ, Ρ. 16]. 
8 Ὑ ασὰ Β ἩϊΪβίοτγ, ὅς. οὗἩἨΤΠ6 Ηἱπάοοβ, γοϊ. 1ϊ. Ρ. 327. Μδαατίοο᾽ Β 1[πάΐδη Απεφυϊθοδ. 

γ0]. Υἱῖ. Ρ. 829, Η. γγη6 8 ΗΪδίουγ οἵ [6 “676, γο], 1|. ᾿ρ. 850, 8361. 
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11. Ἐτομλ ἐμ6 ἢγβί ᾿πϑιϊευαξίοι οὗὨ χηαστῖαρα 10 18 δυἱάθηΐ ἐμαὶ αοά 
δᾶν6 Ὀυΐ ὁπ6 ΟΠ [0 0Π6 Τη8ῃ ; Δη6 1 ἰὖ Ὀ6 ἃ {Ὑπ|69 88 1Ὁ 18 ἃ. ΘΟΙΩΠΊΟΙ, 
οὐβοχνδίιοῃ, ἐπαῦ {ΠΟ ΓΘ ΔΥῸ ΘΥΘΙῪ ΠΟΥ ΤΔΟΓΘ Γ28168 ἴδῃ ἴ6Π|4168 ΒΟΥ 
ἴῃ {πὸ πουϊᾶ, 1ὑ [ὉΠ] οτγβ {πα΄ [Πο86 ταθῃ ΘΟΥ ΔΙ ΗΪΥ δοί ΘΟΒΊΓΑΓΥ ἴο {Π6 
Ἰατβ Ὀοίι οἵ (ἀοα δηᾶὰ παίυγο τὸ μανὸ τηοσα ἰπδὰ ὁπ6 Ψ 16 αὖ [86 
ΒῺ6 ἔη6. Βυΐ {πουρῇ αοά, 88 Βιργοιμθ ἰατυρίνογ, δα 8 ῬΡΟΥΤΟΣ ἴοὸ 
ἀϊβρθηβα ψ τ Πϊ8 οὐ ἰατγθ, ἀπα δοίιιδ!]ν αἰ ἃ βὸ πὰ [86 «ἴδ ννγ8 [ῸΣ 
1Π6 ΤΊΟΥΘ ΒΡΘΘΟΥ͂ ΡΘορ ηρ οὗ (ἢ6 ποῦ]α, γοί 10 18. δογίδιη ἴΠ ΣῈ 18 ΠΟ 
Βι ἢ (Ο]ογαῖιοι ἀηάον τ86 ΟΠ γβδη ἀϊβροπβαίοη, δπά, {Πογοίογο, {Π6 Ὁ 
ὀΧΔΠΡ]6 18 ΠΟ τ]6 αὖ {118 αν. ΤΒο ἢγδί γο νἱοϊδίϑα (18 ρυϊμνθ 
Ιανν οὗ τμαστῖασθ νγ88 [ΔΙ ΘΟ ἢ, γ1π0 ἐοοΐ μπέο ἠξέπι ἔισο τοῖσεδ. ((ἀθῃ. ἵν. 
19.) Αἤογναγαβ γα τοδα {πὶ Αργδθδια μ8δα οοποιδῖμαβ. (θη. χχν. 
6.) Απά Πίῖϑ ργδοῦϊοθ νγαᾶβ [Ὁ] ουσθα ὈΥ {86 Οἰδοσ ραϊταγοἢβ, 10} αἵ 
Ἰαβῦ στον ἴο 8 πηοϑὺ ΒΟ ἀμ] 8 ΘΧΟΘΒΒ ἴῃ Ομ Β δηα ΒΘ ΠΟ οδτ Β 
ἄαγβ. ὉΠ ψοσαὰ δοποιῦϊηθ ἴῃ τπηοϑὺ 1 μα η δαί ΟΓΒ, ἀπά ὄυθὴ 1 τι 
αὖ [818 ἀΔΥ, β'σὮ}ῆθ8 4 σοηαη, 80, ἱπουρὴ ΒΘ Ὀ6 ἠοὺ πηδιτϊϑα ἴο ἃ 
ἸΏ8Π, γοῦ ᾿ἰἴνθ8 ὙΠ Ἀπ δ ἢ18 τυνῖίϑ ; θαῦ ἴῃ {ἰπ6 ϑαογοά τ ἰρθ 1 18 
ὈΠαογϑίοοα ἴῃ Ὡποῖο  Βοη86. ΤὭοΥο 1 τθδὴ8 ἃ απ] πιο, Ὀαΐ οὗ 
8 ἸΟΥΤΟΙ ΟΥ̓ΩΔΘΥῚ δπα ΟΥὨ 8Π ἸΠΙΌΓΙΟΓ ΤᾺΠΚ [0 [86 τϑίγοβϑ οὐ {πὸ ἔμ] ν ; 
86, [Πογοίογθ, βῃ6 μδα δβαιαὶ το ἴο 1Π6 τηλγυϊασο- 6 ὙΠ {Ππ6 πιο 
ὙΠ; δηᾶ ΒΟΥ ἰδθι6 γγχὰ8 Γοραῖοα Ἰορὶτηδίθ πὶ ΟΡΡΟΒΙ ΠΟ ἴο Ὀιιδίαγαβ : 
Ὀυΐ 1π 411 ΟΥΒοσ στϑβρϑοῖβ {π6886 ΘΟ}. 68 ὙΓΟΓΘ ἸΠΓΘΙΊΟΣ (0 (6 ῥτὶ- 
ΤΩΔΥΎ ὙΠῸ; [ῸΓ (ΠΟΥ πα 0 Δίου Υ ἴῃ 186 ΤἈΤΑΙΪΥ, ΠΟΥ ΔῺΥ ΒΑΓ ἴῃ 
Πουβοθο] ἃ ρσονοσμιηθηί. [Ὁ ΠΟΥ μδαὰ Ὀδδθῃ βογνυϑηΐβ ἴῃ {π6 ἔβη} γ, 
Ὀοΐογα ὑπ Ὺ στα ἴο θ6 δοπουῦβῖποθδβ, ΤΠ6Ὺ Θομ παρα ἴο Ὀ6 8ὸ αἴον- 
ὙΓΑΙ5, δηα ἴῃ {88 Βδηθ βυ )]θοοι ἴο ὑπ6}} πνϊδίσββθ 886 Ὀεΐογθ. Τὴ 
ἀἸΏΥ οὗ {π686 ὈΥΪΏΔΤΥ τσῖνθ8. σαν {μοὶν οἰ] τε {86 ργοίθγθηςθ ἴῃ 
116 Βιυιοςαββϑίοη, 80 {μαῦ ἰδὸ οἰ] άτοα οὗ οοπουρίηθθ αἸὰ ποΐ ᾿ημοτῖς 
{πον ἐλ μου Β (οσίαπο, οχοαρέ προῖ 186 ἔΆ]]Παγα οὗ {86 οἰ! άγθη ΟΥ̓ [Π686 
ΤΟΥ͂Θ ΒΟΠΟΌΓΑΙΪΙΟ τῖναΒ; δηά, ἰδογοίογο, 10 νγαβ, τἰπαὺ {π ΓΔ ΠΟΥ σοτ- 
ΤΏΟΏΪΥ ρῥτονϊ θα ἔοσ ἴμ6 Ομ] ἄγοη ΟΥ̓ {π686 ΘΟπου θ᾽ Π68 ᾿π ἢϊ8 οὐγῃ [1{6- 
ἔπαθ, ΕΥ̓͂ ρσίνιηρ ποτὶ ἃ ροσγίϊοπ οὗ [18 σαί]6 δῃα ροοάβ, νοι (86 
ϑοσρίυγα 64118 σύ. Τὰ ϑδγαθι νγα8 ΑΓΔ ΘΠ Β ὈΥΪΠΔΙΎ Ὑ]δ, ὮΥ͂ 
ὙΒοΙὰ δα δαά ΑΥ̓αι 0 τῶβ {πΠ6 οῖν οὗ 18 θα ἢ. Βυῖῦ Ὀδ6816.68 
Ἐ6γ, 6 ᾿ιδὰ ὕττο δοπου θη 68, ΠδπιοΪγ, ΗΔΡᾺΓΣ πα ΚΚοίγδῃ ; ὈΥ (686 
6 μδὰ οὐδοῦ ομ] άσοη ποτὰ ἢ ἀἰβεϊηρσυϊθμθα ἔγοτα 8886, ἴου 10 18 
ΒΕ], 516 σαῦε ἐδεηι οὶ δ, απαᾶ δοπὲ ἐΐεπὶ αἰραν τολὶΐϊε ὧδ ψοὶ ἰἰυθά. 
(ἄξη. χχυ. ὅ, 6.) Α ὄβἰπηῖ]αν ουβίοπι ΟὈΐαϊμδ ἰῃ ἴμ6 Εἰαδὺ [πα]168 ἴο 
εἰι18 ἄγ. [ἡ Μεβοροίδῃινϊβ, 88 ἈΡρθδιβ ἔγοση ὑβϑῃ. χχὶχ. 260., {86 
γΟΌΏΡΟΥ ἀλυσῃίον σου] ποῦ μ6 ρσίνοπ 1ῃ ππλυτῖ ρα “ Ὀοΐοτα (ἢ ς Εγϑῦ- 
Ὀογπ ἢ οὐ οἱἰἄδσ, δπᾶ (ἢ βαῃλθ ργβϑοῖϊοθ οοηθηιιθβ [0 {818 ἀΑΥ͂ διμοηρ 
{πΠ6 Αττηθηΐδηβ, ἀπ 4180 διλοηρ (μ6 ΗἸπάοοβ, τ ποτὰ ᾿ΐ 18. Θ0Π- 
δἰ ἀαγθα οὐἰπιῖηδὶ ἰο ρῖνα {Π6 γοιηρον ἀλυρ οΓ ἴῃ ταδγγίαρο Βοΐογα [86 
ΘἸΆ6Σ, ΟΥ̓ ῸΣ ἃ ὙΟΌΠΡΘΓ 801} ἴο ΤΩΔΥΓῪ ὙὙ116 818 6] ἀθυ ὈσΟύ 6, ΤΘΠΊΔΙῺΒ 
ὉΠπλΑγτϊοα ΑΘ ΒΘΌΘΚΑΙ παᾶ ΠΟΥ Ὠυγβα ἴ0 ΒΟΟΟΙΏΡΑΠΥ͂ ΠοΥ ((6ῃ. 
Χχῖν. 59.) 80, αὐ {18 ἄαγν, ἴα [πᾶϊ {Π6 ἀγα, ΟΥὁἮ ΠυΓΒ6, ΠΟ [88 Ὀγουρπί 
ὉΡ ἰμ6 Ὀυιάθ ἔγομπι ἱπίμ ΠΟΥ, δοοοιπρϑῃῖθδ ΠΟΥ [0 ΠΕΡ ΠΘῊῪ Βομ6. δ.ιθ 
18 Β6Υ δἄνβεσ, αδϑϊβίδηΐ, δῃα ἔτι πα. 

, Ηοπιοβ ἨΪ ϑίοσυ οἵ τς Δονβ, νοὶ. 11. Ὁ. 8352, Ῥαχίοπ᾽β ΠΙπδβιγαιίοπβ οἵ ϑδοτγίρίιγο, 
γοἷ. ἰδ, ». 129. 2ὰ οἀΐν. Ηατ γ᾽ 5 ἘΘΕΘΉΤΟΠ6Β ἴῃ ατεοος δηι {|Ἰὸ ᾿ϑυϑηῖ, Ρ}. 229, 290. 

2 Ἐοδοτῖδ᾽5 Οτίοηϊδὶ ΠΠ]υδίταιοηδ οὗ '"μο δουὶρίαγοδ, ῃΡ. 28, 29, 
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ΠΙ|Ι. Νὸο ἔογιιδ 68 ρροαῦ ἴο αν Ὀ66η πδοα ὈΥ 86 «6008 --- αἱ 
Ἰοαβῦ βοὴΘ Ὑ6Γ6 6] ποα ἰο ποιὰ ὈΥ Μοβθε---ἰ ἢ ἸΟΙΠΙΠρ τάδ δηα πῖΐο 
ἰοροῖδοσ. Μυζιαδὶ οομῃβθηΐ, [Ο]]ονγοα ΕΥ̓ Θοπβυμητηδίϊοῃ, νγυᾶ8 ἀδοιηοα 
Βυ ποιοί. ΤΠΘ ΤΔΏΠΟΙ ἴῃ ὙὮΙΟΝ αὶ ἀδυσ ον γ͵88 ἀοιδ παρα ἴῃ τλδγ- 
ταρα 15 ἀοβου θᾶ πὰ (86 οα86 οὗ ϑθμθοῦθαι, ὙΠῸ δδκεὰ ᾿ῖηδῃ {Π6 
ἀδυρηίον οὗἉ ὕδοοῦ ἴῃ τηδττίασο (( θη. χχχὶν. 6---]2.); δηὰ {π6 παύτπσο 
οὗ ἴπ6 οομπίτεοϊ, οροίμον 1 τπ6 τηοᾶάθ οὗὨ δβοϊ μη !βιηρ [86 τιλγτίαρο, 
18 ἀοβου θᾶ 'π αἀδη. χχῖν, ὅ0, ὅ1]. ὅ7. 67. ΤΒΟΓΘ νγα8, 1πα 666, ἃ ῥγὸ- 
ὙἹΟῸΒ Θβροῦβαὶ οὐ Ὀοίγοι ῖηρ, ὙΒΙΟΒ 88 ἃ 80] ΘΠ} Ῥγοπἶθ6 ΟΥ̓ ΠΙΆΓ- 
χίασΘ, τοϑθ ΟΥ̓ {Π6 τη δηα ποιηδη ΔΘ 1ο [86 ΟἾΒΟΣ, δ βυςῖ ἃ ἀ18- 
ἴδηοα οὗἉ {ϊπ|6 48. (ΠΟῪ ἀρτοοα ὑροῦ. ΤῊ8 88 βοιηθμιθθ ἄοηα ΌΥ͂ 
τ ηρ, δοιηθίϊπηθϑ ΟΥ̓ (Π6 ἀΟΙ ΘΕ οὗ 84 ΡΊδοα οὗ βἰϊνοσ ἰο {6 Ὀσγιαθ 
ἴῃ Ργθδθησα οὗ ἩϊίηοΒ868, 88 ἃ ρἰθᾶρθο οὗ {Π6}} τηυυδὶ Θηραρϑηιλοηίβ. 
γε αἵ ἱπίονυιηθα ὈΥ {86 618} ττιίοσβ ὑπαῦ ΚΙθΒθ8 ΘγῸ ρσίνθῃ ἴῃ 
ΤὌΚΘοΙ οὗ {6 Θβρουβα]ϑ ((ο τ ποῖ οαϑίύοτα {Π6Γ6 ἈΡΡθδτΒ ἴο ὃ6 δῃ 84]1- 
βίου 1η Οδηίοα8 1. 2.), αἴνον ποῖ [Ππ6 ραγ68 ΘΓ τροκοηθα 88 πλλπῃ 
δῃα πῖ6.2 ΑἸΟΥ δυο δϑρουδβαὶβ ψογο τηδάθ (ΒΊΟΝ ὑγ88 ΡΘΠΟΓΑΙΥ͂ 
ὙΠ 6 {Π|6 ραγίΐθβ σοῦ γοῦηρ) [86 νγοπηδῃ σοη παρα τὴ ἢ ΠΕ ραγθηςβ 
ΒΕΥΘΓᾺΪ ποηΓΠ8, 1 ἠοῦ βοπμθ γϑδσβ (αὐ Ἰοϑαδὺ {1} δ! ψγχὰϑ δυτινθα δἱ 
1Π6 αἷὸ οὗὨ ὑνοῖνθ), Ὀοίοσο 8π6 τγδϑ Ὀγουρμῦ ποόσαθ, 8ηαἃ ΟΡ πιδυτίαρθ 
σοπδυμμηδίοα.Σ ὙΤΠαῦ 10 γα (Π6 ρῥγδοίϊοα ἴο Ὀοίγοιι [π6 Ὀγ]46 βοπιθ 
{{π|6 Ὀοΐογο {86 οομβυτηπηδίϊοι οὗἩ [86 τρδυτίαρα 18 δυἹἀθηΐ ἔγουι οι. 
Χχ. ὕ. Τυθ νὰ πᾶ {Ππ|δῖ ϑϑδιωηϑομ β ψ1{8 σοι πο τ} ΠΟΥ ρδγθηίθ 
ἃ; ΘΟὨΒΙἀΟΥΔΌΪΘ {{π|6 Αἰτου Θβρουβαδ (ὁ υδρ, χῖν. 8.); δῃὰ νὰ ὅτ (0]α 
πα (6 Ὑιγρίηῃ ΜΑΡΥ νγαβ ὙἹΒι 0 }] 7 ψιτ Ομ} Ὀαοΐοσο δῆ δηὰ δὲ 
Ἰηἰο 64 πυδβραμα οδμα ἰοροίμον. (Μαίί, 1. 18.) 1, ἀυτίηρ (86 πιο 
οίνσοο {86 δβρουβα]β δῃα (86 τρδυτῖασο, {π6 ὈΓ146 τγαϑ συ γ οὗἉ δῇ 
ΟΥ̓ ΣΪ 4] ΘΟΥΤΟΒΡΟΠἄθηοθ γι ἀπο 6. ῬΟΥΒΟΏ, ΘΟὨΙΓΑΓΥ ἴο {π6 461} 
βῆ οὐγορὰ (0 Ποῖ Ὀγἀθρτοοι, 86 γ)͵1ὲὰ8 ὑγεία 88 8 Δ] ΓΘ ΓΘΒ8; δηά 
ἴπυ8 {86 ΠΟΙΥ ΙΓ, δέος δ6 ναϑ θοϊγοίμβοα ἴο «“οβθρῖι, μανίην 
Θοπηοοϊνθα οὐν Ὀ]οββοα ϑανϊοῦγ, τπϊσπΐ, δουουἴπρ' ἰο (π6 τίσου οὗ (16 
αν, πᾶνὸ Ὀθθὴ Ῥυπίὶβῃθα 88 δὴ δἀυϊίογθβυ, "5 186 δηροὶ οὗἩ 186 Τιοτὰ 
᾿84 ποῖ δοαυδίηἰθα «οβορὴὶ τῖτδ 1Π6 τηγβίουυ οὗἨ (86 ᾿ποαγηδίϊοη." 
Αὐ {16 ρῥγοβϑηῦ ἀδΥ, τθ ἃ “7607 ΠΙΔΙΤΙ68 ἃ Ἰσοηδπ, ἢθ ἄγονα (π6 
Βἰεισῦ ΟΥ ΘΠ οὗὨ [8 (Δ11{}} ΟΥ̓ΟΣ ΠΟΥ, ἰο βρη ἐπαῦ ἢ6 ᾿δ8 ἰδκϑῃ Ποὺ 
ὉΠ6ΘΓΡ 18 ῥγοϊθοὔοῃ. ΤῊΗΐϊθ ργδοῦϊοα δχρίαϊμβ ΕἰΖαῖς, χυἹ 8., 6 ΓΘ 
{π6 Ῥτορβοῦ, ἀοβοσιθίηρ (6 «6 δὰ ΟΠ ΓΟ 848. δὴ οχροϑοᾶ ᾿ηΐδηϊ, 
τηθη οη8 {π0 οαγ οὗ (οὐ ἴῃ Ὀγιπσίηρ ΠΟΥ ὉΡ τι στοδῦ ἰθπἄθγηθβα, 

} ὁ Βροίογο ἴδ γίνίηρ οἵ [6 δνὺ7΄Ὴ (βαϊ ἢ Μαϊπιου 68), 1 Γ86 τηϑδη δηὰ ᾿σοπδη παὰ δρτοοὰ 
Ιου πρριτίδρα, 6 ὈγοῦσηΣ ΠῈΓ ἱπίο δὶβ Ὠουδα δηὰ ῥγίναϊοὶυ τηδιτὶοὰ ποσ. αὶ, δδεῦ 
[0 σίνίηρς οὗὨ [86 ἴανν, (πΠ6 18γ86} 08 σοῦ οοπητηδηάοῦ, [πδὲ 1 ΘΠ 6 ΓΘ πιϊηδοὰ ἰο ἴαΚ6 
ἃ ΟΠΊΔῈ οΥ ἷ8 Ἡἴϊΐ6, 6 βῃουϊὰ τοοοῖνο ποῦ, γαϊς, Ὀοίοτο τυ ϊποδβοθ, ἀπ ὰ ποησοίογι ἢ ἰοεῖ 
Βοῦ ὍΘ ἴο ἷπὶ ἴο Ἡ]ΐα,---. 881} 86 ψτιοη, “ ΠῚ ΔΗΥ͂ οη6 ἰᾶΚο ἃ τἱῖξο,᾽ ΤῆῊΪΐδ τα κίηρ '8. 06 
οὗ [6 αἰἔγπηδιϊνο ῥσγϑοθρὶβϑ οὗ [80 ἰδανν, δ}.} 18 οδ]]οὰ “ δβροιιδίηγσ," " Ιἰσθκίοοι  Ηοτο 
Ἡοῦτ. οἡυ Μαδαῖίϊ. ', 18. (Ὕουκα, το]. χὶ. ἢ. 18, ϑνο. οἀΐι, 1823.) 

3 Ὅτ, ΟἸ1}}6 Οοπηπιθηῖ. οη 80]. ϑοης ἱ. 2. ΤΠΘ δ8110 ΘΟΥΘΙΠΟΠΥ͂ γ88 ῥγδοιϑοὰ ΘΠ]Ὸ 
46 ῥγίπιϊἶνο ΟΠ τ διαπθ. (Βίπρίιαπιδ Απεϊαυ εὶς, Ὀοοῖὶς χχὶϊ. α. 8. ϑοςῖ. 6.) Βγ 186 εἶν! 
ἴανν, ἰπάθοά, (Π0 κ88 18 χηϑῖο 8. ΘΟΓΘΙΠΟΠΥ, ἰἢ ΒοΙ6 Τοδροοίβ, οὗἨ ἱπιρογίδηςθ ἴο ἴδ6 γα] ἀν 
οὗ ἴ1Π50 παραὶ οοπίγαδοεί. (οὐ Φαδείη. ᾿ϊδ, ν. εἰξ, 8. ἀο ᾿)οπδιίοη. δπὶο Ναυριίδδ, ἰος. 16.) 
ΕῪΥ 8 ττδηβἰδιίοη οὔ ἴπ6 Οδητϊὶο οδ, ̓ . 88. 

8 ΤΠ δδίηθ ῥγβοίίος οὐϊαίπε ἴῃ τὴ6 Εδπδὲ [πάᾶϊοδ ἴὸ {Π|8 ἄδγ. Ὑ  αγὰ᾿ 6 Ηϊἱδίοιυ οἵ 9 
ΗϊΪπάοοκ, νοἱ. ἰΐ. ὑ. 384. 

4 Οαϊπιοῖ, 1)᾽δϑογίδιίοῃδ, ἔοπι. ἱ, ἢ. 279. Ῥατοδα, Απίίᾳ. Ηρθῦτγ. Ρ. 440. 
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δηῃᾶ αὖ [16 ῬΓΌΡΟΥ {126 ΠΛΑΥΤΥΠΡ ΠΟΙ: ὙΠΙΟΝ 18 ΘΧΡΥΘΘΘοα 1 (ἢ 6 
ΒΔ] ὝΔΥ 8ἃ8 {π0 τοαυσεῦ οὗ Βυιῃ (11. 9.)-- 7 φργεαα πιν ϑλῖγέ οὐ 
ἐλεο, αι ποὺ Ὀοοδπγοβί ταῖϊηθ. Αὖὐ {86 τηαυτίαροβ οὔ Ἡϊπάοοβ, [Π6 
δυϊάθρτοομι 0148 ἃ δ: Κο βἰκίσί βανοσαὶ ἔϊπιθθ οὐδοῦ (86 τοϑῦ οὗ [16 
Ὀγιἀο᾽ἶΒ οἱοίμοβ, ἰο Ἰπεϊδΐα ἐμαὺ πο 885 τηδυτιοα μογ. 

Ατοπρ [Π6 “678, δηα σΘΠΘΓΑΙΥ Τπγουσδουΐ [δ Ελαδῖ, τραυτῖδρο Ὑ785 
σΟΠΒΙ ἀογοα 88 ἃ βογΐ οὗ ρυγοθββ6, ΙΙΟΝ ἄνο ΤΩΒῊ Τη866 οὗ {Π6 οΟΙΏΔΠ 
ἢ6 ἀραῖγοα ὕἤο ΤΔΆΤΤΥῪ ; δηᾶ, ἐΠπογοίοσθ, 1Ππ ΘΟ ΓΑΟΙΠρ᾽ ΤΛΔΥΤΊΔρΡ 8, 848 (86 
ὙΓΠ6 χουσηΐ 4 ρογίΐοῃ ἴο [86 πυθραηά, 8ὸ {π6 Βυθραηᾶ ν8ϑ οὔ] ροα 
ἰο ψχῖνθ ΒΟΥ ΟΥΓ ΠΕΡ πίδ ΤΩΟΠΘΥ͂ ΟΥ Ργϑβοηΐβδ ἴῃ ᾿ἰθὰ οὗὨ {π18 ρογὕοῃ. 
ΤἼ18 ττὰϑ {86 ο5886 Ὀοΐψοοι Ηδιοῦ, ἴμ6 ἔα μον οὐὗἩἨἉἁ ΘΒΘοΒο,, δηά {π6 
ΒΟΏΒ οὗ “6600, τι τοϊδίΐοη ἰο Ὠίπδῃ (τη. χχχῖν. 12.); δηὰ “δςοῦ, 
μανὶπρ ὯῸ ΠΟΙΟΥ͂, ΟἰἴδΓθα Ὦ18 τη016 [Δ ΌΔη δου γὙοδγθ᾽ Βουν 06, 
σ]Οἢ τηπδὲ πᾶν ὈΘΘη Θαυϊναϊθηΐ ἴο ἃ ἰαγρο βῦτη. ((οη. Χχῖχ. 18.) 
8340] ἀ!ὰ ποῦ ρίνο μἷ8 ἀδυρδίογ ΜιἊδαὶ ἰο ᾿Πανά, {1} δον ἢ μιδά 
τοοοϊνοα ἃ δυῃάγοα [ὈΓΘΒΚΙΠΒ οὗ [πὸ ΡῈ] Ἰδζπο8. (1 ὅϑὅδῃ). συλ. 25.) 
Ἠόοβοα δουρὶ δ18 τ ῖδ δὖ {86 ῥγῖοο οὗ δήϊοομ ρΐθοθβ οὗ βνοὺ, δῃά 8 
ΙΩΘΑΒΌΓΟ 84 84 [8] οὗ Ὀαγογ. (Ηοβ. 11. 2.) Το βηπλα ουδβίοσω 4͵80 
οδίαιποα διποηρ {16 ὐροκβ δηά οἴποσ δηοίθηῦ Ὡδί]οηδὅ; δπά ἱ{ 18 [0 
18 ἀΔΥ {Π6 Ῥγδοῖ]ο06 1π ΒΕΨΘΓΆΙ θαβίθσῃ οου 1168, ΡΑΥ ΙΟΌΪ]ΔΙΙΥ διροῃρ 
(6 γυβοθ, ΤΌΣΚθ, δηα ΟἸ γβιίϊαπδ, 0 ἱπμαθιῦ (86 οουπίγυ οἱ 
Ἡδουγδῃ, δηα αἰδὸ διροὴσ [Π6 τηοάθσπι Θοθηϊ6 ΑΥΔΌΒ, ΟΣ πο86 Ὑ8Ὸ 
ἀντ] ἴῃ ἰδηΐδ." 

ΤΡ. Τὸ ρρϑϑβ ἴσοι Ὀοίῃ {π6 ΟἹ δα Νὸν Τοβίαπηοπίβ, (πα (86 
Φονγ8 οοἰο γαίθα {86 μυρία] βο]θυμη νυ τι στοαί δ  ὙἹγ ἀπὰ 8ρ]6Π- 
ἄουγ. Μδηγ οὗἉ [86 τἱΐοβ δῃα σθγο ΠΟ Π168, Οὔβοσυθα ὈΥ ποτ οὁἢ {818 
ΟΟΟΔΒΊΟΏ, ΘΓ σοιμοῦ Ὀοίἢ ἰο {86 ατοοῖκβ ἀπ Ἐβοηβηβ. Υγ6 ἰδϑτῃ 
ἔτοια (86 Μίβηβ, ἰμαῦ {ὴ6 “678 ΓΟ δοουβίοτηρα [0 Ρᾳϊ ΟΤΟΥΤΏΒ ΟΣ 
ἀρόδαο τ οἱ ἔμ6 648 οὗ ΠΟΎ]Υ τρλΥτΙ ἃ ῬΟ,ΒΟΙΒ; δη 1ὖὐ Βῃοιυϊα βϑϑῖῃ 
τοῖα (86 βοηρ οὗ δοϊοιηοη (111. 11.}, ὑπαὶ {Π6 ΘΟΓΘΙΔΟΩΥ͂ οὗ ρυϊηρ; [ἢ 
Οἢ Μγ͵ὰ8 Ῥογίοσιηθα ὈΥ οπ6 οὗἁὨ {Π6 ραγθηΐβι Απιοηρ ἴπ6 τϑοῖζα [86 
Ὀγι4θ τγαϑ ογουγῃθα ΟΥ̓ ΠΟΥ τηοίπογῦ; Δπα διηοὴρ (Ποῖ, 88 Ὑ|6}} 88 
διθοηρ [86 ΟΥδηίδ]β, δηα ῬδγΓΠΟΌΪ]ΑΓΪΥ (ἢ6 Ἡ Ότανθ, Ὁ νγα8 Ουιϑίοσω 
ἴο ἬΘΕΙ ΟΥΟΥΤΏΒ ΟΥ ζΆΓ]ΔΠὯδ, ποῦ ΤΟΥ οὗ θην ο8 ΟΥ βοτγοσβ, θυ 4180 
οὗ ροϊὰ οἵ 811 νϑσ, ἴῃ Ῥγορογίίοῃ ἴο ἴπ6 σϑδῃὶ οὗ (86 ρϑύβοῃ ἐρμπρα 
{πο ; Ὀαΐ ἰποβ6 Ῥγδραγοᾶ ἴον {πὸ οϑ θυσγαίου οὗ ἃ πυρίϊαὶ Ὀαπαθοῖ, 
88 Ὀοΐηρ 8. Τ66 ΥἹὙ οὗ (π6 ἢγαὺ σοηβθαϊθηοθ, 6 Γγ6 οὗ ρῥϑου δῦ Βρ]6ῃ- 
ἀουῦ δῃᾶὰ τηδρηϊἤσθηοθ. ΟΒδρίοΐβ οὗ ἤοσνγθσβ ΟὨΪΥ οοπδίϊταϊοα ({6 

Ῥ ἨοδεΥ 5 ΟΥΐϑη!δὶ ΠΙυδιγδιίοηδ, ΡΡ. 1δ6, 1δ7. 
2 ΤῊ Οτίπι ΑΓΑΓ, το ἃχὸ ἴῃ ΡΟΟΣ ΟἰΓΟΌ δίῃ 068, ΒΟΡΎΘ 8 ΔΡΡΓΟΠΙ Ιοαδἢΐρ (ΟΥ (Ποἷγ 

ψῖνοδ, Δ δῖὸ ἴθ δἀγιὶιϊοὰ 688 μαζί οὗ ἴμθ ἔΆπι}γ. Μτϑ. ΗοΙ ἀοστιοδδ᾽ Β Νοῖεδ, ἢ. 8. ὅγδὶ 
οὐϊε, 

8 Ῥοίοτβ ατοοῖκ Απεϊᾳουϊεῖοδ, γο]. ἱΐ, Ρ. 379. 
4 Βυτοκιιδσζαάιε Ὑγανθὶδ ἴῃ ϑιγτῖδ, ὅο. ρΡ. 298. 385. ἢ ἰὰ Εοᾳιο,  ογαρο ἀδη8 ͵α Ῥδ- 

Ἰεδιίπο, Ρ. 3222. 8.606 56ΎΈΓ8] διϊἰτίοπαὶ ἱπδίδμοοβδ ἰπῃ Βυγάετ᾽β Οὐθηΐαὶ 1ῤιεγαίασο, νοὶ. 1. 
ῬΡ. δ6---59. Ὑοῦηρ αἰτίθ, Με. Βυοκίηρηαπι ἱπέοσιιβ Ὁ8, ασὸ μίνθη ἰπ πηδιτὶδρο [ῸΓ σογίδίῃ 
δΌΠῚδ Οἵ ΤΟΠΘΕΥ, νϑιγίηρ ἤγοπι 500 ἴο 1000 ρῥδβίσγεδ, διωοπρ [86 ὈειίοΣ οτάον οὗ ἱπηδυϊιδηῖδ, 
δοοοτγάϊης ἴο ἐποὶγ σΟΠΏΘΟΙΟΠ8 ΟΥ ὈΘΔΌΪΥ : τπουρὶι ἀἴηοηρ [Π6 Ἰανουτίῃς ο[868668 'ξ ἀοδοθῃ δ 
8ὲ 'ονν 88 100 οΥΓ ὄνοη δ0. ΤὨΐδ βαπὶι ὃ. ἷηρ ρα ὉΥ ἴπ6 ὑτίάορτοοπι ἴο [86 Ὀγ0᾽᾿ 8 ἔδίβο τ 
δὲ 5 ἴο δ'8 νγθά τ, δὰ πλαῖκου γἵγ]8 ( ῬλΠΙΕυ ἈΌΥ τ θοη ΒΗ ἀ6ΟΠ16) 86 ργοδιίδΌΪ6 τὸ ἐμεὶϊ 
ῬΑΙΟΠίΘ 85 ΠΟΥ5 8.6 ὮΥ 106 τΆζ68 ΠΟΥ δαγι ὈΥ ΤΏοῖγ Ιδθοῦγ, ΒΟ Κί Πρ δπν δ ΤΎΔΥΘΪΑ διηου 
186 Ατναῦ Ττίθοκ, ῬΡ. 49. 148. 

δ Ὅγ. Οοοιΐ᾽» Τγδηδδιίοη οἵ ϑοϊοιιοη δ βοηρ, Ρ. 106. 
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πυρίλαὶ ογονἢ8 οὗ [6 Βομιδηβ. ϑὅομμθ τ οΒ μάν δβαρροβοά ἐπα 
ἴπο πυρίϊα]! ογονγηδ δηᾶ οἴμοῦ οσπδηγθηίθ οὗ ἃ Ὀσῖὰθ δγὸ δ υἀθά ἴο ἴῃ 
ἘΖοΙ. χνὶ. 8---12. ᾿ 
ὁ πιᾶὺ ἔοσμῃι βοηθ ἰᾶθα οἵ {πΠ6 ἀρρατγοΐ οὗ [π6 Ὀσι46 δηὰ Ὀσιἀθρτόοπι 

ἔτοτα 188. ἰχὶ, 10., ἴῃ τ Βιοῖ (6 γοῦ Γαΐαγα οὰ ϑλ ων δᾶ ΒΑΡΡΥ βίδίθ 
οὗἨἩ Φοτγυβαὶοπι 18 δοιηραγοά ἰο (Π6 ἄγθββ οἵ ἃ Ὀγι6 δηᾶ Ὀσϊἀθρτοοια. 
ΤΠ Ἰαἰίον 88 αἰἱοπαθα ὈΥ πυμηθγοιιϑ Ἀἰδε μ ἀν ἢ ϑδιβοι [Δα {πιγύγ 
ΟἸΠρ' ᾿πθ ἰ0 αἰοπα δΐτῃ δὐ [ἷ8 πυρίϊαβ (δ υαρ. χὶν. 11.)}, Ὑ8ὸ ἴῃ 

τ. ἰχ. 16. διὰ Μαδὺξκ 11. 19. ἀσγὸ ἰουπλθα ολέϊάγεη ὁ ἐδὲ ὅτι: οἠαπιδεν. 
“Αἱ ΘΥΟΥΥ ψοααϊπρ ὕχὺ ΡΘΥΒΟΒ 6 γ βαϊθοίθα, το ἀδνοίοα {Πρπ- 
ΒαΪν 68 ῸὉΣ βοιὴδ {ἶἰπ|6 ἴο {π6 βούνϊοθ οὗἩ (9 Ὀγ46 δὰ Ὀυϊάθρτοοῃ. ΤῈΘ 
οἴοθβ δβδίσῃοά ἰο {86 Ῥδγαηυτρῆ, οσ "3, γ γΘ ὨυμηΘΓΟῸΒ δηά 
πηροτγίδηϊ ; δηα, οα δοοουηΐ οὗὨ {ἰπθ6866, (πΠ6 Βαρίϊ8ῦ ΘΟΙΡΑΓΘΒ Εἰ ΠΙΒΟΙἢ 
ἴο ἐπα ἔγιοπᾶ οὐ 186 Ὀγιάορτοου.: (Φοδπ 111. 29.) ὍΤΕ οῆοθβ οὗ (}6 
Ῥδγδηυτρῃ 6 γ6 {μγϑϑίο]α ---- ὈΘ[ΌΤΘ ---- δ ---- πα ΔΡΘΥ {Π6 τηδγτίαρθ. 
Βείοσγθ 6 τηδυτίασο οὗ μἷ8 (τη 10 νγᾶϑ ἢ18 ἀυΥ ἴο βοϊθοῖ ἃ οἰιδδίθ 
νἱγρὶπ, δηᾶ ἴο Ὀ6 [Π6 τηράϊαμα οὗἁἨ οομηιμππϊοδύίοι Ὀούνγθοπ (86 Ῥαγίθβ, 
1 (ῃ6 ἀν οὗἁὨ πηαιτίαρθ. Αὐ {παὺ {1π|ὸ 6 σομεπιθα πὴ (Πθτλ 
ἀυγίηρ [Π6 βαυθῃ ἄαγϑ δ᾽]οὐϊα ἔοσ [πΠ6 νϑδάϊηρ' ἔδβίϊναὶ, τοὐοϊοίπσ ἴῃ 
1πΠ6 ΒΑρΡίπϑϑβ οὗ μῖ8 {τ]6η4, δηα δοῃίσι θυ πρ' 88 τ οἷ Δ8 ΡΟΒδ10]6 [0 
1Π6 ΠΙ]ΑΥΠΥ οὗ [π6 οσοδβίοη. Αὐἴον [86 τηδγτῖαρθ, {Π6 ρδυδηυταρῇ νὴ 88 
σοπδιἀογοὰ 88 [ῃ6 ρδίγομ πα {τ]οπα οὗ [Π6 ψ 16 ἀπ ΠῈῚ Πυθραπά, δπά 
γγ88 ΟΔ]16ἃ ἴῃ ἰο0 σΟΙΏΡΟΒΟ ΔΠΥ αἰ ἔθγοποοθθ {πᾶὺ ταῖσἢῦ δα ροΪδοο θ6- 
ὕνϑθῃ βοὴ. ΑΔ {Π6 Τογθγυηηον οὗ Ο τὶϑῦ, (6 Βαρ(δῦ τοὺ δα νὑ|6}} 
σΟΙΩΡΑΓΟΩ͂ [0 {Π6 ργδαστρῖ οὗ [86 «6 18} τραγτῖαροβ. Ομ οὗ {Π6 
τηοδὲ 5113] ΘΟΙΩΡΑΓΊΒΟΩΒ δαορίοα π᾿ ΘοΣρίασο ἰο ἀδθβοῦῖθα {86 πίοι 
δούσαθη Ομ γῖδί απ δ18 δηυσοῖ 18 {παὺ οὗ ἃ τηδυτίαρο. ΤῈ Βαρᾷέ 
Μγ)ὲ8 [Π6 ῬΑΓΒΏΥΏΡΙ 3, το, ὈΥ [86 ἀρριφοῦλι οὗ τοροπίδῃοα δᾶ ΓᾺἈ1}}, 
Ρτγοβϑηΐρα {Π6 ομυγοῖ 88 4 γουϊμἢι] Ὀγ]46 δηα ἃ οἰδβίο υἱγρὶῃ ὕο ΟΠ γιδί, 
Ηδ 8111 οομιϊηυθα τὴ {π6 Ὀγάορτοοῦι, 1} {πὸ τοάάϊπρ γα ἢιγ- 
πἰβῃ θα ἢ ρυρδίθβ.Ό Ηἱΐβ 1ΟΥ τῦδϑ {Ὁ16]1ὁἀ τ θη ΐβ ον ΤΟ] ονσοσθ 
σλὴ6 ἴο 1 σὰ ἢϊπὶ ὑπαΐ ΟἾγἶβὲ τγὰ8 ᾿πογϑαβίηρ [ῃ6 Πυχηθ 6 Γ οὗ Ἀ]8 
αἸβο 168, δπᾶὰ ἰπαΐ 411 τη οδὴα ὑπίο ἴῃ. ΤῊ] 116] ρθῆοθ γ88 88 
186 δουπά οὗὁὨ [π6 ὈΓΙἀΘρτοομλ Β νοἱοθ, δηᾶ 88 (86 ράσο ἐπαὺ (Π6 υρ- 
[1418 οὗ θάνῃ δηᾶ θαγί ὑσοσα οοιρ]οθα. ΕὙοηι {Π18 τοργοβοηϊδίοι 
οὗ Φομῃ 88 186 ραγδηγτωρῖὶι, οὐ Ομ γῖδὶ 88 {μ6 Ὀυϊάορτοοτω, δα {π6 
ΟΒυτοΝ 88 ἰδ Ὀγ46, {Π6 τ] ἰδία δπα βίθνγαγαβ οἵ (ῃ6 (ἀοβροὶ οἵ 
ἀὐοά τηδῪ ᾿οᾶσῃ ὑπαὶ (ΠΟΥ 4180 ἃτὸ τϑαυγοᾶ, ὈΥ {π6 ῥγθδοβίηρ οὗ χο- 

1“ Βγ)}] εν οἰγουπηδίδηοοβ δηὰ οοἰποίάοηποοα δοιηθίἑπιθ5 ἀδθηιοηδβίγαϊο ἴ[Π6 ἰγὰ οΟΥἩἨ δὴ 
ἈΒΒΟΓΙΪΟΠ, ΟΥ Τπ6 δι ΒΘ Ώ ΓΟ Υ οὗὁ ἃ ὈΟΟΪΚ, τηοσὸ οδοίι δ} ΓΠδΔη τόσο ἱπηρογίδηϊ ἴβοῖβ, ΜδῪ 
ποῖ ὁπ οἵ {Ππ᾿οδ60 Ἐπί πηρογίδης γοῖ σοηνποὶπρ οοἰποϊάθησοθ Ὀ6 οὐδογνεά ἰη {πἰ9ϑ ῬΘΕΒΔρῸ ὃ 
ΤΠο Βαριεΐδὶ ο81}18. Πἰ πε! Γ (πὸ [πΠοπὰ οὗ ἴδ ὑσἀορτόοπι, τ πουΐ δ αἀϊηρ ἴ0 ΔΩΥ ΟἾδΟΥ 
ῬΔΥΔΉΥΤΩΡΙΙ, ΟΥ Δ. Α8 186 ζεννβ γεγο δοουβίοτηθά [0 ἴδνο ἔπ᾿ν᾿Ὸ ῬΘΓΒΠΥΤΏΡὮΒ, [Π6ΓῸ 
δΘΟΠΙ8, δὲ ἤγει βίης, ἴο 06 δοιμοι δίῃ δοίδεϊνο ἴῃ {Π|| Βαρι δι᾿ Β ςοτηρδγίβοι. αὶ ον 1,ογὰ 
νὰ5 οὗἩἨ Ο]1166, δὰ (ποτα 186 σαεξίοιῃ ν)͵88 αἰ θσγοηῦ ΠῸΠῚ ἰδὲ οΥὨ ΔΩΥ ΟΥΒΟΥ Ρησγὶ οὗ Ῥα]65- 
ἴη6. Το Οδ) 6 8η8 δὰ ὁΠ6 Ῥαγα ΠΣ ΤΙ Ρἢ ΟἾΪΥ." ΤΟΝΏΔΟΙ 5 ΗδΙΙηΟΩΥ οἵ ἴς Νὰὸν Ἐο8- 
τατηθηϊ, νο]. ἱ. Ρ. 182. 

3 ἘΧΟΙΏΡΙΟ οὗ νἱεἃ, βαγβ Καὶϊπδοὶ, σοταπηθηΐ ἀσργοπιῖο Φοπδηηοδ Βαριϊδῖδ, οδιοηϊὶ, 48 4]6 
ἰηΐον ἴρβαάτῃ οἱ Ομγίβίππι αἰβοσί πη ἱπίογοθδι. 8.6 ρα ΘΟΙΏΡΑΓΘΕ Οὔτ ῬΑΓΑΕΏΥΤΩΡΒΟ, 
ΟΠ γίβίαπι οσπὶ Βροῦθο; αποσῦπι 'ρθ6 ΟΠ τ δίπΒ 86 αθΟαυθ ΘΟΙΏΡΑΥΑΥΪ,, αἱ ρϑῖοί 6 Ἰοςΐδ, Ἀἤδις. 
χ. 16. δῃὰ χχγυ. 1. ϑοὶἰϊ!ίοες, ὁ φίλος τοῦ νυμφίου, εδὶ Βροῃεὶ δοοΐῃδ, οἱ Ροσυ] αγτοῦ δἀαϊοιτιδ, 
αἱ Ογεεῖβ ἀϊοοθαίασ παρανύμφιος, Μαίὶ. χί. 15. νίδς τοῦ νυμφῶνος. ΗδΌ. ΔΦῊΦ ΔΙπ8 
ἰκιεἶ. Οὐ. ἰη 110. Ν, Τ΄. Ηἰϑι, νο]. Δ). Ρ. 237. 



ἸΝωρέϊαϊ Οεγεμιοπῖοδ, 44ὅ 

Ῥθοπίβηοα δηὰ ἐἰ[ἢ, ὑο ῥῬχοβθηὶ (ΠΟἷΡ ἈΘΑΓΟΙΒ 1η 4]1 ΡΣ ἴο ἰδ6 μολὰ 
οὗ τὰ ΟΠ σιβίμη ομυσγοῆ. [11 18 ἴὸγ ἔπθπὶ ἰο πὰ ἐποὶν θ6βὲ βουσοθ οὗ 
ἰὼ ἴῃ 186 Ὀ]οβδῖπρ' οὗὨ {Π6 ταοϑὺ ὙΠΕΙΡῚ οἱ ὑπο ῖν ΙΑ --- (Ποῖ ρυγοδὺ 
ΒΡΡΙΏΘ88 ἴῃ {86 ᾿ηργογθηιθηῦ αηα ρογίδοϊίηρ οὗἩ {86 ΟΒυγοῖ οομβαοά 

ἴο {π6ῖν οαγα.᾽"} 
Ευγίμον, 1Ὁ τγα8 ΘαβίοσΩΓΥ ἴον [86 ὈΥϊΔαρτόοιλ [0 ῬΓΘΡΑΓΘ ρϑυτηθηίβ 

ἔον πἷ8β συιοϑίβ (Μαΐίι. χχὶ!. 11.), στ μοἢ, 10 ἀρρθαγθ ἔγοιῃ Εν. χῖχ. 8., 
Ἴγ6ΓΘ ὙὙΠ116; ἴῃ [0.686 ραββαρϑδ {πὸ ψϑαάϊηρ-ραγτηθηΐ 18 Ομ Ὁ] τη 10 Ά] 
οὗ ΟἸὨγιβῦδη ΠΟ] Π688 ἀπά {86 τἱρ ὐθουβηθ88 οὗ {ῃ6 βαϊηΐβ. Γΐ τὴ88 4180 
Ὁβ0.8] ἔοσ {86 ὈγΙἀθρτοοπι, αὐϊομα θα Ὀγ {86 πυρί] ριιοβίβ, ἴο οοπάποὶ 
{Π6 Ὀγ46 ἴο ͵8 Βουδθ ὈΥ πίσμί, δοοοιηραπιθα ΕΥ̓ ΒΟΥ υἱγρίῃ ἰγαΐη οὗ 
αἰἰοπάδηΐδ, τ ἰογοΐθβ δηά τηυδὶο Ἀϑρ πβηναι ἀειποηῃβίγαοη οἵ 10γ. 
Τὸ {818 ουβίοπι, 88 Ὑ76}1 88 ὕο (86 νυ] ΟῸΒ ΘΘΓΘΙΔΟΙΪ68Β δῇ δία θα, ΟΌΓ 
ΘΔΛΙΟῸΣ 410.468 ᾿π {Π6 ῬΑγα Ὁ ]68 οὗ {π6 νῦῖβα δῃὰ 00] 18} υἱγρῖηβ (Μαίί. 
Χχνυ. 1--- -12.}, δπὰ οὗ [86 νεθαϊησ-ἔθαδί, σίνοῃ ΟΥ̓ 8 ϑονογοεῖρτι, ἴῃ 
ΒΟΠΟῸΓ οὗ 18 βομῃ᾿ ΒΒ πυρί418. (Μίδςι, χχὶ!. 2.) [Ι͂ὼ (6 ἢγχδβί οὔ {8686 
ῬΆΓΆΌΪ68 ἴθ νἱγΡ ]ἢΒ ΔΓΘ ΤΟρΡΥβοηςοα 88 ἰδίκιηρ' {Π6ῚΡ ΔΤ ΡΒ ἴο τηϑοὶ (86 
Ὀγίάορτοοιι ; ἔνα οἵ τσ μοπὶ ποτο ργαἀθηΐ, δη (00 1Κ τ  ἰμδπὶ ἃ ΒυρρΙΥ 
οὗ οἱ], σι οἢ [μ6 οἴ υβ 8 περϊοοίοα. [ἢ 1896 τζθϑδῃ πιο, ἐδεν αἱ 
δἰμπιδεγοὰ απαὰ κἴορέ, ὑπ} [Π6 Ῥγοοθββῖοι Δρρυοβοῃθα :; ὑαΐ, ἴῃ (6 
τ} 44]6 οὗἩ {86 πριν, ἐλόγθ τοα5 α ογψ πιαάο, Βελοία, ἐδ ὀγίάοφγοοηι 
οοπιοίδ ] Οὐ ψὲ ομὲ ἐο πιεοὶ ἤΐηι.8 Οὐι (818, 41} {μ6 νἹγΠ8 ἀγΌβ6 Βρθϑα νυ 
ἴο ὑγίπι {π6]ν Ἰδιρθ. Τὴ Ὑ186 ὝΤΕΓΘ ᾿ΠΒΙΔΠΟΥ ΤΟΥ ; θαΐ {86 Ἰτηρτυ- 
ἀθηΐ υἱγρῖηβ σατο {πσόνγῃ ἰηΐο στοδὺ οοη ιδβίοη. ΤὭρη, βγεῖ, (Β6Ὺ τὸ- 
οΟἸ]οοὐρα {μοῖρ πορ]θοῦ : (Παῖς δὴ ρ8 σ γ6 Ὄχρίτηρ, δηᾶ {μ6Ὺ Βδᾷ ἢο 
ΟΙ] ἰο τείγοῃ ἤθω. ὙΆ16 [Π6Υ ΕΓ ρΌΠΘ [0 ὈΓΟΟΘΌΓΘ ἃ ΒΌΡΡΪΥ, [ῃ6 
ὑυἀθζτοοῦι αὐτῖνοα: ἐλεν ἐδαξ τσόγὸ γεαάν τοοπὲ ἴπ ιοἱέδι πὶ ἐο ἐδε πῖαν- 
γίασο; απ ἐΐδ ἄοον τσαἬ δὴμξι, δηὰ 411} Δατηϊἴδμοθ γγὰ8 στοἤιβοα ἐο [896 

1 Τονηβοηδ β Ηδυπιοὴγ οὗ ἴπ6 Νεν Τοδὶ. υοϊ. ἱ, ῥ. 132. ᾿ 
8 ΤΊ βαπιο σαδίομι οΟὈΐδίηβ ἰὴ Τηἀϊαᾶ. Βοδοτίδ᾽ 8 Οτθηϊδὶ Ὁ ΠΡΑΒΘΟΣΒ Β᾽ δδά, 
8 ΤΊ ον. Μσ. Ηδυῦου, ἀοβοσὶ υΐης δὴ Αὐτηθηΐδη τϑὰάἀΐηρ,, ΒΑΥΒ, ---- “ ἴάῦζο ΠΌΣΤΩΘΟΡ 

οἵ γουηρ ἴδπιδῖοβ ὙΠῸ ΟΓΘ ῥχγϑβοηΐ ὨΔΙΌΓΑΙΥ του ἀδὰ τὴὸ οἵ [26 τΙβο δηὰ [0] 188 
Υἱγρίηδ πὰ οὖν βδυϊουσ Β Ῥδσγϑῦϊθ. Ὑμθδὸ Ὀοΐπρ ἔτίοηάδ οὗ ἐπ Ὀτίὰ6, ὑ86 υἱγσέπε, δεν οοπι; 

(684. χὶν. 14.), δὰ οοπιὸ ἴο πεεέ ἐλε ὁτὶ Ιπι ἰδ υδυδὶ ἴοσ [Π6 Ὀγί ἀθρτοοτα 
ἴο ΘΟΣῺ6 δὲ ηηἱάηέσλί; 8ὸ (δὲ, ΠἸ 6ΥΔ]]Υ, αὐ πιϊάπισλέ ἰλδ ΟΥὟ ἷδ πιαάε, ΒΘἢο]α, [πὸ Ὀγίἀ6- 
κιοοιὰ οοἸμοί! ΟὟ γε ομὲ ἴο πιεεῖ ἀἶπι. Βαϊ, Οὐ [8 οσοδδίοι, 6 ὀσίἀεσγοονε ἰαγγίοά ; 
ἴς νγ88 ἴννο ο᾽οἱοοῖς Ὀαίογο μ6 στο. ΤΏ προ] 6 ῬΑΙΓ [Π6ἢ Ῥχοοοοαθα ἴο ἴ86 Αὐτηοηΐδη 
Ἔδητοῖ, ὙΒΟΤΟ ἴδ6 ὈΒῆΟΡρ γγῶὰ8 Ὑγδ εἶς ἴὸ τοοοῖνθ 1Π6 πὶ; δηὰ ἴμῈσὸ ἰδ0 ΘΕΤΕΙΩΟΏΥ ΓΒ 
οοτ ρ]οιοα." ΒΟΒΟΔΓΟΒΕΒ ἴῃ ἀτϑθοθ δηα ἴΠ0 1ϑνδηΐ, Ρ. 381]. 

4 Με. γγΥασὰ ἢδ8 χίνοη [86 [0] νης ἀοδογρείοῃ οὗ ἃ Ηἰπάοο ποἀᾶϊηρ, Ἡδιοἢ ΤαΣΠΒῃ 686 
ἃ δισικίπρ ῬΑΓΑ116ὶ ἴο [86 Ράγαῦϊα οὐ ἴδ6 ποἀάϊηρ-ἴξαδε ἱπ τ αὐδροὶ. “ΑΔ ἃ πιδιτίαρο, 
[06 Ρχοςοδδίοῃ οὐὔ Ὑθοἢ 1 ΒΔῪ δΒΟΙη6 γοϑῦβ δ9Ὸ, [16 Ὀτίἀορτοοῦι ὁδπ)6 ἔγοια ἃ ἀϊβίδηςε, διὰ 
ῖιο ὑγίάἀθ ᾿ἰνοὰ δ βοσδιιροζο, ἰο νυ ϊς ἢ ρ]δοθ [06 Ὀγίἀορτοοπι 88 ἴ0 οΟὴθ ΟΥ̓ ὙΔΙΟΥ, 
Αδος παϊιηρ ἔτνο οὐ [ἤγϑο Βοιιγδ, δὲ ἰἸϑηρίν, ἤδᾶν τηἰ ἀπ, ἰῈ γᾶ8 δπηουποθά, 885 ἰἴ ἴῃ [16 
ὙΘΙΥ͂ ἩΟΓὰβ οὗ βογρίυγο, “ ΒΕΒο] , (86 ὑτίαρτόοπι οοπιοῖῃ ! Ο6Ὁ γθ οἷξ ἴο τηθοὶ μἰπι. ΑἹ] 
186 ῬΟΥΒΟῺδ οτηρίογοὰ πον Ἰἰχηϊεὰ τμοὶν ἰδ ΡΒ, δπὰ γϑη ὑγἱ[ἢ} [Πθῖὰ ἐπ 1Βοἷς μδηὰδ τὸ Η]] ἂρ 
1ΠΕῚΣ βίβδεῖοΠ8 ἴῃ τἢ6 ρχοσϑδβίοη; βοηδ οἵ {π πὶ ἢ δὰ ᾿οϑὲ {πεῖν ᾿ἰσῆ 8, δ ἃ τ ΓΘ πηρτγοραγοὰ; 
Ὀπὲ ἱξ νγαδ ἔθη ἴοο 1816 ἴο βοεκ ἴδοζω, δι ὰ ἔθ οδυδίοδὰθ τηουρὰ ἰογννασγὰ ἰὸ {πΠ6 Βοιδο οὗ 
180 Ὀτίά6, δὲ τ βίο ρ᾽δοθ [6 σΟΠΊΡΘΗΥ δηίογοὰ 8 ᾿ἰδῦρο δηὰ δρίθῃ  ἀ]γ ἐΠαπλϊπαίοαἃ ἀτθδ, 
Ὀαΐογο ἴδ6 ποῦδο, οονοσοᾶ 10} δὴ δισηη, ΠΟΘ ἃ στοδῖ τηυ]οἰτπάθ οὐὨ ἐγίομ 8, ἀγοβδοὰ 
(δοῖγ θοδὲ ΔΡΡΑσγαὶ, "γοσὸ βοδίθαὰ προη τηδῖϑ. Τ86 Ὀσ ἀθρτοοσῃ νγ88 οαιτὶ θὰ ἰη [80 ΔΙΤΩΒ οὗ ἃ 
ἔποηᾶ, διὰ ρ]αοοα οἡ 8 δβυροσὺ βοὰϊξ ἰῃ τῆο τηϊάδὲ οἵ [Π6 ΘΟΙΠΡΘΠΥ͂, τ ΓΘ ἢ0 Βαϊ ἃ Βῃογὶ (ἴηγ6, 
δηὰ τπο ποπὶ ἰηΐο ἴἢ6 Βουθο, ἴἢ6 ἀοοῦ οἵ νοὶ ὧδ ᾿πηπηθα βίο! Υ δῃαϊ, πὰ ρσυαγάοὰ Ὁ 
δδρογβ. 1δηὰ οΥΒοῖβ οχροβιίι]διοὰ τ] ἢ [π0 ἀοογ- Κοθροῦβ, Ὀὰὲ ἴῃ ναΐη. ΝΌΥΟΥ Μγϑ 1 80 
διγαεῖς 1} οὖν 1οτά Β ὈΘΔΌ 1] Ῥδγαῦ]ο, 85 δὲ 116 τηοτηθηΐ:-- πὰ (δὲ ἀοοῦ τσαϑ ελμῖ." 
(αγὰ᾽ε γἱον οὗ τς ΗἰδβίοΥΥ, ἄς. οὗὩ 0 ΗϊῃάοοΒ, γοἱ. 1}. ὑΡ. 171, 172.) 



446 «Ἰειοίεῖ Οιμίοηιε νοἰαίίπς ἰο Μαγγίασε. 

Σρτγυάοηΐ νἱγρῖηβ.. ὙΠΘ δο] πγη 168 ἢογ ἀοβου θα ἀγα 8ι1}} ργαο  ϑοά 
ὈΥ (16 «68 ἰῃ Ῥοάο]Α", δῃ ἃ αἷδο ὈῪ {Π6 ΟἸ γι βυδηϑ ἴῃ ϑ'γσγία ὃ, ἀπά ἴῃ 
Ἐπγρί 6 ΤὙΠα86 ΘΟ ΡΔΠΟπΒ οὗ πὸ Ὀγϊἀορτοοιμ δηὰ Ὀγὶἀθ ἀγ6 τηθη- 
{Ἰοποᾶ ἴῃ Ῥκδὶ]. χὶνυ. ϑ. 14., δπὰ (ὐδηί. νυν. 1. 8. Φοβη 6 Βαρέϊϑξ 68}]8 
ἴμοπὶ {πο ἡ ίεπάς Γ᾽ ἐλε ὑγίάοστοοπι. (δ οἴη 11}. 29.) 

Ετοπὶ [Π6 μΑγΔΌ]6, “ἴῃ σΒΙΟΝ ἃ στοαὶ Κίπρ' 18 γβρυθβθηΐθα 88 τη κίηρ' 
ἃ τηοϑῦ τη ρΠ! Πσοηΐ Θη ΘΓ ΔΙ ππηϑηΐ δῇ {Π6 τιλετίαρα οὗ 18 Β0ῃ, 76 ΘΑ γῆ 
τῃδῖ 411} ([Π6 συσδίθ, ῇο σοῦ Βοπουγοα σι 8 ᾿πυ δι, 6 ΓΘ 6 Χ- 
Ῥβοϊοα ἴο Ὀ6 ἀτεββρα ἴῃ ἃ ῦβηηοῦ δυϊίδθ]6 ὑο [Π6 ΒρΙΘπάουν οὗ βυοἢ δὴ 
ΟΟΟΆΒΙΟΠ, 8π4 48 ἃ ἰοίϑῃ οὗ 7υϑὺ ταβρϑοῦ ἴο ἐπ πον -ἸΔΥτ θα Θουρ[ο---- 
δα {μαὺ ἴον [16 ῥῬγοδθββίοι ἴπ ἐπ6 δυθηϊπρ ἔτοτι {86 ὈγϊἀοἾΒ Βουδ6 
ψ͵88 σοποϊυοά, {πΠ6 σιυιοδίβ, Ὀοΐοσο {ΠῸ σοῦ δα ἰηΐο {π6 [41] 
ψΒογο {16 οὨ οΥ δ᾽ ππιθηὐ γγ788 Βοσυθα ΠΡ, ὙΟ͵Σ6 ἰδ Κοὴ ἰηἴο 8 δραγίσηθηξ 
δηα νἱονσοά, {παῦ ἰῦ τῖρῃξ θ6 Κπόνπι 1 ΔΠΥ δίγδηροῦ δδα τηἰγυάοά, οΥ 
1 δὴγ οὗ (86 ΘΟΙΙΡΔΠΥ͂ Ὑγ6 16 ΔρΡρδγο ]6α ἴῃ σαὶ πηθηΐβ υπϑυϊία]6 (0 [86 
δοηϊαὶ βο ΘΠ Υ {ΠΟῪ 6ΓΘ ροϊηρ ἴο σοἰθογαίδ ; δῃα δυο, 1" ἐουπά, 
ὙΓΟΓΟ ἜΧΡΟΙ]οά {πΠ6 οῦβθ ἩΠῚ ΘΥΘΓΥ͂ ΤΥ Κ οὗἁὨ Ἰρποιηϊηγ δηα ἀϊθρτδοσ. 
Ἐτοῖὰ πα Κπονίθαρο οὗὨ {Π18 ουδίοπι {π6 0] οΟὶηρ Ῥαβδβαρα σϑοθῖνοβ 

αὖ Πρ νῦ δπα Ἰυδῖτθ. ὙΒθη {86 Κίησ' ολτηο ἴῃ [0 866 {Π|6 ρυιαδβίβ, ἢ6 
ΒΟΟΥΟΓΘΑ͂ Δηοηρ ἰμθῖη ἃ ῬΘΥΒοη ὙΠῸ Πδα ῃοῦ οῃ 4 νγϑαάϊηρ-σαγιηοηΐ. 

--ΗἜε ολ]]οα πὶ δηὰ βαιᾶ, δ γίεμα, ἦοιο σαπιοδέ ἑδοι ἐπ ἤϊέλεν, ποί 
λαυΐπη α τοεαϊπρφ-φαγηιοπί απαὰ ἠδ τοας δρεεολιῖεεε :---6 μΔα πὸ δρο- 
ἸΟΡῪ ἴο οΥ̓ Γ ἴον κῊ ἀἰβγοθροοῖι! πορίοοῖ. Τδ Κίηρ {6} δαϊϊο τὸ 
Ηΐβ βουνδηΐβ, ἀπά Ῥδ4θ ποῖ ὈΪπα ᾿ἶπὶ Πμδπα δῃὰ ἴοοί---- ἴο ἄγασ Εἷπὶ 
ουΐ οὗὁὨ {π6 τοοπὶ---δοᾶά (μγυθὺ ἶπιὶ ουΐ ἰηὔο τϊἀπιρῦ ἀαγκη688.ἢ 
(Δαν. χχὶὶ. 12.) 
“ΤΠ δουιρίαθγα, ΠΠΟΥΘΟΟΥ, ἸΠ ΌΣΤΩΒ 18 {παῦ (86 ΤΩΔΥΤΙΑρΡῸ- ΒΕ: 788 

οὗ {πὸ 7678 Ἰαϑίθα ἃ σγβο]6 ψυοοἷς ; ἢ 28 186} ἀο ἰο {18 ἀΔΥ διιοηρ (86 
ΟΠ γιδύϊδη 1 ΔΙ ἰΔηῖ8 οὗ α]οϑίϊπο “. Ζαδαη βαϊή, 1ὲ πιιιδέ ποΐ δε 20 
αοηο ἕπι ΟἿ σομπίγῳ ἰο σίοε ἐδ6 ψγοιπσον δείοτο ἐδε ἤ͵γϑίςδογπα. Ἐπ πὶ 
ἤεν τοοεᾷ, απαὰ τοὸ εοἱϊΐ φίσε ἐΐπε ἐλὲδ αἴεο. (ἀθῃ. χχῖχ. 26, 27.) Απάὰ 
ϑαπιδοη δαϊά ππίο ἐλειη, 1 ιοἱϊ ποῖο ρεέ ζογίἦ, α γἱἀἶε μπίο ψομ: ἴῇ γοι 
Ἄοαπ οογίαϊπἶν ἀεοΐατε ἐξ πιὸ εοἱέἠιῖπ ἐλε ΒΕΥῈΝ ὉΑΥῪΒ Γ᾽ ἐδε γεαδέ, απά ἥηπά 

8 ΑἸ ον, Ἠοσιηθηθαί.  εῖ, Τορῖ. ΡΡ. 300,201. Βγαηΐπρ, Απεῖᾳ. αὐτο. Ὁ. 96. Εἰ] ρίῃ 
ο ἴη0 Νον Τοδί. νοὶ. ἱ. ῥ. 100. 

3 Αἱ Κασηροποῖσ- Ροδοϊϑιοὶ, ᾿γ. ΗἩθηάοσθου τοϊδῦθα, “" τὸ ᾿γόσο δίπῃποὰ ὉΥῚ ἐδ ποΐὶθο οὗ ἃ 
Ῥτοοοδδβίοη, Ἰοὰ οὐ ΟΥ̓ ἃ ᾿ιδῃά οἵ τηυαίοἰδὴβ ῥΪαγίης οὐ ἰϑιηθοσγίηθδ δηὰ ουτοῦδ]8,  ὶςἢ 
Ῥδββοὰ οὖ νἱηᾶοννβ. Οὐ ἱπαυΐτγ, πὸ Ἰοδιτιϑὰ ἐπὶ ἱξ οοπείβιϑὰ οὗ δ 5615} ὈΓΙἀΘΚΤΟΟΠ), 
δοοοιηρϑηϊοα ὈΥ͂ Πἷ8 γοῦηρ ἔθη δ, ργοοοοάϊηρ ἴο [Π6 ποῦϑα οὗ [π6 Ὀγί θ᾿ Β ἔΆΊ ΠΟΥ, ἴῃ ογάος 
ἴο ΘΟΠΥΘΥ͂ ὯΘΓ ΠΟΘ ἴο ΠΕΡ διζαγο τοδίἀθηοθ. ἴῃ ἃ δῇἤογί {ἰπὸ ΠΟΥ τοϊξαγηοὰ τι ἢ δαοὴ ἃ 
Ῥτοδιβίοῃ οὗἉ ᾿ἰχἰϊ8, δ αυἱΐο 1] ππιϊηδιοὰ τῃ6 βίγθοῖ. ὙἼ8ὸ Ὀτγίάο, ἀθορὶ] νοὶϊϑά, γγϑδ ἰά 
δίοης ἴῃ {τα ρἢ, δοσοπιρδοΐοαά ὃν μοῦ υἱγχίπβ, ϑδο δ ̓τΐτ ἃ ὁδη]6 ἱπ πον δδηᾶ, ψἢο, ἢ 
[Π6 γουπρ πιο, δδὴρς δηὶ ἀδηοοὰ Ὀθίογο μοῦ δηὰ (6 Ὀσἀορτοοπι. ΤΠ 8οθηθ ριοδοηϊθὰ 
τ πὶϊ δὴ οσυΐας ἱΠΠυδιγϑιίου οὐὗὁἨ ἴ[δ6 ἱτημοτίδης Ῥδσβὺϊο τοοογἀθὰ ἐμ τδὸ ἐνοηῖγ- δὰ 
οἰδρίοσ οἵ [6 Οοδβροὶ οὔ Μδίβον ; δηὰ νγὸ τοῦθ Ῥασι συ δι γοηνπάθα οὗὁὨ [86 Δρρτοὸ- 
Ῥτίαδδ παίαγο οὗ [6 ἱπ) υποίίοη Ὑΐοῖ ΟἿ ϑδυ  οΌ χίνοδ τι8 ἴοὸ μαϊοβ δηὰ Ὁ6 γοργ; ἔοτ 
ἘΠθ ΤΘ- ῬΓΟΟΘΒδΊΟ τουδὶ, αν οΟπηπιθῃοθὰ ἱπιτιοάϊαϊοὶγ οἡ ἴδὸ ἀττίνδὶ οἵ ἰδ Ὀγίἀοστυοιῃ.ἢ 
Β Ό] αὶ Βοδοδγοῦθθ, ὑ. 217. 

8 806 Μτ. Φοπνοῖ δ ΟΝ γιδιίδη Ἐθϑοδσοθοδ ἰη ϑγτῖα, ΡΡ. 87, 88. 
4 8.0 Μτ. δο ὙΠ ϑοη᾿ ΤΎΔΥ 8 ἰπ ἰπΠ6 ΗΟΙΥ Ιδηὰᾶ, Εργριί, δια. νοὶ. ἱ. Ῥ. 385. (ἐμἱγὰ 

οαὐϊείοη.) Ἐν, α. ΕἸ 5 Ῥαδίογ ΒΒ Μοιηουίαὶ οἵ ἃς, Ρ. 74.} Ναιτδιίου οἵ ἃ Μιδδίοῃ 
οὗ Ἰπαυΐγγ ἴο 1Π6 ον, Ρ. 66. 

86 Ἡδυποοῦ᾽ ε [πιτοἀυοσίίοη, τνοΐῖ. ἱΐ, ᾿. 192. 
8 Ζοπεῖθ δ ΟἸτγβιΐίδα Ποθοϑδγοῖοδ ἰῃ ϑγτία διὰ Ῥαδιοδίΐηθ, "Ὁ. 9ὅ. 
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ἐξ οι, ἐμ 1 ιοὐϊὶ σίυο γοι ἐλ έγίν 5]ιδοέ8, απὰ ἐλίτέψ οἤαπφο 97 φαγ)ποηξ. 
(Φυάροβ χῖν. 12.) ΤῊ θεαῖς ττᾶϑ βρϑηῦ ἴῃ ἔθαϑίϊηρ, δῃα ν᾽ 88 ἀδνοίθα 
[0 ὈΠΙΛΟΥΒΆ] ζογ. Τὸ 186 ἔοβΕυΥ οὗἁἨ [818 οοοδϑίοη οὖν Ἰμοτὰ σϑίδυ : 
- (κπ δε οι ϊαγοη ὁ ἐΐλο ὑγίἀθ-οἠαηιδον πιοιγη, ας ἰοπς αὲ ἐδ ὀγίάε- 
σγοοηι 8 εοἰἑᾳ ἐλεηι διέ ἐδε ἀανς ιοἱϊΐ σοπιο, τοΐφη ἰδ ὀγταάσεσγοοπι δῃαῖϊ 
δ6 ἑαλόη ὕγοπι ἐΐόπι, ἀπά ἐλέη δλαϊ ἐΐεν {αεΐ.} (ΜαΑΚ 1.. 19, 20.}" 

ΤὮ6 οδβίθσῃ ῬΡθΟρ]θ ὙΟΓΘ ΨΘΤῪ ΤΟΒΟΥΥΘα, ποῦ ροσταϊησ (86 γουπρ; 
ὝΟΙΠΘΙ δ΄ ΤΩΔΥΤΙΔΡ 68 ἴ0 δ6 ἴῃ (6 βδηθ δραγσηθηΐβ ] ἢ (6 τηθῃ ; 
δΔη4, ἐπογοίοτο, 88 ἴῃ6 θη δηά πολθῃ οουἹᾶὰ πο δἴηυδβα {Ποιηβοῖὶνθδ 
νὴ ΟὯ6 8ποΙ Βου ̓ Β Θοηνοσβδίοη, {Π6 τηθη αἸἃ ποῖ βρϑηα {πο ῖν {{π|6 
Τ ΘΓ Ϊν ἴῃ οαδηρ' δα αὐ Κιησ; ἴον {8610 Θυδίομι νγ88 ὕο Ῥγοόροβθ α1168- 
οΩ8 δῃ παγὰ Ῥγοῦίθιηβ, ὈῪ σοϑοϊνηρ ποῖ ὉΠΟῪ οχοσοϊβοα ἐπ πὶῖῦ 
δηα βαρ ΘΟΙΥ οὗ {Π6 δοΙΏρϑην. ὙΤΠ18 νγα8 ἀοΠ6 δὖ ϑδιωβοῃ Β ΠΠΔΥΥ Ωρ, 
ΠΟΥ 6 ἢΘ ΡΓΟΡΟΒΘα ἃ τἹᾺ6]6 ο αἰνογί [ἷ8 δσοιρϑηγ. (δυάς. χὶν. 12.) 
Αὐ πυρίϊαὶ δα οἴμον ἔδαδίβ 11 τγδϑ ἀδαδ] [0 Δρροϊῃῦ ἃ Ῥθσύβοῃ ἴο ΒΌρθ- 
1πὐοπα {Π6 ῬΓΘΡΑΓΔΙΟΠΒ, ὕο Ῥδ88 ἀγου πα διηοηρ [δ6 ριοδίβ ἴο 866 {πα 
[ΠΟΥ ΓΘ ἴῃ πγαηὺ οὗἉ ποίμίηρ,, δῃα ἴο ψῖνα [Π6 ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ ΟΥΘΓΒ ἴο (ἢ 6 
θοσυϑηίβ. ΟΥ̓ ΠΑΤΙΥ ἢ6 τγ88 ποὺ ομθ οὗ {88 ριιεδβίβ, ἀπᾶ ἀϊἃ ποῖ 
ΤΘΟΙη6 ΜῈ ὑπ θπὴ ; ΟΥ, δ Ἰϑαβῦ, δ ἀἸὰ ποὺ ἴβκο ἢ18 ρἷδοθ ἀπηοηρ {μ6 πὰ 
ἘΠῚ] Β6 δα ρογξουτηθα 811 {πα γὰβ τϑαυγοα οὗ πὲπι. (Εοο] 8. χχχὶ!. 
1.) ὙΤΐβ ΟΠΘΟΥ 18 Ὀγ δὲ. Φόδη (11. 8, 9.) ἰοττηθα ἸΑρχιτρίκλινον ἀπά 
Ἡγούμενος ὈΥγ {π6 δυἴδον οὗ (π6 ὈΟΟΚ οὗ ΕΟ] δ ϑίου: 88 {Ππ| Ἰαϊίοσ 
Ἰνϑᾶ δρουΐ 8 γϑὰρ 190 Β. Ο., δῃᾶ Μ 8116 π6 «618 μδα ᾿πιθγοοῦγβο 
ὙΠ} [86 σθοῖκβ, θϑρθοῖα!γ ἰὼ Εργρί, 1Ὁ 18 ταοδὺ Ῥγοῦρδθ]θ ὑπαὶ {86 
ουδίοτῃ οὗ οποοβίῃρ' 8 ρΌνΟΣΠΟΣ οὗ ἴῃς ἔδαβί ραββθα ἔγτοῃῃ (Π6 στο κβ 
ἴο [86 ον8.5 ὙΠΟΟΡΥΪδοὺβ σοιλατὶς οα “οἢῃ 1]. 8. βα  βίβοίοσ!γ 6Χ-- 
Ρἰδἴπθ Ὑμαῦ νσα8 [μ6 Ὀαβίηθβθ οὐ {π6 ἀρχιτρίκλενοο :---“ Ταῦ ΠΟ ὁη6 
ταῦ δαδροοὺ {μαὺ (μον ἰαδύθ νγαϑ 80 υἱἹῦα θα ὈΥ ΘΧΟΘβΒ 88 ἴο ἱπηΔ ΡΠ 
τγαΐϑν ἴο Ὀ6 ὙΪΠ6, ΟἿΓ αν οὺῦ αἰγοοίθ 10 ο Ὀ6 ἰαβίοα ὈΥ 116 φουέγποῦ 
ΟΓ ἐ 6 7εαξῖ, ΝΟ ΟΟΥΔΙΠΪΥ τῦᾶϑ ΒΟΌΟΥ ; [ὉΓΣ {Π086, ΠΟ ΟἹ Βοἢ οοοδ- 
ΒΙΟΏΒ ΔΓ6 ἰηἰσδίρα τ (ἰδ οϑοο, οὔβοσυα {16 βἰσοἴθϑί βοδυϊοίυ, μαὺ 
ΘΟΥΘΣῪ ὑδ]πρ' ΠΙΔΥ, ὈΥ {Ππο6]ν ογάογβ, 6 οοῃάποίοα 10 ΥΟΡΌΪΔΥΥ πᾶ 
ἀδοθῃογ. ὃ 

Αἱ 8 τοδιτίαρο-εαδί ἰὸ σῇ οἢ Μτ. Βυοκιηρσίδπι τγ88 ᾿νϊ θᾶ, ἢ9 
γοὶδίοβ ἰμαῦὺ τ ἤΘη [Π6 τηϑϑύο οὗ (16 ἴδαβδί οδῖηθ, ἢ6θ γγὰδβ ““ βοδίθα δϑ 
1Π6 δἰγδηροτ-ριαβὺ ἱπηηθαϊαίο Υ Ὀοδι 6 Πἶτὰ : δηα οἱ [Π6 οὐδουϊδίίοη οὗ 
“Β Ἶδηι ἍΠμμ᾽ βοΐπηρ αἰξοτοά, μ6 ἀϊρροᾶ δ͵18 ἤμροτβ ἴῃ 1η6 δαπλθ βῆ, 
διὰ Πιδα {Π|0 ομοϊοοϑδί Ὀὲ.8 ρ]δοθ Ὀϑίοσο Κἷμὰ ΟΥ̓ Ε]8 οὐ ΠΆΠα6Β, 88 8 
ἸΔΓΚ οὗ μἷὶβ Βοΐπρ' Θοπβίἀοτοᾶ 4 ἔποπα ΟΣ ἕδνουγιίο ; ἴοσ {{π|8 18 {Π9 
μι σμοβὲ Βοποὺν {πα΄ οδῃ θ6 ΒΟ ὕο ΔΗΥ͂ ΟὯ6 τὖ 8} Θαβίθσῃ [δαϑί.ἢ 

“Ἴπὸο ἰηἰογοϑίϊηρ ρϑββασθα οὐ βογρίαγο ἀογῖνο 1] δ γαίίομ ἔγοτα 
(18 {ταϊῦ οὗἨἍ δαδβίδγῃ σβηηθΒ. Το ἔγδί 18 ὑμδῖ, ἴῃ τ πο {π6 ανουσ 
ΒΑγ8, “ Ἧ Βοῃ ἰδοῦ εζὺ Ὀδίδάδη οὗ ΔΩΥ τδῃ ἴο 4 ψϑἀαϊηρ,, β10 ποὺ ἄονσι 
ἴῃ. ἴπ6 ΒΙσμιοδῦ σόοι, [(μδΐ 18, ρίδοθ οὐ βιδίίοῃ,) [ϑδῦ ἃ ΏΟΓΘ ΒΟΠΟΌΓΘΌΪΘ 

1 Ἠδσποοὰ [ηἰτοᾶ, τοί. ἰΐ, Ρ. 198. Βιτιηίΐηρ δβἰδίοβ δαὶ πο ὅονα ἀἰδιληρτιϊοἢ οί οοπ 
6 ὑτίάο πο ἱδ ἃ υἱγσίπ, δη ἃ ὁπ6 ἯΒΟ ἰ8 ἃ εσίάοισ; ἀπὰ ἰμδὲ 186 παριῖα] ἔδϑδὶ οὗ [Π6 ΤΟΥΤΩΘΣ 
Ἰδεϊοὰ ἃ τ οἷο τυοοῖς, Ὀπὲ ον (Π6 Ἰδέθοσ ἰξ γχδ8 ᾿ἰπιϊοὰ το ἰὮγϑο ἀἄδγβ. Απίϊᾳ. Ηοῦγ. "Ὁ. 71. 

3 Ἠοδίπδοι᾽ ατοοῖκ 1 οχίοου, τοοθ ᾿ΑρχιτρίκλινοΞ. ΑἸ, πἰεσργοίδεο ββδοσο βοσιρίθγα, 
ἴοτῃ. 1χ. Ὁ. 88. 

8 ΤὨΘΟρΡἪγΪἶδοὶ δ8 οἰἑοὰ ἴῃ Ῥαυκῃυγδιβ ἀγροῖς 1οχίοοῃ, γοοθ ᾿Αρχιτρίκλινος, 
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τοδὶ (πη ποι Ὀο ὈΙἀἄδη οὗ πὶ: ἀπά μα (Παὺ θ446 {8866 ἀπά ᾿ἴπι ΘΟ. 6 
᾿δηα ΒΑΥ ἰο {Π66, αἴἷνο {Π]15 ταδὴ ρΐἷδοο: δῃὰ (ποὺ Ῥαρίηῃ τι βμαπιθ ἴο 
ἴακα ἐμ6 Ἰονθϑὺ τοοὰ. Βαῦ σ]ιθ ἴδοι γί Ὀϊἀάδη, ρῸ δῃά 81} ἄονγῃ ἰπ 
186 Ἰονεβῦ τοοῦι; ἐπαῦ μοι πα {μπαὶ θαάς (66 δοπηοίῃ, ΒΘ ΤΩΑΥ ΒΑΥ 
πηΐο ἔμ66, ΕΘ πα, ρῸ ἃΡ ΒΙριΘΥ : ΤΠ6η δ δ]ὺ (πο Βανθ ψοσβὰρ ἴῃ 
186 φγοβθῆοα οὔ ἴδοι ἱμπαῦ βὶῦ δ ταϑαΐ σὑῖτ 1Πμ66.᾽ (Κ6 χὶν. 
8---10.)}) ἴῃ ἃ δου γΥ, τβογο ἴπ6 ἰρἢοϑῦ ᾿τηρογίαποα 18 δἰ βομϑᾶ ἰὸ 
[Π18 ἀἰδιϊποίϊομ, {Π6 Ῥτοργιθῦν οὐὗὨ {18 δάν!οθ 18 ταυοῖ πλοσα βιγι Κίηρ: 
{μη 1 ΔΡρ]164 ἰο {Ππ6 τιδῆποῖβ οὐὗὁἨ ΟὟΓ οὐ ; δπά (86 ΒΟΠΟῺΓ 1Β 811}} ἃ8 
τα οἢ Δρργθοιαίθα {πγουρπουὺ ὺγτῖα, Ῥαϊθϑίϊηθ, δηὰ Μοβοροίδῃιϊα, δἱ 
1Π6 ργοϑθηὺ ἋΑΥ, 88 1Ὁ τῦᾶβ ἴῃ {Ππο86 οὗ (88 Μοβδίδῃ. ὙὍΤμδ οἵδμοσ ρ88- 
ΒΆΡΘ 15 (δαΐ, ἴῃ ΨΆ1ΟΝ,, δ (ἢ 6 ἙσΟ]οταίϊοη οὗὨ {Π6 ῬΆΒΟΥΘΣ, «688 ΒΑῪΒ 
(Δίαἰῦ, χχνὶ. 23.), "Ηδ {μαὺ ἀϊρροίῃ μἷ8β βαπᾶ σι τη6 ἴῃ {μ6 ἀϊἸδῆ, 
11 βαθ 88}4}} ὈδίγαΥ ταθ. ΑΒ {θοῦ ἂγὸ Ὀυΐ ὙΘΙῪ ἔδυ, δῃα {8686 
Δἰνναγβ ἐπ ἀραζγαδί ἔτι 615, ΟΥἹ τηοϑί Βοηουγοα ρσιιοδίθ, ΠΟ δ. βϑαίθα 
Βυ ΠΟΙ ΘΩΓΥ παν (0 (Π6 Ἰναβϑίοσ οὗ τπ6 ἴδαδί ἴο αἀἱρ {πεν Βα π48 πῃ {16 
δδ6 ἀἸδὴ πὶ ἶσα (ργορϑῦν ποῦ τπογὰ πῃ [ΠΓ66 ΟΣ ΟΣ ουὖὖὐ οὗὁὨ {86 
ὕπνο αἰδοῖ ρ 68 δὲ {6 Ἰαϑῦ ΒΌΡΡΟΥ δηὐογοα {18 ργῖν!]θσ6), (μ6 Ὀᾶ86- 
Π688 Οὗ (Π6 γΘΔΟΠΘΟΥΎ 18 το Ἱπογθαβοιὶ, ἤθη ομ6 οὗ {8086 ἔδυ θ6- 
ὀομηθ8 8 ὈΘΙΓΑΥΘΥ; ΔΠ4 ἴῃ {18 Ἰισῃΐ {86 οοπαυοί οὗ «“π6}85 γγχα8, πο 
ἀουβί, τηϑαπύ (ο να ἀδριοἰοα ὈΥ {818 ργορηδηῦ Ἔχργθββῖομ." 

ΥὟ. Μαυιτῖαρα νγὰβ ἀἸββοϊνθα δος 86 «{6ν)γχ8 ὈὉγ ΠΙΨΟΒΟΕ 85 Ὑ6]] 
48 ὈΥ ἀοείῃ.52 Οὐὖὐν δδυ] οὺῦ [6118 8, ὑμαὺ 04:5 διε βενοα ἐξὲδ δεσαιιδε 
97 ἐλὲ λαγάπεδς ὁ (δεῖν ποαγέ, μὲ ἔγουι ἐδε δεσίππίπο ἰξ ισα8 ποΐ 50 
(Μαῖί. χῖχ. 8.); ταϑιηῖηρ (μαὺ {ΠΟΥ͂ ΕΙΘ δοουδβίομηρα ἴο [818 αὔιιβα6, 
Δηα ἰο ργδνθηΐ ρυθδί ε 6118, ΒΌΟΝ, 88 ΤΥ ΘΥΒ, Δ] 6 γ168, ὅζ6. Π6 Ρ6Γ- 
ται ρα 1: ψθθηοα 10 μου] βθοῖὰ ἰο ἢανο Ὀ66η ἴῃ 86 ὈΘίοτο {Π6 αν ; 
δηα γγ 866 ὑπαὶ ΑὈγαδδτα ἀϊϑηχίβθοα ΗρΆΓ, αὐ (86 χοαποβὲ οὗἨ ϑδγδῃ. 
0 ἈΡρϑδτβ {μαὺ ϑδιωβοπ᾿β ἰδ Πογ-ἰη-ἰαὺγ ππαογϑίοοα {μπαὺ π18 ἀςρὮ ΑΓ 
διδα Ὀθθη ἀϊνοτοαθα, βῖποθ ἢ ρᾷνθ ποὺ 0 δποίπου. (δ υαρ. χν. 2.) ΤΟ 
Τ,οντ6᾽ 8 τὶ, τὸ ταῦ ἀἸἰβῃοπουγοα αὖ ΟἼΡοαΝ, μδα ἰογβα θη μοῦ ἢυ8- 
Ὀαπά, δϑὰ πονοῦν σου πᾶνα γοξυγηρά, 15 Πα μαᾶ ποῖ σΌπΒ ἴῃ Ρυγϑυϊ 
οὗ βου, (δυάρ. χὶχ. 2, 8.) ϑοϊοιβοῃ βρϑᾷκϑ οὗ ἃ "ρου πο νοϊλδῃ, 80 
44 ἐΟγβακθη πο Γ υΒθαπα, (δ 6 αἀἸγοοίοῦ οὗ μος γουί, δηα (ΌΥ ἀοίησ 580 
ΟΠίΓΑΓΥ [0 ΠΟΥ πυρί8] νον 8) δα ἐογροίίζοῃ {πὸ οονθηδηὺ οὗ πο σ (σοά, 
{Ρτον. 11. 17.) ΕΖτα δπᾶ Νοιθη δι ΟὈ]ροα ἃ ρτοδῦ πιθοῦ οὗ {π6 
"] ον) ἴο ἀἸβηη188 (π6 ΤΟσοῖρη ψοιθη, Ἡ ΠΟΤα ΤΠΘΥ δά τηϑΥγ]οα ΘΟΠΕΓΆΤΥ 
ίο ἴμ6 ἰὰν (ἔὕζστα χ. 11, 12. "91: θυΐ ΟἿ αν οῦ" π88 [ἰτϊοα {Π6 
εὐλρραὲ οὗ ἀϊνοτοο ἴο [Π6 ϑϊηρ]9 ὁ486 οὗ δα υ] ογγ. (Μαῖί, ν. 81, 82.) 

ΟΥ γγὰ8 {818 ᾿ἰτηϊ βου ὉΠ ΘΟΘΒΑΙῪ ; (ῸΣ αὐ {μπαὺ {1π|6 10 γγαβ ΘΟ ΠῸΠ 
ἴον [6 6 ἴο ἀΊΒβοῖνο [ῃ18 βδογϑα ὑπῖοη ὈΡΟῚ ΨΟΓῪ 810 ἢὖ δηᾶ ὑγν αὶ 
Ῥγοΐθῃησοθβ. Α ββοτί {πὸ Ὀθίοσο [86 Ὀἰγιμ οὗ ΟἸγιϑί, ἃ σγοαῦ ἀϊϑρυΐο 
ὍΙΟΒ6 διροηρ (6 «6 υγ 18} ἀοοίοσβ οοποογηῖηρ {πΠ6 ᾿ηἰογργοίδοι οἵ [86 
ἹῬΜοβαΐὶο βίαϊζυίδβ γοϊδίϊνο ὑο ἀΐνγογοα ; {86 βοῆοοὶ οὗ δϑῃδηληδὶ οοπίθηα- 

1 Βυοκίηρῃδτιη᾽ Β Ττανυθῖδ ἰῃ Μοδοροίδῃδ, νοΐ. ἴ. Ῥῃ.. 406, 407. 
᾿ 3 Αποηρ ἴΠ6 Βοάαουΐη ΑτΑῦΒ, ἃ Ὀτγοῖδθοσ 8πᾺ8 Πἰπηδοὶ ἢ τηογο ἀἰβῃοηοιγθὰ ὈΥ ἐπο δαάμον 
τίοη οὗ μἷθ αἰδίος ἐμδὴ ἃ ἴδῃ ΟΥ̓ 186 ἰηῆάο] ἐγ οὗἨ 6 νἱο, ΤΪΐ8 Μ}}} δοοοῦπΐ ἴὸγ δ 
δΑΏ ΠΟ ΠΔΙῪ ΤΟΥΘηρῸ ἰδκθη ὉΥ β'θου δηὰ [δυἱ ὍΡΟῚ ἔπ ΘΒθοΠθσαϊθεβ ἴον ἴμ6 ἀοβ]απιθηὶ 
ΟΥ̓ ἐποΐν βιδίοσ Ὀϊμδῃ, (ἀθῃ, χχχὶν. 35---81.) 860 Ὀ'Αγνίουχ᾽ Β ΤΎΔΥΘὶ ἴῃ ΑΣαδὲδ 0 
εδοσῖ, ΡΡ. 248, 344. 
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ἴησ {πα ἰὲ τσᾶβ Δ] ονγὉ]8 ΟΠΪΥ ἔῸΓ σγοβδ ταϊβοομ ποῦ οἵ [ὉΓ νἱοϊδίϊοι οὗ 
μυρία] βἀ6} 1, 116 {Π6 ΒοΏ00] οὗ ΠΟ] ἰδιισῦ {μπαΐ ἃ στα τρις 
δ τορυ᾽δίοα ἔον {π6 8] 1ρ υὐδϑὺ σϑιβθβ. ΤῸ {ἢ]8 Ἰαβύ- θη οπθα βοθοο] 
Ὀεϊοησεά πὸ Ῥματγίβθοβ, γῆο σαπὶθ [0 ΟἿ Ἰωοχά, ἐεπιρέϊησ λΐπι, απὰ 
φαγίπ μπέο ᾿έπι, 15 1 ἰαιοβμῖ [0 Υ α πιαπ ἕο ρμμέ αἰσαν ἤΐδ ιοῖξε 707 εὐετν 
εαιι86--Ὁ  ΔΩΥ πσ ἩΒΑΙΘΥΘΙ (πδῦ ΤΩΔΥ Ὀ6 αἸεαρΎΘΘ8016 15 ΒΟΥ ἢ 
(Λἴαιι. χῖχ. 8.) ὕροπ ουὖῦ ΤμογἀΒ δῆβυσον ἴ0 {818 ἸπαυϊγΥ, ὑμαύ 10 νγ88 
ποὺ αν] ἔῸΓ ἃ τῆδῃ ἰο γτορυΐϊαῖα ἢ18 ψἱθ, Ἔχοθρῦ ἴῸΓ ΒΟΥ υἱο δ οη 
ΟΥ̓ 186 οοηιραὶ Βοποῦγ, ἐμ6 ἀἸ8οῖ 0165 (σῆο δ8α ἰἰδϑὴ δἀυοαίθα ἴπ 
7618} ργο) υάοθ8 ἀπα ΡΥΪΠπΟΙρ168) Ποασῖηρ [Π18, 881 ---- ΠΡ ἐδό δαβε ὁ ῇ 
ἐκ πιαη δδ 80 ιοἱξή, ἀΐδ ιοΐξε, τῇ Ὧ6 θ6 πο Δἰ]ονσθὰ ἰο ἀΐνογοθ μθγ ϑχοθρί 
ΘΩΪΥ ἴον δἀυ]ίοσυ, ἐξ ἐδ ποί σοοΐ ἐο πιαγτῳ 1 (Μαῖϊ. χῖχ. 10.) Τῖ8 
ἔΔΟΙΠΥ ἰπ ῥγοσαγίηρ ἀϊνογοθϑ, δηα {118 ΘΔΡΓΙΟΘ δπα ἸΟΥΥ͂ δηηοπρ [86 
76νγΧ8, ἴῃ ἀἰββοϊ νηρ (86 τηδύγί τ ηδὶ ΘΟμπΘΟΙοη, 18 ΘΟμβγηθα ΌΥ͂ 
“οβϑρμι8, δη ἃ ὈΠΒΆΡΡΙΪΥ νου οα ἴῃ ΠῚΒ ΟὟ ΘΧΘΙρ]6 : 0 Β6 [6118 ὰ8 
{παῦ 6 τορυάϊαίοα ἢ18 π|ῖΐδ, (που ρἢ 8.0 νγχὰβ {π6 πιοίμον οὗὨ {πγθ6 68}}- 
ἄγε, θδθοδυθθ ἣ6 γγϑ πού μ]64864 νὴ Βοὺ ὈοΒδυϊουγ. 

ΟΗΑΡ. ΤΥ. 

ΒΙΕΊΤΗ, ΝΌΒΤΌΕΒΕ, ΕΤΟ. ΟΡ ΟΗΠΟΡΒΕΝ.; 

1 Ικ Δ Ἐδϑὶ (48. ἱπάοοα ἴῃ ιν Ζουϊαπα ἀπά ϑοηθ οἶμον Ρασίβ οὗ 
ΕτΟΡΘ), τόσα ἐπ6 πουλθη ἀγ6 ὙΟΥῪ τοὈαβὺ, ΟὨ}] ἀ- ιν 16 [0 {Π18 ἀΑΥ 
δὴ ονοηὶ οὗ μυΐ 1116 ἀιβηου ἐγ ; δπα πιοίθμοσβ 6 γ6 ΟΥΡΊΏΔΙΥ (86 

1 Ζοθορῇυβ ἀο Ὑὶϊα βδ, ας. 76. Ηδοτηθ᾽ 5 Ηἰβίοσυ οὗ ἴδ ὅοῖνβ, νοὶ. ἰδ, Ρ. 868.( Ἠαγποοῦ β 
Ἰησσοά. νοϊ, 1. Ρ. 125. Οὐδ πιο ΤΟ ββοσίδιοη δῦ 16 Ὀίνοζοθ, Ὠίββοσί, ἴοσῃ. 1. Ρρ. 890, 
3591. ὙΠὸ (Ο]ον ΠΩ Δ.Ὸ δοιὴθ οὗ 180 ὑγίποῖραὶ οδπδεβ ἴοὸγ Ὑδο [16 7978 ὙΘΓΘ ΔΟΓῸ8- 
Τοτηθα 0 Ρθϊ ΔἸΓΑΥ (μοῦ πεῖνοδ, δὲ [ῃ6 ρεγίοὰ γοΐογγοά ἴο:---ἰ. “ 1ς ἰ8β σοτηχηδηάοᾶ (0 
ἀϊνογοθ ἃ υνίο, (πδὶ 18 ποῖ οὗ σοοὰ ὈθοΒανίοῦγ, δὰ 8 ποΐ τηοἀοδῖ, 88 ὈδΟΟΣΩ68 ἃ ἀρ ο Σ 
οὗ [15γ86].".---, “1Γ ΒΗΩΥ͂ τη8ῃ Πδῖθ 18 τἩῇὶίβ, ἰοζ Ὠΐω μπΐ ΒΟΥ ἀ'ναγ."---8, “ ΤΏ Βοῆοο] οὗ 
Ἠ1116] δβδῖοῃ, 1 τη0 τ ]ἷδ οοοΚ ΒΟΥ Πυβθαπα 8 ἑροὰ {Π|Υ, ὈΥ ονεν- δα εἶπ ἰδ, οὐ οὐδ: σοβδιΐηρ 
ἦς, 8)0 ἰδ ἴο 6 Ρμυὶ Δ'Χ8γ.---4. Ὑ6κΑ, “ Ιἶ ΟΥ̓ ΔΠΥ δΒίτοο ἴσο ἴ26 Παπὰ οἵ αοά, 8:6 ὃ6- 
Ἑοπι6 ἀππηῦ ΟΥ̓ Βοι 88}, δτς.---ὅ. Ἐ. ΑΚΙθΔῊ Βαϊ, “1Ἶ ΔΩΥ͂ ΤηδΔῃ 8668 ἃ ὙΟΠΔΗ ΘΔ ἀΒΟΙΏΟΡ 
ἴδῃ δἰ5. οὐγ υἱίθ, ἢο ΤΏΔΥ μι ΠΕΡ ΑἸΥΔΥ: ὈΘΟΔΌΒΟ ἰΐ 15 δαὶ," Πἴ 8μὸ Ηπὰ ηοὶϊ ἴδνουσ ἰῃ εἶα 
ογοδ,᾽  (ρίοοι  Ηογο Ηοῦτγαϊςεθ, οὐ Μαίϊ. ν. 81].--ἩὙ οὐδ, νοὶ. χὶ, Ρ. 118. ϑνο. οἀϊ!,) 
ἀδδο Ιαδὶ νγὰϑ 1.0 σδι}86 δδϑὶγηθαὰ ΟΥ̓ Φοθαρθδ ἔὸσ στοραάϊδιηρ ἷ8 ψὶθ πὰ [Π6 Ρϑδββαρθ 
δῦονο οἰτοά, 

3. ΤῊΙΒ ΟΠΔΡΙΟΣ ἰδ σοι ]οἀ ἕτοτα Μ|ΟΝΔ6}15᾽8 ΟΟΠΙΠΙ ΘΠ ΆΓΙ6Β, νοὶ, ἰ. ΡὈΡ. 497--- 430. 448--- 
447. 1,88 Οτίσίποβ Ἠροῦτθ, τοὶ. ἰϊ. Ρρ. 240--810. Οδ]ιηοῖ 8 Ὠ᾿ο τ ΟΠΔΥΥ, δείὶοὶθ 
«Αἀρρῆοι. Βτυηίΐην, ΑἸίᾳ. Η οὔτ. ΡΡ. 1--ἰ1. Ῥάγεδυ, Απιφαϊ 85 Ηθθγαΐοδ, μαχὲ ἷἱν. ἐ. 6. 
ἀδ ΠΙθογογατη Ὀγοσγοδίίοηθ δὲ δἀποβίίοπο, ΡΡ. 442---446. 
᾿ 8 ἨδγηοῦΒ Οὐϑογυδιίοηϑ, νοὶ. ἵν, Ρ. 433 Μογίοι᾽ β ϑοοοηὰ Ψοῦσηου, Ὁ. 1065. “ Τὴο 
οοηϑεϊτα 08 οὗἁ (ἢ 086" ΓυΚ} ““ὙΠ0 ΔΙῸ ΠΑΓΑΥ, ΔΓ Ὀοίίον 8016 ἴ0 ὈΘΔΓ [6 ΘΟἸηΟἢ 86- 
οἰάἀφηΐ8 οἵ οἰ] - Ὀοδυίης ; δὰ ἰ ἐ δι ον 1688, Ὀθοδῦ86 [ΠΟΥ͂ ἢαγο 1688 ἔθο ηρ δηὰ ΔρΡτθ- 
Βοηδίοῃ ἢ. . ... κ ἴἤδηῃ τἴ080 ψὴ0 ᾿ἶνθ ἴῃ δϑίιοποθ, τ[ἢ6 ἔγαπιο οὐἁἩἨἁ ννῇοθε Ὀοάΐθβ, δηὰ [16 
Β6ηΒὶ Ὁὲ11168 ΟΥ̓ ΤΙ ἢΟ56 ΤΪη48 ΓΟ δ] ἰογο, δη οἴθη ἀσργανεά, ὈΥ 1806 ἱπά]σοηοα οὗὨ ραγθηῖβ 
ἩΘη ΓΠΘΥ ἀγὸ ἱπίδηϊδ, δη ἃ ὈΥ͂ τΒεὶγ οὐ ἸΌΧΌΓΥ  ΏΘη ΠΟΥ τὸ δάπ]ι8. ΤΥ Βοη ἴδ6 ΕργρΡ- 
ὉΙΔῺ πιά ννῖνο8 6 ΟΒαγροὰ Ὀοίοτο Ῥἤαγδοίι υν ἢ ἀἰβοθοάϊθησα το ἢΪ8 ογάθσβ, θδοδαδθ ΠΟΥ 
Ῥτοβοσγνθά [ἢ9 ᾿ἶνο8 οὗ 16 Ηδῦγον οπ]άγοῃ, ἸΠῸΥ Ρῥ]εδαρα ἴῃ {πεῖν Ἄχοῦβο [δὲ ἴ6 ΗΘΌΓΟΥ 
ὙΟΙΊΘ ΜΓ ποῖ |ἴκὸ τ6 Εσγριίδη : “ἐδεν τοόγὰ ἰἱυείψ ἀπά τοεγε ἀεἰϊυετεα δείοτε δεν (ἴῃ 
τηϊάνγῖν6 58) οομα οομιδ ἰρ ἰδεηι." ὙὍὙΒὸ ΗδδΌγονν σοι ὙΓΟΓΘ δἷανοβ, δοσυβιοσηθα ἴο ἰδθουῦ 
δηὰ Πεγὰ [ἰνίηρ;; Ὀμπδ νν1ὸ ὨΙΑΥ͂ ΡΓΘΒΌΠΙΘ ἴδ δὲ ἴπ6 ΕΣ Ρ Δη5 δι εγοα 411} [6 6ν}}5 δὲ βίῃ ἔγοπλ 
ΠΕΡ Βηθο δηὰ Ἰυχονγ." Ὀγχὶ ΠοηΔη᾿ Β ΕδΒαΥ οὐ ὨΙΒου: ΤΑΡΟΌΓ, ΡΡ. 15,16. Τωομάοη, 
787. ὅγο. ᾿ 

ΥΟΙ,. 11]. σα 



450 Βιερνιδ, Νωρέιτγε, ξδο. 9 Ολιϊάνγεπ, 

ΟἾΪῪ δβϑιβίϑηβ ΟὐὗὁἨ [Π6]Ρ ἀααρὨ οΓθ, 88 ΔΩΥ [γί μο. αἱά νγαϑ ἀθοπιοᾶ 
ὨΠΏΘΟΘΒΒΑΙΎ. 1018 γγἃ8 {Π6 οδβ86 οὗ {π6 ΗἩΘΌΓΘΥ ολθη ἴῃ Εἰσγρὶ, 
(Εχοά. 1. 19.}ὺ 10 18 ουϊαθηΐ ἔγοτα ἀθῃ. χχχν. 17., δηὰ χχχυ, 28., 
1παᾶὉ τοῖα γῖνθ8 ΤΘΓΘ ΘΠ Ρ] ΟΥ̓ α 1ῃ ο8868 οὗ αἰ Που]  ραγίυ ΠΟ ἢ ; δηᾷ 1 
Αἶδο ἌρΡΡθδΙΒ {πα ἴῃ Εἰσγρί, ἴτοτα ἴθ ἱτηπυθυλοσῖαὶ, {86 σατο οἵ ἀ6- 
᾿νουῖηρ Το ἢ τγἃ8 Θοτωτηϊ 6 ἴο ἔδηλαὶο τάν, (Εχοά. 1, 18. εἕ 
86.) Ἔποα ἘΖεκ. χνὶ. 4., 10 Βθϑῃϑ 0 ᾶνθ Ὀδθὴ ὑδ8 ουδίοσα ἴο ὑγαβἢ 
1Π6 ΟΠ] 48 Βοοῃ 838 1Ὁ τγ)χὰ8 ὈΟΤΤ,, [0 τ 1Ὁ ὙΠ 86], ἀπ ὑο Ὑ͵ᾺΡ 10 μὰ 
ΒΘ] 1ηρ οοίμο8. (Ἴ 6 Ατὐταθηΐδηϑ, ἴο {818 ἀΑΥ͂, γγαϑὰ {πο ῖν πουγ-θοτα 
λπίδηξβ ἴῃ β8]Ὁ0 δπηα ὑγαίδσ. ργΘΥ]ΟΌΒΙΥ ὕο ἀγοβδίηρ {μο.) ΤῊΘ Ὀϊγ-αν 
Οὗ 84 800ὴ νγὰ8 σοι θυταίθα 848 ἃ ἰδβδάναιὶ, τ] ἢ Ὑτὰ8 ΒΟ] Ομ 86 ΘΥΘΥΥ͂ 
ΒιοΟΘΘαϊηρ γον ΜΙ γοπονθα ἀθιμοηβίχαιομβ οἵ ἐθβ υγ δηᾶ ἴον, 
ΘΒΡΘΟΙΑΙΥ {Ππο86 οὗ βονογοῖση ρῥγῖποθα. (θη, χὶ]. 20. ; “00. 1. 4. ; Μαίε, 
χῖν. 6,) Τη6 Ὀιγίῃ οὗ ἃ βοὴ οἵ οὗ ἃ ἀδιρθίοῦ σομοσρα {Π6 τηοίμον 
ΘΘΟΓΘΙΔΟΏΙΔΙῪ ΠΟ θ δ [ῸΓ ἃ οαγίδϊη ροτιοᾶ: δ {π6 οχριγαίίοη οὗ νηὶ 
886 νγϑηῦ 1ηο0 [16 [Δ ΌΘΓΏΆΟΪ6 ΟΥ ἰθιρ]6, δηα οοσγοα 6 δοουδβίοπιρα 
ΒΘ 66 οὗ ρυτγΙοδοι, νἱΖ. ἃ ἰδ οὗ ἃ γϑδῦ οἱ, οὐ, 1 Ποὺ οἰγοιπι- 
βίϑῃοθϑ ψ ου]α ποί δῇογα 10, ὑνγο ἰατι]θ-ἀονοθβ, οὐ ὕνσο γοιιηρ ΡὈἱσΘΟΏΒ. 
(μον. χὶὶ, 1---8. ; Τὰῦκα κ.. 22.) 

Οἱ {86 οἰρσαῦι ἀαΥ αἴΐον 108 Ὀἰγῦμ {Π6 Βόῃ νγᾶ8 οἰγουτηο!βοα, Ὀγ ψ ΒΟ 
τιῦα 16 τῦδϑ δοηβθογαίθα [0 [86 βογνυΐοα οὗ ἴπ6 {σὰς (ἀὐοα (ἄδη. χνὶ!. 10. 
οοΙραγοα μὴ ἢ οι. 1ν. 11.}): οὐ {π6 παίυσγο οὐ οἰγουμηοιβίοη, 866 
ΡΡ. 29ὅ, 296. δφξιργὰς Αὐ {π6 βαῖῃηθ ὕστωθ {86 τηϑὶθ μὰ τοοεϊνρᾶ 8 
ὨΆΤΩΘ (88 νγγχθ Πᾶν ΔΙΓΘΔΑῪ τοιηδυκοα ἴπ Ρ. 297.):; ἴῃ ΤΑΔΗΩΥ ποίη 6685 
ἢ τϑοαοϊγρα 8 πϑιδ ἔγομχ ἰ[ἢ6 Οἰχουτμηβίδησοβ οἵ ἢ18 Ὀἰσίῃ, ΟΥ̓ ἔγοϊη βοιὴθ 
ῬΘΟΌ ΑΓ 188 1ῃ πὸ ΠΙδίοσυ οὗἨ {6 ἐἈΠΉ]Υ ἴο τ Βῖοι μ6 Ὀοἰοηροά (θη. 
χυ!ϊ. 1]., χχνυ. 26, 26. ; Εὐχοά, 11. 10., χν!. 8, 4.}; δηα βοτλθίϊταθϑ {Π6 
ΠΆΠ16 ΠΔα ἃ ΡΥΙΟΡΠ ΘΟ τπηθαπίησ. ([88. νἱ]. 14., ν1, 8. ; Ηοβ. 1. 4. 6. 9.; 
Μαίίξ, 1, 21. ; 1161. 18. 60. 68.) 

Π. “Ἴ᾿ιὸ ΕἾ ΕΒΥ-ΒΟΕΝ, γιὸ νγὰ8 (6 ορ]θοῖ οὗὨ βροϑοῖδὶ αϑδοϊοι ἰὸ 
[18 ραγθηΐβ, νγϑ ἀδποιηιηδίθα, ΕΥ̓͂ ΜΑΥ Οὗ διλίηθπμοθ, ἐδ οροπίησ οΓ 
ἐδο ισοπιδ. ἴῃ οᾶδα ἃ ΤὨΔῊ ΙΩΔΙΓΙΘα ἃ ΨΙΘΟΟΥ ψΠ0Ὸ0 ΟΥ̓ ἃ ΡΓΘΥΙΟῸΒ 
ΤΛΔΥΤΊασα ἢδα Ὀδοοίηθ {86 τοίου οὗ Ομ] ἄγοη, {π6 βγβυ- θΟσ 88 σὸ- 
Βρθοίβα [8 βϑθοοπα ᾿υθθαημα τᾶ [86 οὔ] ἃ ἐμαὶ νγαὰ8 οἰδοϑδὲ ὈῪ ἐμ 
ΒΘΟΟΠΑ τηδυτῖαρθ. Βοίοσθ {886 {ϊπι6 οὐ Μοβϑβ, [86 ἔδίμον τωϊσί, 1 ἢ6 
οἴο86, ὑγδηβίδσ μ6 τὶσμύ οὗ ρυϊπιορσοηϊζατα ἴο ἃ γουηροῦ οἰ}, Ὀαὺ [86 
Ῥγδοίΐοθ οοοδϑιοηθα τῦοῖ οοπίθηπθοη ((η. χχν. 81, 82.), ἀπά ἃ 18 
Ὑἃ8 θιδοίθα ονοῖ- τ] ηρ 1{. (Πουΐ, χχὶ. 1ὅ---17.) Ζ7Τὴες 3,γεί-δογη ἴὰ- 
Ποῖα Ῥθοῦ ΑΓ} γἱρηΐβ δηα ργν!]θρ68, ---1. Ηδ γχϑοοϊνοά 8. ἀουθ]θ 
Ῥογίίοη οὗ 6 οϑίδίθ.υ «Φδοοῦ ἴῃ {Π6 οα86 οὗ Βοϑυθθῃ, 18 ἢγβύ-θοσγη, 
Ὀεβίονοα ἷ8 δα !Π!λομδὶ ρογίϊοπ ἀροὸμ «οδορῇ, ὈΥ δάορίϊηρ [ῖ8 ἔτνο 
80η8. (θη. χὶνὶ. ὅ---8.) ΤῊΪΒ νγῶβ ἀοπ6 848 8 Γορυτηδη, πᾶ 8 
Ρυπὶϑηταθηὶ οὗ 18 ᾿Ἰποθϑύπουβ σοπάποί (ἀφη. χχχν. 2.); θυαΐ Βδυθοη, 
ποὺ βίδα ηρ, νγ88 ΘΏΤΟΙΪΘἃ 88 [16 ἢγβύσθοση ἴπ [6 σοποδϊορίοαὶ 
το βίοσβ. (1 ΟἼγοη. ν. 1.) --- 2. Το "γεί-δογη ττὰβ (86 ργίοϑί οὗ {86 
8016 ἔαμαν. Ὑπὸ Βοηουν οὗ δχογοϊβίησ (π6 ρῥγιθϑίμοοα νγὰ8 ἐγδπβ- 
ἔεγτοά, ὈΥ͂ [6 δοτητηαπα οἵ (ἀοά οοπηταιπιοαίοα ἐπγουρῆ Μοβοβ, ἔγομι 
1π6 ἰσθα οὗ Βδαρθη, ἴο ψμοῦι τὖ Ὀο]οηροα Ὀγ τῖσαι οἵὨ ργϊπιορϑηϊίαγο, 
ἴο {παῖ οὗ 1,ονϊ. (Νυτηῦ. 111. 12 --18,, νὴ]. 18.) Ιπῃ σοοπβοαυθηςα οὗ 
[818 (οὐ, παῦ οα μρὰ ἰαίκοα ἐπ6 1,ον 168. ἔχοι διποῖρ ἰμ6 οἰ] ἄγθα 



Βισίλ, Νιωνίενε, δε. 9. Ολέϊάγοη, 451 

Ὁ Ιογδοῖ, ᾿ἰπϑύθδᾶ οὐ 411 (86 βγβύςθοσπ, ἴο βεῦνθ ᾿ἷπὶ δὲ ῥυίοϑίβ, (ἢ 
δνού-Ὀοσ οὗ {Π6 ΟΥΟΡ {γ1ῦ68 τοῦθ ἴο Ὀ6 τραἀδοπιράᾶ, αὖ 4. υδ] υδίϊοη 
τηϑθ ὈΥ {86 ρῥγιθϑῦ ἢοῦ δχοθθάϊπρ' ἔνθ βῃβῖκο]β, ἔγομι βουνίηρ αοά ἱπ 
(παῦ οαρδοιϊίγ. (Νυμα. χνιϊΐ. 1ὅ, 16., οομηραγθα στ ΓΌΚ6. κϊ. 22. οἕ 
46.) ---. Τὴε ,γ5-ΦογΉ Θυ]ογοα πὶ δας ΠΟΥ ΟΥ̓ΟΣ ἐΠο86 0 Ὑ6ΓΘ 
γΟΌΠρΘΓ, Β᾽ ΠΆ}} 47 ἐο ὑμδῦ ρμοβϑεββθα ὈΥ ἃ ἔδίμον ((ἄθη. χχν. 28. δέ δε. ; 
2 (Ἴγοη. χχὶ. 8.; Ἴδῃ. χχνὶϊ. 29.), ψυ μ]οἢ. 188 ἰγϑδηβίουγοα πὶ {Π|6 ΘΆ86 
οὔ Βϑυθθϑη ὈΥ͂ 4000 {μοῖρ λῖμοσ ἰο πάλι. (θη. χ]ῖχ. 8---10.}) ΤῊΘ 
«το οἵ υάαῖι, Δοοογαϊ ρ]γ, ονθὴ θοίοτο ἰῦ σᾶνα Κιηρβ ἴο {π6 Η ΘΌτοννθ, 
ὙὙᾺ8 ΘΥΘΥῪ ὙΏΘΓΘ ΙΒ σι ]8ῃ64 ἔγοτα [Π6 οὐ Υ {τ1068. [ἢ σομβοα  Θη66 
οὗ τ1π6 δυίβοῦιν πιο νγᾶϑθ ΤΠ αἰΐδομοα τὸ {Π6 βτβύ- θοση, ἢ τῦδϑ 
4150 τηδλἂθ {Π6 βυσοθββουῦ ἰη {π6 Κησάοῃ. ΤῆθγΘ 7Ὑ8ἃ8 δὴ δχοθρίοη ἰο 
18 συΐθ ἴῃ 6 οᾶ86 οὗ ϑοϊοπιοι, 80, ὑπουρῇ ἃ γουπρον Ὀτγοίμου, 
ὙΓΔ5 τη 16 ἢ]Β ΒΏΘΟΘΒΒΘΟΙ ΟΥ̓ Πανὶ αὖ {86 βρϑοϊαὶ δρροϊηϊμαθηξ οὐ Αοά, 
1018 ὙΟΥΥ͂ ΘΆΒΥ ἴο 866 ἴῃ ΥἹΟῪ οὗἨ [8686 [Δοῖβ, πον (86 ψογτὰ ἢγβί- θοσῃ 
δὴ ἴο δχργββθ ϑοπιϑίϊηηθβ 8 ρτϑαί, δηὰ βοιηδίπηθθ 6 ἰῇ 
ἀϊσηιγ."} (188. χὶν. 30.; Ῥβ8). ἰχχχῖχ. 27.:; Βόιι. υἱῖ]. 29. ; (Ὁ]088. 
;. 16---18.; ΗΘΌ. χὶϊ. 28. ; ον. 1. ὅ. 1]. ; “00 χυἹ, 18.) 

ΠΠ1. 1ὴ τΠ6 οδυ]δδὺ ἀρϑδ, στπούμουβ βιιοΚ] θα {ποῖν οἰβργίηρ {μποπὰ- 
Β6Ινθθ, 8η6, 1Ὁ βου α ϑθθῖῃ ἴσοι νϑυιοῦ δ ραββαροβ οὗ ϑοχιρίαγα, ὑπῈ}]} 
{ΠΟΥ͂ ὙΟΓΘ ΠΟΔΙΪΥ ΟΥ αυϊ6 ΓΘ 6 ὙΘΆΓΒ οΪἃ : οἡ ἴπ6 ἀαγ [6 ΘΠ] τγαϑ 
ὙΘΔηΘΩ͂, 1Ὁ γγχὰ8 υϑ08] ἴο τηδῖκα ἃ ἔθαδί, (2 Μδοο. νἱῖ. 27.:; 1 δια. 1. 
22---24.: (ἀδη. χχ!. 8.) ὙΤῆδ βᾶπιθ ουβίοπι οὗὨ ἔδαβίϊπρ οδίβιμβ ἴῃ 
Ῥαγϑῖα δΔηα [πᾶϊ8 ἴο {18 ἀαγ.2 [Ι͂ἢ οαϑα {πὸ τροίμοσ ἀϊἸθαὰ Ὀδίοσο {Π6 
Ομ] ἃ γᾶ ο]4 δῃουρὴ ἴο Ὀ6 ψΘΔηΘΩΑ͂, ΟΥἩ γγΑ8 ὉΠΑΪΘ [0 ΤΘΑΥ 10 ΒοΥβο] Ε, 
ΒΌΓΒΟΒ ΘΙ ΘΙΙΠΙ]ΟΥΘα ; δηά 4180 1 ἰδίθσ ἃρ8β ἤθη τηδίστοηβ ὈΘΟΘΠ6 
ἴοο ἀοἰϊοαία ΟΥ ἴοο ἱπῆττα {0 ρογίοστα {πὸ τηδΐοσμδὶ ἀυθθ. ΤΉΘΒθ 
ΠΌΓΒΘΒ ὙΓΟΙΘ ΓΘΟΚΟηΘα διηοηρ' {Π6 ὈΥΙΠΟΙ͂ΡΑΙ τπϑροτβ οὗ πο ἕδη] ; 
δηᾶ, ἴῃ δΟπβοάιθηο6 οὗὨ {π6 ΤαΒρθοίϑὈ] 6 βίδιοη τ] ἢ {Π6Υ ϑυβίαϊηοα, 
ἀγα γοαπθηῦ Υ τηθηθποποα ἴῃ βδογοα Ὠϊβίουυ. 8866 βϑηῃ. χχχυ. 8.:; 
2 Κιηρβ χὶ. 2.; 2 Οἤγοη. χχὶϊ. 1]. 

“7Τῆὴε ἀαιισλίεγ8 ΚΤ ΟΪῪ ἀοραγίοα ἔτομι {π6 ἀραγίτηθηΐβ δρρσορτγιαίθα 
ἴο [μ6 ἔδῃλαθβ, οχοδρὶ ἤθη ἰμ6Υ σοαῦ ουὐ ψι 8 ὑΤ [0 ἀγα 
Μαίοσ, ὙΠῸ γ88 π6 Ὀγδοῦοθ ὙΠ {πο86 ψὰο Ὀαϊοηροα ἴο {Πο86 
ΒυΏΒ]6Γ δ ομβ ἴῃ [τἴδ, ΘΓ {Π6 δποῖθπί βαρ] ]ἸΟἸ ΓΥ̓ ΟΥἨ ΤΔΏΠΟΥΒ πα 
πού ᾿οβέ 18 ργονδίθποθ. (χοά, 11. 16. ; θη. χχῖν. 11]. 16., χχῖχ. 10.; 
1 ϑδπι. ἴχ. 11, 12. ; Φοδη ἱν. 7.) ὙΠΘΥ βρϑπὺ {π6 1} Εἶπιθ ἴῃ ΘΑ ηρ; 
1ῃο86 ἀοπιοβίϊο δῃᾷ οἶμον δτίβ, νΒ1οἢ αγὸ οὐ ηρ᾽ ἃ ὙΤΟΙΩΔΠἘ βιζιδί!οη 
δηα οπαγδοίοσ, {}}} (ΠΟῪ δυτϊνοα δ [παΐ ρϑυϊοα 1π 1ἴ6, θα (ΠΟΥ 6 ΓΘ 
[ο Β6 80], ογ ΕΥ 8 Ὀοίΐοῦ ἔογίαπθ ρΊγθη δΑΥ, 1ῃ τηδυτῖαρο. (σου. 
χχχὶ. 13.; 2 ὅδ. χὶϊ. 7.) Τῃθ ἀδυρμίοτβ οὗ ἰμοβθ Ὑπὸ ΟΥ̓ {Π6ὶν 
Ὑ6ΑΆ]8 Πα Βαθα οἱοναίοα ἰοὸ Εἰρῖν βίδι]οηβ ἴῃ 116, 80 ἐᾺΓ ἴγοιῃ ροΐηρ 
ουὐ ἴο ἄγαν νγαῦθυ ἴῃ ὉΤΏΒ, ταῖσδ Ὀ6 Βαϊα ἴο βΒροπά {π6 σΣΠ0]6 οὗ ἐμοὶγν 
ἄπλα τη ἐπ ᾿14118 οὗ {Π 6 ραϊδοθθ. ἴῃ ᾿πηιδῦοι οὗἁὨ {Π6]Ὶ τη οί 6 ΓΒ, 
{ΠΟΥ Ὑγογ ΟΟΟΟΡρΙΘα τὴ ἀγοββιηρ, τ ἢ δἰπρίπρ, δπα 1} ἀδποίηρ: 
δηά, 1’ τὸ τΔῪ ἡυᾶρθ ἔσομαι {86 γαργοβθηίδ!οῃ8Β οὗ τηοάθστι ἔσαν] ] 6 γ8, 
{ποῖ Θρραγίθῃΐβ Ὑ76Γ6 ΒΟπ τη 68 [ἢ 6 ΒΟΘΏ68 οὗ νἱοα. (ΕἸΖοΙς, χχὶι..18.) 
ΤΏΘΥ τοπὺ δρτοδ Ὀυΐ ὙΘΡΥ͂ ΤΆΓΘΙΥ, 88 ΔΙΤΟΘΔΟῪ Ἰπύτηδίοα, δηὰ {ῃ6 

. Ψζ48π᾿8 Ατοδεοϊορίὶα ΒΙΌ] σα, Ὁ Μτν. ὕρδδη, ὃ 165. 
3 Μογΐοσ 5 βϑοοηὰ ΦΘΌΣΕΘΥ, Ρ. 107. ἘΟΛΕΤΙΣῈ Ἰοηλαὶ ΠΙυδιζαιίομα, Ρ. 34. 
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ΤΏΟΤΘ ΤΆΓΟΥ, (86 ΒΙρΉΟΥ ΤΟΥ Τ6γ6 ἴῃ ροϊηῦ οὗἉ τϑηκ, Ὀυΐ ἔπον τοοοϊνθά 
Ὑ108 ΘοΥ 410 ἔδιηδὶθ υἹβιϊδηΐβ. ΤῊ υἱτίιο8 οὗ ἃ ροοά Ἰχοϊηδῃ, οὗ οὔθ 
μα 18 ἀοἰοστηϊηθα, τ βαΐθυοσ ΟῚ βίδοη, ἴο αἰ βοαγρο οδοῖν ᾿πουτηδοηΐξ 
ἀυΐγ, δηᾶ ἰο δυο! ἐμ6 ἔν 168 πα Ὑἱοθδ αἱ ψϊοῦ τ Βανο Ὀτγοῆν 
Βιηοα, ἃγθ. τῃϑη!οηθα 1 ἰϑυτὴβ οὗὁἨ δρρυορδίοῃ δῃᾶ ρῥγαΐδβο 1 τον. 
χχχὶ. 10---8]. 

“««7ὴο 50π8 τοτρδιηϑα {1} (86 ΠΡ ὙοΔΓ ἴῃ {Π6 οαγο οὗἁἨ ἐπ σσοιπθα : 
{Π6ῃ (6 Ὺ σαπιθ ᾿ηΐο {6 ἔα 6 ΒΒ οαγθ, δπα σογο ἰδυρθῦ ποὶ οἷν {(Π6 
αὐὶβ δπα ἀυΐ168 οὗ 116, θὰὺ ογα ᾿πδίχυοί ρα ἴῃ (Π6 Μοβαῖο ἰατν, δῃά ἱπ 
411 ραγίβ οὗ {ποὶγ οουῃίγυ Β το] ρίοη. (Π δυΐ. νἱ. 20--2ὅ,, χ]. 19.) 
ἼΠοθ6 ὙΠῸ ΒΗΘ ἴο αν δοιὰ ἐγ ΠΟΥ Ἰπβίχυοίοα, ῥγονϊ θα {μον 
αἀϊὰ ποὺ ἄδϑιῃ Ὁ ρῥγϑίθγαθ]6 ἴο δι ρ οὐ ργῖναΐθ ἰθϑόμοσβ, βεηΐ {ποι 
ΔΎΤΑΥ ἴο ΒΟΙΩ6 Ῥγϊοϑέ οὐ [μα υἱΐ6, ὙΠΟ βοιῃθίϊμοθ μα ἃ παρ Υ οὗ Οὐ Σ 
σὨ]άγαπ ἴο ᾿πβίσυοί. [10 ἈΡΡΘΑΓΒ τοι 1 ὥὕδιῃ, :. 24---28., (μαι {πο γ6 
Ὑ7ἃ8 8ι Β6[00] ποᾶὺ {π6 ΒΟΙΥ ἰδθθσμδοὶθ, ἀθαϊοαίοα ἰο (86 ἱποίγυοίίοι οὗ 
ουἱῇ. 

: ΙΝ. “ἼΤμο δυίδβουῦ ἴο συ μῖοἢ 4 ἔα Π ΟΣ τγ88 θη 6 οχιθηἀοα ποῦ 
ΟὨΪΥ͂ ἰο [18 ψῖΐθ, ἴοὸ 18 οὐγῃ ΟΠ] άγθη, δηᾶ ἰοὸ 18 βογυδηΐβ οὐ Ὀοίὰ 
Β6Χθ8, Ὀαΐῦ [0 [18 ΟὨΣ] ἀγ ἢ Β ΟΠ] άγθα αἶϑο. 10 νγαϑ (μ6 ουδύοχη απο Υ 
ἴογ Β008 ΠΟ ῪΪΥ τηλυυϊθα ἴο σοιρδίη δ {Ποῖν ἐλ 6 ΒΒ ἤοιδ6, Ὡπ|688 11 μαᾶ 
Ῥδθθῃ ὑπο ἰογίαῃηθ ὕο ΤΩΔΙΤῪ ἃ ἀδυρίοσ, τἢο, μαυὶπρ 0 Ὀτοίμοσβ, 
ὙΑ9 ΠΘΙΤΘ88 0 8 δϑίδίθ;; ΟΥ̓. Π]688 ὈΥ ΒοπῚ6 ἐγαάθ, Οὐ ὈΥ̓͂ ΘΟΠΈΠΘΙΌΘ, 
{ΠΟΥ δα δοαυϊγοα βυβηοϊοηῦ ῬΥΟΡΘΥΟΥ ὕο θη Ὁ]6 {Πότ ἴο βυρροτί {μοὶ γ 
ΟὟ ἔμγγΥ. [Ὁ ταϊρῦ οὗὨ Θοῦγβο μ6 Ἔχρϑοίβα, ψ ἢ1]6 {8 6Υ ᾿ϊνοα πη {86 ὶν 
ΓΔ μου 8 ἤουβ6, ΔΠα ὙΘΓΘ ἴῃ ἃ ΠΙΒΏΏΘΙ {Π6 ῬΘΗΒΙΟΠΟΙΒ ΟΝ ΠἰδΒ ΒΟΙΠίγ, 
18αὲ Πα που]ὰ Ἵχογοῖβα ἢ18 δ ΒΟΥ Υ οὐδοῦ {86 ΘὨΣ]άγθα οὗὨἨ Ἀ18 8018 85 
611 45 οὐδὸν (6 8οῃ8 1ῃοιμβοὶνθβ" [}{. {818 οα86 (06 ρόνγοσ οὗ {6 
ΤΆΓΟΥ ““ Δα ΠῸ ΠΑΓΓΟῪ [1τη18, δπα, ὙΠΘΠΘΥΘΙ 86 ἰουπα 1( ὨδοΟσββαυν 
ἴο Ταϑουΐ ἴο πηθαβιΓ68 ΟὗἨ Βαυουυ, [6 νγὰϑ δὖ ΠΡΟ ἴὸ ἰηῆῖοὶ [86 
ΘΧΟΓΘΩΛΥ οὗἨ ρυπἰβῃτηθηί. (δη. χΧχὶ, 14., ΧΧΧΥΙ. 24.) ΤῊΪ8 ρονγαῦ 
ΑΒ 80 χοϑβίσιοίθα ΟΥ̓ Μοβεβ, ἐμαὺ {μ6 ἔδίμογ, 16. πὸ Ἰυάρσοα {Π6 Βοῃ. 
σοσίῃυ οὗ ἀθαίῃ, γα Ὀουπα ἰο Ὀτὶηρ' {88 σαιδα Ὀϑέοσο ἃ 7υαρθ. Βαυΐ 
.6 οηδοίθα, αὖ {86 βαπὶῈ {1π|0ὸ, ὑπαὶ {86 Ἰυᾶροα βδβου]α Ῥχοῃμοῦποθ 
Βϑηΐθῃοα οὗ ἀθαίῃ ἀροπ {86 βοῃ, 1 οῃ ᾿παυΐγγ 1 οου]ά Ὀ6 ῥτγονϑᾶ, ἐμαὶ 
Ὧ6 [αᾶ Ὀοαΐίθῃ οὐ οὐυγϑοα δὶ8 ἔδίβο οΟΥΓὁ οί Βοσ, οὐ {μαὺ ἢ6 ψἃ8 8 
ΒΡΘΒΘΙΒΣἶ, ΟΥ ΒΔΌΟΥ, ΟΥ ΘοΟηἐυτηδΔοΙοι 8, δηα οὐ] πού Ὀ6 τοϊοστηθᾶ. 
(Εχοά. χχὶ. 1δὅ. 17.; μον, χχ. 9.; Βϑυΐ, χχὶ. 18---2]1.) ΤΒδ δὺ- 
ἐμποῦν οὗὨἨ [Π6 ραγϑηΐβ, δπὰ (ἢ6 βούϑιοθ δηᾶ ἴον ἄιιθ ἰο {μθῖι, ΓΘ 
ΤΟΟΟΡΏΪΒΘα ἴῃ {86 τηοϑὺ ῥγοιαϊπθηῦ 8 πα ἔππαδιλθηίαὶ οὗ (μ6 πιογαὶ 
ἴαιο5 οὗ 16 “6 ]8ῃ ΡοΪγ, νἱΖ. {86 7 δὴ Οὐπιπιαπάπιεπέδ, (Εχοά. 
Χχ. 12. 

ὡ τὰ Β0η, ἯἍὯι0 8 δΔοαυϊγοα ργοροΥΎ, 188 σομηηδηα θα ἴο Ἔχ δι 
᾿ἷ8 στα λααθ ὕο ᾿ἷ8 ραγομΐβ, ποὺ ΟΠἹ]Υ͂ ΟΥ̓ ψογάβ πὰ ἴῃ 1[66]1ηρ;΄, θα 
Όγ σι. (Λαίξ,. χν. ὅ, 6. ; Μαγκ υἱ!. 1]---18.) Ὑαθ μόνος οὗ ἐδ 
[ΔΉ Π6 . ονοῦ ἢ18 οβρυϊπρ' ἴῃ {Π6 δποϊθηῦ {68 γγ͵δ8 ποῦ ΟἸ]Ὺ ψ ΣῪ στοδὲ 
ἴον (86 ἐζπια Ὀαΐπρ, δπὰ 8116 μ6 βοϊουσῃοα ψι ἢ (Βθιὰ ἴῃ 186 μιὰ οὗ 
186 ᾿ἰνίησ ; Ὀαῦ Π6 νγὰβ δ᾽] οσθα αἷβδὸο ἴο οαδϑὺ 8 Θγα ᾿πΐο ἐμ6 ξαΐαγα, 
δὰ [18 ῬΓΌΡΒΘΙΙΟ Ουγ86 οὐ Ὀ] ββίῃσ ροξβαββθὰ πὸ 11{{16 δίοδον. } 
(ἀδμ, χΧἸΙΧ. 2 --- 28.) 

1 ΦΑΒπΒ Αὐοβθοϊοχία ΒΙΡ]ῖςα, Ὁ Μτ, Ὄρμδι, δὲ 166, 167. 
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ΤῈ ἀρρθδᾶτβ ἔγοιῃ 1 ἵΚπρβ χχ, 1. (τρδυρῖπαὶ γϑηδουῖηρ) ἐμαὶ, ἴῃ τἢ 6 
αἸβροϑιζοη οὗ ἢ18 οἴβοιϊβ, [π6 ΤἈΓΠΟῚ ΘΧΡΓΘββοα ἢ18 ἰαϑῦ 718 68. οὐ' ψ|}} 
ἴῃ {06 ῥργδβθῆοα οὗ ψ]ζηθββθ8, πα ΡΥΟΌΔΌΪΥ ἴῃ {86 Ῥγθβθῆοα οὔ (Π6 
[αἴὰγα ὮΘΙΓΒ, 88 δοοῦ ἀϊ4, ἴὰ (θη. χΙνἹ. ; δηά 118, ΜΙΝ 86118 15 οὔ 
Ορἱπίοη, Β66 18 [0 θ6 ταῦ 18 ο8]]6 ἃ σ᾽νίηρ {π6 1πῃ ον  ἴδησθ ὑο 18 Βοηϑ8, 
ἴῃ θϑυΐ, χχὶ, 16. Ταοβίδιηθπίβ όσα ποὺ τυ ἔθη π}}1] Ἰοηρ δἴνοσ ἐμαΐ 
Ῥογιοά. Τα [0] οτὶηρ τορι δίίοηβ οδίδιηθα ἴῃ (6 αϊθροδι οι οὗ 
ΓΟΡΘΙῪΥ : --- 

1, “4Α8 10 τοβρθοίθα 80η8 : ---- ΤῊΘ ῬΣΟΡ ΣΕΥ ΟἹ δβίδία οὗ {πὸ Κϑί πον, 
ΔίγοΣ ᾿18 ἄθοθδβθ, [61] 1Ἰηΐο {86 ροββϑβϑβίοῃ οὗ 18 βοῆβ, ψῆο αἰνγιἀθα 1 
ΔΙΏΟΩ σ᾽ ὑποιηβοῖνθα ΘαῦΔ]Υ ; πὶ {818 ὀχοορίίοη, ἐμαὶ (16 6]46βὲ βοῃ 
τοοοινοα {ὑνὸ Ρογοη8. [Γὑ Ἀρρϑδυβ, βοσονοσ, ΠῸμλ [0Κ6 χν. 12. 
{Ππδ0 80η8 ταὶρὶνῦ ἀοιμδπα δηα γοοοῖνο {μοῖς ρογοη οὗἨἁ {μ6 ᾿πΒου ἴβηοα 
ἀυσηρ {πεῖν ἔα μεν ̓Β θη ; δὰ {μα {Ππ6 ρατγαπί, ἰμουρὴ ἀπσαγα οὗ 
1Π6 ἀϊπδὶ ραύβα ἱπο] παίϊοηβ οὗ (86 ο}]4, οοὐἹά ποὺ ἰεσαϊν τοῆιβα (ἢ 6 
ΔΡΡ]ΙΟδΊοΏ. 

2. ““Α8 1 τοβρϑοίβα {6 50η5 97 οοποιιδὲποε : --- ΤᾺ ρμοσίϊοη τ Ὡ]Οἢ 
νγᾺ8 ρίνθῃ ἴο ἰπϑ ἀδθροπῃαρα δἰ τορθίμποῦ ἀροὰ (μ6 ἔδο ρθ οὗὨ {Π6 
δι οσ, ΑγΆΒδμ ράνα ργθβθηΐβ, ἴο ν δῇ διαηουηῦ 18 πού Κπονη, Ὀοίἢ 
ἴο ΙΒπι6] δηὰ ἰο ἔπ βοὴβ τ ῆοπὶ δ6 πδιὶ Ὀγ Κοίυγδι, δηά βοηΐ ἐποηὶ 
ΔΎΑΥ Ὀοίογο ἢ18 ἀθαῖῃ. [Ὲ ἄοο8 ποῖ δρροαῦ [μα {Π6Ὺ δὰ Δῃγ οἶμοῦ 
Ρογίίοη ἴθ (Π6 6βϑίδίθ  Ὀυὺ 4000 τρλάθ {Π6 βοὴβ σ᾿ ποῖὰ 6 μδα ὈΥ ἢΪ8 
ΘΟΠΟΌΙΠ 68, Π6 ΓΒ 88 γ76]] 88 {π6 οἴμοτϑ. ((ἀδῃ. χχὶ. 8---2]1., χχν. 1---6., 
ΧΊΙ͂χ, 1---27.) Μοβοϑβ Ἰαϊᾷ πὸ σϑϑισιοῦϊουβ ἀροὰ ἔπ 6 οἤοῖοα οὗ ἔλ Π ΓΒ 
ἴπ {Π|8 χαβρθοῦ; δηᾶ νγα βῃου]ά που {πα΄ (ἢ 8 Βοῃ8 οὗἩἨ ΘοπΟΙ ὈΙΠ68 [ὉΓ 
{6 τηοβὲ Τοοινθα δὴ δαυλὶ βῃῇδαγα σψῖἢ (Π6 ΟἴΠΟΥ Βοη8, ἔγομι (ἢ 6 
ἔχοῦ τ1Ππαΐ ΡΒ Βδἢ, [μ6 ϑοη οὗἨ 8. Θοπουῖηο, σοπιρ] αἰ π66, {πδ΄ ἢ6 τὴᾶϑ 
Θχοϊυδοά πιϊμουῦ ΔῺῪ Ρογίίοῃ ἔγοπι ἢ18 ἔἈ ΠΟΥ ΒΒ ποιβα, (παρ, χὶ, 
Ἰ--τ, 

8. ὲ ΑΒ 10 γτεβρθοίβα εαμφλέεγϑ : --- ΤῊ 6 ἀδαρ ίουϑ ποῦ ΟἾΪΥ Πδα ἢο 
Ῥοσίοι ἴῃ {86 οδίδίθ, Ὀυΐ, 16 ΠΟῪ ὙγΘ ΓΘ ὈΠΙηΑΓΓΙΘα, ΘΓ ΘΟΠΒΙ ἀοΓΘα 88 
Τρ Κίηρ ἃ ρατῦ οὗἁ ἰΐ, ἀηα σγογα 801 ἃ ὈΥ͂ 1Π6}Ὶ ὈγΟΙΠΟΥΒ 100 τη ΓΙ ΠΟΏΥ. 
Τῃ ολ86 {μ6γθ ΜΟΙ Ὧ0 Ὀγοίβογβ, οὐ {Π6Υ 411 δα ἀϊεα, {π6γ ἴοοῖκ (ῃ6 
οβίδίς (Νυθ. χχν!. 1---8.): Γ᾽ ΔΩΥ οπα ἀἸ6α ᾿πἰοϑίαίθ, ἀπά πὶ που 
ΔΏΥ ΟἸΒρεηρ, (Π6 ῬΓΟΡΟΓΟΥ͂ γγὰ8 ἀϊβροβοὰ οὗὨ δοοογάϊηρ ἴο {π6 δπϑοῦς- 
τηθηΐβ ἢ ΝύὈ. Χχυῖι. 8---1]. 

4, ““Α8 ἴὑ γτοβρϑοίρα ςεγυαπίϑβ: ---- ΤῊΘ βοσυδηΐδβ ΟΣ (Π6 8[ανα 'ἢ 8 
ἴα σουὰ ποὶ οἷαὶπὶ ΔΩΥ ββαγα ἴῃ [ἢ6 οβδίδίθ 85 ἃ τὶραΐ, Ὀαῦ {86 
ῬΘΥΒΟῚ ΠΟ τη846 ἃ 11 τηὶρσῃύ, Σ᾽ μ6. οἴοβθ, τα {θὰ [18 ἢΟΙΤΒ. 
(ορ. εη. χν. 8.) [πᾶθ64, ἴῃ βοσὴβ ἱπβίλῃοθβ, {π086 ὙΠῸ διδα 618, 
ΤΟΟΟρΡΪΒΟα 859 δυοῖ Ὀγ (Π6 αν, ἀἰὰ πού ἄδϑια 1 ππὈθοομλῖηρ' ἴο ὈΘδίουσ 
ἴπ6 ψΠῸ]6 οὐ 8 ρογίίοῃ οἵ (μοῖῦ οβίαϊθθ οὰ ἔδι Ὁ] δηα ἀοβογνυϊηρ, 
Ββουυδηΐβ. (σον. χυἱϊ. 2.) 

ὅ. “ΑΒ Χἱ τεβροοίοα εοἱάοιο : --- ΤῊ6 ψὶάον οὗ (Π6 ἀδοεοαβϑα, 11 
818 ἀδιρμύογβ, δα πὸ ἴθ ρα] τῖρῇΐ ἴο ἃ ϑίιαγα ἴῃ {Π6 δϑίδίθβιυ Τὴ 808, 
ΠΟΥΤΘΥΟΙ, ΟΥ οΟἴοὺ σϑδίοηθ, ογο Ὀουηά ἴο δἰἴογα ΠΡ δὴ δαἀδαυδίθ 
ΤΩΔΙ ΠἰΘΏΒΠΟΘ, ὉΠ|688 1 ῃ84 θ6ρη οὔποθ ἀυγδηρσοα 1 [ἢ6 ν}}}. 586 
ΒΟΙ ΘΓ Π]68 ΓΟγΠΘα ὕδοῖς ἀραὶπ ἴῸ 6 ἰδ μου 8 ΠΟΌΒ6, ῬΑΓΓΟΌΪΑΥΥ 
16 186 Βαρρογῦ σοῦ 1η6 ἈΘῚΓΒ σᾷνθ ΒΟΥ γ71Ὃδ8 Ὡοὺ δυο 88 δὰ Ὀθθῃ 
ῬΓΟΙΑΪΒΘα, ΟΥ γγχὰ8 ποὺ βυϑηοϊοπί, ((ἀοη. ΧΧΧΥ}. 1]. ; ΘΟΙΆΡΑΙΘ α͵8ὸ {Π8 

οαϑ 
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βίου οὔ Βυ.}.) Τῇ Ρργορμοίβ νοῦν ἔγϑαυ θη], δπα ἀπαουδίθαϊν ποὲ 
πὶ πουῦ οααδ6, δχοίαϊπχ ἀρδϊηδὺ ὑπ πϑρίθοῦ δηα 1η]υδβίϊοθ βιονῃ ἰρ 
ν] ἀονγβ.᾽" ὁ (188... 17., χ. 2.; 46Γ. νἱϊ. 6., χχῖ!. 8.; ΕΖΕΙκ. χχῇ! 7. 
οοτηρ. Εἰχοά, χχὶ!, 22---24,: οαυΐ, χ, 18., χχῖν. 17.) ΤᾺ οομαϊπίοη 
οὗ ψιᾶάονβ ἴῃ {π6 Τὐαβῦ 18 σϑυυ ἀἀδβοϊαίθ, πα 5 ἔπγηιβμϑα {π6 ὈγΌρβοῦ 
 τοιαϊδη ἢ αἰοοίζηρ, 8Βιπ}}1π468, πὰ ογάθγ [0 ἀδηοίθ {86 αοβοίαίο 
σομαιπτίοη οὗ Φογυβα θαι, δέοσ ὑμπαὺ οἷν δὰ Ὀδθὴ βαοκρα, δπᾶ 109 1η- 
Βα ΙΔηΐβ οαΥτϊοα ᾿ηΐο σαΡΟ ΠΥ ἴο Βα σα. 566 [,4τὰ. 1. 1. 17. 

Υ. ὙΒογο {Π6γ6 ὙΘΥΘ ὯῸ ΒΟΏΒ ἴ0 ᾿ππουὶῦ ΡΥΟΡΟΓΥ, Ὁ ἈΡΡΘΑΓΒ ἔτοπι 
ΨΆΓΙΟΙΒ Ῥαββαρθθ οἵ 6 Νὸνν Τοβίδιμθηί, δαὶ ΑΡΟΡΤΙΟΝ, ---οῦ ἰδ6 
ἰαϊκιησ οἵ ἃ ΒιγδηροΣ ἰηΐο ἃ ἔΆΓΑΙΪΥ, ἴῃ ΟΥὰοΓ ἴο τα Ὠἶτα ἃ ρϑτγὺ οὗ [ἴ, 
ΔοΚηο τ Ἰοαἀστηρ Πἰπὶ 88 ἃ 800 8η64 ΠΕΡ ἰο [86 οϑίδίθ, ---- γγχ88 ὙΘΤΥ͂ 
ΘΦΘΏΘΓΆΙΥ ργδοίϊβοα ἴῃ {πὸ Εἰαβϑὺ, Ἰὼ [π6 ὕπ|6 οὗ ουν ϑδὅανϊουσ. 40 
[ἴοπ, Ὠοανο, ἀοθϑ πού ἈΡΡΘΩΣ ἴοὸ ἰᾶγ Ὀθθὴ υϑοα ὈΥγ ἐδθ οἷάδγ 
ΗἩδοῦτονβ: Μόοβοβ 18 βι]θηΐ δοποογηῖηρσ ἴὑ ἴῃ 8 ἰδ; δηά «8000 
δαορίϊου οἵὁὨ δ΄8 ὕνγο στα παϑοηβ, ΕἸΡγϑὶηλ δηὰ ΝΜίαπαββοῃ ((Ἴθῃ, χἱν!]], 
1.) 18 γδῖμου 4 Κιπά οὗ βυβδβαςϊυοη, ὈΥ τ Βῖοι ΒΘ ἰπίθπαοά, ὑπαῦ [86 
ἔνχο Β0η8 οὗ «086 08} Βῃου]ὰ αν ϑδοῖι 18 Ἰοὺ ἴῃ 1βϑγβθὶ, 88 1 {Π6Υ μδά 
Ῥδθη ἢ18 οσῃ ϑ0η8. 7.Ὺν ἔϊσο 8οη8, Ἐρλταϊηι απάὰ ΜΙαπαδβεοοΐ, αΥὸ πιΐπε; 
α5 Πομδοη ἀπά δίπιοοη ἑλον οἠαϊϊ δὸ ηιϊπθ. υΐ 88 ΒΘ ρᾶυθ πὸ ἰη- 
Πογιίδηοθ ἴο {ΠῸ6ῚὉ ΔΊΟΥ εἰ δνδ τα (λ6 οἴἶεοι οὗἨὨ (818 αἀορίάδομ οχιομαάρά 
ΟΠΪΥ ἰο {μοῖν ἱποόσθαθα οὗ ογίμπθ δηά ᾿πμουϊίδῃοθ ; ἐμαΐ 18, ἐπϑίϑδά οὗ 
Οὁη6 ρατγί, σίνιησ {πο (ΟΥ «“ο86ρῇ, ὈΥ͂ τηθδὴβ οὗἨ {μϑηὰ) ὕνγο ραγίβ. 
Ἴπο οἶμον ᾿ἰη8 οὗ δἀορίίοῃ διλοηρ {16 1βγϑϑὶΐθβ δα ταθηἰοηθα ἴῃ 
116 ΘουρίαυΓαΒ ; ΥἹΖ. 

1. ΤΊ ἢγβί οοπβιβίοα ἴῃ (16 Ομ] σαίϊοπ οὗὁὨ ἃ βαγνυινίηρ Ὀτοίμοῦ ἴο 
ΤΩΔΙΤῪ ἰδ σψἱάον οὗ 8 Ὀτοίπου, ψ8ὸ μά ἀϊοὰ πιουῦ Ομ] άγθη 
(θευι. χχν. ὅ. ; Βυι ἱν. ὅ.; Μαιὶ, χχὶὶ. 24.): δο {παῦ 119 Ομ] άγοα 
ΟΥ̓ {18 τπιδυυϊαρθ ατ6 σοῃβι ἀαγοᾶ 88 Ὀθ οηρίηρ ἴο [86 ἀδοβαβϑα Ὀγοίβοι, 
δηὰ ψγϑηῦ ὈΥ̓͂ 18 ὨδΙηθ; ἃ ΡγδΟίο6 ΙΔΟΤῸ δῃοϊοηῦ ὑπδη {86 ἰΑΥ, 88 
ΔΡΡΘΑΙΒ ἴῃ [ἢ6 ΠΙΒίοΙΥ οὐὗἩ Ταμλαῦ; Ὀὰΐ {Π18 ταϑδηπογ΄ οὗὨἨ φἀορίϊπηρ᾽ γ788 
ποῦ ρῥγδοίϊβϑα διαοηρσ μ6 ασϑοῖκβ δα Βοπλδηβ: ποῖίμ6 1 νγαϑ ἐμαί Κιπά 
οὗ δἀορίϊζοι ᾿πἰθη δα ΕΥ̓͂ ϑαγϑῖ, Τ,θαἢ, δπὰ Ἐδοθοὶ, θη [ΠΟῪ ράγθ 
{πον Βδπατηδ! ἀθη8 0 ὑμοῖν ὨαΒραπάβ. (θη. χυὶ. 2., χχχ. 3.) ' 

2. ατίοιιβ ᾿Ἰηβίδῃοοθβ οὗ δηοίμον Κὶπα οὗ δἀορίίΐζοῃ. ἃτὸ σϑοογάθα 1ἢ 
[με ΟἹα Τοβίαπηθηῦ, νἱΖ. ὑδαῦ οἵ ἃ ἀμ μον Βανίηρ ἃ ἀδαρ ὐθν ΟΠΪΥ, απ 
δἀορίίηρ ἀὸν οἰ] άγθη. Τῆαβ, ἱπ 1 ΟἼτοη. ἢ. 21, 22., Μδοβὶν (86 
σταπάβοῃ οὗ Φοβθρῆ, σῆο 18 οα]6α γαίλον 9. Οἰϊραά, (ὑλανὶ 18, ομεἴ οὗ 
1παῦ ἴον ,) σανα μ8 ἀδυρμίον ἰο ἩϑΖγοῃ, πὸ πλαγτϊ θὰ μον χμ6η ἢ 
τγᾶ8 {μι γθοβοοῦα Ὑϑαγβ οἱ, δῃά βῆ θᾶγθ Βῖπη βϑρὰρ. Απά ϑορυῦ 
Ὀεραῦ «αἱτ, γιὸ Βεά ἴῃγθθ ἀπ ὑνγθη Υ Οἱ0168 ἴπ {Π6 Ἰαπὰ οὗ ΑἸἸοδά. 
4ν δοαυϊγοά ἃ υμθοῦ οὗ οΟΥποσ οἰζΐ68, ὑοῦ τηϑάθ ρ [18 Ρ08- 
Βαβϑίοπμ8 [0 {ῃγϑοβοοῦα οἰζίθβ, (9088. χἰδ. 80.; 1 Κίπρβ ἵν, 15.) 
Ηονόνογ, μοὶ μ6 πὰ [ιῖβ ροβίβυ τυ, ἱπβίθδα οἵ Ὀοΐηρ σϑοϊκοπθά [0 
86 ἔμ ]ν οὗ «υἀαῃ, 88 186 Υ οὐυρθιῦ ὕο μάν ὕθθα ὈΥ {μοὶγ ραίεγπαὶ 
ἀδϑοδθηΐ ἔζοπι ΗδθΖγοη, ἃγο σθοΚοηθά δβ βοῃ8 οὔ Μδομὶν {μ6 αίβεγ οἱ 
ΟἸἸοαα. Τὸ ἔασον ἀρρϑᾶγβ ἔγοια ΝΌΠΡ. χχχὶϊ 41., ὑμαὺ {818 ὙΟΙΥ͂ 
7}αἷγ, ΒΟ τγαϑ ἴῃ ἔλοῦ ἴπ6 βοῃ οὐ βορὰ, (6 βοῃ οὗὐ Ηδζγου, ἴδ 808 
οὔ ὕμάαδι,, ἰΒ ἜΧΡΥΘΒΘΙΥ οβ]6ἃ “αν [86 βοῃ οὗ Τή]απαεεοῖ, Ὀθοδϑυβ6 18 

Ἃ Φαδη Αγομοϊορῖα ΒΙΌ]1οα, Ὁ Μτ. ὕρ δα, ὃ 168. 



Οὐ ἐΐε (οπάϊξέοη, 9 δίαυοβ ἀπά 9. ϑογυωπ. 468 

ΤολίοΓΠΑ] σγοαῖ- τα Αἴ ΠῈΣ νγὰϑ ΜΔΟΒΙν, (6 βοὴ οὗ Μαπαβθοι. [Τὴ [1Κθ 
ΤΩΔΏΠΘΙ, ΜῸ6 ΓΟΔ6 ἰῃδ Μογάθδορι δἀορίοα ἘΡΌΠΟΥ 18. Πθ66: θη ΠΟΥ 
ἔλι Ποῦ δηα τοῖον τγοσο ἀοδά, ὧδ ἐοοΐ ΠΟΙ 707 ἢ᾿ΐδ οἱσπ ἀδυρμίοσ. ὅῸ 
[16 ἀδυρμύον οὗ ῬΠάγδομ δαορίοα Μόοβεβ, απά ὧδ δοοαηιθ ἢδῦ 8οπ. 
(ἔχοα. ". 10.) ὅο να τϑϑᾶ ἴπ Βα ἰν. 17.. (παῦ Νδοιαὶ μα 8 βοῃ: 
ἃ 80} ἴδ δογη ἰο Νιαοπιὲ: ὙὮΘΗ, ἱπα 664, 10 γγᾶ8 [86 βοὴ οὗ Βυίῃ, δπὰ 
ΟὨΪΥ 8 αἰβίαδπί σοἰαι θη (οΥ, 1 ἔδοί, Ποη6 αἱ 4]1,} ἰο ΝΔουωὶ, γ8ο νγᾶ8 
ΤΩΘΓΟΪΥ {π6 τ οὗ ΕΠ] 6 θοῖ, ὕο ἡ οσὰ ΒΟΔΖ νγ88 ἰβιηδῃ. 
Βγ ἐμὸ ρχοριδύϊοη οὗ οὔν βϑδνιουγ, δα {Π6 δομηπλαπἰσδίοη οὗ {ῃ6 

τοϑτιῖβ οὗ ἢ18 ἀδαίδ, ρεηίέοπέ Β᾽ πο σβ Ὀθθοοιηθ {86 δαορίοα Ομ] άγρη οὗ 
(οά. ΤυΒ δ, Ῥδὺὶ υυῖύθβ (Βοτα. νὴ]. 16.), 7 λαῦε γοοοὶυοα ἐδ ερίγὶξ 
9} αὐἀορέϊοπ, τολεγεὺῦψ τ06 ογν, «δα, Ἑαΐέλεγ. 7 ε τοαϊὲ γον ἐδδ᾽ αἀορίϊοη 
9 ἐλο εἰϊϊάγεη οΥ Οοά, Απὰ ((Δ4ὶ. ἱν. 4, δ.) Οοα εοπὲ ψονελ ᾿ΐ8 ϑὺπ ἰο᾽ 
γεάδοηι ἐΐεπι ἐἰαξ το γὲ ππάον τὴ6 ἴαιο, ἐλαξ τος πιϊσὶξ γοοοῖυο ἐδ6 αὐορέζηπ 
0 δοη8. 

Αγὐοηρ' {π6 Μοβδιμπιϑάδληβ {6 ΟΘΓΘΙΊΟΩΥ οὗἉ δἀορίϊομ 18 ροσξοστηϑα, 
ὈΥ οδυδβίηρ [886 δΔἀορίοα ἴο ρ888 {πγουρῇ {86 βῃιγί οὗἩ 116 ρϑύβοῃ 80 
δαορίβ ἢ. ΕῸΓ {818 γθᾶβοῃ, ἰο δορί διλοηρ (86 Τωκϑ 18 ὀχργθββοά 
ΌΥ βαγίηρ.---ἰο ΟΓΆΥ ΔΗΥ͂ 086 ἐπγοΒρἢ ΟὨΘἘ βιϊγί; δπά δῃ δἀορίθα βοῃ 
18. 641164 ὈΥ͂ ὑπο “ἀἱοίορίἑ, [Ὰ6 βοὴ οὗ δῃοίμου [18 ---- Ὀθοδυβα ἢ νγἃ8 
ποῦ Ὀαροίίθῃ 1ῃ {{18.' τηϑύϊηρ Κα {818 18 ΟὈβοσνα Ὁ ]6 διμοηρ; {116 
Ηδεῦτονβ : ἘΠ) ἢ δαορίοα ἐμ6 ρσχορμοὺ 1588, ὈῪ ἰπγονιησ 18 τηϑη 8 
ΟΥΟΥ πα (1 Κίηρδ χῖχ. 19.): δῃὰ σῆθη [Ὁ]1]ὰἢ νν88 οδυγιθὰ οὔ ἢ ἃ 
ΠΟΥΥ οἰαγιοῦ, 18 τηϑηῖ]6, οὶ μα Ἰοὺ [Ἀ]1, νγᾶϑ ἰδκϑῃ ὰἃρ Ὁ. ΕἸ 1808 
ἢ18 ἀἴΒο 1016, 8 βρισιίααὶ βοη, δηᾶ δαορίθα βιισοθββοσ 1η {Π6 οἷο οὗἁ 
Ρτορμοῦ. (2 Κίηπρβ 1. 1δ.) 

ΤῊ186 Οἰγουπηδίϑῃμο6 Βθοῖὰβ (0 δ6 1]Πυβἰγαϊοα Ὀγ {π6 οσοπα ποῦ οὗ Μοβαβ, 
ὙΠῸ ἀγοεδοὰ ΕἸ]ΘΑΖΑΡ ἴῃ ΑΑΓῸΠ ΒΒ βδογθα νυϑϑίιηθηΐθ, θη ὑπαὶ δἰρἢ 
Ῥγίοδὲ νγὰβ δρουΐ ἰο δ6 ραίμογοα ἴο ἢ18 ἐδ μ .8: ἱπαϊοαῦπρ {ΠΟΥΘΌΥ, 
(Παὺ ΕἸ οαΖαγ βυοοθοαδά ἴῃ {μ6 ἔιπούϊοῃβ οὗἉ [86 ργἹθβίμοοα, δπα νγ88, ἴῃ 
ΒΟΏ16 βοτί, δἀορίοα ἴο Θσχθγοῖβα ἐμαῦ ἀϊρῃιϊγ. ὍΤῆ6 Ἰμοσὰ ἰοϊὰ ὅμθθηι, 
{6 οἀρίδιη οὗὨἨ 1π6 Τδρ|6, ὑπαῦ μα που]ὰ ἀδρτγῖνο ΐμὶ οὗ ἷ8. Βοηουγ- 
Δ0]6 βίδίοη, δηᾶ βιιρβϑυι 6 Ε]ΙαΚίπ, [ἢ 6 δου οὗ ΗΠ ΠΚια ἢ, 1ἢ Ὦ18 τοοπι. 
([88. χχ!. 21.) 17 τοῖἱἦ ΟἸἿΣΟΤΗΕ ΗΙΜ ὝΙΤΗ ΤΗΥ ΒΟΒΕ, ἀπά εἰγοησίλοη 
ἀϊπι τοϊέϊ ἐν σίγαϊο, απὰ 7 ιοἱϊί οοπιπιὶξ ἐΐψ σουογηπιοὲ ἐπίο ἠϊΐβ ἤαπά, 
δὺς, δῦ], ἴῃ βανθσαὶ ρ]δοθΒ, Βα Υ8, ὑπδῦ γεαΐὶ ΟἸΥΙΒΌ18η85 ρεέ οπ ἐλο 7,οτὰ 
ὔεδιιδ; απά ἐμαὲ ἐλον ρμὲ οπ ἐδ πεῖ πιαπ, ἴῃ οτάοσ ἴο ἀδποίβ {Π 6} 
δαορίίοῃ 48 8οῃ8 οὗ (ἀλοα. (Βοιι. χἰ!!, 14. ; Οἱ]. 1. 26, 27.) 

--- 

ΟΗΔΡ. Υ. 

ΟΝ ΤῊΗΒ ΟΟΝΌΙΤΙΟΝ ΟἹ ΒΙΑΥΕΒ ΑΝῸ ΟΒ' ΒΕΒΥΑΝΊΒ, ΑΝῸ ΤῊΝ ΟΥΒΤΟΜΒ ΒΕ» 

ΤΑΤΙΝα ΤῸ ΤΗΕΜ, ΜΕΝΤΙΟΝΕῸ ΟΚ ΑΙ ΌΘΕ ΤΟΝ ΤῊΗΒ ΝΕῪ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤΊ, 

1. ΘΙΑΥΕΕῪΥ ἰβ8 Οὗ ὙΘΥῪ σοιηοΐα δηθ αι : 8πΠα θη ΜόοβοΒ ρᾷγ8 
Ηΐβ ἰατγβ ἰο {π6 7618, Βπάϊηρ ἰὉ Δἰγοδαν οβίδὈ]18Π64, ἐΒουρὴ μα οου]ά 
ποῖ ΔΡο 88 1Ὁ, γοῦ μ6 δηδοίθα υϑγιοιϑ δα] αΑΓῪ ἰδνγ8 δἀηα Τρ ]αἤοηΒ. 

1 Ὁ ροϊοί, ΒΙΌ]. Οτίθηϊ. Ρ. 47. 
αα 4 



456 Οὐ δὲ Οοπαϊξίοπ οΥ ϑἴαυες απὰ 0} ϑεγοαπέξ, 

ΤΠ [δγϑο  ἴθϑ, Ἰπἀθοά, σὺ παν ΗΘΌΓΘΥ βογνδηΐβ ΟΥ βίαν, 88 νῖ 1} 
88 8116) -ὈΟΓῺ ΡΘΥΒΟΏΒ, Ὀυύ {Π686 ὝΟΥΘ ἰο Ὀ6 οἰγουτηοϊβοᾶ, δηα Μ6ΓΘ 
Τοαυγοα [0 ἡγΟΥΒἢ]ρ {π6 οἷν γσὰθ (σοὰ ((οη. χνὶ!. 12, 18.), ψ ἢ 186 
δχοορίοη οὗ ἐμ (ὑδῃμδδῃ}αβ. 

ϑ΄ίανε γογ δοαυϊγθα ἴῃ γαγοῦβ ὙΓΔΥΒ; ΥἹἱΖ. 1. ΒΥ Οαρέϊυϊέψ, πο ἢ 
18. Βυρροβοά ἴο αν Ῥθϑὴ {86 Εγϑὺ ογρίη οὗ βδυθῦυ «ει. χὶν. 14.; 
Πουΐ. χχ. 14., χχὶ. 10,11.); 2. ΒΥ 2 εδέ, ΘΠ ῬΘΥΒΟῺΒ Ὀδΐηρ' ΡΟΟΥ 
ὝΘΓΘ 8014 ἔογ ραγιωθῃΐ οὗ {μοῖν ἀορίδ (2 Κίηρβ ἴν. 1. ; Μαίι. χυῖ, 26.); 
3. ΒΥ σοπρλϊηρ ἃ Το, π ουῦ ὑπ6 ροόνγοῖ οὗ Ἰπακιπρ γοϑ τα οη 
(Εχοά. χχιϊ. 2, 3.;: Νβϑὶι. ν. 4, ὅ.); 4. ΒΥ Διγέδ, πο Ῥουύθοῦβ ὑγ 6 
Ὀότγῃ οἵ τρδιτὶθα βίανοθ Τῆθβα αγὸ ἰθυτηθα δογπ ἐπ {6 λοιθε ((ἀοη. 
χῖν. 14., χν. 3. χυὶϊ!. 23., χχὶ. 10.), λοπιε-δοτπι ( 6Γ. 11. 14.}., δῃὰ {86 
3058 οὐ ΟΠ] άγοη οὗ λαπά-πιαϊάε. (Ῥ 58]. ἰχχχνὶ. 16., οχυϊ. 16.) ΑὈγδμαῖα 
μά (ἢγθα μυπάγοα δᾶ οἰρμίθθῃ βίανϑ οἵ {π18 ἀδδβογ ρίίοη. ὅ. Μ7απ- 
δέοαϊϊπης 88 8ποῖποῦ το ὈΥ Ὑϊοῖδ ῬΟΥΒΟΩΒ Ὑ6͵ΓῈ ΓΟδηοοα 1ηΐο 
Βίινεσυ. ΤΠ βοϊΖιηρ ΟΥ̓ βίθαϊπρ' οὗ ἃ ἔγϑο-θοσῃ [βγϑο] τα, οἰΐμον ἴο 
ἰγαδΐ Ὠϊπὰ 88 ἃ 8'λνϑ οὐ ὕο 86]1} ἢ1πὴ 88 ἃ βανε ἴο οἴδογβ, νγαβ δβοϊ υὐϑὶῦ 
δΔηα ἱγτΟΠ ΒΒ1:0}. ΡυηΙβμοα τ ἀδαίῃ ὈΥ (δα ἰαν οἵ Μίοβοβ. (χοά. 
χχὶ. 16.; Πευΐ, χχῖν. 7.) ΑἸΥΒΟῸΡΒ ὑμ6 (ἀοβραὶ 18 ἱπίθμαϑα ἴο πιὰκθ 
ΠΟ Οὔδηρο ΟΥἹ αἰ θσθηοα ἴῃ {6 ΟΙΨ1] οἰΓοιπλδίδῃοοϑ οὐἩ τρδη κι 80 
δΔΙΘ οοηνογίοα ἔγοπι ραρϑῃϊθπὶ ἴο (ἸΥΙΒυ Δ Υ, {Π|6 τηδϑίοσῦ δηα (Π6 
βίαν θῖηρ' Θαυλ}}ν ο8116, 88 δῖ. Ῥδὰϊὶ δγρῖιθ8 αὖ γα θὰ ἴῃ 1 σον. νἱ]. 
17---24.; γοῦ {μ6 δαῖμβ δροβίϊβ (1 Τίμ. 1. 9, 10.), ἤθη θη απλογα παι 
νΑΙΊΟιΙΒ Οἰη8868 οὗ Οἴἴδμουβ ὙΠῸ ἀγῸ ΟὈΠΟΧΙΟῺΒ [0 ᾿δὉ7, ΘΧΡΓΘΕΒΙΥ 46- 
ΠΟΌΠΟΘΒ πηιοη-δέοαϊογβ, ἀνδραποδισταῖο, ἱμπο8Β6 γ᾿ πὸ ΚΙάΠΑΡ ππθη, [ο 86}} 
1Ποὰ ἴῸΓΣ βίανθ: ἴῃ οἴμοσ ψΟΓᾺΒ, βἰανθ- γϑ θυ. 3 

1 Ῥαᾳτοδῦ, Απιΐᾳ. ΗθΌγ. ΡΡ. 448, 449. ΜΊΟΒ46118᾽5 ΟΟπμπηοπἰαγίθα, γο]. ἱ. Ρρῃ. 158---164. 
3 ὁ ΤΊῆο Νονν Ταοβίδιηοηι," δα ΒίβορΡ Ἡουβίου, ἰῃ ὁπ οὗ ἢ 8 Βρϑοοῆοβ ἴῃ [6 Ηοαβε οὗ 

Τ,οτᾶβ, “ σοη δ η8 8Δὴ ΘΧΡΥΓΘΗΒ ΓΟργοὈδιοη οὗὨ [6 βανο ἴγϑαθ ὈΥ̓͂ ἩβπιΟ, 88 δἰ πα! ἴῃ 8 ὙΟΓΥ 
σι ἄοστοο. ὙΠῸ δροβεῖο, ὅς. δὰ], μα] ρ᾽ ΒρΟΚΘη ΟΥ̓ ΡΘΙΒΟΠΒ {ΠἸᾶὺ γγΟΓῸ Ἰανν]688 δηὰᾶ ἀἰδ- 
οὐράαϊοηῖ, ππροάϊγ ἀπὰ βίμ πο Υβ, πῃ ΠΟΙΥ͂ ἀπ Ργοΐμπο, ργοσΘ 48 [Ο ΒρΘΟΙῪ ἀπὰ ἀϊδιϊπσαΐδῃ (πὸ 
ΒΟΥΘΓΑΪΙ σΠΔΓΒΟΙ ΙΒ δη ἃ ἀοθοσ ρ[[0Π5 οὗ ππθη το ὙΒοι ἢ6 ΔΡρ]168 ἔνοθα ὙΘΓΥ σΌΠΟΓΑΙ ομἑτβοῖα; 
Δηα (ΠΟΥ͂ ΔΓΘ ἴΠ686,--- ΤΌ ΓΔ ΘΓΟΥΒ οἵ ἔΆΓΠΘΓΒ, ΤΩ ΓΔ ΘΙ ΓΒ ΟΥ̓ ΠΟΙ ΉΘΓΒ, Τυ8Π- 8] Αγ οΓβ, ΓΠΟΥ ἢ δὲ 
ἀ66Ή16 τΠποπηβοῖνοβ νν]ἢ πηαπ κί, πιοη-ϑέεαίετα.᾽ ἢ... “ ΤΊ ὑοχὶ σοη ἀδιηηβ δηᾶ μοὶ ἐκ 
116 βἰδυο- γαὶθ 'ῃ οπα δἷ ἰϑαϑὺ οἵ 118 πιοϑῖ ργοάἀιοίῖνα τηοᾶθ8. Βαϊ 1 ρὸ (ΓΙ ΠοΓ; Σ πιαϊηϊαῖῃ 
ἐμαὶ (ἢ ἷ8 ἑοχί, τ ΠΟΥ ἱηίογργοῖβα, οοπἀοπμπβ δη ἃ Ῥτο δὲ 18 [Π6 β᾽ανο- ΓΔ σοΠογα ἢν ἐῃ Α}} 
1ϊ8 τηοάδ8; ἰζ ΓΠ ΚΒ πὸ 5ἰανο-γαᾶθ πῃ τπ6 ἀδβοοηάίηρ 868160 οὗ ογίπηθ, ποχῦ δίνδοσ ραττίςϊ 4 
δηἃἂ δΒουχίοϊάθ. Ὑπὸ οτρίηδὶ σψογὰ, Πίσῃ ἴπ6 Ἐπρ] δὰ ΒΙΌ]Ο σίνοβ 6 Π-8ίθϑ! σε, 18 
ἀνδραπουδιστής. Ομ" [ΓϑΠ5]δίουβ ἤανο ἰδίκοη (Π6 ννοσζὰ ἱῃ 118 Γοβιτοῖοα βδοῆβα ΜΘ ἰδ ὕθᾶσβ 
ἐπ τι Α(ἰς αν; ἴπ πο (Π6 δίκη ἀνδραποδισμοῦ »αΒ 8. ΟΥΤΩΪΠΔ] Ῥτγοβοοιιίοπ ἴοσ ἐδ 
δρϑοὶδο οτῖπιο οὗ Κιἀπαρρίηρ, {πὸ Ῥϑῃδ οὗ ἢ ἢ γα ἀθϑῃ. Βαΐ [Π6 ρἢΓΑΒΘΟΪΟΩΥ οὔ 186 
ΗοΙ͂Υ ϑευρίαγο, ΘΒΡΘΟΊΔΙΥ ἴῃ (ἢ Ργδοορεῖνο ραγῖ, ἷἰ8 ἃ ΡΟΡΌΪΑΣ ῬὨγΑΒΘΟΙΟΩΥ ; δηά 
ἀνδραποδιστὴς, ἰῃ 118 ΡΟΡΌΪΆΓ δ6η86, 8 ἃ ΡΟΙΒΟῚ ὙἢΟ “ 468}8 ἴῃ τηθη,᾽ ΠἸ ΘτΑ}}Υ ἃ δἰαυε-γαάετ. 
ΤῆΠδὶ 18 ἴῃ Ἐπρ] 188} τινογὰ [{ΠΓΑΠΥ͂ δ ἃ ΟΧΔΟΙΥ οοττοδροπάϊηρ ἴο ἴπ6 Οτοοῖ.".,.. “ΤῊ 
ατοοῖς ννογὰ ͵8 80 ὀχρ]αἰπϑὰ ὈΥ ἴ86 Ἰεαττιοά στγαιηπηλγίδη Ἐπιδίαιῃϊὰ8 ἀπ ὰ ὈΥ ΟΥΠΟΤ στδσηπια- 
τίδηβ οἵὨ ἴ(Π6 ἤγϑ᾽ δαϊποσγ. ΑἸΒουρἢ τ. ΑἸΟπΐ 85 δογαρί θα ἢοὶ ἰ0 ΡΟ58688 ἐποιηβοῖγοι οὗ 
δίανθβ, γοῦ ἴῃ6 ἐγαάξ ἴῃ βἰανοβθ δηιοι; ἤθη γὰδ ἱηίδιποιβ." (βροοςοβ ἴῃ Ῥδγδπιοηὶ, 
Ῥ. 539.) ΤῊ ΟἸ]οσίηρ οὐδβογνδίϊοῃ οὗ 84 ἰοαγποὰ πηοάογῃ οτίες ἐδ ἴοο ἱπιροτίδηςξ ἴο δὲ 
ὙΠ ΠοΙ ἃ ἔγοπὶ ἴΠ6 γοδάθυ:---- ΒΥ ἀνδραποδισταῖς ἴμ0 Ὀαδί ΟΟΙΩΠΙὀΠίδυοσβ 86 δργοοὰ ἰδ 
τηδϑηΐ, ἴΠο56 "ῆο Κἰἀπαρροᾶ ἀπὰ 8βο᾽ὰ ᾿ἰπῖο βίαυογΥ ἔγθθ ρεῦβοῦβ. Νοῦν [ἢ 15 τνγὰβ τοζαγὰοὰ 
ὈΥ ἴδ 1ἂν 88 (ΟἸΟΠΥ οἵ ἴμ6 ἀθοροβὶ ἀγο, απ ἃ νγ88 δἰνγα 5 ραπίβῃεὰ νυ 11}} ἀοαῃ, Απὰ 48 δ] 
ἘΠ6 ΟΥ̓ πιο8 ἤογὸ πιθητ οηοα δγθ᾿ οὗ [Π6 πιοδβὲ Βοϊ ΠΟ. ἰεἰη ἃ, δῃ ἃ 48 σου ὈοΓΎ ἄοο8 ποῖ 6 βου οτο 
ὉΟΟΌΓ ἰπ {πὸ Ἰδὲ, 8βο ἀνδραποδισταῖς Β66ΠῚ8 85 Ρυϊ [ὉΓ ΤΟΌΌΘΥΥ οὗ ἴΠο0 ννογβῖ βου, [ωὲ ἴδῃ 
186 δἰανο-ἴγβάοτβ (ΟΠ θείη 8 8]88 1) ΟΥ̓ ΟἿ {ϊπ|65 (ΓΘΙ8 016: ἔων αἰΐ, Ὑ0 ἴῃ ἀπ ταν ρατιϊοὶ- 

ἰπ {πᾶῦ Δοομαΐ 8010 ἐγαβῆς, ΔΛ ἀνδραποδισταί ; δἴποθ ΠΟΥ ΓΠΟΓΘΌΥ τιρίιο]ὰ ἃ βγβίοιῃ, 
ὙΠ ΙΟΝ Ροτροίμ ΠΥ ἐπσοπάενα πιαπ-δίραϊμ 9." (ΒΙοοιιῆο  ἀ Απηοιδιίοηβ οη ἰμὸ Νονν Γεεί., 



“πὰ ἐδο Οἰιδίοηιβ γοϊαξίπις ἕο ἐδιόηι. 451 

1|. Κ'ἴανθβ τϑοοϊνοα βοῇ οοᾶ «πᾶ οἱοίῖπρ, ον ἐπθ τηοβὲ ραγὲ οἴ 
1868 πιδαποβέ αι δ}, Ὀυῦ ἩΠδύρθυθυ ῬΓΟΡΟΓΙΥ ΠΟΥ͂ δοαπιγοα Ὀεϊοηροα 
ἴο {πον Ἰογᾶβ:: ἤδθῆσα (ΠΘῪ ΓΘ βα:α ἴο Ὀ6 πόογίῃ ἀου]6 {π6 να] οὗ ἃ 
ἰγοὰ βογσνδηῦ. (Πθαῦ. χυ. 18.) ὍΠΟΥ ἰουμμθα τυ Άροβ αὖ ἰῃ6 ψ}}} 
οὗἨ {πον ταδϑίοσ, θαῦ {ποθ ΟΠ] άγο ΜΟΓΘ βίανθϑ, γῆο, ἱμουρὰ {πο ν 
σου ]ᾷ ποὺ 64]] ἰμὰ ἃ ἔδί μον ((Δ4]. ἴν. 6.; Βόοσα. νἱ1]}. 15.), γοῦ ψοσα δὖ- 
1Δοῃοα βπὰ ἐλ {π] το ἢπὶ 48 ἴο ἃ [0 Π|6Υ, οα τοῦ δοοουπί {π6 ρμαΐεϊ- 
ΘΡΟΙΒ ἐγυαδίοα Ποῖ Ὡ ἢ ἀστβ. ((ἀθη, χῖν. 14., χχχὶὶ. θ., ΧΧΧΊ. 1.) 1 
ἃ τηΔυτοα ΗΘ ΡΥΟΥ 8014 ὨΠΠΏ86], ἢ6 γγᾶϑ ἴο Βούῦυθ ἴῸΣ 81Χ ὙΘΆΓΒ, 84 1 
1π6 βονθηΐδ ἢ6 ψγϑ (0 ρὸ ουῦ ἔταθ, ἱοροίμον τι 18 τ] ἀπά 6[}}}- 
ἄτγοη; Ὀυΐ ιτἢ πὶ8 τηδβίου μαᾶ ρίνϑη ομδ οὗ ἢ18 βίανεβ ἴο κὶτῃ 8ἃ8 ἃ τα, 
Βἢ6 γγδϑ 0 σϑιηδὶη Σὰ ΠΟΥ ΟὨ] ΓΘ, 88 186 ῬΧΟΡΟΣΟΥ οὗ ἢ18 τηλϑίοσ. 
(ἔχοά. χχὶ. 2--4.) Το ἀυΐγ οὗ βἰανθθ γ)χ88 0 δχϑουΐβ {Π6}7 Ἰοσ Β 
ΘΟΙΏΤ8η45, πα (ΠΟΥ ἡ ΘΓ ἴῸΓ {86 τηοδὺ οἸΡ]ογοα ἴῃ ἰαμαϊηρ' οαἰ {16 οΥ 
1ῃ ταὶ αἴλγΒ; δηα ἱπουρῇ {86 Ἰοΐ οὗ βοτηβ οὗ {86ῃ νγ88 βυι ΠΟΙ ΘΠ Ε]Υ 
Βαγά, γοῦ ὑπᾶογ ἃ τη] δηα ᾿υμηδπα τηδϑίοσ Ὁ νγδϑ ἐοΐθγὉ]6. (6700. 
Χχχὶ. 13.) ΒΘ {π6 δαβίοσῃ Ῥθορ]θ ἤδνθ ΠΟ τηδ]6 1886, ΠΟΥ ἴγο- 
ΦΟΘΩΠΥ ΤΊΔΙΤΥῪ ὑποὶν ἀμαρ  ΥΒ [0 ΤΠΟΙ͂Σ β΄ανθδ;; δηᾶ ὑπ βᾶτηθ ρυδοῖ!οθ 
ΒΡΡΘδΓ8Β (0 ἢδνα οὈίαϊηοα διηοηρ (6 ΗΠ ΘΌτγοννΒ, ἃ8 τὸ γτϑδα ἴῃ 1 Ομτοῃ. 
11, 84, 8ὅ. ΛΌω ϑδῥεδήαπ Παΐ πὸ 8οηδ, μὲ ἀαιμφῆΐξογδ: απά ϑλοβῆαπ 
λαά α ξβεγυαπὲ (βἷαν6), απ Ἐσυρίϊαη, τολο86 παπιὶς τσα5 ὕαγῆα; απά 
ϑλεθῆαπ φαῦο ἠϊΐδ ἀαμφλιίον ἐο Ψατήα ἢϊδ δεγυαπὲ ἐο τοῖξε. Τὰ ΒΑΥΌΔΓΥ, 
{Π6 τοῦ ρθορὶθ, ψ Ήθη Ο81141688, πανα Ὀθθη Κπόνῃ (0 ρυγοθαβα γουπρ 
ΒΙαγββ, ἴο δἀυοαίθ {μη ἰπ ὑπ 6} ΟὟ ἔμ, Δηα Ββοϊηοίϊμηθ8 ἰο δαορὺ 
{ποῖ ἔον ὑποῖῦ οὐσα Ομ] άγθη. Τὴ στϑαίοδῦ τηθῃ οὗ {π6 Οἰϊοπιδλῃ 
ΘΙΏΡΙΧΘ 86 Ὑ16}} Κπονγῃ [0 ᾶνθ Ὀ6Θἢ ΟΥΡΊΠΑΙΪΥ βίαν Ὀσουρηῦ ἈΡ ἱπ 
{186 ΒούΆρ]ο ; δηα {86 Μαγλοκο βονογοῖρῃβ οἵ Εἰσγρὺ ΘΓῸ ΟΥΡΊΠΑΙΪΥ 
βίανοβ. ΤὭυδ (Π6 δἀναποοιηοηΐ οὗ {μ6 ΗΘΌΓΘΗΥ οδρῦννα Φ ΟΒΘΡὮᾺ ἴο Ὀ6 
ὙΙΘΘΙΟΥ οὗ Εργρί, δπὰ οὗ ΠΔπῖοῖ, δηοίπον ΗΠ ΘΌγον οαρίϊνο, ὕο Ὀ6 οἰϊοῦ 
ΤΩΪ βίου οὗ βίϑίβ πὶ ΒΑΌΥ]ΟΏ, ΘΟΥΤΟΒΡΟ 8. ἩΊ (86. πιοάοση ἀβαρθδ οὗ 
1.6 Εἰαβί, 

Τὴ ογάοσ ἰο τυ ραίο [16 σοΠαἸ ΠΟΠΒ οὗὨ βανθθ, νυ ουβ δίαἑυῦθδ 6ΓΘ 
οπδοίθα ὈὉγ Μοβοβ. Τῆυθ, 1. ΤΟΥ πόσο ἴο δ6 ἰγοα θα τὰ ΒυΤΩΔΗΪΥ: 
1Π6 αν ἴπ 1μ6ν. χχνυ. 39---ὅϑ, 10 18 ἔστιθ, Βρϑϑῖζϑ ΘΧΡΥ͂ ΒΒΙΥ οὗ βίανϑβ 
ἍΠῸ ψόγο οὗ Ηδῦγον ἀσβοθηῦ: Ὀυΐ, 88 4116 }-ὍΟΓ δίανοβ ΟΓῸ 6ἢ- 
Ἐέηπις ἰηΐο {πὸ ΗΘΌΓΘΥ οἰμασοὶ ΟΥ̓ οἰγουχλοϊβίοη, {πο Γ6 18 πὸ ἀοιδί 
αὖ {παὺ 10 ΔρρΙ]16α ἴο 411 βανββ. ---- 2. 1 ἃ τβϑδῃ βίσιοϊκ ἢ18 βοσνυδηῦ Οὗ 
ται τ ἃ τοα οἱ βίδ, δα ἢ6 οὗ βῇε ἀϊοα ὉΠ6ΟΣ 818. βαηα, 6 νν88 ἰὸ 
θ6 Ρυμὶβῃρα ὈΥ {86 τηαρὶϑίταίδ ; 15, Ὠοσονου, [86 βανθ βυγυινϑα [ῸΓ 
8 ἀδν οὐ ὑνγο, [Π6 τηδϑίου γὙἃ8 [0 ρΡῸ ὈΠρΡυ]Βη6 4, 88 ΠΟ ᾿πίθηίοη οὗ 
τα Γάου οουα Ὀ6 ργοβυτηθα, ἀπ {Π6 Ϊο58 οὗ ἴμ6 βίαναε γγχ8ἃ8 ἀδθοιηθᾶ ἃ 
Βυ  Πποϊοηῦ ραπὶβμιηθηῦ. (Εὐχοά. χχὶ. 20, 2].)---ὃ. Α βἴανθ, ψγῆο ἰοβύ δὴ 
ΘΥ̓́6 ΟΓ 8 ἰοοίῃ ὈΥ͂ ἃ ὈΪΟῪ ἔγοτ Ὦ]Β ΟΥ ΠΕῚ Πιαϑίθυ, δοαυ το 18 ΟΥ̓ ΠΟΥ 
ΠΟΥ ἴῃ σοπβοαθῦθποο. (ΕἸΧοά, χχὶ, 26, 27.)--- 4. 1] β᾽ανθβθ σοῦ ἴο 
Γοϑὺ ἴτοτλ {ποῖὶγ ἰδῦουσβ οὐ ῃ6 ΒΑ ΡΑΙἢ, δηα οὐ (δ6 ρστοαῦ [δοῦν 8]8. 
ἀτάρ θϑ χχ. 10.; Πουῦ. ν. 14.) ----ὅ. ΤΟΥ ποτα ἴο 6 ἰμνη6α ἴο οοΥίδ! 
οαβίβ (Πουΐ. χὶϊ. 17, 18., χυ!. 11.) --- θ6. Α ππδϑίοσ ψμο μα Ὀοίτοίποα 
ἃ ἔδιραΐο βίαν ἴο ἰτηβοὶῖ, 16 86 αἱὰ ποῖ ρ]6ᾶ86 πῖτα, νγαϑ (0 ρϑστη 

γοϊ, γὙῇϊ. ῥ. 201.)--- ΒΥ ἴπ6 δοὶ οἵ ραγδιηδης 8 ὅς 4 Ὑ ΠἸΐδτὶ ΙΥ̓́. οἰδρ. 78. εἴδυογυ ντϑ 
ΑΒΟΣΙΒΒΕΡ ἰδγουρδθουξ (μὸ Βει λοι (ὐΟ]οπίοδ, 



ἀῤ8 Οἡ ἐλε Οοπάϊέοη 9. ϑίαυες απὰ 0} ϑεγυαηΐς, 

Ποῦ ἴο Ὀ6 Τοἀθοιηοῦ, δῃᾶ νγὰ8 ργο ι οα ἔΌσα 86]]1ηρ’ ΠΕΡ ἴο 8. βίγβηρθ 
ΠΔΙΙΟΏ, δοίη ὧεφ λαά ἀεαϊὲ ἀεοεϊς εἶν το ἧον. 10 Ὧ6 Βαα Ὀοίτοιϊμοά 
ἢ6Γ ἴο ἢ]158 Βοῃ, 8 νγ88 [0 ἀθαὶ υλτἢ ΠΟΥ δέίου {86 τρᾶπηθὺ οὗ ἀλυρπύεσβ. 
ΤΠ ἴοοϊκ δῃοίμον ψ]ἴ8, Π6Ὶ ἔοοα, ταϊτηθηῦ, δῃα ἀυΐν οὗ τρδυγῖαρθ, μ6 
γγ88 ποῦ [0 ἀἸπ)πἰδῆ. ἌἈ{πά ἐγ ἠδ αἰά ποὲ ἐΐό86 ἐΐγεο ὠπέο ἦεν, ἐΐδπ [6 
τοα8 ἐο φο ομὲ 776 τοϊξμομέ πιοπεν. (Χο. χΧχὶ. 7---1].) ---τ. Ηοῦτον 
βίδνθϑ ὙὉΓ6 (0 ΘΟη 016 ἰπ ΒΙΆΥΘΙΎ ΟὨΪΥ {11} {Π6 Βα Δί 108] γοασ, ὙΠ θη 
ὙΠῸ Ὺ ταϊσῃῦ σούαγῃ ἴο ΠΡοΥγ, δηα {Π6}Ὁ τηαδύθγθ οου]α ηοΐ ἀσδίδιη {6 πὶ 
αρϑαϊηθῦ {Π6 ]ν 1116, Οπ {μποὶν ἀοραγίαγα {Π6Ὺ σσογα ἴο θ6 {Ὀγη]ΒΗ6α 
ΠΌΘΓΆΠν ὈΥ {ΠΟῚΡ ΤΌΓΤΩΘΓ τηδϑίοσβ ουῦ οὗ ὑμαῦ τσΐέλ τολίοὐ ἐδε Πιοτά ἐλεῖγ 
Οοα λαὰ ὑϊοβεεα ἐΐεηι, ὙὯῸ ψογ6 ΓΌΓΓΒΟΓ σοιμητηδηαθα ἴο σοι Ὁ 
1παΐ {Π61}} ἀποθϑίοσβ δὰ θθθὴ Ὀοπάτηθῃ ἴῃ Εργρί. (Βουῦ, χυ. 12--- 1.) 
1, βονθνοῦ, [Π6Ὺ 6 γ6 ἀδβίσουβ οὗ σομπα]πρ 1 {Π6ῚΣ τηδβίοσβ, ὑΠ6Ὺ 
Ὅ6ΓΟ ἴ0 Ὀ6 Ὀγουρδύ ἴο 1Π6 Ἰυᾶσοθ, Ὀοίοτο βοτὰ {ΠΟῪ Τ6ΓΘ ἴο τη Κθ ἃ 
ἀοοϊαγαίίοη {μα ἐῸΣ {818 {πλ6 ΤΠ6Υ αἰ] δοἸαἰτηθα {Π6 ῥεῖν] θα οὗ {π18 αν; 
δηα πα {πον ϑαγβ Ὀογϑα ἐβγουσῃ Ὑ 1 δὴ Δ] ἀρδίηβύ (6 ἀοοΥ-Ῥοβίβ 
Οὗ {π6}} ταδβύθυ Β ἤοῦβα ', δἴθοσ τ Βιοἢ {Π6Υ δα ΠΟ ἸΟΠΡῸΓ ΔΠΥ ΡΟ ΟΓ οὗ 
Το οουοῦῖηρ {πον ΠἸογῦυ ἀπη01] (Π6 παχύ γϑασ οὗ 1166, ΔΗ͂ΘΥ ΤΟΓῚῪ -Ὠἱ ἢ 6 
γολῦβ (Εχοά. χχὶ. ὅ, 6.; Ῥουΐ. χν. 16---18.) ΤῊ ὙΟΥῪ βἰσπῆσοδης 
ΘΟΓΘΙΩΟΠΥ͂ ᾿ΠΡ]164 ἰμαῦ ἴΠ6Υ 6 ΓΘ ΟἸοβοὶυ αὐίδομοα ἰο (Βα Βουδα δηᾶ 
αγαὶγ ; ἀπά ἰμπαὺ πον τσ γο Ὀουπα ἴο ἦφαγ, δῃά ρυποίυ}]γ ἴο οὗεν, 
8}} τῆ θῖν τηδδίθυ Β ὁγάρϑιβ. -- -ὃ. 1 4 Ἡοῦτονν ὈΥ ὈἰγΓ 88 ϑβοϊά ἰο 8 
ΒΙΓΔΏΡΟΓ ΟΥ̓ 816 ἀν Πρ ἴῃ {86 ΥἹοϊ ἸΥ οὗἁὨ {μ6 Ἰἰαπά οὔ [βγϑϑὶ, 818 
ΓΤ ἰδ ομβ τ γα ἴο τϑάθοαχ ἢϊπη, δπα βαοὶ βίαν γγ88 ἴο τῶδκο ροοᾶ (6 
ῬυγοΒΑ86-ἸΔΟ ΠΥ 16 Ὠ6 ἡγο 6 ΔΌ]6, ραυίηρ 1ἴπ ργορογίίοη ἴο [86 πα θ 6 
οὗἁ γϑαγβ ὑπαΐ γοιηδὶ ποθ, ἀπ0}} (16 γϑδγ οὗ 0 1166. (1μον. χχνυ. 47.---δ5.) 
ΓΤ ΑΒΙΪΥ, 1 ἃ βἷανα οὗ δποίμον πδίομ Β6α ἴο {πὸ ἩΘΌγονβ, 6 νγϑ8 ἰὸ Ὀ6 
Τοοοῖγοα ΠοβριδΌΪν, δπα οα Ὡ0 δοοουῃΐ ἴο ὃδ6 ρσίνϑῃ ὉΡ ἰο ΠῚΒ τηδϑίογ. 
(θδαυΐ. χχὶϊ. 1δ,.16.}3 

11. ΑἸΙδβουρῃ Μόοβϑβ ἱπουϊοαίοθα {86 ἀυ οὗἿἨ Βυτηδηῖν ἰονγαγὰϑ 
βίανβ, δηά δηΐογοθα [18 βίαϊιιῦθβθ ΟΥ̓ σαυϊουβ βίσοπρ βδηοίίοηβ, γαοῦ ἰξ 
ΒΡΡΘΆΙΒ ἔτοπὶ «Ἐγ. χχχῖν. 8--- 22, {Παὺ {861 ΘΟΠαΙΤΊΟΠ νγ88 βοϊηθϊπιθ8 
ὙΘΙῪ Ὑτοίομοα. 10 σαπποῦ, μονγθνοῦ, 6 ἀοηϊοα {πα {μον βιτυδίοη 
Ὑγ88 ΤῸ ΟΝ ΤΟΥ (Ο]ΘγΔ Ὁ]6 διβοηρ (π6 ΗἩΘΌγονγα (μὰ ἀπιοηρ ΟἾΒΕΡ 
ΠΔΙΊΟΏΒ, ΘΒΡΘΟΙΆΙΥ (6 ατοοκθ δηα Ἐοιηδηβ.ὃδ ΝῸΓ 18 {18 ἃ τηδίογ 

. Βογίῃο οΥΓ 1λ6 δαν Ἧδ8 δὴ δῃοίθηϊ οαδίοτῃ ἴῃ (86 Ἐϊαβὲ : ἱξ ἰ8 (Ππ8 τοίοστοαᾶ ἴο ΒῪ “8- 
7018]: --- 

...1 ΘΓ ΠῸΒ ῬΓΙΟΥ οδὲ : "" Ῥυίον," ἱπααϊ, “ Ερο δάβαζω, 
Ουγ ἰπηδᾶπ|, ἀπ Ὀἱΐζοτηγνο Ἰοσατι ἀοέδπἀοταῦ ἀυδπιν 8 
Ναί αὐ Ἐκπρλταίεπι, πιοῖϊεα χμοά π᾿ ΑΟᾺΕῈ ἘΕΝΕΒΤΉΣ 

. «ΑΑγσεογίηϊ, Ἰοθῦ 'ρ80 πορομι,᾽ 8αῖ, ἱ, 102----105. 

ΤΈο ἰτοοάπιδη Ὀπδι]ηρ Τῃτουρῆ, γα ΡΠ 168, “ ΕἾΓΒΕ ΘΟΠῚΘ 18 8.}}} 
ΕἸγβὺ βεσνεὰ; δηὰ 1 ΠΥ οἷδίπι τὰν σὶσηξ, δηὰ ᾿]]], 
ὙΠΟΟΨὮ Ὀοτη 8 δίαυε --- (Ὁ Ἰν γα ὈΟΟΙΪ688 0 ἀρ ηγ 
Ῥζλαξ ἐδιεδε ΒΟΒῈΡ ἘΛΕΒ δείγαν ἰο δυεγῳ ογ6.᾽) ΑἸΞΈΟΒΌ. 

Οαϊπιοῖ, ἰοὸ θοῦ γγὸ ἃτὸ ἱηἀοῦνιίοα [ῸΓ [18 ἴλοῖ, 4ποῦοδ ἃ βαγίηρ ἔτοῖαὰ Ῥεοπίυβ Αὐδίδον, 88 
δἰζοδιϊηρ, [Π6 βδίηθ (πἱηρ; δηα δποῖμογ οὗ Οἴοθγο, 'π πο μ6 ΓΑΙ]Ϊ68 ἃ Τάργϑη ΒΟ ῥγϑ- 
τοπάρά ἢ6 ἀϊὰᾷ ποῖ θα Ὺ Πίηι. ---- “1 16 ποῖ," 88 ἃ 16 ῬΗΣΙΟΒΟΡΒΕΣ “ δεοαιιδο ψΟῚΓ δαγὰ ἀγα 
ποὶ διιβιοϊοπεῖν ΒΟΒΕΡ.᾽ --- ΟΟπιπγχοπίδῖγο ΓΑόγαὶ, βὰν ᾿Ἔ χοὰθ χχὶ. 6. ἴοτὰ. ἱ, Ρ. δ0]. 

3 Φαῆη, Ατοΐδοὶ. ΒΙΌ]. ὃ. 17]. 
5 ΑἸοοης [πὸ ΒοχηΔηΒ ΤΔΟΓῸ ραγισυ]ασῖυ, βίδνοδ γ ΤῸ ΠοΙα --- »γὸ πεζὰ --- »γο πιογίμϊο --- 

ὉγῸ φιμαάγωμρεαϊδι ---- ΟΣ ἨΟ πιεπ ---- ἴῸΣ ἀδααὶ ΠιΔᾺ ---- ίος δδαείς ;.---Ξ ΠΔΥ, ἸΠΘΥ ᾿61Ὸ ἰδ ἃ τοῦ ὰ 



«πα ἰδὲ Ομϑίοηιϑ τοϊαίζέπρ ἰο ἐΐοηι, 469 

"οὗ ἀδίοῃθῃπιθηΐ : [ῸΓ {Π6 [Βγα 6 1168 6 Ὀουπα ἴο δχϑγοῖϑο ἔα ἀυ ϊο8 
οὗἩἨ Ευτηδηῖῦ ἰου Αγ 8 ὑπ686 ΠΏΘΔΡΡΥ ΡΘΥΒΟῚΒ ὈΥ ΟΡ βδμοιϊοηβ δηᾶ 
τηούνοβ, Ἡ ΠΟἢ ηῸ ΟἾΠΟΣ Πδίϊοη Ῥῃ Ὑ086 Ββαδνβ ἢδα πο βαθαί, ἢῸ 
ἄδγ οὗ ταϑί, πὸ ἰθραὶ ργούθοϊομ, δῃα τὴ0 ΜΟγΘ βυ)θοὺ ἴο ἴπ6 ογαοὶ 
σΆΡτῖοα οὗὁἨ {Π6}} τηδϑύρθυβ, ὙΏΟ86 ΔὈβοϊαῦθ ῬΓΟΡΟΥΙΥ ΠΟΥ Μ6Γ6, δηᾷᾶ αἵ 
ὙΠ ΠΟΒ6 ΘΤΟΥ͂ {Π61Γ ᾿ἴν68 ΘΥΘΥΥ τηοιμθηῦ αν. ““ ΕῸΣ [ῃ6 βρη οδὺ δηα 
τηοϑί ὑγῖν!4] οἴδηοοθ ΠΘῪ Ἰγ Γ6 ΟΥ̓ 6]}]Υ βοουγροα δπὰ δα Ἰοαεα ἴο 
Βαγὰ ἸδθΟΩΥ ; δηὰ {πὸ μοί ὑγγδηΐ οὗἨ [18 Ἀγ γ, ἤθη οχαβρογαίρα 
ΌΥ ΔΩΥ͂ Γ68] ΟΥἩΔΡΡΓΙΘΒΘηαΘα 1Π]ΌΓΥ, οοὐ]ά 41] {Ποῖ ἴο ἃ ογοβϑ, δῃηά 
ΤΆ Κα ἰμοῖλ 416 ἴῃ ἃ ᾿ἰροΥηρ ΔΠα Ιηοβῦ ΤΩΙΒΘΓΆΡΪΘ ΤὩΔΏΠ6,. Τἢ686 
Βίανθθ, ρθῃθσγα! υ, γα πγοίομοα σαρᾶγνοβ, τῆ δὰ Ὀδθη ἰβθῃ 
ῬΥΙΒΟΠΘΙΒ ἴῃ ππίοτγίππδίθ Ὀαίι]68, οΥὁ δα [Ἀ]16ὰ ἰηΐο {Π|6}} Θη θα 6θ᾽ 
Πδηα8 ἴῃ 186 βῖαρο οὗ ο1686. ΤΉ 686 ΤΊΒΟΤΑΡ]8 ΟΔΡΕΥΘΒ, δποϊομὺ ὨἰΒίοσυ 
ἸΠΙΌΓΙΩΒ 18, ΓΘ οἰ Υ θυ οΠογοα 1η οο]α Ὀ]οοά, οὐ βοᾷ ὈΥ διοίοῃ 
ἴον βίανϑ ἴο {π6 μισ᾿ιοϑὺ 146 Ρ. ΤῊΘ ὈΠΠΔΡΡΥ ΡΥΙδοηοτβ [8 θουρσῇΐ 
δηαἃ ΘηΒΙαν θα ἼΘΓΘ ΒΟ τη 68 ὑπγαβῦ ἱπίο ἀθ6Ρ τοῖηθ8, ἴο Ὀ6 ἀγιαρθδ 
ΤΒγουρἢ 116 ἴῃ ἀδυίμθδ πα ἀθβραὶγ; βοιγθῦϊπηθ8β ὍΟΥΘ Ῥϑηΐ ὉὋΡ ἰπ᾿ 
Ργὶναΐα όουκἤοιιδθβ, δηα οοπαριηποα ἴο [Π6 πηοβὺ ἰαθοσῖοιβ δηα Ἰρηο}}6 
ΟΟσαρδίΟη8 : ἔγδαυθΥ (86 (0118 οὗ ἀστιουϊίυγα τ γῸ ᾿Ξ ΒΡ ΆΡΕῚ ὍΡΟΙ 
1Βοτα, δα [86 βουογοϑῦ βδῖκβ ἈΠΠΊΘΡΟΣ ΠΥ οχδοίθα ἔγουι ὑποπλῆ; τηοβί 
ΘΟΙΏΙΔΟΙΪΥ (ΠΟΥ ΜΓ ΘΙ] ογοα 1π {Π6 τηθηϊαὶ ΟΥ̓ Ο68Β δπὰ ἀγυάρογυ οὗ 
ἀοπηοβέϊο 116, ἀπὰ ἰγοαίθα σὰ {π6 σγοαύοβι Ἱπῃυτηδηϊγ. ΑΒ [86 ἰαϑ8 
1ηΒῈ} Ὁ ΡΟΝ 1861 ψυθίομβομθβ8, {ΠΟΥ γογ Ὀγαπάθα ἴπ 86 ἐογθϑδά, 

ὝΟΓΒΘ δίδίο (Δ ΔΏΥ οδεε]6 τ μδίουετ, ΤΏΘΥ Πδᾶ πὸ λεαά ἴῃ [πΠ6 δβίἰδίθ, πο παριδ, πὸ {τἷδο, 
ΟΥ Γορδίου. ὙΒΟΥ ὙΟΓΟ ποῦ σΔρΘΌΪ6 οὗ Ὀεὶπρ ἐη)υγοα, ΠΟΥ σου ]ὰ ΓΙΟΥ͂ ἰΆκ6 ΕΥ̓͂ ΡυγΟΙ 80 ΟΥ 
ἀοβοθηῖ; [ΠΟῪ μαὰ πο δεοΐγβ, δηὰ οου]Ἱὰ πιδῖζο πὸ νι΄.}}. Εὐχοϊυρῖνο οὔ ψμδὲ ΜΔ8 οδ]]ο {πεὶζν 
»εσιίϊμτε, νυ αΐουετ ΠΟῪ δοαυϊγοὰ νῶ8 Ὁποῦ τηβδίοσ᾽β; ΠΟῪ οουἹὰ ΠΟΙ ΟΡ Ρ]οδὰ ΠΟΙ Ὀθ 
Ρἰοδάδά, νπὶ γογ δης γον ὀχοϊυἀοὰ ΠῸΣ, 81] οἷν] σΟΠΟΘΓΠ 8: Ο͵Θ ποῖ θη 6 α ἴο [86 στρ 8 
ΟΥ̓ ΠιΔΊΓ ΠΟΠΥ, δηὰ, [Πογοίοτο, Δ ΠΟ το] ]οΥ ἴῃ 6880 οὗ δὰ ΠΓΟΓΥ͂; ΠΟΥ Ὑ6ΓῸ ΓΠΘΥ ῬΓΟΡΕΥ Οὔ- 
ἦεεῖϑ οἵ οορπδίίοῃ ποῦ δϑθῆηϊγ. ὙΏΟΥ τηῖϊρσιις 6 50]Δ, ᾿γϑῃβίοστοα, ΟσὡὨ ραινποὰ, ἶκο οἰ ΠΟΥ 
Ὡοοάδ ΟΥ ρΡϑύβοῃδὶ οϑίδία; ἴοῦ ζοοάὰβ ΠΟΥ Ψγ6τΘ, δῃὰ 88 βΒυςἢ (ΠΟῪ ΟΓΟ οβίθοιηθἃ. ΤΑΥΪΟΓ 8 
ΕΠοΙΘηῖβ οὔ ἰπ6 Ἐοτηδη ΟἾΥ] [ψν, Ρ. 429. 4ο. ΑἀδπηιΒ διτητηδιυ οἵ Εοπιδπ Απεαυΐεδ, 
ῬΡ. 38,39. ὙΠΟΙΟ 18 ἃ ἰδασγηρὰ δηὰ ἰητογοειηρ Εδββαυ, ὈῪ ἴδ ἔδυ. Β. Β, Ἐαπταγάὰβ, οα 
ἙἘουμδη ΙΑ ΥΟΥΥ͂, Θβροοίδ!}}}γ ἴῃ [86 ΘΑΣΙΥ σοηϊητίο8 οὗ 180 ΟΠ ΓΙ θΟΔη ογα, ἴῃ (86 ΑΠΘΟΥΟΣ 
ΙΒ ΑΙ ἘΘΡοδιΐου ἔοσ Οεἰοῦον, 1888, νοὶ. Υἱῖ!, ΡΡ. 411]---486. “ΤΠ ἰηἤμποηςς οἵ Οἢτ8- 
ΕΔ ΠΙΥ ἐπ ῥγοπηοιίηρ ἴ[πΠ6 ΔΟΟΪ οη οὗἁ Βα τυ ἰῃ Εὐτορο, 18 ἀβουιββθα δηὰ ργονοὰ ν ἢ 
χηποῖ ΔΌΣ ΠΥ, ΌΥ [86 Βον. ΒΒ. ΟΒΈτΟΙΙ}, ἰῃ ἃ Ηυΐδοδη ῥτζο 1)ββοσγίδιίοη, Οδελογίρο, 
1846. ϑνο. 

1 Ζαδπ, Ατοδθοὶ. ΒΙΌ]. ξὶ 172. : 
3 ΤΏο ΟΠ ονίηρ Ρδββᾶρο ἔγοῦὶ Μυ. Φονγοί᾽ β ΟἸ τ βιϊδη Βοβοαγομ68 ἴῃ [86 ΜΟΙ ΓΟ ΤΑ ΘΔ 

ὙΠ} ρῖνο δὴ ἰάϑα οἵ 6 τ ροῦν στ τ ΒΙοἢ βίανοϑ ἃγὸ ἰΓοαῖθα ἴο [818 ἀδῪ ἴῃ ἴΠ0 Εδδὶ, Τὴ 
οοπαπεῖογ οὗ ἃ πἰῖτο (βοίουΥ ἴογ ἴἢ6 Ῥαδβδδ οὗ Ερβγρί μαυΐπρ' γτοοεϊνθαὰ σοιηηδηἀβ ἴ0 ῬΓΘρΔΓΘ 
ἃ ἰΑῦα 4υδηΠ} ΟΥ̓ πἰΐγο ἰῃ ρτοδῦ Βαβῦρ, --- “ ΤῸΣ 818 ΡΌΓΡΟΘΟ Β6 ὙΥᾺ8 Ὀ.]]ἀἸηρ᾽ 5108}} γεβοῖ- 
γοΐτη δηὰ ἀιτοῖδ, νυ εἶ οἹὰ ρῥίοκοά Ὀτίςοκβ, ζδιβογεα ἔγοστα συΐηβ; δη ἃ ἡν ΠΟ γῸ ὈοῖίοΣ [μδη τἢ0 
τηοάστῃ θακοά ὑτίεκβ. Α στοδῖ πυμθοῦ οὗ γοπηρ ΡΟΙΒΌΠΒ οὗ ὈΟΙὴ 86Χ08 ὝΘΓΘ οηρεροά ἰπ 
16 τοῦκ, οαγτγίπρ Ὀυγάθηβ. ΤῸ ρῖνο Υἱυβοῖν τὸ τμοῖγ ῥτοοθοαίηρ, δεν αγὰ γεχμίγοά ἰο 
δίη; πὰ ἴὸ Κορ ἴδῃ αἰ ροηι, ἐλθγα τσεγὸ ἰας᾿-πιαδίεγβ δίαπαϊησ αὐ ἱπίεγυαία 07 αδοιέ 
ἔοπ 7δεί, ευἱεἦι ιολὶρα ἔπ ἐλεῖγ δαπάϑ, τολίοὐ ἰλεν υἰδοα ὑετῷ “τεεῖψ. 76 δββοτωθᾶ ἴο ὑβῇοὶά 
[6 ΙΩΔΏΠΟΙΒ οὗὨἨ ἴδ δηοίϑης ΕἰμΥρίίδηβ, Εχοάπβ νυ." Φονοῖυβ ΒΟΒΘΆγΟΠ68, Ρ. 1380ὅ.0. ΜΑΥ 
ποῖ [86 Θοπιηβηᾷ ἴ0 δίῃ 8150 δχρίαίη 84]. ὀσχχχυῖ. 8, 4.2 “Ὑηο ΜΔΠΟτηΒ " (ογ μοδήβ οὗ 
αἀἰξετίςι8 “ἡ Οορεῖὶς ΟἸ γι βιϊδηβ ἐπ ΕρΥρῦ), ἔπ 6 βϑᾶπὴ6 ἐγαυθ! !ο Γ᾽ ΘΙβον ΒΟσο ΤΟΙ ΔΙΪ, 8, “ [γα βδοῖ 
Βυδίηοδο δοῖνγθθη ἴπ6 ὈΑΒΏΔῊ δηὰ ἴ6 ρΡοδϑδηῖβΌ Ηο ραῃίβιθβ {ἢ θη}, 1 [Π6 Ροδβϑηῖβ ὑσονυθ 
ταῦ ΠΟΥ Ορργεβθ; δῃὰ γαῖ ἢ τϑαπῖγοδ Ὸπὶ ἤμθ πὶ [Πδὺ [86 τγοῦῖκ οὗ [080 ὙΠῸ ΥῸ πηὰθγ 
Ἴδοπ δ8}4}} ὕθ [Ὁ] 8 }|ο. ΤΠΟΥ͂ δι Κίηρσὶγ {Ππδίταῖο ἴῃ ο856 οὗ [6 οβίοοΥγθ ρἰδοθὰ ὈῪ [6 
Ἐφργριίδη 188 -τηδϑῦουβ οὐοσ (86 οἰ] άγθη οὐ ἴβγϑοὶ; δηῃά, ᾿Κὸ ὑμεῖγβ, ἴπ6 Μά] οπιδ οἤβη βπὰ 
ἔς ΤΠ οἷν ολ56 ἴ6 ον]. 8.46 Εχοά, γν. 6---29." Ια. Ρ. 168. ὅ50 2190 Μίτ. Οδγηθ᾽ κα 1,οἰΐοτ 
ἴζουῃ (80 Εδοι, ῬΡ. 41, 78, 



460 Οπ ἔδε Οοπαϊξοη οὶ ϑ[αυο5 ἀπε 4 ϑεγυαηῖς, 

δια ἃ ποίδ οὗ θἴθγῃδὶ ἀϊβρτδοθ δηα ᾿ΠΓΆΠΑΥ ΡΟ ]ΙΟΙΥ δηᾶ 1π 4611} ἰην- 
ῬΓΟΒΒΘα ροὴ πο ΐ Ομ σϑηηού {Π1η1 οὗ {Π18 τηοδὲ οσῃίιπηἰϊουβ 
δηα χοργόδοῦ αι} ὑγοαϊπηθηῦ οὗ ἃ [6] ον τογθαίασα υυ]ποὰΐ ἔδο ηρ {86 
ϑοιίαδβί ρδῖῃ δηα ᾿πάϊρηδίίοη. Τὸ {π6 δρονθ- ΘΠ] οη θα οὐδβίοσῃβ ἴῃ 
{86 ἰγοαϊηγχοηΐ οὗ βίανϑ, ἡ διοἢ οδίδιημοα διηοηρ [Π6 ἀποϊθηΐβ, {ΠΟ ΓΘ ΔΓΘ 
ΒΘΥΨΘΓΙΔΙ 8] 8:08 ἰῃ ῃ6 Νὰ Τοδίϑιηθηῖ, ΤΉυΒ δύ, Ῥδὺυ], ἴῃ γοθσθποθ 
ἴο {π6 ουδβίομχ οὗ ΡΟ αβιηρ β᾽ανθθ, οα ὕΏο86 Ποδα5 ἃ ὈΥ]Ὸ6 τ γ)ὰ8 ἔδΐθη 
Ἀχοα, Ἰυβῦ 88 ὌΡΟΠ ΔΗΥ͂ ΟΠΘΙ ΟΟΙμΠΔΟΟ ΠΥ, δηά π0, τ μ6 πη Ὀουρβΐ, 
ὙΓΘΓῸ [26 ΘΗΓΓΕ ἃ πα ὉἈΠΑΙ1ΘΏΔΌ16 ῬΓΟΡΟΓΥ οὗὨ ὑπ6 Ρ ΓΟ Ά56., ΟΥ̓ 8 ΘΙ 
θοιυθ ἃ] δπα Ἔσχρύθββιγα βιγ 6 τΤαργοβοηίβ ΟἸγβίδηθ 88 (ἢ6 
ϑοσνδηίδ οἵ Ὁ γῖϑῦ ; ̓ῃ οστηβ ἰἤθὰ {πα΄ δὴ Ἰτητηθηβα ῥγῖοα δα Βδθὴ 
ρΡαϊὰ ἔογ {ποῖ : {πα ΠΘΥ νοῦ ποὺ αὖ {Π6 10 οὐ αἸβροβαὶ; δυΐ ἰῃ 
ΘΥΘΙῪ Ταδροοῖ, Ὀοίἢ 88 ἴο θΟαῪ δῃὰ στι]ηα, τοῦθ {86 8016 δηα ΔΌβο]υίο 
Ῥτορογυ οὗ ἀοα. 76 αγὸ ποὲ γομγ οἱῦπι: ΚὉΥ ψὲ ατὸ δοισλέ ιοἱϊὴῃ α 
»Τῖίοο: ἐλεγεζοτε σίογψ Οοά ἵπ ψοιῖν δοάψ απά ἱπ ψοιν 8ρίγὶξ, τολίο]ι ατὲ 
αοὐ"Ξ. (1 Οον. νἱ. 20.) ὅο 180 ασϑίῃ: γδ αγὸ δοιφ]ιὲ τοϊέδ α ργίοο: 
ὅς ποὲ ψε ἐλ βογυαπίβ ΟΓ πιέη. (1 ΟὐοΥ. νἱ1. 28.) δι, αὶ] υυϑυδ}}γ 8.γ}]68 
ΒΙπ.86 1 [π6 βοσνδηὺ οἵ (γιβὲ ; δῃά 1 ἃ ραββαρα ἴῃ 818 ΕἸ 8116 ἰο {{| 
(αἰεδδηβ, δ ἀϊηρ ἰο (Π6 βσπαύιγοβ νὴ τ ΒΙΟἢ δἰανοβ πὶ {Π 086 ἀΑγ9 
ὙγΘγ6 Ὀγαπαθα, ἢ6 [6118 ἐπαπὶ {πα΄ ἢ6 οαγγϊθα δροὰΐ 1} Εϊπὶ ρμἱδὶπ δηά 
1η4.6110]6 ΟΠμαγδούθσβ ᾿ργθββοα ἴῃ ἢΪ8 θοᾶγ, τοῦ ουϊηοθα ῃλτα ἴο δ [Π6 
βογνϑηῦύ οὗ Ὠ1Β τηδϑίου 688. Ζγοπι μοποοζονέι, ἰοὲ πὸ πιαῃὶ ἐγοιιδίο πιδ, 
,ῶν 1 δεαγ ἵπ πῖν δοάν ἐδι6 πιατὰξ 0 ἐδι6 7ιοτά «ε5ιι5." ((Δ4]. νἱ. 17.}} 1ὲ 
νγ88 ἃ ἀοοίχϊηθ οὗἨἉ {6 ῬῃδΙβαῖο ἐἶοννβ, {παῦ ργοβο γίθϑ 6 σα θαβθ 
{τότ 811 δηϊοοθάοθηίΐ, οἷν], δηα ονθῃ Ὡδίτγαὶ γα αὐ 0}8 : δηα 1ὑ 18 ποὺ 
ἸΡΓΟ Δ Ὁ]6 ὑπαὖῦ βοπια οὗ {π6 «618 δοηνοῦίβ Πρ ΟΑΓΓΥ [Π|6 Β88ΠῚ6 
γΥϊποῖρ]6 ἱπίο (π6 ΟἸΓΙβί ἢ Ομ ΠΥ, δη4 ἰοδοῖ {παΐ, Ὀγ {Π6 ῥγὸ- 
οββίοῃ οὗ ΟἸ συ βυ δ γ, β]αῦθϑ ΘΥΘ Θιμαποιραίθα ἔχου {πον ΟΠ γι ϑιδη 
1Ἰηλβίοσβ. [ἢ Ὀρροβιϊομ ἰο {18 186 ποίϊοῃ, [Π6 βαῖμθ στϑδαὺ δροβίϊθ 
Τοαῦγοβ ἰδαῦ 411 γῆο ἀγα ὑπᾶσσ {16 γόῖκο οὗ βουνιυθ Ὀ6 ἰδυρῃῦύ 0 
γἸ6] 4 ἄχ ορϑαάϊθῃοα ἴο {Π61Ὁ τηδβίθγβ, δῃηα δηϊηδανογίϑ τ} στοαὶ 
ΒΟΨΘΓΙ ΤΥ ὉΡΟῚ {8086 ἔα]86 ἐδδοθογθ, ΠΟ, ἔΤΌΠ ΤΔΘΥΟΘΘΏΔΤΥ νίθυνβ, ἰδυρ 
ὡ ἀΠγοηΐ ἀοοίσπθ. (1 Τπι. νἱ. 1---10.) Αραϊηδὺ 818 ρυίποιρὶθ οὗ 
1π6 )υἀαϊδίηρ, Ζοδ]οίβ, δι. Ῥδὰ] δἰ συ 8 θπίουβ Π18 βίσοηρ ργοίαβί, δὰ 
ἰθαοθθ8 {πᾶὺ {86 ῥγοίδβδιίοῃ οὐ ΟἿ ϑυ θα  Υ τηϑῖθβ πὸ αἰ Έγθποθ ἴῃ 
1886 οὐν1] τοἰδίομπβ οὗ ἤθη. ὅθ 1 ὅὐοσ. τἱι. 17---24ά, Τὺ Δρρθᾶγβ 
ΡΓΌΡ40]6 ἔγοτῃ 188. χνὶ. 14. δπὰ χχὶ. 16. {παὺ 10 χ88 {π6 αϑ08] ργδοί!οθ 
ἴο ἰἶγο Βουνδηΐδθ οἰ ΠΟΥ [ῸΣ ΟὯ6 ὙΘΆΓ ΟΥ [Ὁ (ὮΓ66 γοᾶγ. ΤῊ]18 οἰγουπ- 
βίδποθ σὺ οχρίαὶη {Π6 ταϑϑῃΐηρ; ἴῃ Πουΐ. χν. 18. οὗ ἃ θομάπιδηῃ θδηρς 
εσογίἠ α αοιδίε ᾿ιγεοα δογυαπέ ἐο ἠδ πιαδίογ, ἴηι βογοῖης ἤϊπι δὲ2 ψεατϑ. 
Ὑ ΒΙοὰ ραββαρα οὗ [86 1ανν, 1 (18 ἀπά γδίοοα ὈΥ εἰς Τυρμο νοι, που Ἱά 

- ἐοδοῦ (ἤρθη ἰπαῦ 4 Ὀοπαϊηδη οὐμ]ῦ ποῦ (0 Ὀ6 τηΔ46 ἴο ὙΟΥΚ ΙΏΟΓΘ 
ἸΔθουϊουβὶ Υ ὑμδη ἃ Ὠἰγθᾶ βαγυϑηΐ, Ὀθαΐ ΟΠ]Υ ἴο βοῦν ἴοσ 8 Ἰοῃρϑν {{π|6.ἦ 

1Υ., ὙΠουρὴ βἰανοσυ τγα8 ἰοἰογαίθα απ 108 ΒΟΥΥΟΥΒ σοῦ τηϊ ἰραἰοά 
Ὀγ {86 τῦῖβθ ἃπᾶ μυπιδηθ δπδοίπιθηίβ οὐ Μοβββ, γοῦ ἐπ {μ6 ργορτθβδ οἵ 
{ἰπ|6, 88 ὨΙγοα βουνδηΐθ σου ἃ Ὅ6 ΠΘΟΘΒΒΑΤΎ, ΥΔΓΙΟῸΒ ΓΟΡῚΪ Δ ΟΏΒ ὙΈΓΘ 
η {Π| ΤΩΔΏΠΟΡ τΔ 6 ὈΥ Ὠΐπι, [0 ᾿ηϑαγα Π6Πὶ ἔγοτη ὈΘΙΠρ' ΟΡΡΓΘ 
ΤΙ κο βἰανββ, μἰγοα Ἰαθοῦγουβ γογ ἰο ραγίδκϑ οὐ {π6 σοϑί οὐ {86 8βαὺ- 

} Ἡδγποοὰβ [πιτοἀποιΐοη, νοὶ. ἰϊ. ὑῃ. 144---146. : 
3 Αἰναϊοδβίοηο᾽ Β ΟΟμ τ θὨἴαγΥ διὰ 1θοίυσοϑ οα 116 ΟἹὰ Γοδίδιμθηϊ, γτοΐ, ἱ. Ρ. 660. 
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ῬαΙΒ, δηᾶ δ]8ο ἰο βδγα ἴπ {πμ6 ῃγοάμπδο οἵ (π6 βαρραίϊοαὶ γϑαῦ: {ποτ 
γα γϑ ἰο 6 ρῥδὶα δυϑυῦυ ἋΔΥ Ὀοΐογο βυμπβοΐ (1μον. χῖχ. 13.; Ὠουΐ, 
χχῖν. 14, 16.); Ὀυΐ πιμαῦ ὑπαὺ ἶσα θὰ8 ἴο Ρ6, {π6 ἩθΌτον Ἰορ βἰαίον 
185 ποὺ ἀοίσιτωϊποα, ὈῬοοδῦβα ἴδ6 ῥσῖοα οὗ Ἰδθουῦ τωυδὲ πανο νατὶθά 
ΔΟΟΟΓαϊηρ [0 ΟἰΓουτηβίδῃοθθ, ΕἼΟσΣ [Π6 ΡάΓΆ01]6 οὗ [86 ῥτορτίθίοσγ οὗ 8 
Ὑἱπογαγὰ ἀπα ἢ15 ἰδ ΟΌΤΟΥΙΒ, ὙΒΊΟἢ 18 σο]αϊθα ἴὴ Μαίι. χχ. 1-- 15., 
“γα Ἰϑασῃ [8686 {πγ6 6 ραγ ου]α 8 ΘΟποοσπΐηρ; (86 Βογυδηίβ ἴῃ υἀ8868, 
ΟΥ δὖ ἰοαϑῦ ἴῃ “6γβδίοτι : --- Ταῦ ΘΑΥΪῪ ἴῃ ἰΠ6 τηογπίηρ (Π6Υ βίοοά ἴῃ 
{π6 τιλγκούςρίδοθ ἰο Ὀ6 ΒΓ --- {μαῦ {86 808] νσαροβ οὗ ὁ ἄδυ-Ἰα- 
ὈουγΟ ΜΤΟΣ6 δὖ {Πδὺ ὥπη6 ἃ ἀβῃδυῖα8, ΟΥὁἩΔΟΟΙ ΒΘΥΘΉ-ῬΘΠΟ6 ΠΑ] ΡΘΠΗΥ 
οὗ ΟἿΓ ΙΔΟΠΘΥ --- ρα μαῦ [Π6 συβίοϊη Υ Ππουσβ οὐ ποσκίπρ τ γα 6] 
Β'χ ἴῃ ἴπ6 δυθηΐηρ. ΕΑΥΥ ἱπ {Π6 τπηοτηΐηρ [6 τηδϑίοσ οὗ ἃ ἴδιαν 
ΤΟΒ6 [0 Εἶχα ἀδυ-ἸΔουχοῦβ ὕο ἡγοῦ πὶ δἷ8 νπογαγά. ἩΗνίπρ' ἔουμπά 
ἃ ΠΌΠΩὈΘΥ, μα δρτοοα [0 ΡΑΥ {δοίη ἃ ΕΝΑΞΒΙΌΒ ἔοΥ ἰπ6 ΤΑΘΕΒ οὗ 186 
ῬΑῪΥ, δηὰ βοηῦ ἴδ ᾿πΐο 818 νυ μογασα. Αδουΐ πη οὈΪΟΟΚ Βα σψοηῖ 
ἀρδῖη πο [86 ΜΑΒΚΈΤ.ΡΙΑΟΕ, δπα ουπα δανογαὶ οἰ μοτβ ὑποιρ]ογοά, 
ὙὨοΙΩ 6 αἶ8δο ουάθγοα 1ηΐο 818 νἱμθυαχα, δηᾶ ῥγοιηϊβοά [0 ρᾶὺ ἀνία, 
ὙΠδ0 ν788 ΓΘδβοδ 016. Αὐ ἔπνοῖνα δηα ἴῆγχϑα ἴῃ {π6 δἴϊογσποομ, μα ϑηΐ 
δηα βάρ [Π6 βϑηθ ὈγΌρΟβα]8, ΒΟ ΟΣ 1ἢ [6 ΒΒΠῚΘ ΙΏΔΏΠΟΣ 80- 
οορίοα, Ης ποϑηῦ ᾿Ἰκουσβ6 ἀρουῦ ἔνα οΟΪοοῖς, δῃα ἰουπᾶ ἃ ΠαταθοΓ οὗ 
ΤΏΘ ἢ βαπηΐοσίηρ δοουῦ [Π6 τηᾶτκοί ἴῃ 1Δ]ΘΏΘ6Β88, δπα μα βαϊά ἰο {8μ6πὶ, 
ὝΙΥ ἀο γοὺ οομδβυσηθ (π6 ψ8016 ἀΔΥ ἴῃ {18 160] 6 ηῦ ΤΔΠΏΟΙ ὃ 
ΤΏΘΓΟ 18. Ὧ0 ὁη6 δαίῃ ἱμουρῃὺ Ηὐ ἴο ρῖνα ὕ8 ΔὴῪ διρ]ογιηθηῦ, ὑπο Ὺ 
ΤΟΡ] 64, ὙΤδη ρὸ γουὺ ἱπίο [6 υἱπουαγὰ ἈΙΩΟΠρ᾽ ΤΩΥ͂ ΟἾΠΟΣ ἸΔὈΟΌΓΟΓΒ, 
δηἋ γου-8}8}} τθοοῖνα τυ μαῦ 18 ᾽υ8ί. [Ι͂ἢ {86 Θνοπὶηρ {6 ῥχορσιοΐου οὗ 
186 νπουδγαὰ ογάθγοα ἢὶ8 βίθπασγαά ἴο 68}} {86 πουκιηθῃ ἰοροίῃογ, 
Βαριβηϊηρ ἔγοτα {Π6 ἰαϑύ ἰο (86 βγϑὺ, ἴο Ρδὺ διὰ {μοὶγῦ ψαροθ πὶ ουῦ 
ΔΩΥ ΑΓ Δ] οὐ ἀἰδιϊποου, ὙΥΒΘα {Π086, ἐΠποΓοίοσο, οδῖλθ, πο δά 
Ῥδϑη βηιρὶογοά δρουΐ ἔνθ ἴῃ {Π6 δέοσῃοοι, {πΠ6 Ὺ Σϑοοϊνϑα 8 ἀθμδγὶυβ 
8 Πίος. ὙΒοη {Πο86, 0 Πδα Ὀδοῃ Πιγϑα ἴῃ {Π6 τπουπῖηρ᾽, βᾶνν ΓΘ 
Τούαση τὶ ἢ βυοῦ στοαῦ σαρθβ, μον ἱπάυσοα {μ6 τηοϑὺ οχίσανασδηῦ 
70, Ἰπλαρτηϊηρ ὑπαῦ {Π61Γ ΡΑΥ σου] ναβι ὶγ οχοθθα πδΐ οὗ {πΠ6 οἴΠ618; 
Ῥυῦ μον στοαῦ νγγὰβ {π6ὶγ αἰβδρροϊπίσηθηῦ, θὰ {Π6Υ τοσοϊγοα ἔτοπι 
186 δίοτγασα οὶ τὴ ἃ ἀθπασιυδὶ ΤῊΪ8 βυρροβοα ᾿π)υτίουβ ἐγοαὺ- 
τηθηὐ οδυβοα Τπθπὶ (0 ταῖβ Ἰἰουα οἰδηλουτδ ἀρϑιηϑῦ [ἢ6 τηδϑύου.  Απά 
ΠΟΥ σοι αἰ ηθα ἰο μὶπὶ οὗ 818 ὑβαρα οὗ ἤθη, βαυϊηρ, 6 ἰαβὺ 
ἸΔθουγουΒ γοὰ ἰγοα ΟἸΪΥ ψογκοᾶ ἃ ΒΙΝΟΙΕ ΗΟΌᾺ, δπαὰ γοὺ ἢᾶγθ 
δῖνθῃ ὑπθπλ {Π6 Β8ΙῺ6 γΑρο8 88 γοὰ πᾶνε σίσθῃ 18 Ὑὴ0 ἤᾶνα ὈδΘῃ 
ΒΟΟΙΟΠΘα τΣ ἢ οχοθβαῖνο πθαΐ, δηα βυβίδι ποα {πΠ6 Ἰοηρ δῃαᾶ ΥἸΡΌΓΟΙΒ 
101] οὗ [π6 ν μο]6 ἄαυ. Ηδ ἰυγποα ἴο ομ6 ΨἘΠΟῸ Δρρθαγϑα {δ πιοβὲ 
Ροιυϊαηὺ οὗὁ ποτὰ, δμπὰ ἀϊγθοίθα {}18 ΓΕΡΙΥ : ΕὙ]Θ πα, ἷ ἄο [866 ἢο ἴη- 

1 ὙΠῸ δβδτηθ οτιβίοτῃ οὈίδίηβ ἴο (8 ἀΔΥ ἴῃ Ῥεγβίαβ. [π (16 οἰ(γ οὗ Ηδπιδάδηῃ ἔποτο 8 ἃ 
ταδι ἄδη οὐ βαιιασα ἰῃ ουΐ οὗὨἨὨ 8 ἰᾶῦρὸ τιόδάᾷιθ. “Ηδσγο," β8γ8 τ. Μουῖεγ, “ γγὸ οὈβογυϑᾶ 
ΘΥ̓ΟΤΥ͂ τηοτηϊηρ ὈΘΙΌΓα τῃ6 διιη ΤΟΒ56, ἴμαῦ ἃ ΠΙΩΘΓΟΌΒ Ὀδηά ΟΥ̓ ρειβαηῖβ 6ΓΘ ΟΟἸ]οοἰ ἃ πῖκῃ 
ΒΡΒΩ68 ἰπ τΠεῖγ Πδῃ 8, νγϑί εἰη,, 48 ἸΠΕΥ ἰηοιτηοα π8, ἴο Ὀ6 Πἰγοα ῸΓ [Π0 δ  ἴο ψγοσκ ἰῃ {Π6 
δυττουηάϊηρς 861 48. ΤῊΪ8 οσὔβίοπι, τ ἰσἢ 1 ΒαγΘ ΠΘΥΟΥ 866 ἰῃ ΔΗΥ͂ ΟἾΠΕΥ Ραγὶ οὔ Αϑίβ, ἴου- 
ΕἸΒΙΥ βέσπιοκ 6 88 ἃ πιοδὲ ὨΔΡΡΥ ἐΠΠ βιγαϊΐοη οὗ οὐ δανϊουτ β ῬΆσαῦ]ο οὗ [86 ἸΔΌΟΏΓΟΙΒ 'π 
ἴΠ6 νἱρογατγά ἴῃ τῃ6 201} οΒδρίοῦ οἵ Μδιθον, ραγυ ςΌ] Δ τ μο ῥϑβδίηρ, ΟΥ̓ [16 ΒΆπ|6 Ρ͵δοο 
δῖ ἴῃ τς ἀΔΥ, τνα 8311}} Τομηα ΟΥΟΣΒ βίδηάΐπρ 14]ς, δηά σοιημειη εχ 8 νογὰβ, γὴν δίαπά 
)ὲ ἄεγε αἰΐ ἰλο ἀαν ἑάϊε ἢ 88 τηοβὲ Δρρ 1 816 τὸ Το ἱγ δἰἑαδίϊοη; [ὉΓ ἰῃ ρυείηρ; [Π6 ὙΟΣΥ͂ δα πλὸ 
ἀπ τηοα ἴο {Ππ6πὶ (ΠΕΥ͂ δηβτνοτοὰ τπ|5, Βεοαῖιιδε πὸ πιαπ λαίδ᾽ ἠϊτεὰ ι5." Μοτΐοτ᾿Β βδοοοῃὰ 
ΟὈΓΏΘΥ͂ ἰγοῦρ ἢ Ῥεχαὶδ, Ρ, 265. 
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ἡυβέίοο; τᾶβ πού ον δστβδοπηθηὶ [ὉΓ 8 ἀθπαῦῖυβὴ Τάκο ταῦ Ἰυθέσε᾽ 
Θη 168 [866 ἰο, ψηπουΐ τορ᾽ πῖηρ, δηα ΘΑ] ΠΥ δοαυ!6866 ἴῃ {Π6 ἔ41}}:- 
0] ρογίοσιηδῃοθ οὗ οὺσ οὐἱρίπαὶ ἀρτθοιμθηί ---- ἃ ὈΥΙΠΟΙΡΙ6 οὗ Ὀ6π6- 
γοΪθποα ἀϊβροβαβ τὴ6 ἔγθοὶυ ἰο Ὀϑβίουυ ΡΟῺ {86 ἰαϑὺ ῥϑύβοῃβ 1 Ὠϊγοά 
γα δα. ΤΥ ΟὈ]Ισοα τλ6 ἰο ρὶνθ ἰο γου. 
“1 ἢδ)8 Ὀ6θὴ οὐϑοσγυοα (δαὶ βίαν. γο γα οοπάἀοιηποϑα ἴο {Π6 τη 68, 

ὙΠ Π6Γγ6 {Π6 ὶγ Ὁποοτηξοσίδθ]6 ᾿νγθ8 6 Γ6 ΘΟὨΒαπΙΘα 1η {ἢ6 τηοϑὺ ΤἹΘΌΓΟΙΒ 
Βη βευνιὶς ἀτυάροτγ. [10 18 παίυγαὶ [0 ΒΌΡΡΟΒΘ ὑπαὶ {π686 τυγϑίο!ββ, 

᾿ Βοτῃ [0 θοίου Βορϑβ, Ὁροὴ {86 ῖν ἢγβὺ διίταποθ ᾿ηΐο [Π686 (1Βπ)8] βυὉ- 
ἰουτδηθοῦδ Δθοά68 οὗἨ ἀδυκηθθβ δηα ἄδβραιν, χα δυο ἢ} 40]6 Ὁ] ῥγο- 
Βρϑοίβ δοίοσθ ἔμοπι, του] ὃ6 ἰγαηβῆχοα πλἢ (86 δουϊοθῦ αἰδίτεββ δῃᾶ 
Δηραΐϑῃ, βῃεα ὈἾΟΥ Ὁπανδι!ηρ᾽ ὕθασθ, σηαβ8 {π6ὶν ἰθοί ἔῸΓ δχίγεταθ 
ΤΑΪΒΘΓΥ, δηᾷ 41} {πΠ686 ρ]ἹΟΟΙΩΥ͂ συ 8 ὙΠΓΠ ΡΙΘγοηρ᾽ ΟΥ68. δηᾶ Ἰουά 
Ἰαπηθηίδίίομβ. Οὐὐ [,ογ βϑοϑηβ ἴο δ᾽ υἀδ ἴο {π18, ἀπά, ΘΟ βιἀογοα 1ῃ 
(18 σῖϑνν, (Π6 ᾿πλΑΟΟΥΥ 18 ῬΘΟΌΠΑΥΪΥ ὈΘδα Ὁ] μα ΘΧΡΥΘΒΒΙΥΘ, γβθη ἢ 
γοργθαοηῖβ {86 στ ἰοϊκοὰ βογναπί δηὰ ἀπέ μβαὶ βιοτγαγὰ θουπὰ Παπά δᾶ 
ἔοοὐ δῃὰ οδϑί ᾿πῦο αὐΐοῦ ἀδυῖκηθββ, θθγο ὑμοτα που Ὀ6 ψϑορίηρ, 
γγΔ 1] Ἰησ, πα σπδβαῖηρ οὗ ἰοοί ! (Μαῖῦ. νι}. 12., χχῃ. 13.) Το 
ΤΟΔοΡ ν01}} 6 ρθαβοά πὰ} {6 Τρ ΗΪΟΙΒ Γοπλδγκ5 οὗ [μ6 Ἰοατηοα δηά 
)υδιείουβ γ. Μδοκηῖρηῦ οἱ [Π18 Ῥᾶβϑθαρδ : ---- 1 δποϊθηῦ ὑπη68 (86 
βίαυγαγἀβ οἵ στϑαὺ {Ἀ}}1}168 ὙΤΟΓΘ ΒΥ Θ8 88 Ὑ76}1 88 [Π6 βευδῃίβ οὗ ἃ 
Ἰοῦγοὺ οἶαββ, Ὀθιηρ σαϊϑϑᾶ ἰοὸ {μαὺ ἰσυβῦ ὁπ δοοουπηῦ οὗ {ποὶν Βα 6] 1 γ, 
γί βάοπι, Βουγιοίυ, πα οἴμποσ ροοά αὐ] 1{168δ.Ὀ [1 8Δὴγ βίθπναγά, (μογο- 
ἔοτα, ἴῃ 86 δθβθηοθ οὗ ἷ8 ἰογά, θομβανθα 88 18 γργοϑθῃΐθα ἴῃ {86 
ῬΆΓΆΌ]6, 10 γ88 ἃ ρ]αὶη ῥσοοῦ, ἐμαὺ 1π6 υἱγίιαθβ οῃ δοοουπύ οὗἉ ψἈΙΟΝ μ6 
Ὑ88 ΓΑΙΒο ἃ γγ σα οοπηΐογίοϊῦ, δα ὈΥ σοηδοαῦθποθ [μαῦ ἢ6 νγα8 δὴ ἢγ- 
Ροογῖίθ. ὅβ΄'ανθ οἵ {118 ομαγδοίδσ, διηοπρ' Οὐ  ομδβ βθυηθηΐβ, ΤΘΓΘ 
Βοηδίϊτηο8 δομἀδιηηθα ἰο σγοΥκ ἴῃ [86 ταῖη68. Αμὰ 88 (818 νγὰβ ομθ οὗ 
{π6 τιοβὺ ρστίθνουβ ρυῃβμτηθηΐβ, θη μον ἤγδῦ οπίογθα, ποίμιην ν788 
Ἠραγά διηοηρ {π6ηλ θὰΐ γθορερ' δπὰ ἵηρ᾽ οἵ ὑδϑίϊ, οἡ δοοουπί οὗ 
[86 Ἰπίο!γ 0]6 δίσιθ ἴο σοῦ ΤΠΘΥ ἡγ6Γ6 βυρ)θοϊθα ἰπ {π686 πἰάθουβ 
ΟΑΥΘΤΏΒ τὶ πουΐ ΒΟρα οὗ τϑίθαβθι ἼΠΘΥΘ Β84}1 Ὀ6 ϑορίηρ Δα ρΤιΆ8}}- 
ἱηρ Οὗ ὑθοίμ.᾽ ἢ 

“ Οὐποἰ βχϊοη γ88 ἃ ΒΟΥΥ116 ρα ἸΒησθηΐ, δηα πΒΌ8}}Υ ἱπβιοίοα ου (86 
ταοβὺ υ1]6, τοί] οββ, δπαὰ δραπάομοα οὗ β'ανθθ [}2{ σοίϑγθῃοο ἰοὸ 818 
λι 18 ἐμαΐ δι, Ῥδὼ] σϑργϑβθηΐβ ον 1ωοτὰ ἰακίπο' μροπ ἀΐπι ἐλ6 ζόογηι 97 α 
δογυαπέ, απα δεοοηιΐπῳ διῤ)οοὲ ἕο ἀφαΐδ, ευεη ἐδε ἀδξαίς ὁ ἐΐ6 ΟΒΟΒΒ. 
(Ρ)}. 1. 8.) Οὐυοιῆχιομ νγὰβ ποὺ οπ]Υ ἰπδ πηοϑῦ ρα] ἀπα ὁχοσυ- 
οἰαἰΐπρ;, Ὀαὺ [Π6 τηοβῦ ΓΟΡΥΟΔΟΒ ᾺΙ δηα Ἰρποιηϊηῖουβ ἀθδίῃ ἐμαὶ οου]ὰ Ὀ6 
βυβογοα, Ηδηοα 1ὖ ἴ8Β (μαὺ {86 Αροβίϊθ δὸ ἈΙΘΏΪΥ οχίοϊβ [Π6 ὑποχ- 
δια ρΙοα Ἰονα ΤῸΓ τλδῃ δπα τηδρηδηϊ λυ οὗἁ 688, τοῆῦο 707 ἐΐα ον 8εὲ 
δεΐογο ἀΐπι ὁπάμγοα ἐδα ΟΒΟΒΒ αεδβρίδίπρ ἐδ δῆαπια (Η 60. ΧΙ]. 2.) δπὰ 
Ἰπίδιηυ ονθῃ οὗ βυοῇ 8 ἀθδαίῃ. [{ τγϑδ. {18 οχὶῦ τ Β1οἢ «6808 πιδᾶς, 

. ἐδ 1ΏΒΌΡΘΓΑΡΙΥ αἰδρυδβίθα 50 ΤΩΔΏΥ διμοηρ {π6 θα ΠΘη8:; ψ80Ὸ οουἱἹά 
ΠΘΥ͂ΘΣ ῬΓΘνΑΙ ἢ ὑπϑιηβοῖνγθβ ἴο Ὀ6] 16 νθ ὑμδῦ το] σίοη ἴο Ὀ6 αἴ ν1Π6, 
ψΠ086 ἔουπάον μά βυϑδογθα βιιοῖλ 8ῃ Ορργοῦγιοιβ δὰ ᾿πίδιηοιβ ἀθϑίῃ 
ἔγοτα Ὠὶβ σουῃίσγμθη, ΑἈπα 0Γ τηϑὴ Ὅο ργαδοῦ ἴῃ {π6 που] ἃ ϑυϑίθπλ 
οὗ συ 88 ἃ σϑνϑίδεοη ἔγοτα ἔμ6 [οἱἴγ, το ἢ γα ἤν ἀδ]νογοαᾶ 

1 Ὧσ. Μαδοϊκηΐ εν ΒδυτηοηΥυ, Ρ. δὅ22, 24 οὐἰϊ(, 1768, 
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ἴο τιδηκιηᾶ ὉΥ 8 1]! ογαΐθ πα ΟὈΒΟΌΓΟ «67, γί μϊηρ ἰο 8 ἀν] 6 
τη ἰββίοη πα ὁμαγδοΐθυ, δα τ 0 Ὑγ88 ἴῸΥ Βυοἢ ἃ ργοϊθηβίοῃ οὐ 64, Δρ- 
Ρθδγαά ἰο [86 μϑδίμθῃβ {86 μοῖριῦ οὗ ᾿Ἰπξαϊαδιίϊοη ἀπα σα] ρίουβ 46] ιβίοη. 
7)ιε ρ»γεαοϊίπρ ὁ ἐδ ΟΒΟΒΒ ψ)δ8 ἰο ἕξεπι Τοοϊϊ)δῆπεε5 (1 ον. 1. 28.); 
δηά [δ το]ρίοη οὗ ἃ ογυοιῆθα Ἰοδά6γ, τ 8ὸ δα βυβογοα ἴῃ (Π6 σαρὶίαὶ 
ΟΥ̓ δ΄'5 οσῇ σΟΥΒΈΓΥ [86 πα! ρ 168 δηα ἀοϑίῃ οἵ ἃ δανθ, οαυτϊϑα τὰ 10, 
ἴῃ {μ6ῖν δϑυϊμηδίίοη, {π6 Ἰαδὺ ἀΟϑυσ ΠΥ δηὰ (01]γ, πα ᾿πἀυοσοά ἰποη ἴο 
Ἰοοῖκ ὕροῦ {86 ΟἸγιβίϊιαμβ, δπὰ {πὸ στοίομθα οδυβα ἴῃ  ΒΙοὰ [ΠΟῪ 
ΘΓ ΘΙΩΡΑΓΚΟΩ͂, 1} ΟΕ δηα οοπίθηρί. Ηθηοο δὲ, Ῥδὺ] βρϑδζβ οἵ 
{μ6 οβδησα οὐ (86 ογοββ', [16 γστοδὺ δηα Ἰπυῖπ 1816 ἀἸβρτιβὺ οοποοὶνεα 
Ὀγ 186 πλθῃ οὗ {Πο86 {1π168 8 ΓΘΙΙρίοη ἩΠΟΒ6 ΓΟ ΠΥ τγᾶ8 οτ- 
οἰθα!] Ἡδποθ 6 βροδϑᾷβ οἵ ποὺ Ῥεϊῃρ δϑῃδιηθα οὗἩἁ [π6 (ἀοβρϑὶ ἔγοπι 
[μ6 οἰγουμηδίδμοθ συ μ]οἷ) Τ8Δ 46 δον ΠΌΠΊΘΥΒ Δβπμδμηϑά οὗ ἰΐ, πᾶγ, οἵ 
Β᾽ογγίηρ ἱπ (86 ογοββ᾿ οἵ ΟἸσῖδὶ ; ἱπουρᾷ {86 οοπβιἀθγαίίοι οὗ [Π6 
ἸΡΟΙΩΪΏΟΥΒ 8Πη4 Β6ΥΥ 116 ἀθαῖ ἢ ἢ ϑαδγθα τγὰ8 [86 Ὑ ΣῪ οὈδβίβοὶα ἐμαῦὺ 
τηδἂθ {π6 Βοδίῃθῃβ δία] δὲ (Π6 γ ΥῪ {Ὠγοβμο]α οὗ ΟἸ τ βου δηΥ, δπά 
8]]64 {Ποῖα τὰ ᾿πμϑαστοουηῖδ Ὁ ]6 ργο) 1668 ἀραϊηβί 1.5 

Υ. Απαοηρ [Π6 δηοϊαπί ἩΘΌΓΟΥΒ, 81] β'ανϑδ δῃηὰ βοσνδηΐθ Ὑγ6γ6 ὑπ ον 
{86 ογάογβ οὗ 4 βίθνγαγά, γῇο ψγὰ8 ΒΙΠ86] Ὁ ἃ βοσυδηΐ, δῃἃ γιὸ γγ88 
64116ἀ 186 οἰάεδέ δξεγυαηέ 0 ἐλ λοι. ((ἰοῃ. χχῖν. 2.) [ἢ Ἰαῦου πιο, 
διηοηρ (86 τϑοῖκβ, 5ανθβ ὙὙΘΓΘ ΘΟΙΏΠΊΟΠΪΥ ἰθΙτηΘα δοῦλοι, ἰῃ Ορροβὲ- 
ἰΐομ ἰο (μ6 ἐλεύθεροι, οΥὁ [ῃΒοΒ6 Ὑὴ0 Ὕ6ΥΘ ἔγθα Ὀοσῃ ; δηά, ΕΥ̓͂ βοιηδ οὗ 
{πὸ σομιὶο τυσϊίοσϑ, οἰκότα. ὙΤΠΘΥ ὙΘΓῸ 8180 δα ΘΗΓΥ ἐοιτηθα παιδες. 
ΤΠδ86 δρρο! δύ οηΒβ 4180 ὁσοὺν ἴῃ ἰΠ6 ΝΟῊῪ Ταοδίδιηθηῦ, σι μοσο τὸ ἢπᾶ 
[δότὰ ομαγδοίοεβοα Ὁγ ἀἸοσθηῦ παγηθ8, δοοοσαϊηρ ἴο {πΠ6 παίαγα οὗ {Π 9 
ΔΟΙΥΪΟΘΒ ΠΟ (Π6Υ ρΡοσίοσμμθα, Τῆὰδβ ἴῃ Δοίδβ χὶὶ, 20. γα τηθοὶ ψῖὰ 
8 οπαπιδεγίαϊπ: . . . Β]αδίαδ, ὁ ἐπὶ τοῦ κοιτῶνοϑ, ΒΟ μα ομαγρα οὗ ἐμ 
ΤΟΥ͂Δ] ὈΘἀομδ ΘΓ, ΟΥ, ἴῃ τηοἄθτῃ ἰαπσυάασα, [Π6 τογαὶ Ομ Υ] αἴ η, 
ΤΠ 686 ρθυβοηβ οἴδϑη μδα ρστοδῦ ᾿ἔυθποθ τι ὑπο ὶν τηδβίθγβ ὁ. ΤΉΟβο, 
ψ0 δα ἰαγρα βοοῖβ οὗ βθερ δῃηᾷ ποσγάβ οἱ οδίι1θ, σῇ οι ἔθου ἰη- 
ἰγυβίοα ἰο ποιμένες, ἸΠΙΟΙΙΟΥ ΒΠΘΡΠΘΓαΒ, δρροϊηίθα ἃ οἰτοῦ βμορμογά, 
ἀρχιποίμην, ἴο Βυρετὶπίοπά ἔμθα. [Ιἢη 1 Ῥοί, νυ. 4, (18 δρρε!]αύϊοη 18 
ΔΌΡΙ164 ἴο {π6 οδιοῦ ἰθδοθον οὗ το] ρίοῃ, ὑπαὺ 18,  6ϑὺ8 ΟἩγιβί, σχβο ἰ5 
ἴ0 Θοπι6 88 ᾿υᾶρο. Εηρβ δὸ οἷΐθη ἰδιτηθᾶ οἱ ποιμένερ των λάων, 
ΒΏΘΡΒογάβ οὗ {Π6 ΡΘΟΡΙθ, δδενυῖς {πον νγδίοιι ἔῸ Ὁ (Ππ6 βαΐδίυ δηὰ νγ6]- 
ἴατα οὗ ὑμὶν βυ)]θοίδ:; δῃά [86 βδῖηβ ΠρΌΓΘ 18 ἰγϑηβίοσυθα ἰο σοὶ !ρίουϑ 
[δῆ οτβ, ψ80 βίσγα ὈΥ {Π|6}} ᾿πβίσυοίοηβ δα Ἵσδβοσίβιϊοηβ (0 ῥχοιηοῖθ 
{π6 ἰσμαοδὺ ᾿πίδγοδίβ οὐ ταϑηκὶ πα, ΤΠ ἐπίτροπος ἀπα οἰκονόμον 80- 
ῬΘΑΓ ἰο Ὀ6 ΒΥΠΟΠΥΙΛΟΊΒ ἔΘΙΤΩΒ ῸΣ Πίτὰ ΜὙ0 δα [Π6 ΘὨΙοῦ ΟΠΔΓρΘ ΟΣ 
ονογϑιρύ οὗὨἨ [Π6 ΡΓΟρΡΘΓΟΥ οὐ ἀοπηθβίο δαῖτα οὐ δΔῃγ οη6. ΤῊ] οἶδββ 
οὗ τηὴϑῃ δα δι ουιῦ ονοῦ [ἢ6 βανθβθ οὗ 84 ἔἌΤΑΣΪΥ, δηα βθοσὰ ἰο ἤδυθ 
Βοιηθίτηθϑ ὈΘΘῺ βίαυθθ {μϑωβοῖναθ. (1Κὸ χὶ!. 42.; 1 Οὐον. ἰν. 2.) 
Βεβί4θ8 {Π6 ρθῃθσγαὶ οᾶγὸ οὗ δῇασϊιγβ, [86 Ὀογβ οὗ ἃ ΓΆΓΑΣΪΥ δἰ8οὸ δρρθδΓ 
ἰο βανο Ὀδϑῃ ἰηὐσιιβίοα ἴο {Π6ῚὉ ομαγρα ; δ ᾿θδβί ἴῃ γοργὰ ἴο ρῬθοΟ ΠΙΑΣΥ 
τηδίίοτβ (6 ]. ἱν. 2.) ΘΟ ΘΌΘΠΟΥ ΘΟΙΒΙ ἄθΣ8 [86 ἐπίτροπον ἴῃ [}}]18 ρ68- 

1 Σκάνδαλον τοῦ σταυροῦ. Ἑἰαϊαΐ. ν. 11. 
3 (οὰ ογοϊά τμαὶ 1 δμουἹά μίουυ βᾶγθ ἱπ [6 οζῸ88 οὗ οἷγ Ιωοτὰ 9650 Ομ τσὶ, Ο΄αἰδὶ, 

Υἱ, 14. 
8 Ἡδγπνοοᾶ δ [πιτοἀπςιίοη, γο]. ἰΐ, ΡΡ. 147--153. 
4 δοὺ Αὐἀδιλ Βοζθδῃ πῃ ᾳαυΐιοδ, Ρ. 488, 
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ἔλσ6 88 {Π| συδγαάϊδη δρροϊηϊοα ὈΥ {86 ἰὰνγ οὐ ὈΥ [86 πιαρ᾽ϑίγαίθ, δπά 
(δ οἰκονόμος ἃΒ 0Π6 ὙγὙ8Ὸ νγ88 δρροϊηίβα ὈΥ “1}. Ορροββᾶ ἴο βἰανθβ 
Ὑ6Γ (6 ᾿Ε ργάται, οΥ ᾿γοα ἸαθουγοτΒ (Μαιί. χχ. 1.}, ψ μοῖμοσ {μου 
ΜΟΊ Γεωργοί, οΥ οΟυἱυϊναύογβ οὗ {Π6 8011 (16 χχ. 9, 10.), ᾿ἸΑάμπε- 
λουρηοί, ΟΥ ΥἱΠ6-ἀτοββοσβ (1Κ6 ΧΙ. 7.), οΥὁ Θυρωροί, ἀοογ-Κοοροσα. 
(Μαῶκ χῖϊ. 84.; Φοδη χνη!. 16,.17.) Βαΐ, νμδύθυου γγαϑ {π6 πδίῃσα 
οὗ {πεῖγ βευνῖοβ, θβϑοδ νγὰβ γθαυγθα [0 ργοβθουΐο ὑμαὺ ρδγι θυ αγ τγοῦῖκκ 
ὙΠΟ γὰ8 ἀδαμγθα τηοβὺ βυϊδ Ὁ] 6 [ῸΣ Ὦϊπὶ ΟΥ̓ [18 τηφβίου οὐ ἰοσὰ, ψμο- 
{πον {π6 Ἰαϊίον τγᾶβ δ ΠΟΤῚ οὐ δυγοδα (Νδυκ χα. 834. ; [Κα ΣΙΣ, 42,, 
χὶν. 17., χυῖ!. 7, 8.), τ ἢ 411} ποποβίυ δπὰ Β4 6] γ. (ΤΊΣ 1.. 9, .10.}} 

Αἰαοηρ ἴμ6 σϑοῖβ ἰΠ086 βίανϑδ 0 μδα οοπαιπιοίθα ὑποιηβοῖνϑβ νη 16}} 
Ὑ ΓΘ Τηϑ απ: 64, ΟΥ ΤΟ]Θαβοα ἔγοσα θοπᾶδρο. ὙΤμ6 Οατϑοκβ ἰθιτηοά 
(8ο86 ψᾷοὸ σοῦ ὑπ8 ΠΙἰροταίθα ἀπελεύθερους, οΥ ἔγαοα-Ἰηθη ; ὙΒΙΟΝ 
ψογά 18 Δρρ]1οα Ὀγ δι. Ῥδὰϊ] ἴο κἷπη ψῆο 18 6416 Ἰηἴο {π6 ομχοῃ οὗ 
ΟἸγῖϑί, τ 116 4 βίανο, ἱπ οὐάου ἰο ἀσηῃοῖθ ἐμαῦ πα 18 ἔἴγθαε πα θθά, 85 
Βαΐηρ τηδάθ Ὀγ ΟἸγῖβί ἃ ρδγίδκο οὗ 4}1} {π6 ρυϊνι]οροθ οἵὗἨ ἰπ6 οὨΠάγθη 
οὗ ἀοά. (1 Οον. νἱϊ. 22.)}ὺ ΟὐοΥπί τγᾶ8 Ἰοπρ {86 οδιοῦ β]ανθ-τηλτί οἱ 
τθθοθ : ἃΠα γ78 ΙΏΔῪ ΓΘΑΒΟΠΔΌΪΥ ΘΟΠΟ] 46 {παὖ ΤΊΔΠΥ͂ δίανθϑ 66 οου- 
νογίοα ἰο ΟἸ τ ϑδηιϊυ. [}ἢ βοῆς οὗ {86 ἀτϑοΐίδῃ βίαββ, [86 βοὴ δηᾶ 
Βοῖγ 88 ρογι θα το δαορῦ Ὀγοίγθη, δηα σοτηπγαπϊοδίο ἰο ἔμθαὶ [86 
ΒΆΙΏΘ ὈΥΪνΊ 6ρ6 85 Μ Π1Οἢ. ἢ ἈΣταΒ6}} δη]ογοᾶ, Τὸ {118 βοῖηθ οοϊηπηθηΐα- 
(ΟΥ̓ ἤαγα ΒΌΡΡοΒοα ἰδαὶ 96805 Ομ σιβῦ σϑίουβ 'π ΨΉ 8 ΥὙἼ1}. 82. 

1,μαβί]ν, ΘΠ βίανοδ ργονθα πηρταύθ αι! ἴο {61} ΤΟΥΤΊΘΙ Τηλϑίοσβ οὕ 
Ῥαίγζοῃβ, [ΠΟΥ ταϊσῃΐ θ6 ἀρϑῖη σϑαποθα ἱπίο θοπάδρο, Ὀοΐ διποηρ [86 
Οτθοῖβ δὰ Ἐοιηδηβ. 10 (δὶ8 βαρ δί. δὰ δῪ τϑίοσ στ θπ 6 
Θχπογίβ {π6 (ἀαϊαἰίδη δ᾽ ἰθνοσβ ἢ ΟἸγῖβὺ ποῦ ἴο βυῦδσ {μ6 ᾿υἀδιβησ 
ἰδδοθοβ ασαΐη ἰο ἐπέαπσίο ἐΐσηι ἐπ δα ψοῖθ 9 δοπάαρφε. (Οἱ. γ. 1.}3 

ΟΗΑΡ, ΥἹ. 

ῬΟΜΕΒΤΙΟ ΟΥΒΤΟΜΒ ΑΝῸ ὕβΆ6Εβ ΟΥ ΤΗΒ ΕΎΒ. 

Ι, ““ὙΑΒΙΟΥΒ 8416 ἴπ6 τη0668 Οὗ Δ΄άγο8θ8 δηᾶ ρο] ἔθθθ8 τ ΒΙΟἢ ουδίοπι 
848 ΘβίδὈ] βπϑα 1 αἰ ἔδγθαῦ πδίοπβ, Τη6 ΟΥἹθηΐα]β ΓΘ ΘΙ Ἔχϑοῦ 
ἴῃ (Π6 οὈβούνδηοθθ οὗ ουὐνγαγα ἀδθοοσυμα: δηα γ71ὸ την οΟ]]οοὐ ἔγουα 
ΒΘΥΟΓΔΙ ρΑΘθΑρ68 ἴῃ (πο ΟΪα δπὰ Νὸν Τοβίδιηθηίβθ, ἐμαὺ {πον Βα] αἰδίϊοηΒ 
ΒΠἃ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῺΒ οὗ ΓαρΑΓα ΟἹ ηιδοέϊηφ ΘΔ Ὦ ΟἿΟΣ ὙὙΟΓΘ ΘΧ γοη ὶν ἰθαϊουβ 
84 Εἰγθβόιηθ, ΘΟΠ ΔΙ] Ώρ᾽ ΤΩΔΗΥ ΤΩ] τι. ΠΑ ῸΣΓΙ68 ΘΟμοογΐηρ {Ππ6 Ῥ6Γ- 
ΒΟΠἘΒ Ὑ6]ΆΓΟ, δπᾶ (Π6 ψοἰΐασα οὗ Ἠ1Β ἸἈΥΪΥ δηᾶ ἔπ παβ; δπὰ σμθα 
{ΠΥ ρατέεα, Θοποϊαατηρ τυ τον ΤΘΟΙΡΓΟΟΘΑΪ τυ ]8ῃ 68 οὗὁὨ Βαρρίηθ88 δπᾶ 
Βαπμραϊοίοη οα Θδοῖ οἰ μον. ὃ ΤῊΘ ΟΥΪΠΑΓΥ ἔογπλμ] οὗ δα] αἰδίζοη γ6 ΓΘ 

1 Ἑοδίηδοη ατ. Τιχίοοῃ, ἱπ γοοϊθαβ; βίοβομ δ Οοιηροηᾶίαμη Ατομβοϊορίθ Νονὶ Τοβίδ- 
ΤΩ ΟὨΙΪ, ΡΡ. 45, 46. : 
. 3 Βγιηΐηρ, Οοτηροπάΐυπι ΟΒΟΔΤΌΩ ἃ ῥγοίδηϊβ βὅδοσζαγυμ, Ρ. 86. Καίϊηδεϊ, οὐ Φοδη 
γἱἱ, 82, 

8. ΟΥΓἹ {Π6 τηΐπαία, ποῖ ἴο ΒΑΥ͂ ἔτ νοΐοπβ, ἱπαυ 68 δηἃ βδ᾽ υἱδι 8 αοονο-τωθηοποὰ, [δ 
ζοἸ]ονίης ἰ6. ἃ δβιγικίηρ "1 πδ γβίίοῃ :-- “ ΕΥΟΓΥ ΡΔΒΒ6Γ ὈΥ͂,᾽" 548 ἴπο Ηον. Μτ. Φονοῖξ, “ δὲὰβ 
᾿ῖο " Αἤἴα νδάγακεξ,᾽ ---" αοὐ 1688 γου.᾽ ΟΠ γΟΥΒΑΌ ΘΙ 18 ΒΟΙΩΘΕ 168 ΒΟ ΠΡ, ΒΓΔ ΘΓ τη 6 
1 οὗὨ ἃ ὙΟΥΥ ἰαῦρο Ῥγορογίοπ οὗ [8686 Ῥῆγαβϑβ; [ὉΓ ΘΧΘΙΆΡΙΘ, --- σοοὐ τροτγηίηρ.᾽ ΑΑΏΦΔΟΓ, 
“ΜΑΥ γουῦῦ ἀδΥ 6 οησιΠοὰ 1᾿ --- ΒΥ βοοίηρ γουἷ --- οι πανὸ δη]ρηϊοηοα (πὰ ᾿ιοῦδ6 ὈΥ̓͂ 
ὙΌΣ Ῥγοϑοῃοθ.᾽ -α ΑΙΘ γοι ΒΔΡΡΥ ἢ .--- 'ΕΔΡΡΥ ; δῃηὰ γοῦυ, δ|80.᾿ --- Σοῦ δζὸ οοχρίοσι δ ἷο, 
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--- 7λο 7, ογά δ ιοἱέδ ἐἦοε ]---- Τ7}ι.6 Πογα δῖ655 ἐδ 3--- ἀπὰ Βἰο886α ἦο ἐδιοι 
9 ἐδε ον ἢ Ὀὰὺ {86 πιοϑὺ σοιηπλομ βα]υϊαϊοη τγὲ8 ρας (μα 18, 
ΤΩΔΥ͂ ἃ] ΠΆΠΠΟΥ ΟὗἨ ῬΧΟΒΡΟΙΙΥ) δό ιοΐί]ι ἐπιεε ] (Βαϊ 11. 4. ; Φυᾶρ. χῖχ. 
20.; 1 ϑδϑιη. χχυ. 6.; Ῥβδ]. οχχῖχ 8.) [Ι͂ἢ {86 Ἰδαίου δσθὲ οὗ {δ} 
Φ  ἸΒ} ΡΟ] γ, Δ Οἢ πλΘ ΔΡΡΘδΙΒ ἴο αν 66} βροῃῦ ἴῃ {Π6 τἱρία οὔ- 
ΒΟΣΥΆΏΘΘ οὗἁ {8686 ΘΟΥΘΙΠΟΒΙΟΙΒ ἔοστηβ, ἴοσ ὙΒϊοῖ (Π6 τηοάσγῃ πῃ δὈ1Ὁ- 
δηΐ8 οὗ {86 Εἰαβδί οοπηυθ ἰο Ὀ6 σϑιῃδγκαῦ]6.: “Ὑ ΒΘΩ οὐ Το, 
{βογθίοσθ, ἴῃ ΒΒ σοσωγαϊββίου 0 {86 βουθηΐυ, τόση μ6 ἀθθραίομοα ᾿πΐο 
{π6 ἰοΎ8 86 νἹ]Π]αροβ οὗ Φυάθα ὑο ῬῈ]18} {μ6 (ἀοΒρθὶ, βι γι Εἶν οΥ- 
ἀεγχρα {μθπὶ ἰο δαϊμέε πο πιανὶ ὅψ ἐδλδ τιοσαψ (ἸμΚΟ ΣΧ. 4.),,ὄ λ6 ἀδεὶρπηοάᾶ 
ΟὨΪΥ ὈΥ {818 ργοβιδιιοα ἰμαὺ ΠΟΥ Βῃου]α ΘΡΙΟΥ {86 υἱπιοβὺ οχρϑᾶ!- 
ἴοι ; ἰδαὺ [Π6Ὺ μου ὰ βυϑοσ ποίδίηρ ἴο τοίαγα δῃά ᾿τωρϑάθ {θη ἴῺ 
1861, Ῥσόρταβδ ἴσοι ὁη6 ρΪδοθ ἴο δῃοίμου ; δα βῃοι)]Ἱά ηοὐ Ἰαυ βῆ (086 
ΡΓθοϊουβ τοϊηθηΐβ, νοἢ ουρῦ ἰο Ὧδο ἀονοίοα ἰο {86 ββογρὰ δπά δ- 
ἄυουβ ἀυᾷι68 οὗ [ποὶν οἹο6, 1ῃ ΟὈβογυϊηρ; {86 τ κβοσὴθ δ Ὡππλοβηϊηρ 
Τη0668 οὗ ΘΟΓΘΔΟΠΙΟυΒ ᾿ἱπίθσοουσβθ. Νού 1πμδὺ οὐν Τωογά ᾿πἰθη δα (Πα. 
[18 αἸ8010168 Βῃοι)ά βίου] ν νἹοϊαίβ 811 σοτημλοη οἰ 1} γ δα ἀθοθμοΥ, 
δηα Ἰπαυδίγουδὶν οἴδηα ἀραϊηβύ 411 [ῃ6 σ]ο8 οὗἩἨ οουγίθοιβηθδθ δηά 
ἀθοοσγιπι, δῖποθ ἢ6 οοιμηδη θα ἔποῖη Ὁροπ {Π6ῚΡ Θηΐγβηοα πο 8ΗΥ͂ 
μουβα ἴο βαϊμίο ἐξ (Μαῖι. χ. 12.), δα οὔβοσυβ [Π6 ουβίοτηδσυ ἔοόστη οὗ 
ΟἸν 1] ἴῃ ΙβΒϊηρ 1Ὁ ρεασο (ἸΌΚ6 ΣΧ. δ.) ΟΥ ὉΠΊΨΘΙΒΑΙ ΠαρΡΡίηθβθ. ΤῊ]8 
᾿π]υποίίζοῃ, ἰο δαϊμέε πὸ ὁπ οἡ ἐΐι6 τοααῖ, τΑθϑ 8 ΟὨΪ]Υ (μαὺ {πο Ὺ ββου]ὰ 
ΓρΘ ἐπ Ὶν σΟΌ 86 ὙΠ ΒρΟοα, δηα ποί βιον {π61} δὐϊθηίϊοη ἰο Ὀ6 
ἀϊνογίοα ἔγοτα [86 ἀυὐ168 ΟΥ̓ ΤΠ6ῚΣ σομητ δϑῖοη. ΤΠΘΓΘ ͵8Β ἃ ραββασα ἴῃ 
{80 ΟἸἹά Τοδίδιμθηΐ ρδγα}]6] ὑο 818, διὰ το θΟΘα  ΠΥ 111 δίταίεβ 
τ, ἘΜΠΙ8Π8, ἀοβραίομιηρ Π1Β βεασυδηῦ (ἀϑμαζὶ ὑο σθοουοῦ {86 βοὴ οὗ (ἢ6 
ΘΠ Δμθ, ΒΕΓΟΌΥ Θη)οΐπθ Πϊπλ ἴο τ δῖα 411 {πΠ6 ὀχρϑαϊοη ροββιθ]ο, 
ὙΓ10.. ἰ8 {ππ8 Θχργθββοά: Οὐγά τρ ἐν ἰοῖπβ, απά ἑαΐλε πιν βία ἴπ 
ἐλίπε λαπά, απά φο ἐΐψ τοαψ. 777 ἰΐοιι ηιεοξ ἀν πιαῆ, δαϊμίο μἶγι ποΐ, 
απά ὑῇ απν Ξαϊμέο {ΐδο, ἀΉδιρο᾽ ἴηι ποξ ασαΐπ. (2 ἸΚΊηρΒ ἱν, 29.) 

“Τῃ Κι ΘΟ Γ]68 {π686 τηοᾶθ8 οὗὨ δα άγθεβ δῃὰ ρο]ὔθηθββ, ἱμπουρὶ 
[86 ὕδύτηβ ἀγα βαργϑδβϑῖνε οὗ {π6 ργοϊουπασβί στϑβρθοῦ ἀπά ποιλαρθ, γοί 
{γουσἢ οοπβίδηῦ ὑ80 δᾶ ἜΕΠΌΘΠΟΥ οὗ σορϑ το βοὴ ἀσρθηῃθγαίθ 
1ηΐο ΤΟΥ͂Θ νοῦ] [ΌΥΤΩΒ δα ψοσβ οὐ οουγϑθ, ἰπ τ ΠΟ 186 Βοαγί ἢ885 

.Ο Βμᾶγθ, ΤΉΘΥ δΓ6 8 ἔγίγοϊουβ ππιλθδηϊηρ ΤΟΥΤΔΌΪΑΓΥ, Ῥογραϑίυδ! Υ 
αὐἰἱογοᾶ πιμουῦ {86 τη ἜΥ̓ΟΣ πποχίηρ ΔῺῪ 1468 ἴο Ποῖ. ΤῸ (μ686 
ΠΟ ΡΙῪ; ἸηδισπΠἼοδηΐ ΤΌΣΤΩΒ, ὙΥΒ1ΟἾ. ΤλΘ ἢ ΤΑΘΟΙΔΏΙΟΑΙΪΥ σορϑϑῦ δ τθϑζηρ 
ΟΥ ἰβκίηρ ἰοανα οὗ οδοῖὶ οἴποσ, ἴΠ6Γὸ 18 ἃ θοδυ 1] 4} δῖοι ἰῃ (86 0]- 
Ἰονίηρ Ἔχργθβδδίοῃ οὗ οὺσ μοχὰ ἴῃ {πδῦ Θοπβοίδίοσυ ἀἰβοοῦσβθ ὙΠΙΟΝ [6 

Ι δὴ σοτοοσίδοϊο;᾿ ταϑδηΐης “1 δηλ ΘΟΤΛ ΟΣΔΌ]6, 1 γοῦ διὸ. ΤΉοδ6 ΒθηϊθΏ068 Δ΄ ΟΦ 
Τοροδίϑά; δῃᾶ, δή σ ΔΠΥῪ ῥρϑῦδο, ἰδ 16 ὩΒΌΔΙ ἴ0 ἐπττι ὑ0 ΥΟΌΣ ὨΟΙΠΉΡΟΟΣ, δη ἃ σοϑύσῃθ [680 
σουγίοδίοβ ΤῊ ΘΗΥ͂ {ἰτηο 8." Φονοῖν 8 ΟὨ τ βιίδη ἘΘΒΟΑΓΟΒ 66 ἰῃ ϑγτίδ, Ρ. 90. 

Δ βοτίουδ δηὰ ἰδοϊϊαγηῃ 85 [09 πδίΐνοβϑ οὔ [Π6 Εδαδὺ πβΌ Δ }}} ἀγα, ΓΠΟΥ στον ἰδ] Καιΐνο ἤθη 
ἘΠΟΥ τηοοΐ 8 δοαυδίηΐδηςο, δπἃ βαϊαῖα δἰπι, ΤἼΐ8 σπβίομι [89 ΘΟΤΩΘ ἴγοτῃ Αβἷϑ ὑϊτἢ (86 
ΑΥδΡ8, δηὰ βργοδα οὐδοῦ [6 πουίῃ οοϑδὶ οὗ Αἰγίοδβ. Α στροάρσῃ ἰγαύθιοσ γοὶδίθδ [86 τϑοῖ- 
ῬτΟΟΔΙ βδϊ αἰδίοηϑ τ} τ οἷ ΓΠ086 ΑΓ τοοείνοα τθο σεϊυσῃ ὙΠ [Π6 σαγαυϑη8. “ῬΘΟΡΪΘῸ 
80 ἃ χιοδὲ ὝΔΥ ἰο τηθοῦ ἔδοῖα: 8.5 ΒΟΟῚ 88 ΠΟΥ δΓα Ρεγοοϊνϑα, [Π6 χαοβιϊοηΐηρ δηὰ βδ] αἷᾶ- 
Ἐἷοπ θοχίῃβ, δηᾶ οοπίΐϊηπο8 ΙΓ 1Π6 τοροιοη οὗὨ [ἢ βϑιὴθ ῬὮΓΑΒΘΒ : " Ηον ἀο γοῦ ἀο7 αοὰ 
θ6 ῥσγαϊϑοά (μδὲ γοῖ! ἃτὸ σοπὶθ ἴῃ ρϑδοθ ' Ὗαοὰ ρἷνο γοῦ ροδοοὶ Ηον ἴασγοβ ἰΐ τ γουϑ᾽’ 
ΤΌΘ ΒῖσθοΥ [16 τϑηὶς οὐὁἨ ἴπὸῸ ῬΟΥΒΟῚ τοιυγηίΐηρ, ΒΟΠΊΟ, [Π6 ἸΟΏΡΟΣ ἀο68 {86 Βαϊ υἱατίοη ἰδϑι." 
δεο Ηογποιηδη Φοῦτηδὶ, 8 0 θυ 8 Ηἰδίοσυ οἵ οἱ ρίοη, τὸ]. 111, Ὁ, 188. Βαυγάοτ 8 
Οτΐοηιδὶ 1ἰϊτοτγδίατο, νοὶ, ἱ. ἢ. 486. 

ΨΟΙ,. 111. ἨΗῊῊ 
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466 Τοογηεείδο Οἰμδίοπιδ απὰ ἴὕδαφες 0 ἐδι6 “ειον. 

ἀο]γογοα ἰο ἷβ δροβίϊοβ ἤθη Β6 βανῦ ἴπο ἀο)θοίοα δηᾶ ἀϊδοοηβοϊαΐο, 
ΟΠ ΠῚΒ Ρ]ΔΙΏΥ δβϑυγιηρ [μδῖὰ ὑμαῦὺ ἢ6 που] βοοη ἰθανα ὑπο δπᾷ ρῸ ἴο 
186 Εδίμοσ. Δραςο 1 ἰεαῦε ιοἱξδ, ψοι ; πιν ρεαοε 1 σίυο μηέο ψοιι :---α ποῖ 
αϑ ἐδλε τοογϊα σίυοίῆ, σίυο 1 ππΐο γοιι. τα χῖν. 27.) ἴμοθ 1 τηυδί 
ΒΒΟΓΓΥ δ6 ἰδίκοη ἴγοσῃ γοὺ, 1 ΠΟῪ ὈΙα γοὰ 8616, Β'ΠΟΟΥΟΙΥ ὙἸΒηρ' 
γΟ ΘΥΘΓΥ͂ ἈΔΡΡΙΠΘΒΒ; ποῦ 88 (Π6 ψοΙ]ὰ ρἰνοίμ, σῖνθ 1 υπίο γου; ποί 
1 116 Ὁπιηθδηιηρ ΘΟΥΘΙ ΟΠ] ΤΩΔΏΠΘΙ ἴἢ6 σΟΣΪα ταρϑαΐβ (818 βα]υΐα- 
ΟῚ : [ῸΓ ΤΥ ὙΘΏ68 οὗὁἨ ρ6δοθ δηα ΒρρΊπ688 0 γοὰ 8.6 βίποοσθ, δηᾶ 
ΤΥ Ὀ]οβδίηρ δηα Ὀεηδαϊ!οίζοη νν1}} ἀθεῦῖνα ΡΟ γοὺ ΘΥΘΓΥ 5 δίῃ 14] 
ρἰπαιν. ΤῊ βδι6ἀ8 Πσῃὺ δηα ᾿βίγθ Ἰρο᾿ Ομ οὗ ἴΠ6 βησδὺ δῃα τηοβὶ 
θοδυ Ὁ] ρῥΐθοθθ οὗἁὨ ᾿ασοΥ μοῦ {μ6 ρσομῖαθ δηά Ἰυπαρτησηί οὗ 8 
ὙΓΙΘΙ ΟΥΟΥ ογοαίθα, [1}ἢ {6 οἰθνθηί οἰαρίον οὗ πὸ Εὐριϑι]6 ἰο 186 
Ἡροῦτονβ, {6 δυΐμοῦ ἱπίοστηβ υ8 Ὑγ1{Π τ παῦ υτω, δ οἱ ραίπρ ΠΟΡ6Β 
οὗ 6 Μοββδμβ ἕαΐυγο Κιηράοϊῃ {μο86 στοαΐ δῃὰ ροοά τωθῃ, 780 
ΘΠΟΓΠΘα {Π6 Δ Π4]8 ΟὗἨ ἰὈΥΤΩΟΣΥ ἃρ68, ὝΟΣΘ δηϊηδίοα,. ΤἼΘδ6 8]], βαγδ 
δε, ἀἸοἀ ἴῃ (ἈΠ; ΠΟΥ οἰοβθα Ποὶν ουθϑ ὍΡΟΩ (πα που], Ὀυΐ {πον 
οἰοβοα {ποτὰ πῃ 186 ἐγαμβρογίηρ ἀΒΒΌγαμοα ἰμαὺ (ἀοά νου] δοοοιρ]!βῇ 
Ὦ18. ῬΓΟΙΏΪΒΟθ. ΤΆΘΥ 8 {Π6 βγτησδύ Ῥδσϑιιδβῖοι {παὺ ἴῃ6 Μοββίδῃ 
σου] Ὁ]688 ὑμ6 ψγουὰ, Βγ 1 Π6Ὺ δηϊοαφίθα {ἢ680 ΠΔΡΡΥ͂ {1Ππ168, 
δηἃ μῥ]ἰδοθα {μπϑιηβοῖνοβ, ἴῃ 1668, ἴῃ (86 τιϊαβί οἵ 411 {π61. ἰδποιοα 
Ὀ]οββθάμθβδβ, ΠΟΥ͂ μα]]6α [818 τλοβὲ δυβριοιουβ ρογιοα ; βαϊυ θα 10, 88 
0.6 ΒΑ] 68 ἃ ἔγϊθηα τυοβο ρθῦβοὴ γ6 ΤΓΘΟΟΡΏΪΒΘ δὖ ἃ ἀϊδίαποο. ἸΏΒ 
8411 αἰοα 1 δι, ἀϊθα ᾿πὰ ἐπ6 ἢττα ρογβυδβιομ ἱμαὺ (ἀοα ψου]ά δοσοι- 
Ρ 18. 1π686 τηορη!δβοσηΐ ρῥγομλθοδ, ὑπουρ ἢ {Π6Υ {ποιηβοῖναβ μδα ποῖ 6η- 
ἡογεά {μ6πὶ, θαῦ ΟὨΪΥ μα βθθὴ ἰμ6πὶ δ οἵϊ : (ἀοα δα οΟὨἷΥ Ὀ]Θββοα 
{μ6 πὶ τὴ ἃ χοτηοίθ ργοβρθοῖ οἵ ἔμθῃ. ΤΉΘΥ ψαγθ, {πο γοίοσα, ῥρδυ- 
βυΔα θα οὗὨἨ {Π6πὰ, {Π6Υ μδαὰ (86 βίσοπσαβὺ οοηνιοϊζοῃ οὗ [Π61Γ σϑδ] 
--ἰθον δια γδοθά {μ6ῃ]---- 10} ἰγαηβρογί βαϊυίθα ' ἰἤθῖὰ δἱ ἃ αἀϊδίδῃςο, 
οομἤδβδιηρ ἰδαὺ πον ποτ θα ΒΓΔ ρΡῸΥΒ Δα ὈἸΠρΡΥΠῚ8 ὉΡΟῺ Θαγί, 
Ὀυΐ 6,6 41] ἰγυθ]ηρ ΤΟ ΤΑΓΒ 4 ΟΙΤῪ ΜΏΙΟΙ ὨδΔα ἰουπαδί!οηβ, τ Βοβα 
θΌ] ΟΥ δηά ΤρΆ ΚΟΥ 18 ξάρς 

Ἀρβρθοῖ τγῶϑ Βῇον ἴ0 ῬΘΥΒΟΩΒ ΟἹ τηϑοῦϊπρ ὈΥ {86 βα]αϊδοη οὗ 
Ῥεαοε ὅδε εοὐξῆ ψοι ] πὰ Ἰαγὶηρ [86 τιροῦ Βαμα ἀροη (86 Ὀοβοιι: Ὀυΐ 1 
{π6 ΡΘΥΒοὴ δἀάγοβεθα τδβ οὗ {86 Βιρδιοδβί σϑηῖς, [Π6Ὺ Ὀονοά ἰο {π6 
οαγί ἢ, Τῆυβ ὡαοσοῦ δοιυοά ἰο ἐδ σγοιιπαά δεύυθη ἐΐπιες μριεϊ 6 σαηια πεαν 
ἐο ἀξ ὁγοίλον ἔδαι. (ἰδῃ. χχχὶμ. 8.) ΘΌΘΙ γγ88 (86 ρἱοίυ οὗ δποϊθης 
ἘΠπ|68, ὑπαῦ τηδϑίουϑ βα] υἱϑα {Π6ν ἸΔΟΟΌΓΤΟΙΒ 1} “4 7}ὸ 7,οτὰ δὲ ιοἰἑὴ 
ψοιι Ὁ τῇὸ ΒΙΟὮ ΠΟΥ Δηβυγογοῦ, “ 7}λο Ζιογα δῖ685 ἐΐεο } 8 ϑοιμροῦμμθβ 
186 θη οὗἨ [6 ρδγβοη β ραττηθηΐῦ Μγ)ὲῈϑ Κὶβϑθᾶ, διὰ δυθῃ {πὸ ἀυδὺ οἢ 
Ὑ1Οἢ Πα δά ἰο ἐγοδα, (Ζεοὶ. νἹἱ}}. 28. ; Τα τὴ. 44. Αοἱϑ χ, 26.; 
Ῥβδὶ. ἰχχὶ!. 9.) Ν δαγ στο δίζοῃβ δηα ἱπὐἰτηδίθ δοαυδιηΐδησοδ Κἰββοα Θϑ οὶ 
οἰμβοσ Β βδῃμάβ, μοδᾶ, ἤθοῖ, βϑαχὰ (ὙὙἘ1Ο ἢ ΟἹ. Βι1λ0}} ΟΟΟΔΒΊΟῺΒ ΟὨ]Υ οου]ά 

1 ᾿Ασπασάμενοι (68. χὶ, 183.) Τμὸ πογὰ δἰνγαγα ὑϑοὰ ἴῃ 88] δι 0η8. 8560 ΒοΙΏΔΩΣ 
χυὶΐ, ῬΑ β8:γ). 

3 Ἠαγποοῦ δ [πιγοδυοίίοῃ, νοὶ, 1ϊ. ΡΡ. 979---288. 
5. Νοῖ ὕπ||Κὸ ἴῃ6 ΔΌΟΥΘ, ΔΣῸ [80 88] ΔΕ ΟΠ8Β ἴῃ 80 δἱ [Π]8 {π|6 δἴμοηρ ἴΠ6 ΤΌΓΚΒ. “54Υ 

ἴ0 ἃ ΤῸΓΚ, δοοογάϊηρ ἴ0 ουδίοπι, " ΜΑΥ ὙΟΌΣ ΤΟΥ ηρ' Ὁ6 ΡΓΟΡΙὕουδ 1 ΒΘ ΤΟρ] 68, " Μαγ γοῦ 
6 [π6 ρ]εὰρο οὗἩ ἀοἀ! ’ Αϑὶκς ἃ ΤΌΙΚ, “16 γοὺΣ ΘΔ ροοὰ᾽ ἢ6 ΔΒΓ, " ΟἸΟΥΎ Ὅ6 ἴο 
Θοά!’ ϑαϊυῦθ Εἷπὶ 85 γοι μβϑβ8 Εἰπι τρί αἰγ ἴῃ ἰγανυθ! πα, 9 ἀχοϊαίπιβ, " ΜῪ αοὰ ὕ6 
ΤΩΘΓΟΙ] ἴοὸ γου 1᾽ ΑἹ μαγίϊπρ, δ δ γθϑωθβ γοῦ, "Τὸ αοά 1 οοτμχηρπὰ γου !᾿ δηὰ ἰβ 8η- 
δογεά, ΜᾺ (οἂ ὃθ6 σ| γου.᾽ "ἢ -- ΗΑεΊογ 5 ΒΟΒοΔσΟ 98 ἰῃ Ογοθοο, ᾿. 238. 
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6 ἰοσοποαᾶ πὶπουὺ αβτοηῦ), ον βμβουϊάογβ. (θη. χχχὶθ. 4., χὶν. 14., 
2 ϑδῖη. χχ. 9.; [Κὸ χνυ. 20.; Αοίβ χσχ, 37.) 80, θὰ 1πᾶϊα, ψ ἤθη 
ΡΘΟΡΪΘ ταϑεΐ αἴϑοσ Ἰοπρ' ἀθβθῃοθ, {ΠΥ 1811 οὐ. ϑϑοῖῦ οἰ μου ̓ Β θῃου οσ οὐ 
ποοῖς, δη4 (188 ΟΥ Β1Π16}} (Π6 ραγί.' ΤῊΘ πιοΐοτπ Αγαῦβ βαϊαΐθ (ποτ 
οἰ ϑΐβ ὈῪ Κἰββίηρ δἰ} Ομ 6 Κ αἰ ἑουπαίθὶγΣ ὙΒοπονοσ {16 Θοϊμπιοῃ 
ῬΘΟΡΪΘ δρργοδοῃϑα {π6ῖν ῥγΐῃοθ, ΟΥ ΒΥ Ρθυβοὴ οὗ βιρουΐοῦ γϑηΐς, 10 τν 88 
ΟυΒίΟΙΩΔΓΥ [ῸΓ ὑπο ἴο ῥργχοβίγαί {μηδ ῖνοθ δοΐοσγθ εἶπ, “1 ραγ- 
οὐἶαν, (818 Βογηδρα γ7Χ88 Ὀπίνοσβα ἢν μαῖα ἕο {Π6 Ἰηοηδτοὴβ οὗ Ῥογδία ὃ 
1ο86 Ὑ8ο τγϑσθ δαταηϊ θα ἰπΐο {ποὶγ ργθβθῆοα ;---ῷ Βοιηασα, ἴῃ Ἡὶὸ 
βολθ οὗ [ῃ6 Οτϑοὶς δοπητηδηἄθυβ, ροβϑοβθοά οὗ 4 ἰγγ ΠΙθογαὶ δᾶ 
ΤΩΔΏΪΥ Βρ τὶ, ΡΟ ρύουΥ τοίαβοα ὃ ἰο στ ΕΥ̓ ΤΠ οτὰ, ΄ ̓ταϊδίοι οὗ 
ἐπ|686 ῥγουα βονυθγοῖρ 8, Αἰ τμησὸν 1Π6 ἀτοαὺ οχαδοίθα ἃ βἰ τ]. ῥτοβ- 
ἰγαϊΐοη, ΤῊ] τηοάο οὗὨ δἀάγϑβϑδϑ ορίαϊηθα α]80 δροῃρ ἴΠ6 68.  ΠΘη 
Βοβουζοα νι δἀηχ ἴϑηοα ἴο {ποῖ βονοσγοίρῃ, οὐ Ἰηἰχοἀυορά ἰο 1108- 
ὑοῦ ρουβοηαρθθ, {Π6Υ [611] ἄονῃ δἱ {μοὶν ἕδι, δα οοπίϊπιοά ἴῃ {ἢ 18 
ΒΟΙΎ116 ροθίυγα {1} {ΠΟΥ ὙΓ6ΓΘ ταϊβοᾶ, ὙΠΘΓΘ )ῸΟῈ ΣΩΒΩΥ ᾿ἰπβίδηοϑβ οὗ 
1018 ουδίοι ἰῃ ἐδ6 Νον Τοβίμηθηί. Τὴ ᾿ν186 πῆθ ἢ ὙΠῸ σδπι6 ἔγΟΠὶ 
186 Εἰαδί, ἤθη {Π6Ὺ βανν [16 ο}}}}4 “6ϑὺ8 τῦῖ ἷβ τιοίμον Μαγυ, γε] 
ἄοιοη ἀπά τιοογελίρροαά ἀΐπι. ΑὐὙοδῦ πυταθογβ οἵ ἴμοβα ψῆο ἀρργοβδοπρὰ 
ΟὟ ϑανίουγ 721} ἀοιση αἱ ἀΐε ξεεί, ὙΝ ε τοδὰ οὐ βουϑγαὶ οἵ {ππ δοϊησαοπ 
ΡΘΟΡΪῈ ψῶο ργοσέγαίοα {Πιϑιλβοϊνεθ Ῥοίογθ Εἶχα δηᾶ νοσβμιρροά Ἀΐτα. 
Οὐὐγῃ6] 108, αὖ δῖ8 ἢγβί ἱπίουυιθν πὶ Ῥεΐασ, θη 6 τηϑὺ δἷπ {εἰ 
ἄοιοη Ὀδίογο εἶτ ἀπ τοσβι! ρροα Πἷπι, δηα σοσλδιηϑα ἴῃ {818 δ θη}18- 
βῖνϑ δἰ ίαας {1} Ῥοίοσ ἰοοκΚ ἔπι ὑρΡ; βαυῖηρ, δίαπά τ : 1 αἷεο ἀηὶ α 
πιαη. [τ {μ6 ΟἹα Τοβίδιηθηϊ ψγὸ σοϑά ἐμαὺ ΕἸβίμοσ γε] ἀοιρη, αἱ [6 
ἔδοῦ οὗ Αμαβύθυαβ. Τμ689 ργοβίγα 018 ϑιποηρ [μ6 Θαβίθυῃ ῬΘΟΡ]6 Ἀρρθδγ 
ἴο ὰ8 ἴο {86 ᾿ἰα8ὺ ἀθρτθθ ὉΠΙΏΔΗΪΥ απ βἰαυ δ ; Ὀυὺ 10 Βϑϑιῃβ {πα {Π8 
ἸΠΠΔΡΙΔηΐ8 οὗἨ [86 οΥἹ θη] σοι ηἰγῖ68 αν Δ΄ γα Υ8 υδ0α τηογα 1}Π1|ΌΘΓα] 
8η4 ΒΠ Πατὴρ ἔογτηβ οὗ δά άγοδβ δῃα Βοιηδρα μδῃ δυοῦ Οδίδιποα ἴῃ 
ΕΌΤΟΡΟ. 

“1 γγᾶβ 8180 Ουβίου ΔΎ ἴἢ ἴἤοδ6 {Ππη|68, ἩΠΘΏΘΥΘΙ ἃ ΡΟΡΌΪΑΥ ἢᾶ- 
Τϑησιιθ τγδθ δρουὶ ἰο μ6 Δα] νογϑᾶ, δῃὰ (86 ρϑορὶβ βίοοα δοηνθπθα, ἰῸν 
{πὸ ογαΐοσ, Ὀδίογθ 6 δηΐοσγθᾶ ου δ]8 ἀἰβοοῦχβθ, ἔο δέγείοἶ, γογίλ ἢΐδ ἠαπὰ 
ἐοισαγἀ89 {Ὧ6 του] θ 88 ἃ [θη οὗ τοβροοῦ ἴο 818 δυάϊθποο, δηα ἴοὸ 
Θηραρθ {Π6}Ὶ δα! αἰθηοη. ΕὙδαυθηῦ ἰπβίδῃοοβ οὗ {Π1|8 ροἱτίς 
δάάγοββ οὗ δὴ ογδίοσ (0 {8:6 δϑβϑι} ]θα τα] 6 οὐρὰ ἴῃ (Π6 ΟἸαΒΒ108. 
Ιηὴ 16 ΤΏΒΏΠΟΣΥ ψ͵ὶ τοδά ὑπαὶ δὲ. Ρδὺὶ, θοίοσθ ἢ6 σομιιμθηοθθα ἢὶθ 
Ὁδ]10 ΔΡΟΪορῪ ἰο ἐδα του ϊυάοθ, θαθροῖίκο {ποῖ τοδροοῦ δῃα οδ ΠΟ 
Υ δεολοπίπρ εοἵέλ, ἀΐδ λαπά ἴο ἴθ. δαὶ βαϊά, “ 1 δῃ ἃ πιδὴ Ὑ0 δῖω 

8 96» οὗ ΤἸαχθιβ, ἃ οἵγ οὗ ΟἸ]οδ, 8 οἰ ζθῃ οὗἨ πὸ τηθϑῃ Οἱὐυ ; δῃὰ 1 

Δ Ῥοδοτίδ᾽ε Οὐοηΐδὶ ΠΙυδιγδιοῃδ, Ρ. 5]. 
3 ἸγΌγδ διὰ Μδηροδ᾽ Τταγυεΐβ, Ρ. 262. , 
8. ὝΙΘΟΥΙ Ὧ6 εἰν δι τηθ085 δἷϊ ΟρΡτγοδσίο, δὶ σῃππι ὁχ δᾶ βἰπι Ὀγοίοοίπβ, 489 οοίοσυῖβ ρεπ- 

08 ἱπηρογασα οομϑιιουοσῖς, ροϊ8 ὈΔΓθΑσόστιπι ἀθδπι 1118 τηογῸ ἔππραγῦ Ο. Νόροβ. Οὐηοη. 
Ρ. 158. ΤΒΟ Αἰδεπίαπ ραυίδηοα 8 Ῥϑύβοῦ ὙΠ] ἀθδὶμ ΓῸΣ δαθταϊ προ ἴο 1μῖ8 βἰανϊβῃ. 
Ῥγοδίγαιίοῃ. Αἰδβοηΐθηβοϑ ϑδαΐδηι ΤἸΠΙΔρΡΌΤΑπιὶ ἰοῦ οἰοία τη βδϊ αἰ αιῖοπβ ΑΓ πὶ τ ρθ πὶ 
ΤΩΟΓΘ φοηκίϑ 1118 φἀπυ]δίππι, σαρίι8}1} ΒΡ! εο αθδοθγαηῦ ; απὶπα οἷνῖβ ὨαμΣ] Ὁ π8 ὈΪΘῺ ΑἸ Ε1ε 
οι ατρΐϑ 880 ἀθοι 8 Ῥογβῖοδϑθ ἀοταϊ δέ οηἱ βυπηπΐδδιιπι ζΤΥ ΟΣ (Θγοηΐ68. Ὑ ΔΙογῖυ8 Μαχὶ- 
τοῦ, 110. νἱ, οδρ. 8. Ρ. 6561. ἸΤοτστοηϊὶ!, 1,66, 1726. 

4 αὶ δὶ ἰπ οαβῖγα Βοπιαπα δὲ Ῥγείοτί πὶ ρμογνοποζαπί, τότ δ α]δηςαπι, δοοθρίο 
στοᾶο, τα οχ οἂ τορίοπο οχ αιὰἃ οτἰυπάϊ ογδηΐ, Ῥγοσυθποσγιηῦ. ΟΟπνυθπίθῃβ ογϑίΐο ἰππὶ 
Βασι, δἀυϊδιίοηὶ. [1ἰνίαδ, Ὁ. χχχ. οδρ. 16. ἰοτλ. 11. Ρ. 180. οἀϊι. Βυδαϊτηδῃ. 

ἨΗ2 
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Ὀ6ΘΘ ἢ {Π66 ΒΓ τὴς ἴο βροαῖς υπίο ἐπα ρϑθορῖὶβ. Απᾶ σγμοη Βα μαὰ 
σῖνθῃ πῖχα ᾿ίσθησοθ, δὰ] βίοοά οἢ {6 δίδιγβ δα δεολοηθα εοἱέδ, ἀΐξ λαπὰ 
ὑπίο [86 Ρ6ορ]6. Τθυβ, αἷδο, ἴῃ {86 δοοουπίὶ οὗ {μ6 ἰυμπι]ῦ τ λοὴ 
Βαρραομοϑά δ ΕΡβοβαβ, ψβθη {π6 τ 0]6 οΟἰἵΥ νγαϑ 8116 ἃ ὙΠ} οοηβιδβίοη, 
ΒΟΙΏ6 ΟἰΔΓΠΟΥΤΊΠρ ΟΠ 6 (ηρ, ΒΟΙῚΘ δΔῃ ΠΟΥ, δηά [86 00 πο Ποιηθ- 
ἐγ δα τὐρος ὝΘΙΟ ἰπδυραίθα (ὁ (Π6 ᾿ἰαβύ Ὄχοθβϑδϑθϑθ οὗ νἱοΐθῃςβ δηά 
ἴΌγΥ, που, 88 18 ὑϑυδὶ ἴῃ 008, (86 ΤΩΔ] ΟΥΠΥ οὗἉἨ Ποιὰ, 88 [86 δβαογϑά 
Πιϊδίοσγίδῃ (6118 ὰ8, ΚΟ ποὺ ψῆδῦ 10 νψ8 ἰμαῦ μδα Ὀγουρμῦ {μθ πὰ 
τοροίπου ; ἴῃ {Π6 τηϊάβὶ οὗἉἨ 1118 δοηξιβοα βοθῆθ γγχῪΥ τοδά {μπαῦ ἐμ  οὺν8 
Ρυδῃθὰ ἔογναγά δα ρμἰδοθά ὁπ ΑἸ]θχδηᾶθν οἢ 8 διωϊμθηοθ. Ηδ Ὀεΐηρ 
Θχϑ] θα δῦονϑ {π6 ογσοτά, ᾿πἰθηα θά 1ῃ 8 ἔοστωδὶ βαγδηραθ ο Ἔχου]ραῖθ 
186 68 ἤΌτα ΔΠΥ Θοπ στ ἴῃ {Π6 ργοδϑηῦ ἀἰδίαγραποθ. Ασοοογαϊπρὶν 
ἢ δεοκοπεά ἐο ἑΐδηι ιοϊξῇ, ἀϊδ Πιαπά ---- τλλΚΊηρ; 86 οὗἉ (818 τοβρϑοίι) ου8- 
ΤΟΙΏΔΙΥ 84 Ὑ688 ἴο ᾿πϑυγο {Π6]} ἔανουτα Ὁ ] 6 τοραγά, Ὀοίοσα ἢ ἀ 6] νοσγοά 
μῖ8 ἀφβίσποα δροΐοργυ. Βαῦ {818 βρβϑοϊουβ δῃα ρορυϊᾶὰγ ατγίϊῆσε, 10 
ΒΘΘΙη8, ἀἸα πού Ανδὶὶ {πὸ ογαΐου ; [ὉΓ [86 τηοταθηΐ {ἐπ6 ΤῸ υηάογβίοοά 
6 ψγ8 ἃ 9607, {Π6γ ῥἱογοθα {π6 δἱἷῦ τι 1Π6}Ὶ ΘΟὨ Βα οΥγεβ, τορϑαὺ- 
ἵησ, ἴοσ ὕνγο βοὺχσβ ἱορσοίμον, ατεαΐ ἐς Ὠίαπα 9 ἐλε Ἐρλοβίαπε ] 

““ἘτοΙὰ {{Π|6 ΤΩ ΘΓΔΟΣΊΑΙ 1 Π88 δ͵8δὸ θθϑη [6 υπίγογθαὶ ουδβύομῃ ἴῃ 
186 Εαβί ἴο βοῃά ργϑδϑηΐθ οὔθ ἴο δῃοῖμου. ΝῸ οὔβ νγαϊΐβ ΡΟῚ δῃ 
Θαβίθγῃ ὈΥΪΠΟΘ, ΟΥ̓ΔΩΥ͂ ΡΟΙΒΟΩ οὗ αἰδιϊποίίοη, τι βουῦ ἃ ργθβοηί. ΤῊ]Β 
ἷβ ἃ [0Κ6ῃ οὗἁ γεϑρθοῦ ψ ]Οἢ 18 ἤΘΥΟΥ ἀϊἸβροηβοα ἢ. Ηρ τθδῃ δπὰ 
ἸΠΟΟΏΒΙ ΘΓ ΌΪ]6 βόθυνον (86 ρπ, (Π6 ᾿πίθπ θη οὗ 186 Εἴ 18. δοςορίαα, 
ῬΙαΐΑγΟἢ ἸΏ ΌΥΤΩΒ υ8 ὑπᾶῦ ἃ ρϑαβαῃηῦ Ὠϑρρθηϊηρ ἰο [411 'π {86 ὙΑΥ οὗὨ 
Αὐΐίδχουχθβθ, (86 Ῥϑυβίδῃ τη οπϑγοῖ, ἴῃ ΟὯ6 οὗ 818 ΘΧΟΌΓΒΙΟηΒ, Βανϊηρ' 
ποίβιηρ ἰο Ῥγοβοηΐ ἴο ἢ18 βουϑοῖρτι, ΒΟοοσάϊηρ ἴο {86 οΥἹδηΐα] ουιβίομ, 
186 ΘΟ. ΓΥτΏδΏ 1Π)Π] 6 ΔΊ ΟΙΥ Τὴ ἴο 8ῃ δα)δοθηΐ βίγοδιῃ, 4116 θοίἢ 
Ὧ18 Βαπάβ, δῃὰ οῇδυθα 10 ἰο ἢ18 ὑγῖποθ. ΤῊΘ ΠΟ ΆΓΟ, ΒΑΥ5 ἴῃ6 ρΡἢ}10- 
ΒΟΡΠΟΥ, ΒΑ} 6α, ΔΠη6 ΟΥΔΟΙΟΌΒΙΥ ΓΘΟΘΙγΘα 1ὑ, ΠΙΡὮΏΪΥ Ρ]οαβοα σψῖτ {Π6 
δοοά ἀ!δροδιίϊοῃβ {π18 δούϊοῃ τηδηϊ βία, 411] (86 ὈΟΟΚΒ οὗ τηοάρτγη 
ΤΓΑΥΘΙ]ΙΟΥΒ ᾿ηΐο {πὸ Εἰδβϑί, ϑβαηπᾶυβ, Ἰμονθηοί, Μδυμπάγο, ὅμαν, 
Ῥοοοοκθ, Νοσγάβη, Ηδββοϊαυϊδι," Γλρηΐ, ΟἸατο, Μοσγῖορ, Οὐβοϊου, 
Βυοκιηρῆδπι, δῃᾶ οἴβοσβ, “ δρουηάᾶ στ} Παμθ611688 Θχϑτηρ]68 οὐ {}}18 
ὈΠΊΎΘΥΒΑΙΠΥ ργθνα]θηῦ ουδβίοτα οὗ ναι πρ ΠΡΟ ρτοδῖ θη ὙΠῈ ρῥτο- 
ΒΘΠΪΒ ---- ὈΠΘΔΟΟΟΙΡΔηΙΘ ἃ ὙΠῸΕῈῺ πιο, βου ἃ ἃ βίγϑηροσ Ῥχϑβυμηθ ἴο 
δπΐον ἐμ ῖγ μουδοθ, 1 σου] Ὀ6 ἀθοιηθα [Π6 Ἰαβὺ ουΐγαρα πὰ υἱοϊαίοη 
οὗ Ρο] ἴθ 688 πα γϑαρθοῦ. Τὺ νγ88, ὑπο γοίοσο, ἈρΤΘΘΔΟΪΥ ἰοὸ (118 οτἱθηίαὶ 
Ῥγϑοίζοθ, τ ΒΟ οὈΐδϊηβ ἴπ 411 {Ππ686 σουῃύγιθβ ἰὸ {118 ἀΑγ ὅ, {παὺ (86 
86 26}, ὙΠ6η (ΔΘΥ͂ οηΐογοα 1Π6 πουβα {0 ψ οι (Π6 βαρ δα ἀ1- 
τοοίρα {μ6πὶ, 8δηα βΒδ Ὁ ἴΠπ6 ΟἈ1]4 ἀπ [8 τποίθοσ, δου ἐμ 6 Ὺ μιδᾶ Ῥγο- 
βίγα θα βοιπβοῖνθα Ὀθΐοσγθ ἢἷπι, απ ραϊά Βϊπὰ (86 ργοίουπάοϑι Βοιηᾶρθ, 
88 ἴῃ6 ουὐδηρο δῦ ᾿πίοστηβ τ18, Ορθηθα ἐμοῖσ ἐγθαβυσθθ, δημα ἰδβι 
(πεῖν βθῃβα οὗ {86 αἱρηλγ οὗὨ Β18Β βϑύβοῃ, ὈΥ͂ Γθϑρθου Ἅ]]Υ τααϊκίηρ Ηἶτα 
ΤΟ Ῥγθδθῃίβ, Θομβιβηρ οὗ ροϊά, ἔτλη ΚΊποθηβθ, πα ΤΥΣΤᾺ ἢ ὃ 

11. ὙΥΒΘ ΔΩΥ ρέγβοη υἹδιύθα δποίμου, μ6 βίοοά δὲ {π6 ψαΐβ (85 18 

: ῬΙανΑσο 5 Μογα]β, νοἱ]. ἱ. Ρ. 299. οαϊξ, ατ. διθρῃδηί. 
3 ΤὮο ΘΟΙΏΓΩΟΙ Ργθθθηΐ ΠΟ Ιηθὰθ ἴο (ὴ0 ὑτοδῖ ἴῃ (686 ΘΟΙΠ ΣΙΘΒ ἷβ ἃ λογϑε; Δ αδὲ 

Ταὶρμς (ΟΥΤΩΘΙΙΥ͂ ΔΏΒΥΓΟΣ [86 8810 ΡΌΓΡΟΒΘΘ, ἃπὰ ἰο [8 ΜΟΒ68 ὈῬΧΟΡΘΌΪΥ δ᾽ υἀθ6 ἰη ΝΌΣΩΝ 
ΧΥΪ. 15. 88 νν6}} ἃ8 β'ὅδιηυθ) (1 ὅδπι, χὶΐ. 8.), ρῬαγ συ αν] 88 48865 ΤΟΤΕ ἴΠ6η ἀθοτηθὰ 20 ἀΪδ 
ΒοΠΟῦΓγΑθΪΘ Ὀοδβὲ ἴογ ἴδ δδ 1.6. 860 Βυγάοχ᾽Β Οτίϑῃϊδὶ Γἀϊογδίυγο, νοὶ], ἱ. Ρ. 348. 

5 Ἠλγινοοὰ᾽  [πἰτοἀαοίίοῃ, νοἹ]. ἰΐ. ΡΡ. 2384---289. 
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Β0}}} υβυδ] ἴῃ 1πα18.1}), δθα Κηοοϊκοα, οσ ο8116ἃ δἱουᾶ, ἀπ0}} [86 Ῥϑύβοῃ 
οὨ ΨΒοΙα ἢ 68116α δΔαπκιτεα Πϊπι. (2 ΚΊηρΒ νυ. 9---Ἰ2. ; Ῥτον. νυν]. 84. ; 
Αοίβ χ. 17., χὶ, 18. 16.) 1 186 νιβιίου 88 ἃ Ῥϑύβοη οὗ Ἔχ ὑγδΟΓ ἸὩΔΤΥ 
αἰρσηιγ, 1Ὁ τγ88 ΟΒύΟΠΙΔΓΎ ὕο ΒΕΠα ῬΘΙΒΟῺΒ Οὗ γϑηῖκ, στ ῆο γγ γα [0] ον οα 
ὉΥ οἴδοῖβ οὗ 80}}} στθαΐίθῦ σϑῆξκ, (ὁ τηϑοῦ ἢ1π|, δηα ἀὸ ΐπὶ ΠΟΠΟΌΨΓ, 
Τηυβ Μαϊακ δοπὲ ργίποος ὭΊΟΥῈ απαᾶ πιοτὸ ποπομγαδῖο ἴο ταϑθοὶ Βαϊδϑτη 
Νυμῦ. χχιὶ. 1δ.), δα {Π6 βάπια ουβίοῃ οὐίδιῃβ ἴο {Π18 ἀΑΥ πὶ Ῥοσβὶδ. 3 
δι ὕοΥΒ ἭὙΟΣΘ δἰ ΔΥ8Β ΓθοοΙν θα δηα αἸβη)1886α ΜῈ στοαῦ τοβροοῖ. Οα 

ΤΠΘΙῚΡ ΔΥΥΪνΑΙ Ὑγαίου γὰ9 Ὀγουρῃῦ ἰο να {πρὶν θοῦ; τγδίοσ ὑγ88 8180 
ρΡουγοά ρου {ποῦ μαπᾶβ (2 Κίηρθβ 11}. 11.5; αδη. χυ, 4., χῖχ. 2.), 
δΔηα ἴῃ συσθίβ 6 γα δηοϊ θα τὶς οἱ]. ΟἿ 41] Ἰουα] οσοαβι 8 [ἢ 
Ῥθορ]6 οὗὨ {ποθ Εὐαβὺ δῃοϊηῦ ὑπ6 ᾿θδά πιὰ ο1]..3 [ραν 4]10468 ἴο [818 
1η 88]. χχ!, ὅ6, ΤῊ βδῃγ6 ρσγδοίϊοα οδίδϊ πο ἴῃ ΟἿΓ ϑανιουγ Β {ἰπη6. 
Τῆυθ ατῳ, [86 βἰβίεγ οὗ 1,ἈΖαγαβ, ἑοοΐλ α ροιιπά 9 οἴπέπιοπέ 9 50 186- 
παγάδ, Ὁεγῳ σοβίϊψ, ἀπά ΑΝΟΙΝΤΕΡ ΤῊΒ ΡΈΕΥ ὁ ὕεθιιδ. (ΘοΒπη χὶ!. 83.) 
γε αἷβδο πᾶ Μαγυ Μαράδιθπθ Δρργοδοβίηρ πἴτα δ δὴ δηϊοσίιητηθηΐ, 
ΔΠΩ͂, 48 ἃ τη οἵ ἐπ ᾿ιρῆδει τοβρϑοῦ δπα ΠΟΒΟῸΣ 88 οου]α σοηΐεγ, 
Ὀγθδκιηρ 8η δἰδθαβίενῃΡς. νϑβθ {}} οὗ [Π6 γἱοῆδϑί ρογαμηθ ἀπ ρουτίηρ 10 
οἢ 8 ἢθ8δα4.6 Οὐ 1,ογα δ νἹπάϊ!οαίοι ἴο Βοη, οὗ 16 ιεἰάνι μὲ οὗ 
1818 ΤΟΙΔη, Ὀγαβθηΐθ ὉΒ ὙΠ} ἃ Ἰινοῖν 168 οὗ {86 οὐν} 168 ἴῃ {Πο86 
ἘΠΠ.68 ΟΥΔΙΏΑΥΗΥ Ρδα ἴο ριυιοδίβ οι {Π6 17 ὐτῖναὶ, Ὀὰΐ τ ΙΟὗ τ Ατῖκβ οὗ 
{ν᾿ ΘΠ ἀΒ}1Ρ δηἀ τοβρθοὶ πα (1Ὁ Βθθιὰ8) θθθῃ πϑρ]θοίθα Ὀγ {μ18 ῬΒΑΣΊΒΘο, 
αὖ ΠΟ86 οι 6818 ΟἸσιβὶ (ἢ γγ8. 2176 ἐμγηθά ἰο ἐΐδ τοοπιαπ, απᾶ 
εαἰά μπίο ϑίπιοπ, ϑ.εδὲ ἐΐλοις ἐλὶ8 τοοπιαπ3ῷ 1. οηίογεα ἱπίο ἐλίπο ἤοιιδο, 
απά ἰΐοιι σαυεδέ πιὸ ΝῸ ὙΑΤΕΒ ἘΟᾺ ΜΥ ἘΒΕΥ, διέ 8ὴλ6 λαίξ ὙΑΒΗΕΡ 
ΜῪ ἘΈΕΤ τοίζδ Π6Υ ἔδαγδ, ἀπά τοϊρεα ἐΐοόηπι ιοτίλ ἰΐ6 λαῖΐγς ὁ ἀεν Πιοαά, 
Τλοι σφαυεδί πιὸ πὸ Ἀ1ΙΒΒ: ὧᾧπέ ἐξιῖ8 τσοπιαπ, ϑίμοθ 7 σαπιθ ἵπ, λαίῇ ποΐ 
σοαϑβεα ἰο ΚΊΒ8Β ΜῪ ἘΒΕΤ. δ ἶϊπο ἨΕΒΑῸ τεοἱξΐ ΟΙἿΙ, ἐΐοι αϊάδέ ποί αποϊπέ ; 
θαΐ {Π18 τοροπιαπ λαξῇ ΑΝΟΙΝΤΕΡ ΜΥ ἘΒΕΤ τοἱέῆ, οἰπέπιεηέ. (ἸΤιΆΪΚα νἹ]. 
44- 46.) Τὸ {δῖ8 ῥγδοίίοβθ οὗ δῃοϊῃητηρ, βοϊοσηοι αἰϊυάθα (Ρτον. 
ΧΧΥ, 9.); δηα διηλοηρ (86 ΒαΡυ]οπίδηβ Ὁ νγ88 808] (0 Ῥγϑβϑηΐ δισδοΐ 
οὐοιγδ. (Ὁ ἅπ. ἢ. 46.) [0 18 811} [86 ουβίοτα 1 Εσγρὺ, διωοὴρ ἰδπ6 
ΑΥ̓ΔῸΒ δηα οὐδπασ πδίϊοῃβ, ὑπ ἴο ἰγθαὺ {861} σιιοδίβ, δῃα, σθθῃ {ΠΟΥ 
ΔΙῸ δρουΐῦ ἰο ἀοραγῦ, ἰο Ὀυγη [πο τιοιοδῦ ΡῈ ε8.7 ὙΠ ΘΕΓΘΠΊΟΠΥ͂ 

1 Βιδεβδηνβ [πάη ΒΘΟΟ]]οοἰίοηΒ, Ρ. 118. 5 ΜογΐοΓ δ ϑ'βοοῃᾷ ΦΟΌΓΣΠΘΥ, Ρ. 129. 
8. ΤΊια Οτίϑηϊδὶ πιοίῃοὰ οὐ τδδμίηρ 8 ὉΠ ΌΓΒΑΙΥ αἰ βΈγθης ἔγοσα ἔπδὺ ῥγδουϊϑοα ἴῃ [89 

Ὕγοει. Νονἤοσα ἰ8 ΔΙΌΣ ῬΟυΓΟα του ΟΟΒΙΥ ἱπίο ἃ Ὀαδίῃ; πὶ 10 βοῖΎδηϊ ῬΟΌΣΒ ὙγΔΟΣ 
ἴγοῖὰ αὶ Ρἰτο ΠΟΥ ἀροῦ [ἢ6 δ ηἀ8 ΟΥ̓ 18 τηλϑίθσ. ὅ.66 ἃ οοῃῇετηδίίοῃ οὗ (Π]8 Το δσκ, δηὰ οὗ 
2 Κίηρϑ ᾿ἰϊ, 11. πῃ ΒΟδοτίδ᾽ 5 Οτϑηΐδὶ 1 πδιγαιίοπ οὗ βου ρίατο, Ὁ. 322. “ἜΠῸ ουδίοιχ οὗ 
Ἡϑΐηρ δηὰβ ῬγουδὶἹβ 8180 ἴο {π1|8 ἄαυ. Τῇ βογυϑηξ ζ0686 τοπηᾷ ἴο 411 16 συ οδῖβ, τ ἢ 
8 ῬΙΤΟΠΟΓ δρὰ ν ἢ ἢ ἃ νθ8866] (0 ταοοῖνο [86 Ὑγδίου 1Δ1Π|Ππρ' Ότα 6 ὮδΔη 48, δη ἃ ΡοΥοστηϑ [ἢ 0 
οἴἶοο εἰτὶδυϊεά το ἘΠΙ5Π6. ὙΤηθ δϑηθ δβουνίοθ 8 σοροδίεἃ ποθ (Π6 τορδδὲ 15 οηἀοᾶ," 
ἨλεΟΥ Β Βοδοαγο 65 ἴῃ Οτοθοςοθ. ΡΡ. 2388, 284. 

4 ἘΟΡοσίδ᾽ Β Οτϑηΐδὶ ΠΙυδβιγδίοη 5, Ὁ. 323. 
5. ΤῊΪϊδ οἰπίπηοηΐ νὴ85 οοτηροθοὰ οἵ [Π9 οἱ] οὗἉ βρ᾽ Καπασὰ ((80 Δαγάμεο Πιάϊσα οὗ 1Δηη 8608) 

δηᾷ οἴδοῦ γαρταηὶ δΒυ βίδησοδ, ὙΤὴ6 Βρ᾽ πο πα ΡΙδηῦ ΚΤΟῪ ΟἾ]Υ ἴῃ [πάϊα; ἴπ6 οἷ] 16 οὔ- 
ταϊηοα ἔσοσα [86 χὶρο δρίϊκεβ, δῃ!ἃ ἴΌΤΤΠΒ ἃ πιοδί νϑ]0.80]0 δηὰ οΟΒΟΥ δτίὶς]θ οὗὁἨ οοσωμηοσοθ. 
115 ΡουτΩΘ ἰς ἱπ [6 ἰσμοδὶ ἄοχτοῦ ἔἕγαρταπὶ. Ηδιομοῖς οἡ [86 ϑρ: Κοηδσγά οὔ ἴμο Αποϊθηίδ, 

4---Ἰ. 
4 Ἰς ἰ6 ἩΟΣΊΌΥ οὗἁ τουιδσῖὶς ἐμαὶ Οὐἱο οὗ Εοδεδ, πο ἷ8 [Π6 Βποδὲ βουβηηθ ἱπηροτίϑα ἔγοτα 

ἴδς Ελλδὲ δὲ {πἰ8 τἴτηθ, 18 οοπίδίηθα ἴῃ ΡΟΙΒ ΟΥ̓ Υ8868, ΜὙἸΓἢ ΟΟΥΟΙΒ 80 ἩΣΤΗΪΥ Ἰυἱοὰ ἴο (Β6 ἴοΡ, 
ἔδιαὶ ἴξ τοαυΐγοβ ἔογοθ δηὰ Ὀγθακίηρ ἴ0 βθρδσδαῖθ ἴπθτ, Ὀοΐοτο ὑπὸ ρογίαμηθ οδπ ὃδ6 ροιττγοὰ 
οὔξ. ορα ποὲ [πΐδ οχρὶδίη ἐδ δοιΐοῃ οὗ ΜΑσῪ Μαράδιεποῦ 

;. 8360 δονοσζαὶ ἱπδίδησοδ οὗ [Πΐ8 οπδίοσω ἰῃ Ηάγπιογ 8 Οὐδογνυδιομδ, νο], 1ΐ, ρῃ. 378---394, 
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οὗἉ τεαϑὴλΐπρ ἐδιο ὕεοέ ἴβ 51}}} ορεογσνθᾶ διγοῃρ ὸ ΟΠ γδώδηβ οὗ ἄββαῆ ἱπς 
Ῥαϊεβίμο, ὑονγαγὰβ 41} ΒσροΥΒ ὙΠῸ ΘΟπια διιοηρδὺ ἰπθπν 88 συαϑῖδ 
ΟΥ νΙβοτβ. Αἢ οΪοναίοα βοαΐ, ἴῃ {86 οοσποσ οἵ ἴΠ6 Τοοπι, τγ88 60ῃ- 
βἰἀογθα 48 {Π6 ροδὺ οἵ βοηουσ. (1886. χχχυ!. 3.)}ῖ7 Απιοηρ [86 Αδβιϑθο 
ΒΟΥΘΓΘΙΡῺΒ 1Ὁ 18 ἃ Θοπληοι οἰβύομι [0 σῖγα ὈΟΓῃ ρΥΓΑΘη 8 84] ΠΙΟΠΟΥ͂ 
ἴο ΔΙΆ ΡΑΒΒΘΟΥΒ, ἀπα ΡΟΣΒΟΙΒ οὗ ἀἸϑιϊπούοη ποτὰ ΠΟῪ δ ἴο ΒΟΠΟυΓ; 
ἤθῆοα {ΠΟΥ Κααρ ἐπ {ποὶσς νγαγάγοθοθ βουϑσαὶ Πυπαγοα σμδηρθοδ οὗ ταϊ- 
Ἰηθηΐ ΓΟΔΟῪ [ῸΓ ργοϑϑηΐβ οὔ (818 Κὶπα, ΤὨ18 ἀϑᾶρὸ οὈίδ! ρα ᾿π Εὐρσυρί, 
γΓΠΘΓΘ «ἤΟΒΘΡἢ ρΆνγΘ οβδηραβ οὗ ταϊπιθαῦ ἐὸ ἷ8 Ὀγθίμγθι, δϑὰ ἴο 5 
Ὀγοΐίμοσ Βϑηϊαμλῃ τἄγαο πππαγοα ρίθοοΒ οὗ δι γοῦ, Ὀ681468 ἅνα σἤβησοθ. 
οὗ ταϊαιθαί, (θη. χὶν. 22.) Ὑπαῦ ϑυσῖ ἡ ΓΘ σίνθῃ ὈΥ͂ ὙΔΑΥ͂ οὗ τονγασαά 
δηἀ Πομουγ, 866 πα. χῖν. 12. 19.; ον. ν, 1]., δηά νυἱὶ. 9. 14,2 

111. ““ Ορπυεγϑβαΐξίοπ, ἴῃ “ΙΟΒ 86 δηοϊθηῦ ΟΥἹθηία]β ἱπάυρσοά ΠΚ6 
οὐποσ πλθῃ, 'π οσάδσ ἴο Ὀδρι]θ {π6 {ἀπ|6, νγὰ8 Π61ἀ ἴθ {πΠ6 ναία οὗ (Π6 
οἷν. Αοοοσάϊηρν, [86 Γ6 γγα8 8Π. Ορϑη Βρ866 ὩΘᾺΓ ἴα ρναία οὗ {Π6 οἰγ, 
88 ἴ8Β {Π6 ο886 δὖ {86 ργοϑαῃῦ Ἃ(ΑΥ ἴῃ Μδιιγιίδηϊα, ὑγμῖο ἢ τγὰϑ δ ρα ἂρ 
ὙΠ} δοαίβ ἴῸγ {16 δοοοιπτηοάδεομ οὗ [πΠ6 ρϑορῖὶο. (βῆ. χῖχ. 1. ; 
Ῥβαᾳ]. ἰχῖχ. 12.ὺ)ὺ Τιοθθ γγ͵πκὴὺ ψΟΓ6 δ Ἰθβασο οσσυριθα ἃ ροβιοῃ οἢ 
1Π686 δοαΐβ, δῃᾷ οἱ  δπιυδοα {Πποιυβοῖγοθ τὶ ἢ πη σβδίηρ ἔμοβα τ 0 
Οδπ6 ἴῃ δηα ἔποβθ Ὑπὸ ᾿γϑηῦ ουὖ, δηα ὙΠ δὴν {Πρ ΟΟΟΌΣΤΘ ΠΟΘ 5 
{παῖ τσ οΥ̓οΥ {ποιλβοῖνϑθ ἰὸ ἘΠ 6} ὨΟΐ106, ΟΥἩ αἰζθπάθα ἴο ἐμὸ }παϊοῖαὶ 
{{14}8, τ ΒΙΟἢ ἡ ΘΓΘ. ΟΟΙΩΙΔΟΗΪΝΥ ἰηνοδιιμείοθα αὖ ρΌ116 ρΐδοθβ οὗ (818 
Κιηά, νἱΖ. {Π6 σαία οὗἉ (μ6 οἱἷἵγ. (τη. χὶχ. 1., χχχίν. 20.; μα). χχνὶ. 
4, ὅ., Ἰχῖχ. 12., οχχνυ!. ὅ.; ΒΓ ἰν. 11.; 188. χῖν. 31.) Τηξογοοῦγβα 
ὈΥ οομνογβαίίοῃ, ὑμουρἢ Ποῦ νΟΥῪ ἔγοαυθηΐ, γὰ8Β ποῦ 80 σᾶγθ ἈΤΩΟ 
186 δποϊθηί Οτθηΐαὶβ, 88 διλοὴσ (Π6ῖς ἀρθβοοπαάβῃίθ οὗ πιοάδγῃ Αβῖα, 
ὁχοδρῦ ρουμᾶρθ ἴῃ Ῥαϊθδίδπο" ΝΟΥ 15 (818 ἰο Ὀ6 ποπάογραά δἷ, ϑῖποβ 
1π6 (ἈΈΠΟΓΒ αἀγβαὶς τ η6, ΜΠ116 1μ6 ἀοβοθμάδηίβ Ἀγ ΟὈ] ροα ἴο αὐϑίδιῃ 
ἴτοτα Ὁ; δῃά γγὸ 8.6 Μ0.}} αββασοα {δ {π6 οἴἶεοῦ οἵἁὨ {8 ΘΠ Ἰαταϊησ 
Ὀονοσᾶρα 88 [0 Θομητηπϊοαΐθ Π0 1116 γινϑοὶυ ἰο ἐπ6 ομδγδοίοιβ οὗ 
[Π6 δῃοιθηΐ Αβιδίϊοβ, αἱ Ἰθαβί ἰο ἐμαὶ οὗ 86 Ηδῦτονβ. (566 188. χχχ, 
29.:; “61. νἱ},. 84., χχχ. 19.; ΑἸ208 Υἱ. 4, ὅ.) ἼΤὴ6 ποϊθπΐ Αβίβϑίοθ, 
δι ΟΡ; ὕγΒοτα 16 ᾿πο] 6 {π6 ΗΘῦγονβ, τόσο ἀο!Πρηἰοα 1 δἰηρίηρ, 
ΜΠ ἀδποίηρ, δηα τ ᾿Ἰπδίσυμπιθηίθ οὗ τηυβῖο. Ῥχοιηθηδάϊηρ, 80 
[ἈΒΒΙΟΠΔΌΪΘ πα 80 ΔρΥ ΘΔ ]6 ἱπ οΟἸ δον Ἰα π68, νγαϑ νγθαυίβοτηθ δηά 

᾿ Βυοκίη μδην ΒΒ ΤΎΔΥΟΙ5 διηοηρ [6 ΑΥΔΌ Τυὶδ68, Ὁ. 234. 
2 Βρ. ον δ᾽ 8 Ιβαίϑῆ, το]. 11. ΡΡ. 342, 248. 
8. ὅλ μη, Ατομθθ0]. ΒΙ0]. ὃ8 176. 177. Ἠδγποοά, γοϊ. ἰϊ. Ρ. 117. 
4 (ἼῸ 18 ΠὩ0 πΏΘΟΙΊΠΙΟΣ [δίηρ,,) Βαγ5 (0 ον. Μυ. “ονοίξ, “ἴο 866 δὴ ἰηδϊνὶ ἀπ], ΟΣ ἃ 

ὥτουρ οἵ Ῥδύβοῃᾷ, θοὐϑῇ ὙΏΘῊ ὙΟΥΎ Ὑ611 ἀγοδβοά, δἰεἰηρ ἢ τηοῖν 06: ἄγατγῃ πηᾶοσ ἔδοτη, 
ἘἜΡΟΙ [89 ὈΔΓΘ οασίῆ, ρϑββίηρ οἷο ΒΟυΣΒ ἴῃ ἰά16 οοηγεσβαίίοῃ, ἘΠ σΟροδη8 ὑοῦ] γοαυΐγθ 
8 οὨδίγ; Ὀυΐ (86 ἡδίνοβ ἤθσὸ ργοίου (Π6 ρστουπὰ : ἴῃ τ)0 οαὶ οὗἉ ΒΠΙΤΩΟΓ δηὰ δαί ἰξ ἰδ 
ὈΙοαβαηῦ ἴἰο τΠ6τὰ (0 8116 ΔΊΥΔΥ ὑποὶνρ Ὦτὴ6 ἱπ 1ὨΪΒ ΤΠΔΠΠΟΥ, ποῦ [6 βῆθάθ οὗ δ (χ66. 
ἘΘΏΙΥ ἀἀογποᾶ [6 Π18]68, 88 Ὑ76}} 88 ΤΏ6Π, ΤΊΔΥ οἶθη Ὀ6 Βεθὴ ἴ[Π8 διγαδίηρ ᾿Πποτηϑαῖνθαθ. ΑΒ 
ΓΩΔΥ͂ ΠαξΌΓΑΙΙΥ 06 Θχροοίθά, ψΗῈ ὙΒαίΘΥΟ οΑτὸ {ΠΟῪ ΤΏΔΥ δὲ ἢγεῦ βἰαἰὴρ ἀονγῃ οἤοοβο ἐποῖγ 
Ῥὶδοθ, γοῖ [Π6 βονίηρ ἄγθβϑβ ὈΥ ἀθργθθδ σδίθογθ ἊΡ ἴΠ6 ἀυδί: 88 ὉΠῚ]8 ΟΟΟΌΓΣΒ, (Π6ΥῪ ἔγοτ [ἰπλ6 
ἴ0 {ἰπ|6 Δ.ῖβθ, δα ξιβὲ [Π6πιβοῖνθβ, δια κὸ οὐ 16 ἀυ8ὲ, δΔηᾶ (60 δὶς ἀοσῃ δϑαΐη." ΤᾺ ΐ8 υϑᾶρ9 
Ὀαφυυ Ἄν ἢ] υβίτεαῦοβ [38. 1, 2. ϑλαλε ἱλυεεὶ ἤοπι ἰδὲ ακϑί --- αγῖϑε ---- εἰ ἀσιοπ, Ο ὕεγα- 
ϑαΐεπι. ΤῺΘ 86}86 οὗ ἴΠ686 ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΏ8, ἰὼ δὴ Οτίθηίαὶ, ἰ8 ΟΧΙΓΟΙΠΔΟΙΥ ὩδίυγΆ]. “ Ὑλ6 οὰΡ- 
Ὦνο ἀβμηῖον οὗ Ζίοη, Ὀτουσὰξ ἄονῃ ἴο [η9 ἀυδί οἵ βιι τς; 88 ἃ ορργεϑδβίοη, ̓Β οοσσαδηοὰ 
ἴο ἃγῖβθ ἃπα θἤδκο μβοσβοὶῇ οπι ἴμ8} ἀπδῦ; δηὰ τη, τ ἱ ἢ χτδοθ δὰ αἰ χοέγ, δα ἃ σοσαροδιγο 
δηάὰ δρουγ, ἴο δἐέ ἄοισπ; ἴο ἰδ Κο, 88 ἰΐ Ὑγ6 76, διαΐη, ποὺ βθαὶ δηἃ ΠΟΥ σβιῖΐ διηΐὰ ἐδ) 6 οὐι;- 
ῬΔΗΥ ΟΥ̓ (Ππ6 μδίϊοπβ. οὔἩἨ ἴ86 φαγί, νος Ὠδα Ὀοίοσο δ! οἰθα ΠοΣ, δὰ ἰσασηρὶϑὰ μοῦ ἰὼ ἐδ6 
ο8}1}.} Φοιννοῖι δ ΟὨγιδυύδη ΒΘβοασομοδ 'π ϑγσία, ρρ. 282, 288. 
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ὈΠΡΙοδβδηῦ ἴῃ ἴπ6 τσ οἰ πηδίθβ οὐ ἴΠ6 Εἰαβὲ ; δῃᾷᾶ {18 8 ργο  Ὀ ΪΥ 
ΟὯ6 ΓΟΆΒΟΙ ὙΠῪ ὑπ6 ᾿ΠΠΔ ϊαπίβ οὗἩ [Π086 ΟἸ᾿πηαΐθβ ῥγοίστοα Βο] ἀϊηρ 
Ἰῃ ΘΥΟΟΌΣΒΟ ὙΠῚῚ ΟὯ6 ΔΠΟΙΠΟΥ, τ Ἀ116 δἰὑ Πρ’ πρᾶν {Π6 ραΐα οὗ [86 οἰ(γ, 
ΟΥ̓ Ὀαποαῖμ [π6 βμδᾶθ οὗ ἴπ6 ἢρ-ῖγοθ δῃὰ {π6 νῖπο. (1 ὅδῃι. χχὶ! 6. ; 
Μίοδ ἵν. 4.) [ὑ 15 ἴον ἴπ6 βαπθ ΓΤ Άβο0 480 (μδ΄ γα 80 ἔγααιθηί 
Πδαγ ἰπ {πὸ Ηδῦτονγ ϑουρίαγοβ οὐ Ῥϑύβοῃβ βιλίηρ ἀοὕ, 88 ἴῃ (ἢ 
ΓΟ]]οστιηρ; Ραββαρό : “ Β] Θββ6α 18 186 τῆδῃ ὑπαῦ βίδηαϑίῃ ποῦ ἴῃ (86 ψΑΥ 
ΟΥ̓ Βἴπῃθσθ, ποῦ δἰξέοεϊι ἐμ ἐι6 δϑαΐ Οὗ ἐλ βοογημ!." (66 Ῥβαὶ. 1. 1., 
6Υ]}. 32., Ιχχχῖχ, ἤ., οχὶ. 1., ἰχὶῖν. 2., 1. 20., χχνυὶ. ὅ. 

“ς ΤΊ,α δαίς τγλβ Αἰ γαγ8 ὙΘΥῪ ΔρΎΘΘΔΌ]6 (0 {μ6 ᾿ΠΑ Ι ἰδηΐβ Οὗ [π6 Εἰαδέ 
(Βυιὰ ἢ. 8.; 2 βδῃι. σι. 2. ; 2 Κιηρβ ν. 10.); δπὰ 10 18 ποΐ δὖ 81} βυγ- 
Ῥυιβιηρ {παῦ 10 Βῃου ] ἃ Βανθ ὈΘΘΏ 80, Βῖῃ6 10 18 ῃοῦ ΟἸΪΥ ΟΟΟ] σ᾽ δηᾶ 
Το γοβΐηρ, Ὀυῦ 18 ΔΌΒΟΪ αΥΘΙΥ ΠΘΟΘΒΘΑΤῪ ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ 0 βθοῦτα 8 ἀθοθῃΐ 
ἄορτθα οἵ οἰθδη] 688 ἴῃ 8 οἰϊταδύθ θα {Π6Γ6 18 80 τη 0ἢ} ΘΧρΟΒΌζα ἴο 
ἄυδί, ΓΠ6 Ὀαΐδ 18 Θα ΘΟ ΠΕΪῪ νἱδιύθα ΟΥ̓ Θαϑίθσῃ 181168, 8 τηδῪ ὈΘ 
ΤΟΟΚΟηΘα δπιοηρ {Π|6 1. ὈΣΙΠΟΙΡΑὶ Του οηβ.Ό Τῆοβα Εἰσγρίίδηβ, ΤῸ 
Ἰνεὰ δ {Π6 ϑδυ δϑϑύ ροσιοᾶ οὗ συ ῇοὰ τὸ ἢανθ ΒΥ δοοουηὶ, 6 γα ἴῃ {86 
ΒΑΡ οὗὨ Ὀαϊμηρ τη 1ῃ 6 νγαΐθυβ οὗ {π6 Ν1]6. (Εχοά, 11. ὅ., νἱὶ. 18 -- 28.) 
Τι νψαβ οὐδ οἵ {δ6 οἷν! ἰατῦϑ οὗ {πὸ Ηδῦτονα, {μα τπ6 Ὀαΐδ μοι] Ὀ6 
864, Το οδ]οοῖ οὗἩ (Π0 αν, τῆμουΐ ἀουθῦ, νγαϑ ἴ0 ΒοοΌΓΘ ἃ ῬΡΓΌΡΟΓ 
ἄρτος οὗ ο] 6 Π] 1 688 διηοηρ' {86πὶ. ([ω6γ. χῖν. 2., χν. 1---8., χυ!!. 16, 
16., χχι!. 6. ; Ναμπιῦ. χῖχ. 7.) ὙΘ αδΥ, ἐδπογοίοσθ, οομβιοσ 1Ὁ 88 ρσοὸ- 
ὈΔ40]6, ἐδαῦ ρῃ]ο θαίῃβ, βοοι δέον [86 ϑῃβοίτηθηΐ οὗ {818 1ανγ, ὙΤΘΓΘ 
ογϑοίθα 1 Ῥα]θϑίϊπα, οὗ 8 δοῃβίσγιυοίοη βπἶαγ ἰο ἐμαὶ οὗ [086 τ ΒΊΟΝ 
ΔΙῸ 80 ἔα ΘΠ 866 δὖ {πΠ6 ργοδοηΐ ἀΑΥ ἷἰπ ἴΠ6 Εὐαδβύ. 
“Το Οτθπίαἶβ, τ ἤθη οηραροα πὶ ΘΟ ΥΒΑ 0, Ἀ’6 ὙΘΥῪ οδπαιά 

δηα τη1]4, ἀπὰ ἀο ποί ἴδε] {ποιχβοῖνοβ αὖ ΠΟΥ αἰ γθοῦ]γ ἰο οοπίγδαιϊος 
[86 ρϑγβοῃ ἢ Ποῖα ΤΠΘΥ ΔγΘ Θοπνογβῖηρ,, Αἰ ΒΟ ΡἪ {ΠΘῪ τππδῪ αὖ {86 
ΒΆΙΩΘ {ἰπ|0ὸ Ὧ6 σοηβοϊοιβ ἐμαὶ μ6 18 16 ]]Ππὴρ ὑπ6πὶ ἐἈΙβομοοαβ, ΤὨΘ 
δηοϊθηΐ ΗΘΌΓΟΥΒ, 1Π ῬΘΥΟΌΪΔΥ, ὙΘΙῪ ΤΆΓΟΙΥ ἀδοα ΔΗΩΥ͂ [ΘΓΙῺΒ οὗ τ6- 
Ῥτοδοῖὰ ΤΏΟΥΘ βόϑόσο ἰπδη ἰδοβα οἵ [Ὁ (βΒαΤαΝ), αὐθογεαγῳ ΟΥ̓ ΟΡΡΟΞΕΥ, 
ΠΡῚ (ΚαΟ048), οοπέεηιρεϊδῖο, ἀπνα Βοπηθττηθβ 222) (ΝαΒαι,), ζοοἷ, απ ἜΣρτθϑ- 
Β'οῃ ὙΠΊΟΝ Τ6ΔΠ8 ἃ Ὑ|ΟΪΚΘα τδη ΟΥ δὴ δἰμοῖϑί, (00. 11. 10.; Ῥβαὶ, 
χῖν. 1. ; 188. χχχὶϊ, 6.; Μαίϊ, νυ. 22., χυϊ. 238.) Ὑ ἤθη δὴγ ἐδϊηρ τγᾶ8 
ΒΑ] 4, τ Β]Οἢ γ859 ἢοΐ δοσσρίβ 16, [Π6 ἀΙΒ54 {13864 ΡῬΟΥΒοη ταρ] θά, 1.6 ἐξ 
δι ῇῆεο ἐλεο (Ἰ)οαῖ, τϊ. 26.), οΥ, ἐξ ἐδ ὁποιισῆ. (ὰΚ6 χχῖ. 38.) ἴπ δα- 
ἀγδβϑῖηρ 8 Βροῦτον, {86 ἩΘΌΓονγΒ ἀ1α ποῦ ΘΟΙΠΠΊΟΠΪΥ τ188 {Π6 ῬΓΟΠΟΌ δ. 
οὗ [86 δγϑέ δῃᾷ βθοομᾷά ρδϑύβοῃ ; ὑαὺ, ἰπβίοδα οὗ .., (πο Ὺ βαϊα ἐΐδψ δεγυαηΐ, 
Δα ᾿μδίρδα οὗἉ ἐΐσιι, {Π 6 οι ρ] ογοᾶ {86 σογὰβ τὴν ἰογά. Ἰπδβίδῃοοθ οὗ 
{818 τησᾶδ οὗἨ θ Εχργδββϑίοη οοσαν τὼ Οὑθη. ΧΧΧΙΪ, 4., σ᾿ ν. 16. 19., Χ]Υ]. 
834. ;  δῃ. χ. 17.; διὰ 1ᾳΚο ἱ, 38. 

“«Τῃο [οστη]α οὗ δϑϑοηῦ οὔ δέ σταδύϊοι τγ88 88 [Ὁ]]}ογ8: 7ῆοι ἢαδέ 
βαϊά, οὐ, λοι λαβὲ τίσλέϊν δαϊά. Υ α τὸ Ἰπξογτηϑα ὈγῪ [86 ἔγανθὶ]οῦ 
Ατγάδ, μαὺ {818 18 [π6 ργδνδι!ηρ πχοὰθ οὗ ἃ Ῥϑύβοῃμ Ἐ δχργεββίπρ' 818 
δδϑϑηύ Οὐ δἰηστϑίοη ἰο [818 ἀΔΥ, 1π [86 νἹοι πη Υ οὗ Μουηί ΓΘ ὈΔΠοι, 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ὙΠΟΥΘ μα ἀο68 ποῖ 8 [0 δϑβουΐ 8Π0Ὺ {διηρ' ἴῃ ΘΟΧΡΤΟΒΒ 
ἰθσαθ. ΤῊϊ8 οχρίδϊηβ (86 δῆβνοσ οὗ (6 βανϊοὺσ ἰο {π6 ΒΙΡῊ ῥσὶθδὶ 
Οδίδρμδβ 'πΠ Μαίξ. χχνὶ. 64., ἤθη ἢ6 γδ πβκοά, Ὑμοϑίπου ἢ νγ788 
[6 ὁμεῖσι {6 βὅοπ οὗ αοά, ἀπά τερ] θά, σὺ εἰπας, ἑΐοι Ἀαδὲ βαϊά, 
“7 8ρὶὉ ἴῃ ΘΟΙΏΡΘΠΗΥ ἴῃ ἃ τοῦ, ὙΠΟ. τγᾶβ οονογϑα ΜΙ ἃ οαγρθῖ, 

πῈ 4 
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γγ88 8ὴ ἱπα᾽οδίίοι οὗ στοῦ συβί οἱ Υ οὗ ΠΊΒΉ ΠΟΙ: θαΐ ἱπ οα56 {μι γα τ» 
ΠΟ οαγροῖ, 1Ὁ γχὰ8 ποί δοοοπηίρα ἃ ἔδυ]ξ ἴῃ ἃ ρϑύδοῃ, ργουϊ θα 86 βραὶ 
ἴῃ {86 οοΥηοῦ Οὗ [Π6 τοοῖη. ΤὮδ δχργοβδίοῃ, {πογϑίοσε, ἴῃ Π υ  ΘΓΟΠΟΙΩΥ͂ 
χχν. 7---9., νἱΖ. 8ὴ6 εἠλαϊϊ ρὲ ἐπ ἢϊδ ἔασο, 18 ἴο Ὀ6 απάεγβίοοα [᾿τγαὶὶγ, 
1π6 ΤἸΟΓΘ 80 οἡ {18 δοσουῃΐ, Ὀδοδαδβ6 1η ΟΒΘΓ μ]λσθθ, στ ῃθσο δριηρ, 
θυ οι πρ;, ὅζο. ἃτὸ τηθηθοηθα, ΠΟΥ ΟΟΟῸΓΣ ὉΠ 6 Γ οἰγουμηβίδσϑβ, ΠΟΙ 
ποτ οχιϑίθα ἃ στϑαῦ ϑχοιζοιηθηῦ οὗ ἔδοτηρ', δηα Ὀθοδυβο {ΒΘ ΣῈ δγ6 τοί 
ΘΠ ΠρΡ' ̓ ηδίληο68 Οὗ Ἔου ἢ φγθδίοσ ΓΘ 688 8η4 νἱο]θηοθ, [Π8ῃ τ] οἵὗ 
ΒρΙΓπρ᾿ 1 Ομ ΘΒ ἴδοο. (Μαείι. χχυὶ. θ7.; Μϑικ χῖν. 6δ.; δοῃρ. 1 Εὶπρϑ 
ΧΧῚΙ. 24. ; 188. 1ν]}. 4. ; ΕἾΖΕΚ. 11. θ6., χχγυ. θ6.; 2 ὅδ. χυϊ. 6, 7.) ΤῈθ 
Οτϊθηΐα]β, 88 18 Ὁ ΓΥ͂ γ76}] κπόνσῃ, ἅτ ἔοπά οὗ ἰδ κῖηρ' 8. ΠᾺΡ αὖ ποοῃ, ἰο 
ΜΒοΝ ΠΟΥ͂ ΔΥΓΘ Βίγο ΡΥ ἱπυϊ6α ὈΥ {π6 ΤΟρργοδϑῖνε μοαὲ οὗ {δ6ὶγ 
οἰπηαΐο. (2 ὅδῃ. ἷν. ὅ., χὶ. 2.; Μαῖίί. χἱ, 26.) ὙΤἢδ ΡἢΓΑ86, ἔο σοῦεν 
Ομ δ᾽ 8 Κδεῖ, 18 ἀδθα ἴῃ οαγίδ ἢ 1πμβίβμοθϑ (0 ΟΣ ΓΘ88 (Π6 ουβίοτῃ οὗ τγϑί!τ- 
ἵἱηρ ἴο τοδί οὐ βἰβαρίηρ δὖ [818 {᾿πλ6. (παρ᾿ 111. 24. ; 1 ὅδῃ χχῖν. 4.}} 

ΙΝ. Τμο 96 νὺ89 ΥΌ86 ΘΑΥΥ, δρθουΐ {Π6 ἀδύγ οὗὨ ἀΑΥ : ὑμοῪ αἀϊποά θΡε- 
ὑπθο ἴθ δηᾶ οἱθνθη, οὐ δρουΐ οἴθνθῃ οὐ] οοῖς, ἴὰ ἴΠπ6 ἔογθηοομ, δηά 
ΒΙΡΡΟΑ αἱ ἔνθα ἴῃ 86 δἴδομοοῃ. 8 ᾿ϑᾶγῃ δαυδ!ὶΥ ἔγομι Φ ΟΒΟΡ 18 
δηα {πῸ ΤΑΙ λυ !Ἰϑ.8, {Πα΄, αὖ {πο ὶν Γαβύϊναὶβ, (86 «6νγ8 βοϊ όσα ἐπα ϊροά 
οἰ Π6Σ ἴῃ οδηρ ΟΥ αἀτγιαΚίηρσ, υπὉ}} (86 Βαουῆσοοβ το οἴογοα, δηα π6 
ΟὈ]αίϊομβ τπδᾶο: 8η4 88 {686 ΕΙΘ ΠΌΙΏΘΓΟΙΒ ΟἹ ΒΌΟΪ ΟΟΟΒΒΙΟΏΒ, 8 
ΡΓΔΟΙοΑ] ΔΒ Π ΠΟ ἈΠῈ] δθουῦ ὩΟΟΠ τγ88 {Π6 Θοπβθασθηοθ; ὙΥΠΘη, 
1βμογοίοσθ, {μ6 ἀἸ ΒΟ 1 0168 ὝΓΘ [Δ]|86}]γ οπασρϑα τυ ἀσ ΚΘμ6885 οἱ ἐδ 6 
ἀΔΥ οὗ ρϑηίοοοβί, Ῥοίθυ. δοῃβιοσθα 1Ὁ ἃ βυϊδοιθηῦ στ ρὶγ, {παῇ 10 γῦαϑ 
{ποθ η οπἷγ {π6 {πἰγὰ Βοὺγ οὗἁἩ [16 ἀΔΥ (οΥ πῖπθ οἾ]ΟΟΙς δοοογαϊηρ ὕο ΟὉΓ 
οοηρυίαίίοη οὗὨ {1π16) --- ΔὡῺ ΒΟῸΣ δὖ ᾿ἰθαδὺ Ὀϑίογθ {πὸ π|6 ΘῈ ΒΗΥ͂ 
μήριᾳ {μουρβὺ οὗἉ ἰαϑίηρ σχῖπο. (Δοίβ ᾿ἰ. 16.) ΘΌΡΡΟΥ Δρρθδῦβ ἴο μᾶνθ 
66ῃ {86 ΡὈγΙΠΟῖρΑΙ] τλ68] διηοηρ [6 «678, 88 1Ὁ γγ͵1Ὃ8 διπμοὴρ [ῃ6 ἀηοϊοηῦ 

ατθοῖκβ δηά Ἐοιδη8 ὃ, 8π6 ἰὑ 58[1}} 18 διιοπρ (Π6 τοάσθτῃ (ὑτθοῖκβ." 
Ετοτ (86 ψ 8016 οὗ {μ6 βαογθα  βίοσυ, 1Ὁ 18 ουάθηύ {παὲ {Π6 ἔοοί 

οὗ (86 6 νγ8 νγᾶ8 οὗ {Π6 βαρ] δδί παῦιγθ, Θοηβιβίϊπρ' ὑγΙ Ποῖ ρα ΠΥ οὗ ταῖϊκ, 
ΒΟΠΘΥ ὅ, τῖοθ, γαρϑίβ]68., δΔΠα βοιλθίμπτηββ οὗ Ἰοοιδβίβ, Ἔδχοθρί δ {86 

Με. ρδδηλ δ ἰγδηβ᾽ αιΐοη οἵ 7δπη᾿ 8 Ατοϊροοϊορία ΒἰὈ] δα, ΡΡ. 194---196. 
2 ἹἘΙιο δ Ριοίοτίαὶ Β1Ό]6, οα Αςῖβ ἰἰ. 1. 
3 (οραγο Μαζκ νἱ. 21.; 1π|κὸ χὶν. 16.; δηὰ Φοδη χὶϊ. 2.; δηὰᾶ βοο ΑΌρ. Ῥοΐίον 'βὶ Αηξ- 

αυϊ165 οὗ ΟὙτδθοθ, γο]. ἐὶ. ἢ. 8δ68., ἀπά Ὅτ. Αἀδιη ϑυζατηδγ οἵ Βογδη Απεαυίεοδ, Ρ. 438. 
4 ἐ ΤΉ τουρδοιυ! 4}} ἄτοθοο {Π6 ἡδίϊνοδβ βο᾽Ϊ ἀοπὶ 89 δΔῃγ οοᾶἂ ὑοίογθ οἷουθῃ ο᾽ εἷοςκ, δὲ 

ὙΠ ἢ ΠΟΙῸΣ ΤΠΟΥ πᾶν ἄριστον, Μ ὨϊοΝ ιν ΤΥΔΉ5]δθ ἀἰπηοῦ; (θη, δθουῦϊ οἰρἢ! ΟΥ πἴηθ ἱη [Π0 
ουοηΐης, ΠΟΥ͂ ἤδΥο δεῖπνον ΟΥ̓ ΒΌΡΡΟΥ, ΒΟ 18 ἴη6 σοῦ τηθ8], ΤῊΪδ Ἔχ ρ]αίηβ [86 ἱηνῖδ- 
εἴοη οἵ ον Ἰωοσὰ ἴο ἐπα ἀἰβοῖρ] 68 ου [Π6 ἰδῖκο οὗ (1811106. οὔέβωμς δαΐίλ΄ ὠπίο ἐΐεπι, ΟΕ ΑΝῸ 
ῬΙΝΕ, (ὐοδη χχὶ. 12.) 18δὲ 8, Θοὴθ δηὰ ρδγίακο οὗ [86 τρογῃσηρ Τη68]. (Ναγτγδίινο οἵ 186 
ϑοοιτ ϑῃ Μιββίοη ἴο 80 768, Ρ. 843.) 

δ ΤΏ δῃοϊθηϊβ υϑοα ΠΟΙΟΥ͂ ᾿πβίοδα οὗἉ βυραν, δῃ ἃ δβοοῦλ ἴο ἢᾶνο τσ δηθὰ ἱξ ηποἢ. Ἡθησο 
ἷς 18 ρυτγδονου ἀϑοὰ 88 δῇ ἰτηδρὸ οὗ ρ]θαβιγο δπὰ ΒΔΡΡί 688 ἱπ Ῥβδὶ. εσὶχ. 108.; Ῥτονυ, 
Χχῖν, 18, 14.; δηὰ 80]. Βοηρ ἷν. 11. ὙΠ Θη ἰδκοη ἴῃ στοδῖ ἀπδη 68 ᾿ξ σδῦθοβ υουϊΐην, 
Δηὰ 5. ΘΟΠΒΟΑΌΘΗΝΥ π8οἃ ὮὉΥ 8 ἤρατο (Ρτου. χχυ. 16.) ἴο δχργϑαβ [αϑιϊἰουΒη 658, ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ 
πδυδβοδίϊηρσ βοηβϑϑιίίοη. (π᾿ 8 ΒΙὈ]1ςΑὶ ΑΥΟΠΚΟΙΘΕΥ, ἢ 77.) [π οσοηβοαπθῆοθ οὗ ἴΠ6 ἴοο 
᾿ἰθογαὶ α86 οὐἁἉ ΒΟΏΘΥ, 88 8 δι. 8ε1 πῖ6 ἴῸΓ ΒΌΑΣ, ὈΥ ἔπ6 τηοά ΓῺ ἰδ Δ η18 οὗἨ [6 Ογοϊδίοβ 
Ιβἰδπάβ ἰη (ἢ6 1,δυδηΐ, ΠΊΘΠΥ οὗ ἰπ6πὶ τὸ δος τὶ} ϑοτούυϊουβ ἀΐβοδδοδ. ΜδῪ ποῖ {Π|5 
οἴἴοος ᾿ διμἀοὰ το ἴῃ Ῥζονυ. χχυ. 97. (Ειλουθου Β 1διΐοσβ δῸμ (Π6 Ζσοδβῃ, το]. ἰΐ, 
Ῥ. 395, 

5 Τὴ Ἰδίδσ εἰπη|68, ἤθη (0 70 1}18 ΓΘ ἀἰδρογβϑᾶ διηοὴρ [ἢ Βορῖ ἢ πδίοηβ, (ΠΟΥ οὔσῃ 
δΔΟδίδ η6ἃ ἔτοπι οαίηρ βοδὶ,, 45 ἰξ τως ἤδᾶτὸ Ὀθοη οἴεγεὰ ἴο 1ἃὯο]8 δηὰ δβοϊὰ ἱῃ βμβιθ]οδ; 
ἀμ ἐΒογοίοτο βιι διϑιθ δηο γον οα σεφείαδίεα. Το [πἰ8 οἰγουτηδίδπος 81, ῬΔΕΪ δἰἸυ 68. ἴῃ 

τι. χὶν. 3. 



Ἐροή απὰ Ἐπ ἰογέαϊηηιοη 5, 478 

ΔΡΡοϊπίρα ἔδδβίϊναϊβ, ΟΥ στο (ΠΟΥ οἶἑγοα {ποὶρ ἔδδει -οἴυίηρβ; δἱ 
[1686 {ἰπ68 ΠΟΥ͂ αἴθ 8η1}18] (004, οὗὈ το ΤΠ6Υ πὐλνοὶ ἴο αν Ὀ6θ ἢ 
ΨΘΥῪ ἰοπά (Νυμῦ. χὶ. 4.), ἤδη (88 'ἴβ ἀοη6 αὖ (ἢ18 ΓΕΥ Ὃππθυμπουῖ 
{6 Εἰαϑ) {86 συρδβίβ ἀϊρρεά {πεῖν βαπάθ 1ῃ {86 ἀἴδῃ. (Βα 11. 14. ; 
Μαῖι. χχνὶ. 23.; Φόδη χὶμ. 26.)}) ὙἼΠ6 ροϊίαρα οὗἉ Ἰ6π11168 δηα Ὀτοδά, 
Ὑ ΠΙΟΣ 4000 διδὰ τὰ μων Δα ἡ ΙΟἢ τγαῶ8 80 ἰδυιρίϊηρ ἰο {π6 ἴπ|- 
Ραϊϑηὺ Εἰϑαῖι 88 ἴο τηδίκθ Ὠϊτα 86}1 ἢ18 Ὀἰγ ε σ, ΒμονγΒ {Π6 δἰ ρ] οἱ ἐγ 
οἵ {6 ογαϊπαγῳ ἀϊεὶ οὗ τπ6 ρμαίτίαγοθβ. (θη. χχν. 84.) Τὴθ βαπὶθ 
αἰοί 158 'π 186 διηοηρ; [86 τηοάθτη ΑΥΔῸΒ, δηα ἴπ (86 1,οναηί. ὃ [βαβ8ὸ 
ἴῃ ἷ8 οἷά ἀρ Ἰοησοά ἴον βαυοιγν πιθαΐ, Ὑ ἈΙΟΝ γ88 ΔΟσΟΓΪ ΠΡ ῥτο- 
Ραγϑὰ ἔον μὰ (α6ῃ. χχυὶ!. 4. 17.); Ὀαΐ {π18 γγὰβ δὴ ἀπυδυδὶ [Βϊηρ, 
ΤΠ6 ἔδαϑὲ σι σοῦ ΑὈτδθδπὶ οηξογίαηθα (86 [πγαθ 8δῃρ6}8 γγχαθ 8 
οΑ1{4, ΠΟῪ οακοθ Ὀαϊκοα οἡ {π6 Βοαγίμ, ἱοροῦοσ πὰ Ὀυϊίασ (σλεε) 
8η4 πὰ}}Κκ. (φα. χνῇ!, 6, 7.) 6 τιᾶὺ ἔοσμ 8 οοσγθοῖ ἰάθα οἵ [Π6] Ὁ 
ΟΥ̓ ΠΑΥῪ αγίιοΐθβ οὗ ἔοοα ὈΥ {μο86 οι ἡ ΓΘ Ὀσαβοηίθα ἰοὸ αν οα 
νϑυΐοιιβ οσοϑβίοῃβϑ ὈΥῪῚ Αθὶσδὶ (1 ὅδ. χχν. 18.), Ὁ Ζι0α (2 ὅϑδπι. 
χν!. 1.), δπά ὈΥ ΒαγΖΙ αὶ. (2 ὅδμι. χυὶ!, 28, 29.) 

ΤΠ6 ταοδῦ υδοίι] δηᾶ βίγοηρι θη! ηρ᾽, 88 γ06}} 48 [Π6 τηοϑὺ ΘΟΙΏΠΊΟΗ, 
ΑΥΌΟ]6 οὗὨ οοά, νγαϑ, ἀουέ]οββ, ὄγεαά, Ἐτσθαυθηΐ τπϑηίοη 18 πηδᾶς οἵ 
{Π18 β'πιρ]6 ἀϊοὶ πὶ [πΠ6 ΗΟΙΪΥ ϑογιρίυγοβ 5, τ δῖοι ἀο ποῦ οἵδ τηθηίοη 
[86 θ6β8ῃ οὗ δηίπιαὶβ: Ἰμβουρ {π|8 18 δοπιείΐηιο8 ἹποϊΪ ἀρ ἴῃ [ἢ δαξέπφ 
97 ὄγοαά, οΥ ταδκίῃρ ἃ τηθα], 88 ἴῃ δία. χν. 2.; Μαῦ 11. 20., νἱ!. 2. ; 
ΤΚα χὶν. 1.; δηὰ Φοβῃ νἱ. 28. ϑοιηθίϊβηθβ [16 θδγ8 ογθ ραϊμογοὰ 
δηὰ {π6 ρσταὶῃ δαΐθῃ, Ὀθίογα ἴῃ8 σοῦ γὙὰθ τϑαρθᾶ; ἰῃὰ [Π6 δαυ  Ἰθϑὺ 
ὑπη68, αἴνθον 16 δά Ὀθθη {πγεθῃθα δηα αἀγθά, 1Ὁ νγγὰβ θαΐθῃ σιϊβουΐ ΔΠΥ 
ἔστ μοῦ ργαραγαίίΐοη. ὙΠ1Β νγὰ8 οδ] θα ραγολεά οογπ. ϑὈβθαυομί!γ, 
{π6 ρταῖη )χὰβ ρουμαθα 'π 8 τηουίϑγ, [0 συ ῃοὴ ργδοῦοα βοϊοσηοῃ 
Δ1υ468. (Ρτον. χχυ!ὶ. 22.) 1ἢ Ἰαῦθν {1π168, ΠΟΥΘΥΘΣ, Ὁ 788 ἴῃ ρἜΠΟΓΑΙ 
στουπα ἱπίο ἤουγ, ἔδεταθηΐθα πὰ ἰοανθα, δπά τπδθ ᾿ηΐο ἀτο: 
1πουσἢ οα οογίβί ἢ ΟΟΟΔΒΙΟΙΒ, 88 δὖ [6 ἀδραγίυτα οὗ (Π6 1Βγδ6] 1068 ἔγΟσα 
Ἐργρί, μον Ὀακοᾶὰ μπίεαυεπεά ὀτεαά. (Εἰχοά. χΙ!, 84----39.)} Τὴ {6 
Εϑὶ {86 στιηάϊηρ οἵ οοτπ 88, δηα 5811}} 16, [Π6 στοῦ οὗ ἔδι)δὶβ βίανϑ : 
1ῦ 18 ΟΣ ΓΘΠΊΘΙΥ Ἰ: οεῦοα Δα 18 δϑύβοιηθα {π6 Ἰοτγοβί διρ]ογιηθηὺ ἴῃ 
(Π6 Βουβ6.7 ὙὍΒα Πιρὐοδὶ Ὀγοδά, τ ΙΟἢ τγ88 τηδάδ οἵ {86 ἢποβὲ Πουτ, 

Δ 8566 ΘΧδιηρῖίοδ ἰῃ Κ'μδν δ ΤΎΔΥΟΪα, το]. ἰ, ἢ. 418. ; Φονγοίε 8 ΟἸ γί βεῖδη Ἐοδοασοῖοθ ἴῃ 
Βγγία, Ρ. 2834.; δπὰ 1.ΔηθἘ ΜδπηοΙΒ δπὰ Οπβίοπιβ οἵ [6 Μοάογῃ Ἐργριεΐδηβ, νο]. ἱ. Ρ. 179. 

3 ἸγΌγ δ δηὰ Μδηρ]οδ᾽ Ὑσανεῖβ, Ρ. 2758. 
8 1ῃ τὸ 1εἸππὰ οὐἩ βδηιϊογίη, Μσ. Επιοσβοη δρθδῖκβ οὗ δοῦρ τηδάθ οὗ ἰοπῶΐζε; νος, τ ποθ 

δβἰονγοά, δῖο οἵ ἃ σοδ ἰδἢ εἶηρο, δηὰ δὸ ἴδ δῦγεθ τὰ} [Π6 γεά ροΐασα οἵ δοοῦ, τηϑηϊοπαα ἴῃ 
Οϑδεη. χχγν. 80. 34. ([μοἰΐοσε ἴτοῖὰ τ 6 Ζζοδβη, το]. ἰΐ. Ρ. 127.) 

4.Α γουηᾷ Κ'ἀ πβοοιϊμοὰ ἴῃ τὰκ ἰφ τὸ [μὲ5 ἀΔΥ 6 ἀ 6] ἰσΔΟΥ δὲ ὈΘΙΌΣΘ ΒΓΔ ΟΣ ὉΥ [ἢ 6 
Βεάουΐη Αταῦα. Βυςκίηθδση 5 ΤΊΆυοἷβ διηοηρ ἴΠ6 Αταῦ ΤΥ068, Ρ. ἢ. 

5 ΜῈΚ δηὰ ΠΟΙΟΥ͂ τοσὸ ἔπο οἰ ίεῦ ἀαὶνεἶε8 οἵἨ ἁ{ἢ6 δποίθηϊδβ, 88 ΠΟΥ͂ δὲ} δὸ διιοης 
16 Ατδϑβ, δηἃ Ἵδρϑοίδ!!υ ἴ[μ6 Βεοάουΐπθ. Ηθηρο {Π6 ἰδπὰ οὗ ὕδηδδη ἰβ ἀθδοσί δοὰ 88 ἃ ἰαπά 
Μοισίησ σπῖτι ταῦ κ πὰ Βοῦογ. (Εχοά. 111, 8.) Βαιίογ 18 8180 δῃ ασεῖοῖθ τη ποῖ ἰῃ υ86, 88 ἰδ 
διϊοδίθα ὮΥ͂ 4}} τηοάογη ἰγαυθ !οσδ. 8.06 ῬαγΠΟΌΪΑΣΙΥ ΒΌΣΟ ΚΒ σά ΒΒ ΤΎδυ δ ἰῃ ϑγτία, ἢ 885. 
ΤΌ 5 δῃὰ Μδηρ οδ᾽ Τταυοὶ ἱηῃ Ἐργρῖ, ἄς. ΡΡ. 268. 481, 482. 

6 ΤΏυΒ, ἴῃ θη. χΥ !, 5. δηὰ 1 ὅδ). χχυἹ. 22. γγὸ τοϑδὰ, 7) ιοἱϊ γεἰοἢ α »ιογϑεῖ 9. ΒΒΈΑΛΡ, 
--- (6η. χχὶ. 14, Αὐγαλαηι ἰοολὰ ΒΒΡΑΌ, απά α δοί((ἶε 9 ταίετ, απὰ φασε ἐξ μπίο Ἠασαν. --- 
θη, χχχυϊ, 256. Τῇεν δαὶ ἀοιῦπ ἴο ἙΑΊ ΒΒΕΑΛΌ. --- ὅσῃ, ΧΙ, 81. ὡοεσρὴ εκαϊά, δεὶ οἡ 
ΒΕΒΔΛΠ. .-- Χο. ἱΐ. 20. Οαἱ! δα ἐδαὲ ἦε τιᾶν ἘΑῚ ΒΈΒΑΡ. --- ΕΧοὰ, χνὶ, 3. Ἠζε αἱά πλτ 
ΒΒΈΔΟ ἕο ἐδὲ εἴ. ----Ἰ)ευϊ. ἰχ. 9. 7 ποιέλεν αϊά ἙΑῚ ΒΒΕΛΌ, ποῦ ἀγίπὰ τοαίογ..--Ἰ ϑαϊα. 
χχν . 20. ϑαιί λα ἙΑΤῈΝ πὸ ΒΕΕΑΌ αὶ (δὲ ἄαν, δα. 

Ἶ Βρ. 1 }}5 1βαϊδῆ, νοΐ. ἰΐ, Ρ. 294, 



474 οπιοοίίο ΟἸἰιδίοηις απὰ ὕπασεε Ὁ διὸ «ειοϑ. 

ὍΠΟΥ 64]16ἃ οαζο6.} (6 8ῃ. χυἹ. 6.}; [86 ἸΑΓΡῸΓ δηῃα ΘΟΑΥΒΕΙ βογὲ 7616 
σΆΠ16α ἰοαυόδ. (1 ϑδιῃ. χχὶ. 8.) ΤΠ6 σα κοβ οσα Δηοῖ θη} Ὀαοα προὴ 
186 ραν (θη. χυἱ!. 6.): δἰουναγάβ, [818 τγαὰβ ἄοπθ ἀρὸὺπ ἰδ 
οο418, θθίπσ' ῬΤΟΌΔΌΪΥ Ἰα!ὰ ἀροη βοπλα σταίο. (1 Κιηρβ χῖχ, 6.) Βαυΐ 
186 Ηοὶγ Βεοδά νγδϑ θακοά 'π δὴ ὀυθη. (μὲν. 11. 4.) Ὑ6 ἡ“ιοϑῖ, υδεά 
ἴον {π18 δη οἴμοὺ ΟὈ]ΠΠΑΥΎῪ ΡυΓΡροΒβοβ, οοπαὶβίθα οὗ ἔβοσπβ, υγοοῦ οὗ 41} 
ΚΊη48, δηά 1π ζϑῃθγαὶ, 88 ἰΠ6ῚΓ ΒΌΓΘ ΒΌΡΡΙΥ, {86 ἄπηνσ οὗ σΟΥ8, 45868, 
ΟΥ ΟἈΠ168 3, ἀτοα δηα οοἸ]οοὐοα ᾿μΐο μθᾶρθ (1281. ἱν. ὅ.): άρω: 8.50, 
Ὑ788 ΘΙ] ογοα ἔοχ {Π6 βαηι6 ρΌγροβθο. (Μαΐϊῦ. νἱ. 80.) ΤΠ Κπον]θᾶσο 
οὗ {18 οἰγτουτηβίαπορ 1 πδίγαϊοθ Εἰοοΐθβ. νἱ}. 6. ; β8]. [ν11}}. 9.; ΑἿηοβ 
ἷν. 11.; ΖοοΝ. 111. 2. ; 188, νἱῖ. 4. ; δηά δβρϑοΐδ]ν ΕἸΖαὶκ. ᾿ν. 12. 1 
ΟΥ̓ΟΣ ἴο βῇον [86 ΟΧΊΓΘΓ ΤΥ οἵ αἰβέγθβθθ, ὑο συβ οι (Π6 96 τ)718 που] Ὀ6 
Τροάυσοα ἴῃ {π6 οαρεϊνιγ, ἰΠ6 ῥχορμοῦ να ἴο ῥγδρασγθ {π6 τηοϑί δοπ- 
ΤΏΟΣ ὈΓΟΥΙΒΙΟΠηΒ 8Π4 ἴο ὈάΚα6 {ῃ6 Ὀτοδα στ λμπιαπ ἄπ. Νοίδίπρ 
ΘΟμ]α ραϊηῦ ΤΔΟΓΘ Β ΓΟΠΡΊΥ 8 6886 Οὗ ΘΧ(ΓΘΠλΘ ΠΘΟΘΒΒΙΥ ὑμ8η {818; δπὰ 
1π6 6 νγ8 σου] 8ο πα ογβίδπα (818 βιρηι. 
ΤΙ Ηθῦτγονβ ογθ ἐσθ ἀἄθῃ ἴῸ ϑδὺ ἸΏΔΗΥ ὑμηρβ ΒΟ} τ γα, δηᾶ 

ΓΘ, Θαΐθῃ ΒΥ͂ ΟἾΒΟΥ ΠΑΙΪΟΙΒ; ΒΟΙΏΘ 8Π1Π|8}8 Ὀοΐηρ ποθ αη Δοοογαϊηρ’ 
ἴο {π6 Μοβαῖὸ 1Ὧγν ({μοβ86 ἔοσ ἱπβίδῃοα, ψ οὶ γα οἰ ὑΒ6Ὲ  δοΐι}}γ 
ἹΠΔΡΌΓΘ 8Π4 ΔΡΟΙΑΪ 8016, ΟΥ 6,6 Θβύθοιηθα 80); οἴμοσβ θεῖπρ' βαεῦ δρδγί 
ἴον (ἢ6 αἰΐαγ, σοσίδιπ ραγίβ οὗ σι ο 10 τγ88, ΘΟμΒθα ΘΠ Ε]γ, ποῖ Ἰανγία! 
ἴο Θϑΐ. 

ΤΠ6 τερυϊδίϊομβ Θοποοσηῖηρ οἰθδη δηἃ Ὁποΐθδη απΐπλα15 8.6 ρσῖηοὶ- 

1“ ΤῊρ ἱπηδοϊ απ οὗ Μοῦπὶ 1 θδποη, πθαν Βουτοοῖ, μᾶγθ ἃ ῬΘΟΌ] ΑΓ τηοὶβοὰ οὗἉ Ὀακίηρ 
Ὀγοδὰ. ὙΏΟΥ ἀΐρ᾽ ἃ Πο]6 ἰη [56 στουπά, δθοπὲ [Π6 8120 οὗἉ ἃ Ἰαγμο Ὀοί116, ρπξ 4 ἐλὶοῖκ οοδὶ οἵ 
Ῥἰδβίοσ δουπηᾶ τΠ6 δ'4θ δῃᾷὰ ου [6 Ὀοίίοτα, δπὰ ἤθη ἰοὺ ἰΐ ἀσγ. [Ὁ 18 ὙΟΥΥ τοῦ ἴῃ [Π6 
ΒΏΔΡΘΟ οὗἉ ἃ Ἰαγρο ροῖ, ἃ ᾿Π{16 αϊρίηρ; ἴῃ [86 τἀ 416. Α ἢγο [8 τηδὰθ ἴῃ η6 Βοιϊίομι οἵ ἷξ, 
οὗ 81.811 Ὀγδηοῆθθ, δηὰ Κορὲ ὉΡ ὑη0}} [Π6 5168 ἀγὸ τνοὶ Πποαίθα  1ῃ6 Πδη168 δγὸ ἱπθη 
διυογοα ἰὼ ρῸ ἄονη, Ἰδανίηρ [Π6 Τη888 οὗἁὨ οοδ]β ἴῃ πὸ Ὀοϊζοῃ. ὙΠΕΥ͂ ἢατὸ ἔμ6 ἀοπρὴ 
τοδάγ, δηὰ ἴδακθ ἃ ρίοθςβ οἵ 1δ, αθουῦϊ 88 ἰδγρβ 88 8 Ὀϊδβοιιϊῦ; δηά, Ἰαγίηρ ἴδ οὔ δ Ὀοασγὰ, 
ῬΓΕΒΒ ἰδ ΟἿ 88 ἸΔΥΓρῸ 88 8 ΟΟΠΙΏΟΠ-δἰζοὰ μἷαῖθ, δη ἃ ὨΘΑΥΪΥ 88 ΤΠ] 88 ἴΠ6 Ὀδάο οὗ 8 
τὶς Κηϊΐο. ὙΉΘΥ ρδοο 1 οἢ 8 τουηὰ Ὀ]Π]οὺνν οὐ σαβηϊοη (ἰὉ 8 8οὸ τ] ἰδ σδηηοῖ 6 Βαπαϊοᾶ 
Οἴ ΠΟΥ 186), δΘηα δ γι κ6 ἱξ ἀραῖηϑὲ [Π6 1Ἰηδβιἀθ οὗἉ 1{Π|18 ροῖ-1κο ρ'δοθ. Ιξ ϑιίςκα, δηὰ ἰῇ δρϑουὶ 
ΟἿΘ τηϊηαΐο 18 δακοὰ, [0 ἰ5 {Πϑὴ ἰδίκθῃ οδα ἀπὰ δποίβοῦ ρῃξ οὔ. ὙΠΟΓΘ ΔΙῸ ὉΒΌΔΙ]Υ 
Βούθσαὶ ᾿Οθἢ Θηραρθα δὐ ἱΐ δἱ [Π16 βδῃ)0 ἔτη, δῃ ἃ (Π6Υ μι θη οἡ τῖΓἢ χτϑαὶ αυϊοϊκη 658. 
. «0. ὙΒΘΥ͂ 8οοὰ ὈΔΚῸ Ὀγοδά ῸΓ ἃ π|68]." (Ῥαχίοῃ Β 1οἴϊογβ ἔγοτῃ Ῥδ] θδίϊηθ, Ρῃ. 39, 40.) 
τ ᾿γδβ, τοδὶ ῬγΟΌΒΟΪΥ, ἰπ βοιὴθ βιοἢ οοηίτίναηοθ ἴπδὶ βγῆ, ἢ [ἢθ Θδββίβδίδποθ οὔ Β6Γ 
ἴϑσηϑ] βούυϑηΐβ, βαδει γεασν φιϊολίν ἰἦτοα πιθαδιιγο8 7 πιδαὶ, ἀπεαδρα {ἰ, απὰ πιαεῖς οσαλεε 
Μροη ἰδὲ λοαγίδ, ((6η. χνὶϊ!. 6.) ΤῊΘ Βεάουϊπ Αὐαδβ θακο τυπεὶς Ὀγοϑὰ οἡ 8 8. 1 ΠΕ Υ σοηναχ 
ἾΤΟΙ ΡΪδῖθ, πῃηοἀογαίο Υ Βοδιθα ΟΥ̓́ΘΥ ἃ ΙΟῪῪ γθ οὐ Ὀγαδβιννοοά οὐ Θβπλθ δ᾽ ἀθσησ. ΤῆΘ Ἰππὴρθ 
οὗ ἀουρὶι δ΄Γθ το θὰ οὴ ἃ ψοοάθη μ]δῖοῦ ἱηῦο [Πΐη οα ΚΟ, αὶ ἴοοῦ οὐἨΘΤΙΟΤΟ ἰῃ ἀϊδιμλοίοσ, δηὰ 
Ἰαϊὰ ὈΥ̓͂ πιθ8π8 οὗἉ [᾿9 ΤΌ] ]οῦ ἀροπ (16 ἵγοῆ. ὭἼΠΕΥ δ θακθὰ ἴῃ 8 ὙΟΣῪ δβδογὶ ἰἰπηο. 
ΤΥ ΔΥ 8 Ὀ᾿ΙΒοου ΓΙ 6Β ἰῃ [Π6 Επὶπδ οὗ Νίπονοι, δηὰ Βαογίου, Ρ. 2388. 

3. ὁ Μαβοιηθῖ, ΟἿΣ 6816] -αΥ ΘΓ, τϑὰθ Ὀὑγοδὰ: δὸ Κηοδαϑὰ τῃ9 ἀουρὰ ἴῃ 4 Ἰθδίθογη 
ἈΔΡΚΙπ; δηά, σταϊχίηρ ἃ σοοά ἀδα] οὗ β8]ῦ ἢ 1, τηδὰθ ἃ ἢἤδξ τοιπὰ οδκο, δϑουῦς Β4}} δὴ 
ἦη6ἢ {Π]οΚ, πὰ Ὀακοά ἱδ οἡ ἀγίδά σαπιοῖε᾽ ἀμπῳ." (ἸτΌγ} 8 δπὰ Μδηρ οδ᾽ Τυδνοὶβ, Ρ. 172.) Α 
δἰ ΠΣ πιοάο οὗἨ ργδρασίηρ σα ΚοΒ 8 ἀοβογί δεὰ ὈγῪ Μζγ. ἔδο ΥΥ ϑοη. (Ττανοὶβ ἰη τἴπ6 ΗΟ]. 
Τ,δπὰ, δια. ν0]. ἰΐ. Ρ. 156. δὰ οἀϊπίοη.) Με. Ῥαχίοῃ οὐϑοσυθὰ ἃ ψοϊηδη οὐ [ἢ τοβὰ ἔτγοιῃ 
Βογτοοῖ ἴο Ὠδιηδδουβ, οιηρὶογοὰ ἰῃ σαι Πουϊηρ Τα πητΘ νὴ} ΠΟΥ 8 Πη48, τγοσϊεϊηρ 1 ἰμίο 
θ4}16, δηὰ βιϊοκίπρ ἴὸ ἴῃ ἢδξ σακο8 ἀρδίηβε 186 νν8}18 οὐἠἨ [06 ποῦθοδ ἴὸ ἀγγ; ψῆθη ἀτσγ, 
ἦν τῶϑ οοἸ]θοῖθα ἴῃ μὲ ϊ68, οὐ Ἰαϊά οὐ [106 Βοιδθθ-ἴορ8, ογ τηδὰθ ἰπ 1116 βέδοκβ ἰῃ (6 γαγά. 
ὙΠ θη ν16}} ἀγίοα, ἰξ ὈυΣΠΒ ὙΘΥῪ νν 6}, ΤἊΐβ Π]αβιγαῖε8 Ἐπδοὶς, 'ν. 12. 15., γῇοτθ [86 ργο- 
Ῥζοῦ ἰ8 αἰγοοῖοαὰ [0 Ῥγθραρθ ἰιΐϑ ἔοοά ψ10} το πηδάθ οὗ Ὠυϊηδη Ἔχοζοιθης, ὙΠ6 ῥσορμοὶ 
Θηϊτοεῖοα, δηὰ νΊὰϑ ροιτοϊε θὰ ἴ0 ἴἀἶκο σον δ᾽ ἀσηρσ. Τῆιὶδ 18 84 σοιηηοῦ ἰεἰηὰ οὐ ἔπε] ἴῃ 
ΤΩΒΏΥ ῬΔΙΙδ οὗἁἩ [6 δοιπγ. Τῇ Ῥγορἤθὲ τγ88 ΟἿΪΥῪ ἀϊγοοίοἃ ἴο ἀο 86 186 ρϑορὶθ ζϑηϑ' 
ΧΆΪγ αἰά. (Ραχίουβ 1,οὐΐοσβ ἔγομῃ ῬϑἸοδιπὸ, Ρ. 45.) 

8. Βοοιδγογἀ β ἰγαπβἰαιίοη οἵ [86 Β|0ἷς. νο]. ἃ, ῥ. 60. 
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ῬΆΠνΥ σοοογσα ἴῃ μον. χὶ. απ ΠὨοϑαΐ, χῖν. ; δῃα δοσουϊηρ ἰο μοτω, ἴπ 
ΓΟ] πο ΔΥ[16168 ΔγΘ τϑοκοπθα ὑποΐθϑηῃ, δηα, ΘΟΠΒΟΟΈΘΕΙΥ, ΔΓ6 ἰπίου- 
ἀϊοιοά το (86 ΗἩ εὔτονα; υἱΖ. 1. υδαάγυροαθ, τι ἢ 40 ποῦ τυμπηϊηδῖθ, 
ΟΣ ὙΒΙΟΝ μᾶνο οἴονθη ἰδοῦ; ---- 2, ϑουρϑηΐθ δπα ογθορίηρ ἰηβϑοίβ; 8]8ο.. 
σογίβδίη ᾿ηβθοίβ Ἡ ΊΟΝ βοσηθῦϊτηθθ ΕΥ̓, δηα βοιβθῦχαθβ δάνϑησα ὉΡΟῸῚ {πο ὶγ 
[οοῦ ; Ὀυΐ Ἰοσυδίθ, ἰπ 811 {Π6Ὶ} ἴΟῸΥ δίαροα οὐ Ἔχ βίθῃοα, ἀγα δοοουηϊοα 
οἰθδη:--- 8. Οὐογίδιη βρϑοῖο οὐ Ὀὲγαβ, ταν οἵ [86 Ὡδιηθβ οὗ ὙΠ1ΟΝ 8.6 
οὔδουγο:--- 4, ΕἼΒΠ685. τι Πουΐ 868168, 8Δη6 4180 [ἴο86 τι πουῦ δ; --- 
ὅ. ΑΙ] ἔοοά, 41} ᾿Ιαυϊάβ, βἰδιβαϊηρ ἴπ ἃ σϑββοὶ, δῃηά 4]} νοΐ βεϑᾶ ἱπίο 
ψΠΙΟἢ (Π6 ἀδλα ὈΟΟΥ οὗ ΔὴΥ υὑποίοδῃ Ὀδαβὺ μδα (Ἀ]]Θὴ ;---- 6. Α1] ἐοοὰ 
δθ Ἰγυϊαβ, ψ ]οἢ διοοα ἴῃ {π6 ὑθπῦ οΥ οἰδεῖ οὗ ἃ ἀγίηρ οὐ ἀοδα 
Τὴ}, ΓΘΙΏΔΙΏΙΩρΡ᾽ ΤΩΘΆΠΥ Ὦ}}6 ἴἢ Δ ὉΠοογοΓθα γ6886] (ΝυὈ. χὶχ. 16.); 
---7. ἘνοΥτΥ ηρ  ΒΙο γδ οοηβοοσαίθα ὈΥ ΔΗΥ͂ ὁπ0 ἴο 140]8 (Εχοᾶ, 
χχχὶν. 16.): 1 νγὰϑ {818 Ῥγοδβιι 10 ἰπαὺ ἴῃ 186 ρῥυϊνο ομυτοΒ 
οοσδβιοπϑα οογίδιη ἀἰββοηβίοηβ, ἘΡΟῚ ἡγοῦ δι] θα ΘΠΕΥ στοπηθγ δ, 
ΘΒρθοῖα ΝΥ ἴῃ 1 Οὐοτ. νι}. 10. ; --- 8. Α Κια Ρο!]οά 1π {π6 τὰκ οὗ 18 
τιοίμογ, (Εχοά. χχὶν. 19., χχχῖν. 26. : Π)ουΐ, χὶν. 21.) ΤῊ 88 ὑτο- 
ΒΙΡΙ 64 ΟΠ Ὶ ἴο δηΐοσοθ {86 ἀπίγ οὗ δυτηδηλνν (0 ΔΏΣΠ,Δ]8, οσ ἴο συδτγὰ 
186 Ηοῦγονβ ἀραϊηβί ϑοῦλθ 1Δο]δσΟυ}8 ΟΥ̓ δι ρογβϑί οι ρῥγϑοίϊος οὗ {86 
Βοδίμ θη Ὠδ ΟΠ. . 

ΤΠ6 σοηῃβοογαίθα ϑῃγη4] βυρδίδῃσθ ἰηϊογαϊοίθα ἰο (86 Ηθῦγονβ 
6,6, 1. ΒΙοοα (1μον. χνὶϊ. 10., χῖχ. 26. ; Πϑυΐ. χὶϊ. 16---28, 24., 
χνυ. 23.); --- 2. Απϊτη418 ΒΊΟΝ παα ΟΙἴμοΣ ἀἸοα οὗ ἀΐβθαβο οὐ μδαὰ Ὀθ6θπ 
ἴοτῃ ὈΥ ψ|]ἃ Ὀεδδίβ, μπουρἢ βίγαηρσοσθ ταὶσῃῦ οαὺ (δοιὰ 1 Π6Υ οἤοβ 
(Εχοά. χχι!, 81.; Πδαῦ, χῖν. 26.);---8. Το αὐ οονοτίηρ {πὸ ᾿μ θβ 168, 
Τοστηθα {Π6 πο οὐ σαμὶ; ----4, ΤῺ6 ας ρου {86 ἐπ θβίμθδ 68116α {Π6 
γιοϑβερΐεγῳ, ὅτα.; --αῦ. ΤΏΘ αὐ οὗ ἰῃ6 ΚΙάπογθ;--- 6. ΤΠ 7αὲ ἑαϊΐ οΥ 
ΤΩΡ οἱ οογίδιη βῆθθρ. (Εἰχοᾶ. χχῖχ, 18---22.; Του. 11, 4--- 9, 10., 
ῖχ. 19.}}" 
Μοον ἹΠρΡΌΠΙΟυΒ σΟὨΪΘοΟἴθγοΒ ἤᾶνθ ὈΘΘΠ ΔαϑσηΘα ἔοσ {π686 ῥγοὸ- 

ΒΙδΙομΒ ; Ὀυῦ 1π6 δογρῦιγοθ, ΠΊΟΝΙ Δ ΓΘ ΟἿΣ δαίοδῦ συ ϊαθ ἱπ ΠΟ ΏΙΓΙΘΒ 
οὗ {μ18 Κη, ἜΟΧΡΥΘΒΘΙΥ ᾿ηέοστη τι8, (Πδῦὺ [ῃ6 ἀεδῖρτι οὗἨ {πότ τνδθ ὈΟΪὮ 
ΤΏΟΓΆΪ δηα ρο] ς4.. ΤὨ]8 18 ἀθοϊαγοά 1 ἴμον. χχ. 24---26. 7 απὶ ἐδε 
7] νά γον ον», τοδο λαῦε βοραγταίο γομ ἤοπι οὐδόν ρεορμῖε; γὲ ελαϊϊ 
ἐμογοίοτο ρὲ αἰ εγέπος δείισοοη οἷοαπ δραδί ἀπά πποίσξαπ; απ ψὸ ελαϊϊ 
ποΐ πιαΐό γοιγϑοίυεα αδοπιϊπαδίε ὃν δεαδὲ οΥὐ ὃψ ὕοιοί, οΥ ὃψ απνὺ ἔϊοίησ 
ἐλίπφ ἐδαξ ογεοροίς, οπ ἐλα σγοιπά, τιολϊος 1 παῦδ ϑοραταΐεα ζγοηι ψοῖε αϑ 
μποίσαπ : απὰ γε δλαἷ δὲ λἀοῖὶψν μπίο πιε, ζ07 1 ἐδλθ 7ιοτά απὶ λοἶν, απά 
λαῦυο ξευεγεά ψοι ἤοπι οὐδεν ρεορίε ἐδαΐ γε δλομία δδ πιῖΐπει Α8 1 {Π6 
ΑἸ ΐν μαᾶ βαιά, “1 Πανα βοϊθοίβα γοιι ἴγοιω, 84 μανθ δχαϊ θά γοιι 
ἴτ᾽ δῦουβ, {86 βοδίμϑῃ δηά Ἰἀοϊδίγσουβ νου. [,οΐ 10 δ6 ὙΟῸΓ οᾶγο ἴο 
οοπάποϊς γουγβοῖναβ ΜΟΣΊΔΥ οὗ {π18 αἰδιμποίϊοη. 1,66 ἴπ6 αὐλ]γ οὗ 
ΥΟῸΓ [οοἄ, 88 νγγχ8]] 88 {πΠ6 σιῖθβ οὐ γὙΟῦ ὙΥΟΓΒΏΙΡ, ἀἸΒΡΙΔῪ ὙΟῸΣ ῬΘΟΌΪΙΩΓ 
Δα ΠΟΙΥ οδαγδοίοσ. [1,6 ουθἢ ΥΟΣΓ ΠΔΏΠΟΡ Οὗ Θαίηρ Ὀ6 580 ΔρΡτὸ- 
ὈΓΙαΐθ, 80 ΡΏΓΘ, 80 ὨΙΟΟΙΥ δα)υδίθα ὈΥ ΤΩΥ̓ ἰΑΥΤ, 88 ὑ0 σοηντηοα γΟῈΓ- 
Β6Ινϑβ δηά 4]} {π6 νου]ᾶ, (μδὲ γοι δ.Θ ἱπάβοά βοραζγαίβα ἴγοτῃ 1Ἰ4ο]δίογα, 
Δηα ἀονοίοα ἰο τη6 δἰομθ. ἈρΎΘΟΔΌΙΥ ἴο {1119 ἀφοϊαγαίζοη Μοβαβ [6118 
16 [6γβ6]168 (Πευΐ, χὶν, 2, 8. 31.), 176 ΤἸΟΒΡ λαέΐ οἰοϑοη ψοῖι ἐο δ6 

1 Ζοδη, Ατομωοῖ. Β[0], δ 148. ΤΟ Μοβδαὶς ογάϊηδποοβ σοδθροοϊίης εἰσϑαῃ δηὰ υηοϊοδη 
μαδδίβ ᾶγὰ ΠῚ οοπδίἀογοά ὈΥ Μίολδο δ, Οοτητηθηίασίοβ, νοἱ. ἱϊ]. Ρῃ. 319---2δ4. 
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α »εοιζίαν' ρῬεορίς ᾿πίο ᾿ϊπιδεῖζ, αδουε αἷΐ {}ι6 παΐξϊοπε ἰλαΐ αγὸ προη ἐπέ 
φσαγίδ. Τῆοιι φῃαϊῥ ποὲ οαὲ απ αδοπιϊπαδίε ἐπίπο. γε δλαϊϊ ποὲ εαὲ απῷ 
ἐλίπρ ἐλαὲ αἱοίδ, ς ἐἐδεῖ; γε δλαϊϊ σίους ἰΐ 0 α ϑἰΓαΉΕΥ ΟΥ 8εἰϊ ἐξ ἰο ἀπ΄ 
αἰΐοπ, Κ0Υ, γε ατὸ α ἢοῖν »εορῖσ. ἴπι οἶον πογάβ, “" δίπος αοα [88 
ἱηνοδίθα γοὺ σι ἩΨΑ͂ μὰ ΒΟΠΟῸΡ 8πα ἴανουσ, γοὺ οὐρῇϊ ἴο το- 
γΟΥΘΠΟΘ γΟΌΓΒΟΙΥΟΒ : γοὺ Οὐρῇῃὺ ἰο ἀἸδάφιη {[Π6 ν]]6 ἔοοά οὗὨἩ μοαίῃϑῃ 
Ἰἀοϊαίοσβ. ϑυοί ἔοοα γοῦ ΤΔῪ ἸΑΥᾺΪ]Υ ΡΟΥΘ ΟΥ̓ 86}} ἴο ογοῖρηθγβ, θαΐ 
8 ὁ δο᾿ τεβρροῦ ἕο 148 γοῦ ἴο οδὺ 1.7 ἼΤἼΘ ᾿πηπηθαϊαίθ δηα ὈΥΙΠΙΑΥΥ 
Ἰηἰθηοη οὗὨ {ποθ6 δηα οἴδβοσ βγη αῦ τορι] δομ8 τγὰ8 0 γαῖ [ῃ6 
Τδγαθ 68 οὔ ὑπ 1}} αὶ ο σβιοῖὰ (Π6Υ Πα Ὀδθὴ δοουδίοτηρα ἰπ 
Ἐργρῖ, οὐ βίοι ἔμ υ δα ἱπαυϊσοα τ Ὲ}}]6 ἴῃ (μαῦ ΘΟΌΠΟΥ ; δῃά ἴο 
ΚΘΘΡ (δθιὰ ἴῸΓ ουοὺ ἀἰβποῦ ἔγοπι {παὺ οοσταρῦ ρθορ]θ, Ῥοίῃ ἴῃ ῥχγίη- 
οἶρ]69 δῃὰ ργδοίζοϑθβ, δβῃηα, Ὁ. ΡΥ οὗ γθϑβοῃ, ἔγοτα 411 οἵμοὺ 1Δοϊδίγουβ 
ΒΔΌΟΏΒ, ΠΟΐΠΟΣ ΤΟΆΒΟῸΏ [ῸΓ {π6 ἀἰβυποίοι 788, {μδα, 48 {π6 76 νν8 
ὝΟΓΘ ῬΘΟΙ] ΑΥΪΥ ἀσνοίοα ἰο (ἀοά, ὑΠῈῪ 8δου]ά Ὁδ γτοτηϊπαρα οἱ {μας 
Το δου ΟΥ̓ ἃ Αγ ου]ΑΥτ οὗ αἰοῖ, τυ] οἢ βου ἃ βοῦγθ ϑπ Ὀ] οί! 8}}Υ 
8.8 8. βῖρῃ οὗ {πεῖν ΟὈ]ραίϊοι (0 βέυα γ τρογαὶ ραγγ. ΕἸΣΙ Βογ, 10 [45 
θδθη βυσροοίοα, 88 ἃ σϑᾶϑοι [ῸΓ {Π6 ΑἸ ποι οπΒ Ὀούννθθη οἰθϑῃ δηιὶ 
Ὁπο]θδη ἔοοά, ποῖ οὨΪγ ὑπαὺ (Π6 αυδ᾽ εν οὗὨ {π6 ἔοοα 1{86] 15 δὴ παροτί- 
δῃΐ οοπδβι ἀδγαύίου (οἴδαπ δηϊτηα}8 αογπρ 8. οορίουβ πᾶ ὙΠΟ] Θβοπμα 
παϊγηοηΐ, γγ 8116 πποίδαπ δηϊταδ]8 ΥἹ61 4 ἃ ρζ,ο88 πυϊγπηοηΐ, τυ 1 ἢ 15 
οἴῃ [Ππ Τὁσοδβίο οὗ Ββογοι] 08 δηα βοουθυῦο ἀἸβογ678); Ὀαΐ 480, 
{Πα ἴο 186 οδίϊηρ οὗ οογίδι ἢ Δ Π1818 ΤΏΔΥῪ ὯΘ ΔϑοΥ 6 ἃ 4 βρϑοϊῆς ἴη- 
ἤυθηοθ οα {π6 τηογϑὶ ἐθιρογαηιθηΐ ὦ 

ΤΉΘΙΓ ΟΥΔΙΠΑΓΥ ανογαρα 88 σαίου, ΠΟ 88 ἄγασγῃ ἔγομλ {Π6 
Ῥυθ]1ο νγ6 118 ἀπα ἐουπίαϊπδ (οδη ἰν. 6, 7.),) δὰ τ μ]οἢ μτ88 ἴο Ὀ6 το- 
ἤιβοά ἴο ἢο ομϑ. (Μαϊϊ. χχνυ. 85.) Τὴ νψαίϑυ οὔ 186 Ν1]6, 'ἰπ Εἰργρί, 
αἴϊου 16 ἢ88 θθθῃ ἀδροβιίοα 1 1848 [0 δβοί{16, 411} τοοάδθσῃ ἰγανθ  ]ο γα 
αἰίοδι Ἶ, 'β β' Πρ ]ΑΥΪΥ ἀ6]ἸοἱουΒ 88 γΥ6}} 88 Ἔχίγδου ΔἸ ΠΥ] Ἡ ΒΟ]Θθοῖηθ, 
Δη ἃ 18 ἀγτυΚ 1 ὙΘΥῪ ἰατρο αὐδηί 168: ὙΠ116 (μα οὗ ἰδ6 ἔδνν ν 6118, 
ΒΊΟΝ δγὺ ἰουπα ἴῃ ὑμπαῦ ΘοΟυπίσυ, 18 ποῖ ροίδ]6, Ὀοΐηρ θοΐΒ υη- 

᾿ νΡ]οαβαηΐ δηὰ ᾿πβαϊ ατίουβ ὙΒθα (86 ἱποάθση ᾿Ἰημα ἰ δὴ 8 ἀδρατὶ 
[Β6Π66, ὉΓ ΔΠῪ ἔπι6, {Π6Υ Βρθδκ οὗ ποίμίηρ δυῦ (6 Ρ]Θαβθισθ ΠΟΥ 
888}} ἢπὰ οἱ {π61ν τοίατῃ, 1ῃ αὐ πκίηρ {Π6 τγαῖου οὗ 16 Ν] 6, ΤΠ6 
Κπον]οᾶρο οὗ (18 οἰτουμηδίδμοθ ρῖνοβ ἃ ῬΘΟΌΪΑΓ ΘΏΘΙΡῪ ἰο ἰδοβθ 
νογάβ οὗ Μοβοϑ, σθη μα ἀοπουποοά ἴο ῬΠαγδοῖ, ἐμπαῦ ὑἢ6 νγαΐϑυβ οὗ 
116 ΝῚΪ6 βῃοι]ὰ 6 ἐυγηθα ᾿ηΐο Ὀἱϊοοᾶ, θυθὴ ἴῃ {Π6 ὑΘΎῪ ΔἸ Ροσϊησ 
γ668618; δηά {δπαΐ {πΠ6 ΕἸρυρύϊδῃβ βῃου]α ἰοαίλε ἐο ἀγὶπὰ 9} ἐὰλθ τοαΐεν Ὁ 
ἐλ γίυον. (Ἐχοά. νυἱὶ. 17---19.) ὙΠαΐ 18, (Π6Υ βῃου]ά Ἰοδίμα ἴο ἀσῖπκ 
οὗ {πα΄ νγαύθυ τ ῖοἢ {Π6Υ τι86α ἴο ρῥγοίου ἴο 41} {86 τπαΐουβ οὗ {86 υηὶΐ- 
ψΘΣΒ6, 8η4 80 ΘΑΡΌΓΪΥ [0 Ἰοηρ᾽ [ὉΓ, ἃπα βῃου αὶ Ῥσθῖεσ ἴο ἀσῖηκ οὗ π6]}- 
Μαΐου, Ὑ ΒΊΟΣ 1 (ΠΟΙ ΘΟΙΙΠΕΤΥ 18 80 ἀοίββίβ Ὁ] 6.282 Αἰἴοσ {Π6 βοι]οεηθης 

: ΤΑρρδηξβ [ρϑοΐϊαγοδ οἡ Ηοῦ. Απεΐᾳ. ΡΡ. 260---26564. Ὅν. Ηδτιτβ 8 Ναὶ, Ηἰρὶ, οἵ 86 
ΒΙ0]6, ρρ. χχχὶ.---χχχυὶ. (Απιογίοδη οἀϊξ.), ΟΥ̓ ὈΡ. Χχίν.- --χχχ. οὗ [86 Ἰπάοῃ οἀϊτίοη. 
866 4180 (πο ον. ὙΥ. δοποβ᾿β Ζοοϊορία Ετεϊοδ. (οσῖκβ, νοὶ. 1ἰϊ. Ρρ. 1--- 116.) 

3 δοὺ Ῥδσι συ] Υ ΒΟ Ζο 5 ἘΟΒΟΔΓΟΠ68 ἴῃ ἘσΥρὶ, Ρ. 325. 410. οαἷξ.; Ταγποτβ Του ἴῃ 
[6 Ιρνϑδηΐ, νοὶ. ἰϊ, Ρ. 611.; διὰ Ὧγ. Βϊοαγάϑου Β Ἴσαυε]β δἱοὴρ [Π6 δῆοσοβ οἵ ἰὴ Μοάϊ- 
ΔοΥτ 6 δῆ, τοὶ. ἱ. ἢ. 88, 

3 Ἠκβιτηοῦ  ΟὈϑοσυδιίοηϑ, γο]. 11}. ΡΡ. δδ4- δύ6. 8.60 δ'ϑο ἃ Ὠδιγαιϊΐϊνο οἵ 9 Ῥδοδα οἵ 
Ἐχγρ δ ἐομω ἴο οηροΐα δηὰ ϑϑῦμβασ, Ὁ δὴ ΑἸ ΣΊΟΑΣ, ΡΡ. 1560, 161. ([οπάου, 
1822, ϑγο. 
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οὗ [86 1εογδ 8 ἴῃ δηδδη, {Π6Υ ἄγϑηὶς ττῖμο οὗ αἰ ογθοῦ βοσγίβ, ν ΒΙΟἢ 
τγῦ88 ργοβοιυϑά ἴῃ βκίηβ. 1ἢ ὅγε, (η6 ρ,ΆΡ65 ἃγα {σον ἰπΐο ναΐβ, ὮΥ͂ 
1Π6 β46 οὗἨ νυ οἢ τὸ βίομα ἰσουρῆβ το ΠΟ ἢ [Π6 1.166 Ηοτγβ : θη 
οἵ ἰῃηἴΐο ἴποβ6 ναίβ, δα ἰγοδα [88 σταρϑϑ σι {πον ἔδοι,ῖ ΤῊ]18 ἀθᾶρθ 

"Πρ γαίοβ 184. 1χ1}]]. 2, 3., ἀπ 1.81. 1. 16. Ἐδα νγἱὶπ6 βθϑῖὴβ ἴο δᾶνθ 
Ὀδθ πα ταοβϑὲ οβίθοτηθα. (σου. σχχῖῖ, 8]1.; ον. χῖν. 20.) [Ιἢ (86 
{᾿π|6 οὗὁὨ ϑοϊοτηοῃ, δρίσεα τοΐπος ἼΤοΥα ὑδοά, τοϊηρ] θα τ [86 7166 οὗ 
{π6 ρΡομιορτδηδία. (ϑοης υὙ1}1. 2.}2 ΥΏΘη “υ6Ἃ}258 γγὰβ ὑπάοσ [Π6 ἀοτηϊ- 
πίοῃ οὗ {π6 Βοιμδπβ, πιεαϊσαίεα Υϊπ68 (88 7ὁ δνο 866} ΕΓ σΊγΘΠ (0 
1Πο86 ΒΟ σγοσα ο Ὀ6 ογιοιῆσα, ἱπ ογον το Ὀϊυπί [μ6 οαρα οὗ ραΐῃ, 
δη4 βίπιμ [86 δουίθηθββ οὗ βθηβι 1} 1γ.8 ὙΠΟ ϑέγοπφ αἀγίπλ ταθηϊϊοποά 
ἴῃ 1,6 ν. Χ. 9., 8 ΙΩΔΩΥ͂ ΟἾΠΟΓ ρϑββαρθθ οἵ ΗοΪγ ΥΥ σἰῦ, ρΡγΟΌΔΟΙΥ τ ΘΔ 8 
ΔΩΥ͂ Κιμά οὗἉ ἸΙαῦοῦβ, τ Βοίμοσ ργορασθα ἔγοτὰ οοσπ, ἀδίθβ, ἈΡ0]68, ΟΣ 
ΟἴδΟΣ ἔγυ 8." 
ΤΙ ραίσγοβ, |κ 1Π6 τροάθση Ἰημαθιίαπίβ οὗ {πὸ Εὐαβῦ, 6 γθ 

δοοιδίοιηοα (0 ἰακα {π6 1}. τηθαὶβ Ὁποῦ {π6 βῆδαθ οὗ γθθβ.0 Τμυβ 
ΑὈγϑδδπι βέοοα ΌΥ {86 δηροἷβ μπάδν ἐἦδ ἔγεθ, απά ἰΐεν ἀϊὰ οαἰ. ((ἀδῃ, 
χΥ. 8.) Τα δποϊθηΐ Ἡθῦγονθ ἀ14 ποῖ ϑαΐ παι υ  ΕῪ 1 41} 
ῬΘΙΒΟΏΒ; ΤΠΕΥ σου] μαν θθθη ΡΟ] θα δῃα ἀἰββοπουτθα 1π [ἢ 6]γ 
ΟὟ ΟΡΙπΐομ, ὈΥ͂ δαίϊηρ αἰ μ6ορ]6 οὗ δηούμπου σοὶ! ρίοη, οὐ οὗ δὴ 
οὔϊουβ ρῥγοΐθβϑίοῃ. [Ι͂ἢὰ «οβορῃ Β ἔθ ΠΘῪ ποιΐμοῦ δ σι [Π6 
Ἐπργρίϊδηβ μὸν [86 Εργρ(δηβ τι {Ποῖ (6 θη. χ]}1}. 32.}:; ΠΟΙ 1ῃ ΟἿΓ 
βανιουσ  ὑταθ τὶ 186 Θαιμαν ίδηβ (ΦΉ0Βη ἰν. 9.); δπὰ ἴΠ6 «678 6.6 
ΒΟ η14]1364 δ “6886 (ἸΥϑυ Β οαϊπρ 1 ΡυὈ]ΠΙσθὴ8Β δηα 8: ΠΠΟΓβ. 
(Μαῖζε. ἴχ. 11.) 4ΔΔ8 18ϑγὸ νοῦ Βευ6γᾺ] βοσίβ οὗ τηϑϑίβ, {86 86 οὗ ψ ΒΟ ἢ 
88 Ῥγο δι[64, ὑμ6Υ οου]ὰ ποὺ σΟὨνΘΕΙΘΗΕΥ οδὺ 1 ΤΠο86 ὙΠῸ Ρδ7- 
ἴοοῖκ οὗ {Πθτὰ, ἴδαγῖηρ' βοῖβθ ροϊ]αίοη ὈΥ ἰουοδιησ ἴμ6πὶ, οΥ 1 ὈΥ 80- 
οἰἀδηὺ ΔηΥ ραγί οὐ {θὰ Βῃου ]ὰ [Ἀ}} ἀροὶ {π6πι. ΤὨ6 δποϊθηΐ ἩΘΌΤΟΥΒ 
αὖ {πο ὶν τηθ8]8 μαᾶ βϑοῖ ἢ18 βαραγαίβ (8016. ὙΆΘη «οβορὶ οηἰοτίαιποα 
[8 Ὀγϑίδσοη ἴῃ Εἰσγρί, μα βοαϊθα ϑδοῦ οὔ ἴμθτὰ δὖ ἢ18 ραυου αν [80 ]6, 
δπα μ6 ὨΙτη8617 βαὺ ἀονγῃ βοραγαίθὶυ ἔγοτα {86 ΕἸργρίδηβ ψ8Ὸ δἷθ πιὰ 
τη : Ὀὰΐ μ6 βοηῦ ἰοὸ δἷ8 Ὀσγοίβγοη ουὖ οὗἨ {86 Ῥχσουϊβιουβ ἡ 1ο ΤΟΥΘ 
Ἀοΐοσγα μῖπαι. (θη. χἹμ!. 81. εὐ δεᾳ.)ὴ) ἘΠΚαμδ, ϑαται} 8 δέ μοτ, τ ΠῸ 
δὰ ὕτγο νψίνϑβ, ἀϊδιγ υϊοα {μ6ῖν ρογίομβ ἴο {μϑῖὰ βοραγδαίθὶ γ. (1 ὅδπ). 
1. 4, ὅ.) πῃ Ηοχηοσ, δδοὶὶ οὐ [6 σιοβίβ μὰ5 ᾿ΐβ 11{{16 (8016 ἀρατί ; διὰ 
1ηι6 τηδϑίον οὗ {μ6 ἔδαδί ἀϊβίγι δαΐοβ τηθαῦ ἴο θδοῖ, Ὗ 6 δἃ΄Θ δϑϑυγβᾶ {ῃπὰῦ 

1 Ῥαχίοπ᾽β [,με6 8 ἔγτοιλ Ῥαδ]θβίζηθ, Ὁ. 215. 
3 δρίοοα υυὶπεϑ ογα ποῖ ρϑοι δῦ ἴο [Δ6 7 νγ8. Ὑπὸ οοἰουγαιοα Ῥογβίδῃ Ροεῖ, Ἡδῆς, 

ΒΡΘΑΪΚθ ΟΥἨ ΝΠ --- ΤΙ ΟὨΙΥ ὈἰττοΣ, τί ΒΥ στγοοῖ." ὙᾺ6 ΒΟΙΏ8Δη8 ᾿ἰποὰ {ποὴγ Ὑ6886}8 (αν- 
»λοτγα) νῖεϊι οἄοτουβ ψαπι)8, ο σῖνο ἴδ Ὑΐπθ ἃ δύση ὈΪΟΡ βαγουν; δηὰ ἱΐ [8 βαϊὰ ἴδδς 
1η6 Ῥοΐδβ δῃὰ ϑϑιραπίαγάβ δάορε 8 βἰπιΐϊασ τωϑίμβοᾶ, ἰῃ ογάθγ ἴο ἱππρατί ἴο μοὶ ὙΠῸ 8 
ἑαυουγίιο το βἢ, (Οἀο8 οὗ Ηδῆξζ, ἰγαπεϊαιθα Ὁγ Νοίϊ, Ρ. 30. ποίθ.) Ὑ[ὸ )πΐοα οἵ ([Π6 Ροτηθ- 
δταπδῖθ ἴσθο ἰ8β οὔδῃ εἰπρίογοὰ ἰῃ {π6 Εἰδϑῖ, ἰο ρίνο ἃ ρ᾽θαβαπὶ βαρ δοὶά βΑυΟΌΓ ἰὼ 8 
ὙΑΓΙΟΙ οὐ Ὀονοζαροθ; δηὰ σι μογο (6 Ἰατνϑ οὗὁἨ [6 Κογϑὴ ἃγῸ ποὶ δἱοννθὰ [0 ἸῃΊΘΓΡΟΒΟ, 
ΟΥ ποῦ ῥχοι δἰείοπβ ἂγο ἀϊβτοζασάθαᾶ, ἃ ἀο]οἰουβ πὶπο ἰ8 ἔτεα ΕΠ} ταδηπΐλοιαγοά Ομ 
118 ἡῖοο δοθθ. ΗδυηοΣ Β Οὐθοσγυδεοηδ, τοὶ, 11, ὑΡ. 14ὅ, 146 

8. 526 γῬῃ. 182, 188. οὗ ἐὲ18 ὙοΪΌΠ,6. ᾿ 
4 Οη ἴδ γδγίοιβ '868 οἵ ἴῃ6 Υἱπα δηὰ 18 ἔττιϊξ, [μογο 18 δΔῺ ἱμβίγιονθ Ταθμιοἷν ὈΥ [86 

ον. Ἡ. Ηοπιββ, ἰη ἐπα ΒΘ] οἴμεοα βδοτα ἕοσ 1848, ρΡΡ. 288---295.; δπὰ οὐ ἴπ6 βυ})θοὶ οὗ 
10 γδυίουβ βογίβ οὗ τίπϑ ἀγαηὶς ἰῃ Ῥα]οβεθ, τιυοῖ οσυτίουδ ἱποττηδιίοη νν}}]} 6 Ἰουπὰ ἴῃ 
“« ΤΊτοβἢ 1ὸ Ὑαγίη; οἵ, [6 86 Οποδίΐοῃ οοηβίἀαγοᾶ ἰπ δὴ Θη ΓΟ ΠΟΥΘὶ Ροϊηϊ οὗἁ Υἱθῦν; 
ὙΠ 8 βοῆοπιθ οὐ Ηοῦγον πίποθ, διὰ ΠΙπδιγαιίοηβ (ρἈ]οβορηΐοαὶ δπὰ οὐίεῖοα]) οὗἨ {19 
τί ποῖρδὶ μϑϑδαζοδ οὔ ἔπ Βίδ]6 οομποοίοὰ ἩΣΕΙ [0 δα )εςι. Ἰμοπάοπ, 184]." 8γο. 



478 Τοοπιεοίὶς Οδίοηιδ απὰ ζαφει ΩΓ ἐλ “ειοϑ, 

818. 18 8}}} Ῥχβοιϊβεὰ ἴῃ Ομ ; πὰ τὩϑηγ ἴῃ [ηἀϊα πονοῦν θαῖ οἱὔΐ οὗἉ 
{Π6 ΒΆ116 αἰδῇ, ΠΟΥ οπ {86 βαπιθ (8016, δῃᾷ {860 Ὀο]ῖονο {ΠΟῪ σαπποίὶ 
ἄο 8ο σι πουΐ βἰη ; δρᾶ (818, ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ {π6ὶῦ οὐ οουπίτυ, Ὀὰὺ τ βοπ 
ἰγαν ]ΠἸπρ;, ἀπά ἷπ ἔοσχαῖρτι ἰαμα8.:1 Τῇθ δῃίαιθ ΘΠ ΠΘΥΒ ΒΙΟΒ γ6 
Οὔβοῦνο ἴῃ Ηοπιο ͵γὸ {Καιν δ ρογοοῖνα ἴῃ βουρίυγο, 1 τοραγὰ 
ἰο οαἰΐπρ, ἀγπκῖηρ, δηα φπῃἰογία! πτηθηΐθΊ Ἦἦ 6 ἢπα στεδὺ μ᾽ θαίυ, δαί 
1016 ἀΘἸΐσδοΥ ; ρτοαὺ γοϑροοῦ δηὰ Βοποὺῦ ραϊὰ ἴο ἰπ6 ρσυσδίβ ἈΥ͂ 
βουυϊηρ (μ6πὶ Ρ]Θ ΠΟ ΠΥ ; (18 Φοδαρ βθηῦ δϊ18 Ὀσοῦμον ΒΘη)δσαῖη 8 
Ρογίϊοῃ ἔνθ {πη68 Ἰαῦσοῦ {μη Ἦ18 οἶα Ὀγθίθγθη ; 8π4 ϑασηθ 6} βοῦ ἃ 
ὙΠ016 αυδτίογ οὗ ἃ οδἱ θδίοσγεα ὅδ]. Ετοιὰ Νϑῆ. υἱ1}}. 10, 12., δπὰ 
ἘβιΝ. ἰχ. 19. 22., [Ὁ ΔΡΡΘΆΓΒ (0 αν Ὀ6Θῃ ΟὈΒΙΟΙΙΔΥΥ ἴο Βοηα 8, ρογίϊοη 
οὗ τιῇηδὺ τοπιδὶηθα ἔγοσῃ ἐμ ῖῦ ρα] ἔδαβὶθ ἴο {μο86 ἴοὸγ τ ποῖ ποίην 
5 ὈΓΘρδΙΘα, ΟΥ̓ ΒΟ ΘΓ ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ Οἰτουτηβίδῃοοθ Ὀγαυθηΐθα ἔγοπι 
Βοΐηρ ργοβθηῦ αὖ ἰμθη. Τῃθ πουλθῃ ἀἸα ποῦ ἀρρϑᾶγῦ δὖ 8016 ἢ δη- 
ἰοΥϊδιπτηθηΐβ ἢ ἰδ6 θη. ΤὨὶδ πτουϊά ἢανα Ὀδθη ἰῃ θη, 88 1 15 δὲ 
{818 ἀαγ {πγουρμουῦ (6 Εἰαδ, δὴ ᾿παθοθηου. 3 ὙΠπ8, Καδλέϊ ἐθ6 ιμεεὴ 
γιακῖο α ξεαδὲ 707 ἐδε τοογιθῆ ἴπ ἐΐδε τοψαὶ ἦοιϑε, τολῖοῖ δοίοπιφεα ἔο 
λαξιιογι5 (ἘΒΙΔΟΥ 1. 9.}, ψὯ116 186 ῬΟΣΒΙΔΠ ἸΠΟΏΆΓΟΝ τῦδ8 [δαβύ 
818 ΠΟΌΪΘ6Β. 

Τπ [πᾶ]8, δαβίβ 8Γ6 ρίνθῃ ἴῃ {Π6 ΟΡΘη [4118 δῃα συάθῃβ, ὙΏΘΤΘ 8 
ψϑυϊοίυ οὗ βίγδηροΥΒ ἃγ6 δαπη6α, δηἀ τηποὴ ἐαΠ.]ΠἸΑΥΤΥ͂ 18 8]1οττ θά, 
ἼῊΙΒ ΘΑΒΙΪΥ Θοοοι 8 ΤῸΓ ἃ οἰγουτηβίδηοθ ἴῃ {Π6 ΒΙδίογΥ οὗ ( γῖϑὺ οὶ 
8 αἰἰοῃἀοα νι ΘΟὨΒΙΘγ8 016 ΑἸ οα]Υ; ---- 6 ροηιίθηῦ ΜΆΓΥ οομηρ 
τηΐο 86 δραγπηθηῦ ΠΟΥ 6 28, 8ηαἃ δῃοϊηπρ ἢἷ8 ἔδοὺ τὶ (Π6 
οἰπμεμηθηΐ, δηα ψὶρίηρ {π6πὶ χὰ ἢ (Π6 Παῖτβ οὗὨ μοὺ μοδά, ([μΚ6 ν]}. 44. 
ΤῊ5 ἔα ΠἸΑΥΙΟΥ 18 ἢοΐ ΟὨΪΥῪ οοηπιοη, μυὺ 18 [Ὁ ἔγομι θϑῖπρ ἀθθιηα 
οἰ μον ἀἰβγοβρθοῦι! οσ ἀἸβρ] δδίησ. ὃ ΕΎοΙΩ [86 ΡΑΥΔΌ]68 οὗ [86 πυρία] 
[εαϑὲ (Μαίί, χχὶϊ. 2 --4.). δμὰ οὗ (6 ατοδὺ ϑυρροῦ(μυΚο χιν. 16,17.) 
1ῦ ΔρΡρϑδσβ δῃΟΙ ΘΕ το μβανα Ὀδ6θη {Π6 ουδίοιῃ ον [Π6 ρᾶτγίϊ68 την τοι] 
ποῦ ἴο ρὸ ἴο {π6 οδηΐογίδιπτηθηῦ ἘΠῚ] 1Ὁ τγᾶβ δῃηουηοοα ἴο Ὀ6 Τοϑάγν. 
Α β᾽ παῖ] αν βαρ Οὐδ] πΒ ἴῃ Εἰργρύ δπὰ ἴῃ τοάθγῃ Ῥογβία. Ἰη Ἐργρὲ 
156 Βειβῃ. σοη88] βοηΐ 18 18} 5ΒΑΤῪ [0 ᾿ηγιΐα ἐῃ6 ΘΒ ΤΟ. οὗὨ βοοῦ δ 8 
ΤΑἸΒΒΙΟΠΆΤΥ ἀδρυίαίίοι ἰο {6 «΄6νγβ ἴο ραγίβκο οἵ ἃ ΤΌΘ πο Β ταραϑί" ; 
δπα ἴῃ Ῥογβῖα, τ μθὴ δὲν Ηδιξογα “οπ68, ἀυγίηρ, ἴδ ΡΟ "1081 τ! ββίοῃ 
ΤΠ} πὸ Ρ ἴῃ 1808 -9, ἀϊηοα τι {π6 ΚΉδη οὗ Ἰθυδαῖγο, [Π6 ΘηΥΟΥ δηὰ 
Β18 βυϊΐα αΙἃ ποΐ ρσὸ ἰο {πὸ ἠδ Β σϑϑίάθῃηοθ, ππ|}} (86 Ἰαιου μδα βϑμΐ 
8. ΤῊΘΒΒΘΠΡῸΙ ἴο ΒΔΥ ἰμαῦ [86 Θηζογίδ! ηπηθηῦ τγὰ8 γεαάν ἴογυ 18 σϑοθρ- 
ὑϊοη.5 [π τ οάοχῃ [π6]8, 88 γ1Χ16]] 88 ἴῃ δῃηοϊθηΐ υἀεε (Μαίι. χχὶϊ. 9. 
10 18 818] [ὉΓ ἃ τ οἢ τηδη ἰὼ ρσὶνα 8 ἔδαβύ (0 {Π6 ροου, {86 τηδιπηθα, Δ 
[η6 ὈΠΠπὰ. ἘΎομ 1 ὅδπι, χυϊ. 11. (πιαυρίηαὶ σϑηἀογῖηρ), δημᾶ Ῥβαδὶ. 
ΟΧΧΥΪ. 8., 1 Βῃου α βϑοῖὰ ἐμαὺ {6 δηοϊθαῦ ΗθΌχονβ βαὺ ἄοσταῃ σουπά 
Δθουΐ ἃ τηδῦ ΟΥ ἸΟΥ 8016, ογοβθ-ὶ ορροά, ἴῃ [Π|6 βατηθ ΠΊΔΏΠΘΡ 88 18 81}}} 
Ρτδοβοα 1π {μ6 Εἰαβῦ : δήδογχαγαβ, πον υογ, ΤΠΕΥῪ ἰπι αϊοα τμ6 Ῥογ- 
β'δη8 δῃὰ ΟΒδ ἀθθδηθ, ψ0 το θα οη 180]6- 648 1116 ὀδμρ ; Βοπιθ 

1 ὅθ0 Ἵχδρίοβ ἴῃ Ῥ ἀγὰ δδ Ὑίον οὗὨ [π6 Ηϊδβίοσυ, ὅς. οὗ [86 ἩϊηᾶοοΟΑ, γοὶ. ἴϊ. ῥ. 815. 
Ἐδπδυάοῖ, Νοῖθβ βὰς 16 ὕἷ)ογαρο 465 ἄδιιχ Ασὰρεβ ἃ ἴα Ομ ίηο, ΡΡὉ. 193, 194. 

3 ἨοΡοσίδ᾽ 8 Οὐἱδηΐαὶ 1 δ γι ]Οη8, Ὁ. 2355. 
8. ἘοΥΟΒ8 Οτδηϊαὶ Μοπιοΐγα, νοὶ, 111. ΡΡ. 188. 190. Ναγτδαίϊνο οὗ (Π6 Ξοοιεδῃ Μ|βϑίοη 

ἴο ἴῃ ὅονΒ, Ρ. 69. 
4 Ναισγδῖίνα οὗ πο βοοι ἢ Μίββίοη ἴο ἴθ δενγα, ἢ. 67. 
δ Μογίοτ᾽β Φοῦτπου τῃγουρῆ Ῥοτϑίδ ἰῃ (86 γοδῖδ 1808-9, Ρ. 723. Γοηᾶοη, 1819. ἐἴο. 

- ἃς αι στ σπανσασασμσσν ἀπὶ πὐπϑνασυμαμάμμαιαναμ, ὑκαν: 
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ἔγϑοο8 οὗ σ Ποῖ ἀγο ΟὈβουυδῦ]6 ἰπ (86 Βοοὶς οὗ Ῥτογϑεθδ “χχὶ, 1.),, ἰπ 
Αὐποβ (ὙἹ. 4. 7.), ΕΖΘΚΙΘῚ (χχῖ!. 41.), δα Τορὶ (11. 4.): θα {18 
Ῥτδοίϊοθ νγῶ8 πού σϑηθϑὶ. 6 866 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΩΒ ἴῃ {Π6 βδογεά δίῃ 8 
ΟΥ̓ τ1μο86 {ΐηθ8, τ ΠΟ. ῥγοόυο {πᾶὺ ἸΘῪ 4180 βαὺ αὖ ἰ80156.ὙΎ. Αἱ Αδμαβιιθ- 
ΤΌΘ Β απαυποὶ (δι. 1. 6.}, {Π6 ΘΟΙΡΘΩΥ ἰΔΥ͂ Οἢ ΘΟΌΟἤ 68, Δηα 4180 δἱ 
ὉΠπδὺ σον ΕΒΙΠΟΣ σάν {Π6 Κιηρ δηά 8η, (Εδί ἢ, υἱϊ, 8.) Οὖυγ 
ϑανίοιν ἴῃ ΚΘ ΤΔΠΠΟΣ ΤΘΟΪ Πρ δ [8016 (48 δἰγοδν ἀθβοσιρεα ἴῃ 
Ρ. 423.), τβθη ΜΑδΥΥ Μαράδίθηθ δῃποϊη θα 18 ἔδοὶ τὴ ρογίμπιθ 
(Μαίο χχνυὶ. 7.), δῃὰ πβθη “ΨοὮπ, δὖ {86 Ἰαϑύ ΒΌΡροσ, γϑϑίθα ἢἷ8 βεδὰ 
οπ δΐ8 θοβοιι. (9 οΒῃ χὶμ. 26.) ὙῈ6 ΟΥθηία!β μᾶνθ, 88 ἴπ6 9678 δῃ- 
ΟἰΘΠΕΥ μιδα, 411 {π6] σγθδῖ ἔβαβίβ 'π {πΠ6 ὀνυθηίηρ, (86 Μίδγκ νἱ, 21.; 
ὁ) πῃ χί!. 2. ; Βδν. 111. 20.) ῬΓΘΥΙΟΊΒΙΥ ἰο ἰδ κιπρ ἔοοά, 1 νγᾶβ αϑ8] 
ὕο πηρίογο {Π6 αἀἰνὶπα Ὀ]Θββιηρ, 88 γ)ἷῪ 866 ὈΥ {Π6 ΘΧΔΙΏρ]6 οὗ ϑαχημοὶ, 
ὙΓΠΙΟἢ 18 Δ] υἀδα ἰο 'ἰπ 1 ὅδηι ἱχ, 18.; δηὰ 10 ββου]ᾶά βϑϑῖῃ ἔτγοιϊω 
1 Τί. ἰν. 4., (ῃαὲ {ῃ6 βαπλα ἰδ ]6 ργδοίϊο οὐίδιηθα ἰπ ἐδ (τὴ6 οὗ 
16 Αροβί!ε Ῥαμχ]. “1 δὴ θαδϑίθσῃ ἰθαϑύ ΟἹ ὉθυθομΥ, οί] ηρ᾽ οΔῃ 
δ χοθρα {Π6 ραυθ ου ΑΥὙ, τυ Ιοἢ 18 Ορδογνθα ἴῃ στϑἔογοποθ ὅο {μ6 σβϑῃκ 
δα σοπδοαιθηῦ ργθοθάθμοα οὗ {π6 ρυεβίθ. Εὐχοθρίϊηρ ψθῃ Κἰηρθϑ 
ἀπά τοι θοῖβ οὗ [ΠπΠ6 τογαὶ ἔἌΠΆΠΪΥῪ ἀγ6 ργϑβοηΐ, [16 ἤοοῦ δηᾷ βϑαΐβ ᾿γ6 
δἰ ναγ8 οὗἩ δὴ δαυαὶ μοῖρ; Ὀαῦ {Π6 ἌΡΡΘΡ ρατὺ οὗ ἃ στόοπὶ 18 ΙὩΟΓΘ 
Τεβρθοίδθ]6, δμα {πόσο {π6 τηοϑῦ αἰρη!ῆρα ἱπαϊνϊάϊια] νν}}} 6 μ]αςορά. 
5Βου]α, Βονγου τ, 80. ἸΠ ΘΣΊΟΥ ὈΓΘΒΌΙΩΘ ἴο ΟΟΟΌΡΥ {παῦ βιταὐϊοη, πα ν7}}} 
ΒΟΟῃ θ6 (ο0]ἀ ἰο ρὸ ἴο ἃ ἰονγοσ βίδίοῃ. ἢ" ΤῊϊβ οαβίοτῃ δι πΘηῦ]Υ 111- 
ἰταίοβ Ῥσου. χχυ. 7.» δῃα [Κ6 χῖν. 8, [1}ἢ {Π6 Εἰαδβύ 10 18 ουιβίοτηδυΥ 
ἴο ΡΟΣ ψγαίθσ ἡ {π6 πδη68 οὗ ΘΥ̓ΟΣΥ ρασβῦ: 80 ΕΣ Πϊθμα ρουγοα νγαίου 
οα {86 Βαπᾶβ οὗ Ε] 1) 4}. (2 Καϊηρϑ 111. 1].) 

ΤῊο τοάύσση 6078. ὈΘίΌΓΘ λον 8:ῦὺ ἀογχα ἰο ἰδ0]6, δος (86 6χ- 
ΔΙΏΡΙ6 ΟΥ̓ {πο ὲγῦ δηοαβδίουβθ, οδγ  Ἅ]}]ν σαϑ {Π6ῚΡ πδηὰ8. ΤΉΘΥ βρθακ 
οὗἨ {μ18 ΘΟΥΘΙΏΟΩΥ 88 ᾿αΐπρ' δββϑηΐδὶ δπϑπα οὐ] σαίοσγυ.0 ΑΥ̓͂ΘΙ τη68]}8 
ἸΠ6Υ πτΆ 8} {μη ἀρϑίη. μοη {ΠΟΥ δῦ ἄονγῃ ἴο {40]6, [88 τηδϑίδυ οὗ 
[86 μουδθ, οὐ οἰ Ῥούβου ἰῇ {86 ΟΟΙΏΡΔΩΥ͂, ἰδίκιηρ Ὀτοδα, ὈσθαίκΒ 1ὐ, 
Ὀυΐ ἀο68 πο ἀϊνι 468 10; {Π6η μυϊπρ 8 παπᾶ οὐ 10, ἢ6 γϑοϊΐθβ {818 
δ]οβδίηρ : ΜΒιοδβοα δὲ ἑΐοι, Ο 1ογὰ ον αοα, ἐΐα ἀϊπφ φΓ ἐδ τοογϊά, τολιο 
γοαμοοδέ ἐδε ὄγοαά 9.7 ἐδε οαγίδ. ὙΠοδθ ῥγθβθηῦ δηβυθυ, “4πιθη. 
Ἡ αν ἧρ αἀἰδισιθαϊοα {86 Ὀγοδα διμοπρ {π6 ριιοϑίβ, μ6 ἴδκθβ {Π6 γβββ6ὶ 
οὗ [86 τῖηθ ἴῃ 818 στρα Ὠλμά, βαγίηρ, Δ ο58οα ατγὲ ἐΐλοιι, Ο 7,ογά ΟἿ 
Οοά, ἀἰπρ 9 ἐλο τοοτϊά, τοῖο μαδὲ »γοάμοεά ἐδ βημῖέ οὗ ἐλε υἱπε. ΤΉΘΥ 
ἴθ τοροδὺ {86 238 Ῥβαίη.5 ΤΏΘΥ ἰδῖζα οᾶγθ, {Πα δέδσ σηθ8]8 ἴμ6 τ 
884}} Ὀ6 8 ρῖθοθ οὗ Ὀγϑδα σϑιιδιηϊηρ οἡ [86 ἰ400]6 : [Π6 τηδβίρυ οὗ (9 
μουδα ογάθτβ ἃ ρἰδββ ἴο Ὀ6 ψγαβιβά, 8118 10 108 1Π6, δπὰ ο]ονδηρ 1, 
ΒΔΥ8, ζ.οὲ τι8 δῖο55ς ἀΐπὶ ὦ τοῆοδο δοποῆές το ἤαυο δέθπ ραγέακϊίπο ; {}ὸ 
γοβέ αἩ διε, Βίοε8εα δε ἐδ, ιοῆο μας πεαροά δὲς βαυοι 8 ὁπ πι8, απὰ ὃν 
ἠλὶ σοο(πο88 ἤαϑ ποῖ εὰ 65. ΤΠΘη 6 γϑολΐθθ ἃ Ὀγϑίυ Ἰοηρ᾽ ὈΓΑΥΘΥ, 
ΜἬΘΥΘ Πα ἘΠ8η8 (ἀοά ἔῸΓ ΙΒ ΤΏΔΥ Ῥδηθῆΐθ γουομιβαῖδα ἰοὸ [βγδβ6] ; 
Ὀ6βθθομθ8 Εἶτ ἴο ὈΙῪ «Θγυβαϊθπὶ 84 Π1Β ἔθ} 16. ἴο τοϑίοσθ [86 ἱπσοῃθ 
οὗ θανα, δά ἰο βομα ΕΠ]1885 δῃά 86 Μοββιδῃ, ἰο ἀϑινοσ [μοχ ουὐἱ οὗ 
{πον Ιοῃρ; σαρθινγ. ΑἹ] ργαβθηῦ δΏΒΤοΥ, “πιοη. ΤΉΘΥ τοοϊίθ Ῥβϑὶ. 
χχχῖν, 9, 10.; δηᾷᾶ {Πθη, ΔΙΟΣ ρϑββίηρ; [86 ρ]188 ψι ἢ ἃ 11{{16 ττῖμο ἴῃ 1 

1 ῬοῦοΣίβ᾽8 Οτϑηΐδὶ Π] δ γα 008, Ὁ. 875. 
3 506 Βυχίου᾽ 5 ϑγπδρ. δῃὰ 1.90 οὗ Μοάθῃδ, ραδσὺ ἴὶ. ο, 10. 
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τουπᾶ ἰο (Ποθ6 ργοβϑοῃί, δ6 αἀὐΐηκβ τῇδὺ 19 ἰοἶ, απᾶὰ ἐμ ἐ80]6 [18 
οἰοαγοά. 

Υ. Το Ρϑορὶο οὗ [πὸ Εϊαδὺ αν ἃ ζΘΠΘΓΑΙ ῬΓΟΡΘΠΒΙΟΥ ῸΣ αββοοϊαίθβ 
ἴηι 41} (πον ἸΥΔΏΒΘΟΙΟΠΒ 8Π4 ἸΟΌΓΏΘΥΒ: 666, ἴῃ [πάϊ8, 1 8. Τηλη [88 
ἴο ἔταυϑὶ ἔγοτῃ ἃ ἀϊβίδηϊ υὙἹΠ]Παρο οἢ Ὀυβίηθβθ, μ6 ἴδ κοβ 1 Πΐτὰ ἃ Ἰατρα 
ΘΟΙΡΒΕΥ ΟΥ̓ἁ [18 ποὶρῃρουσθ δπα ἔτθηαβ.32 ΤῊ1Β οἰγουτηβία ποθ ΤΩΔΥ 
δοοοσηῦ [0 {Π6 ὈΓΟΙΠΓΘΙ δοσοιαρδηγίηρ Ῥϑίου ἴτοῃ ὅόορρα. (Ἀοΐβ χ. 
28., χὶ. 12.) ΤῊῈΘ οοπημιοῃ βα] υἰδίλοη δὖ τηϑούϊῃρ' δῃὰ ραγηρ 15 ἴο ρυΐ 
86 Βαηά ἢγβέ οῃ [86 Ὀγοαδὺ δπὰ {πο οὐ (Π6 1108, 88 1 ἴο ἰηἰπιαία 
{πα΄ παῖ (ῃ6 1108 αὐίον [86 πραγ ἴβθεϊβ,ι, Το {818 βαρ {β6 γα 18 δῃ 
811υϑίοη ἴῃ 00 χχχὶ. 27. 
ὙΒΘη Ῥογϑοὴβ Ἰουγηογοά, {ΠΟῪ ῬγουἹ θα {ποιηβοῖνοβ τ] ΟΥΟΤῪ 

ΠΘΟΘΒΒΘΥΎ, 88 ἰμοῖ ΟΙΘ ΠΟ 1ΠΠη8 ἴῸΓ (6 τϑοθρίϊΐοη οὔ ἰγδυϑ! 6 Γϑ. 
Ὑγομθἢ δπὰ υἱοὶ Ἰμθῃ ἔγΘα ΘΒΠΥ ἰγαν θα ΟἹ 43868 ΟΥὨ σδιηδἶβ, ψ ΠΙΟἢ 
οΑυτϊθα ποὺ ΟὨΪΥ͂ {Π61Ὶ τηθγοπβηα186, Ὀιΐ 4180 {Π6 1] Πουβθῃο ἃ σοοίϑ 
δια ομαύίο]β, δα ἀυθθὴβ ὙγΘΓΘ ΟΑΥΤΙΘα ἴῃ ρΑ]δηαυΐηβ ((ὐαηῦ, 1. 7.) ; 
δηἀ 16 ΔΡΡρϑδγβ ὑμαῦ {μ6 «6 .)18 οὔϊθῃ ὑγανϑ]]θα ἴῃ σαγαῦαη8 ΟΥ ΘΟΙΆΡΔὨῖ68 
(48 {π6 1Ἰηῃα ! δηΐθ οὗ {πη Εὐαβύ 40 ἴο {{|8 44), ΘΒΡθοῖδ!] Υγ ἤθη {ΠΟῪ 
γγϑηῦ ὉΡ ἴο «6γυβαίθαῃ αὖ {86 ἰδγθο ρσγοαὺ δηπυδὶ ἔθβίναβΌ ΤῊΗθ 
οὐπραπν, διλοὴρ ΜΓ ΠΙΟΒ «086 Ρἢ πα ΜΆΑΓΥ ϑυρροβοά «6βὺ8 ἴο πᾶνε 
θ6θῃ οὐ {μοὶῦ τοίη ἴτοπλ (86 Ῥϑββουθσ, ψμ6η ἢ6 ψγχὰ8 ὑνοῖνο 
γοαΥΒ Ο]4 ([ΚῸ 1]. 42---44,), γαϑ οπ6 οὗ {8686 ογανδῃβ ΤΊ] 
Οὐογϊοποβο ἰγανοὶ ἴῃ ἃ ΒΙΠᾺ}}8. ΜΑΥ δὖ ἐδβίλταὶβ ὕο ραγίϊουϊαγ ρἴδοθβ οὗ 
ὙΓΟΣΒὨΡ.5 

ΥἹΙ. Τη [6 Εϊαβί, ἀπο] γ, 88 γ76}} 88 1π τηοάσγῃ ἰΐπι68, {6 γ6 Τ6ΓΘ 
ΠΟ ᾿π2η8, ἴῃ ΜΏΙΟΝ (86 γᾶν! ον οου]α τηϑοΐ τὶ γοίγοβσαθηῖ, βῃηδαθ 
ἔγοια {Π6 βι, 8π4 ρῥχγοίθοϊοῃ ἔγοτῃ {86 ρ] μά σοσβ οὗ {μ6 πιρϑί, 18 4}} 
{πᾶὺ 0.6 σΑΥΑΥΘΏΒΟΣΑΙΒ δῇογά, Ηδποα Ποβρι ΠΥ γα ἀθοιμηθα 8 βδογρά 
ἀυΐγ ἱπουθοηῦ ὉΡΟᾺ ΘΥΘΙΎῪ οὁμ6. μ6 Βδογθά ὙΥΥ Ωρ Ὄχι 
Βουϑσαὶ ἰηβίδῃοοθ οἵ Βοβρι δ Ὑ ΘΧογοιβοα ΟΥ̓ {π6 ρϑίγγοθβ, δπᾶ (Π6 
ὙΓΙΠΏΡΒ οὗἁἨ ΤηοάοΓη ἔγαυθ] ] 6 γ8 ΠΟΥ (δύ Β᾽ 1] ΠΟΒΡΙ ΔΙ 581}}} αχὶβίβ 
η {16 Εδι 7 ΑὈγαδβαμι σϑοοῖνϑα ἔμ γθ6 δηρ6]8, Ἰην!οα μοιω, βοσυθᾶ 
{ποῖ Β]τηβο] ἢ, ἀμα βἰοοα 1ἢ {Π6ῚΓ ργθβοποθ; ϑδγϑῃ 18 ὙΠῸ ἰοοῖϊκς ΟΔΓα 
οὗ [86 ἰΐομοη, δα Ὀακοϑα Ὀσγοδά ἴον ἴδ ριιθβίβ. (θη. χυἹ. 2, 8, δ 6.}} 

} δ ηοι Τ᾿ ββουται! 8, ἴοτῃ. ἷ. Ρ᾿. 842---8350. 
5 Βοδογί δ᾽ Οτίϑηΐαὶ {ΠΠ᾿ 080 ὙΔΌ 05, ᾿. 576. 
8 Ναγγδῖνο οἵ ϑοοι δι Μιδβϑίοῃ ἴο τὸ 68, Ρ. 70. 
4 Τῃ ΟἿΓ σοτημλοη γοσβίοῃ ΤΠ (ΜαΤΑΗ) ἰ8 χομάογοὰ ὀεά. Μγ, Ηδιτηοσ γι βιιξροβίθὰ 

ἴπδὲ ἃ Ῥδϊδηαθΐη τγἀϑ ἰηίοηδοᾶ; δὰ 6 μ88 Ὀδθῃ [Ὁ]ονοὰ ὈΥ Ὦγ. αοοῦ ἴἢ κιῖ8 νογβίοη 
οὔἨ ϑοϊοσῃηοπ᾿ ΒΒ ϑοῆρ. 1) τηοᾶθ ΟΥ̓ ἔχεν ο Πρ ΟΥ ΤΑκίηρ [06 δἷνῦῪ ἱπ ἃ οουςῇ, 1ἰδίοσ, οὐ 
γ ]ςο]6 οὗὨ 1818 πεηθ, Βαρροτίοα οὐ [16 ΒῃΟΌΪΟΓΒ οὗ δ] ν 8 ΟΥ Βεσυδῃΐβ, ἰβ ἘΣ ΥΘΠΔΘΙΥ ΘΟΠΊΠΊΟΝ 
811 ΟΥΟΣ ἴπὸ Εδϑὶ δἱ [06 ρῥιθδοηΐ ἀϑύ, δηὰ 15 ἀπαυθΒΌ ΟΔΌΪΥ ΟΥ̓ ἱπηπλοτη σία] ἀΔῖθ. Τἢο86 
Ῥδδηαυΐηβ τὸ οἤδη οἵ τηοβὲ οἱορδηΐ δηὰ βΒυρου τηδημπίδοίαγο, 88 τ0 1] 856 τηοβί γ0]}- 
ἵππου} δβοῖῦ δῃηὰ θϑϑὺ. ΟΥ̓ {18 ἀοβουρίοη τνᾶ8 (86 ΘΟΌΟΝ ΟΥ ρΡαϊδπααίΐη οἵ ϑοϊομπιοη. 
αοοα δ ὑγδηβιδιίοη οἵ [ῃ6 δοηρ οὗ ϑοϊοιθοῃ, ρΡ. 108. 

δ 8366 [06 νΑΓΪΟΌΒ ραββαροθ οἵ Ηδχγιηοῦ δ ΟὐὈΒΟΥυ δ ΟηΒ, Τοΐδυτοά ἰὼ ἰῃ 818 Ἱπάοχ, δ:τῖς]6 
Οαγαυαηδ. ατα᾽᾿ Β ΗἰδίοΥΥ οὗ [6 ΗἰπάοΟοΟβ, γ0]. ἱϊ. Ρ. 3838.0 ΕὙΔρΡτΆΘὨ 8 ΒΌΡΡΙΘΙΠΘΏΓΆΓΥ ἴ0 
Οαϊπηοῖ, Νο. 1. 

4 (δ νσαγ δ Οτϑηῖδὶ ΟὈΒογυ δι οη8, Ρ. 74. 
δὲ Τὐρδῦ 8 ΤΎδνοὶβ ἴῃ Τργρί, ὅς. Ρ. 82. Βοϊκοη!ϊ δ Βοδβοδγοδοδ ἴῃ Εἰπγρὶ, Ρ. 6]. 

Βυγοκ αγᾶ 8 Ττανοβ ἴῃ γτίδ, ΡΡ. 34. 295. ΒΟΌοΥΙΘ᾽8 Οτθηΐδὶ ΠΠΠππ|3ἰγαιίοηβ, Ρ. δυῦ. 
5. Μτ. Βποκίηρηδηι ΠᾺ8 ἀθδοσὶ υθἃ δὴ ᾿ῃπιογοβιίηρ ἰγαὶς οὐ Οτίϑηνδὶ Ποβρὶ δ} ν ἴῃ δὼ ΑὙᾺν 

ΒμΟΙΚ οὗἩἨὨ Βαγακ, ἴἶο οἰϊοῦ οὗὨἨ δ Τυζοοιηδη (σῦρε ἀν ης ἴῃ 86 Υἱοίη"  οὐἨ ΑἸΘΡΡο, οἱ εἶθ 
Ῥίαὶμ οὗ Βαγακ, ποῖ; ἰδ ὙΘΣῪ δ᾽ Πλῖ]ὰν ἴ0 (Π|0 Βοβρ 8 0]6 σοπάιϊιοι οὗ ΑΡγλἤδπι, τοϊδιο ἰμ 
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Τιοἱ νγαϊῥοα δὲ {πὸ οἰἐγεραία ὅο τβοοῖνα σιυιθδίβ (6΄βη. χῖχ. 1.) ὙΠθη 
1π6 ᾿μα  δηῖ8 οὗὁἩ δοάομι τηϑϑηύ ἴο 1π8}]Ὁ ἢ18 σιιοβίβ ἢ νγοηξ ουῦ, δηὰ 
ΒΡΟΚΘΟ ἴο ἴθι ; Β6 Ἔχροβϑά Βιμη56]} ἴο {Ππ6 1} ἔΌγΥ, δῃὰ οἴεγθα γαίμον ἴο 
δῖνα ἃρ 8 οὐσῃι ἀδυρβίογβ (ο {πΦῚΡ Ὀταϊδ! ἐν πδη Ὧ18 σιαβία. ((6η. 
χῖχ. ὅ---9.)ὺ Τἢδ βδιὴθ 18 οὔβοσνδθϊο ἴῃ {Π6 οἱ τηδη οὗ ΟἹθθαῃ, ττῃο 
δ τϑοοϊνθα {86 γουηρ [μονα δηά ἢἰ8 σι. (δ υσρ. χὶχ. 16, 17.) 
ΤῊ βᾶτη6 ἰδ οὗ Βοβρι! (δἰ γ, νν αίοῃ ἰου ] 48 ἃ τῆδη (0 ὈΘΊΓΑΥ ΟΥ̓ σὶνβ 
ὮΡ 8 ρυσεῦ, 8}}} ῥγονβ}}8 ἐπγουρῃοῦί (Π6 Εδδί. 8:1, Ῥδ)ὺ] (Η 60. ΣΙΝ. 
2.} υτρθβ {Π6 Ἔχϑιιρῖοβ οὗ ΑὈγΆΒδτα δηά 1,οἱ, 48 82 δποουγαροιηθηῦ ἴο 
16 ἔα! Π|π], ἴοὸ Θχθγοῖβθ Ποβρι δὶῦν, βαυίπσ, {πᾶ ΠΟΥ 0 πᾶνα ῥτδο- 
{ἰ8δ6ἀ 10 Βαανα τηϑῦι θα ἐμπ6 ΒοπΟῸΡ οὗὁἨ Γβοδινὶηρ' ΔηρῸ]8 ἀπᾶσσ {Π6 [Ὀγτὴ 
οὗ πιῆ. ἴῃ ἰδὲ 1δϑί, ου δοοοπηΐ οὗ {π6 Ἰηΐθηβα μοαὶ οὗ {π6 τϑαῖβον 
ἀυτπρ ΒΌΠΛΤΔΘΡ, ΠΟΥ Ἔ͵Θ δοουβίοιηθα ἴο ἰγᾶνοὶ ὈΥῪ πῖρῃξ. ΤὨΪ8 
οἰγουτηϑίδῃοθ Ὑ1}} οχρ δῖ {86 ῬΑΓΔὉ]86 οὗ (πΠ6 ᾿πηρογϊαπαία ρσυσβῦ Ὑ]1Ὸ 
ΔΙτΊ γα αὖ τοῖσί (μὰ χὶ. ὅ---8.); ἴῃ πίοι 186 γἱΐθβ οὗ Βοβρὶ- 
111}. ΘΟΙΏΣΩΟΠ ϑιηοηρ (86 ΟΥϊθηία δ, ὉγΘ ΘΘΏΘΙΆΪΥ τοοοσπίβοα δ 
ΒΙΡΡοβϑά ἰο 6 δοίβα ὑροῃ, ὑἱμβοιρἢ ποῦ 1π 80 ῥγοπιρύ ἃ ΠΙΒΏΠΟΙ 88 Ὑ88 
πδι18],3 

ΤΙ6 ρῥυϊᾶνο ΟΠ ΙΒ 18Π8 τηδθ 916 ὈγΙΠοΙρα] ρατί οὗ {Ποῖν ἀπ ἰο 
οοηδίϑὺ ἴῃ [Π6 Θχθγοῖβ οἵὁ Βοβριίϑ! ῦγ. ΟἿἿ ϑδυϊουγ [6118 8 Θροβί]θβ 
{πὶ τοσοῦ σϑοοϊνοα {πθῖὰ γοοοινθα Ὠἰτηβο] : δπα {ἰπαῦ τ βοβοσνοῦ 
Βῃουϊὰ σῖνο {π6πὶ θυϑῇ 8 ρἶβββ οὗ νγαΐϑυ, βῃου α ποῦ ᾿οβα δβ σοναγά. 
(αι. χχν. 41. 46.) Αἱ {6 ἀΔΥ οὗ )υάρτηοπῦ ἢ6 Μ1}} Βα ἰο {6 
νυ οκοά, εραγέ, ψὸ σμγϑοα, ἱπίο συεγίαϑβέϊπο Σγ6: 7] ισαϑ ἃ δίγαησεν, απαὰ 
ψὸ τεσεῖυοα ηι6 ποῖ; . . . . ἐπαδηιμοῖ, ας γὲ λαῦό πηοΐ ἄοπὲ ἐξ κἰπίο ἐδ 
ἰοαδὲ 9 ἐΐ68ε, ἧΞ λαυθ ποὲ ἄοπε ἐξ μπέο πιθ. δι, Ῥεῖον (1 ἘΡ. ἰν. 9.) 
ΤΕΟΌΪΓΟΒ {π6 δι Ἢ] ὅο υ86 Βοβρι(α!ν ἴο {Π6 1} Ὀγοίθγοα πῆπουΐ 
ΤΩΌΣΤΩ ΓΙ ἢρ δηἃ οοιπρ απ, δι. Ῥδὰ] ἴῃ βονογαὶ] οὗ 18 ΕΣ ἰβι1 68. σϑ- 
ΟΟΙΏΠΊΘηὯ8 ΠΟΒΡΙ (ΔΙ, Δ Πα ΘΒΡΘΟΙΔΙῪ ο Ὀίβῃορβ. (1 Τίπι. 11. 2.; 
ΓΗ. 1. 8.) ΤΙ ρῥυϊπίινο ΟΠ γΙβ 8:8 ὙΟΥΘ 80 γοϑαν ἱπ (86 ἀἸβοθαγρθ 
ΟΥ̓ (818 ἀυΐγ [μα΄ {86 γϑῦγ θαίμϑπβ δαἀπηῖγοα ἐμ θη ἴον ἢ, ὙΉΘΥ ἸγογΘ 
Βοβρι 80 16 ἰο 411 βίγδῃροσβ, Ὀαῦ Θβρϑοῖα!} ]} γ ἴο ἴμοβα οὗ {86 βδῖὴθ (Ἀ11} 

ὅδη. χνὶϊ!, “ὙΠθη τὸ αἰ ἱχἢὐ θα δἵ ᾿ἷ8 ἐθηϊ- ΟΟΥ, ΟἿΥ ἨΟΥδ68Β ὝΟΤΟ ἴδίθη ΠῸΙῚ τ|ι8 ὈΥ δῖ8 
ΒΟΠ, ἃ ΥΟΌΠρ Πηδη Ὑὲ]}} ἀγοββεὰ ἴῃ ἃ βοδσίοξ ἍἽἱοιδβ Ὀδηϊβῃ πὰ ἃ βῆδνν)] οὐ βδι|}Κ [ὉΓ 8 
ταγῦδη. ὙὍηὸ Βῃοῖκ, δἰ8 ἔδέμον, δὲ βἰ εἴης ὈΘΠΘΘΙ 106 ανγπίηρ ἴῃ ἔγοπὶ οὗ [πὸ ἴδῃς 
1186}; δηᾶ, ὙΠ ΟΠ θγχὸ Θηϊογοῦ, ΤΟΘα ἘΡ ἰὼ τοοοῖνο 8, Χο δηρίηρ, [06 βδ]υΐο οὗὨἨ νὑγο]θοιῃ6, 
δηὰ ποῖ δβοδιίηρ Ηἰτηδοὶ ζῇ ἀπ] 4}} ἢ18 σιιεδίβ τὸ δοοοιηπηοάειοα,". ... “ΒΟΟ. δδοσπασαα, 
ὙΓΆΥΤΩ, σΑΪκ 5 Ῥσοραγοα ὁ [Π6 ΠΟΙ, ΟΓΟΘΠῚ, ΠΟΏΘΥ, ἀγθα γα β!η8, ὈαΓοΓ, ἸΘΌΌοη, δα Ἡδοδὶ 
ΒΟΙ]οα ἴῃ τὰλ]κ, σογο βουνὰ [0 18:6 σΟΙΏΡΒηΥ. ΝΟ ΙΠΟΓ 16 5'ΠΟΚ ΗἰπιΒο] ἢ ΠΟΥ 8ΗΥ ΟΥ̓ ΠὶΒ 
ἔΆΤΩΙΥ ρδτγίοοὶς νυ τπι8, Ὀὰϊ δορά δεοπηά, ἴο ψαῖξ προὴ (πο ὶτ ρτιεδι8." Βυοκίηρ)δτη᾽ Β 
Ἴτανο β ἰπ Μρεβοροίδιῃ!β, το. ἱ, ΡΡ. 80, 82. (ϑ8νο. οἀϊξ.) 

1 ὁ ΑἸηοηρ ἴδο Ὠγη868 οὐ Μοπὴῦ Τϑθδηοη," Βυτοκπαγὰϊ γοΪαίοβ, Κ ηῸ οοπείἀογδίϊοῃ οὗ 
Ἰηΐογοϑὲ οὐὁἨ ἀγοηα οὗ ῬΟΥ͂Σ ὙΠ ἰπόθποθ ἃ Ὦτσαϑο ἴ0 σίγο Ρ ἃ Ῥϑύβοῃ ψῆὴ0 Πα8 ΟΠ00 
Ῥ δορὰ Ἀἰπη561 πηᾶοσ ἢ18 ῥγοϊδοϊϊοη. ῬΘΥΒΟΙΒ ἔγοσῃ 81] ρασίβ οἵ ϑυσὶα δσὸ ἴῃ 106 οοπδίδηςϊ 
Ῥτδοῖοθ οὗ τα κίηρ Το χ6 ἰπ [86 τηοπηίϊαίηδ, ἩΏΘΓΟ ΠΟῪ δτὸ ἰπ ρογίϑοϊ βϑουτ ῦ πὶ [ἢ 6 
Το 6. [ΠΟΥ ΘΠΪΟΣ ΠἸΡΟῺ ἴ86 ἘΠ. Γ᾿ (ΕΥΤΊ ΠΟΤ. ΟΥ̓ βῃοι)ὰ τ8δὲ Ὀγίησο ονθῃ δ6 ἰοηρίοα 
ὍΥ ἰαγχζε οὔἴδσβ ἰὸ χίγο ὉΡ 8 γοῆϊροο, [6 τ μοῖθ οοππῖσν Ου]α σἶβθ. ὕ0 ργανθηΐῖ δῦοδ 8 
δῖα πὶ προπ {Π6 Ὁ δε ΟηΑ] τορα δίου," ΒυτοΚπαγαὰ ἷδ Τ͵ανο8 ἱπ ϑ'γτία, Ρ. 208, 

3 (αριεῖπβ ΙΣΌῪ δὰ Μδηρἶοθδ ἢ ἔνγο Οὐςδβ᾽ οἢ8 ραγίοοϊς οὗ Αὐδὺ μοβρὶ 8} γ, 1 8. ΤΩΔΏΠΟΥ 
ΠΟ βυ ΚΙ Πρ 1]]υβίταϊοβ [6 ῬαγαὉΪ6 ἀρουθ οἰϊθὰ, “ἯΖΟο αὐγίνοα δἱ 8 σϑιρ ἰδίθ δὲ 
πἰρῆς; δηά, μαι εΐηρς Ὀοίογο 8 ἴδηῖ, ἰουπᾶ [86 οἼσηεσ, ἢ ἢ ἢΪ8 νυ ἱ6 δηἃ ΟὨΠ] ἄγοη, δὰ }πι8ὲ 
γτοϊγεὰ τὸ τοδὲ ; θη ἰδ Ῥγα8 δϑιοη βίην ἴο 866 ἴῃ6 χοοὰ Βυτηοῦῦ ὙΠῸ Ὑἰςἢ {ΠΟΥ 4]} 
ΔΓΟΒΟ δραΐη, δῃὰ Κἰπἀ]οὰ ἃ ἤγο, τῃ6 νυ ἱἵϑ σοτητηοποίηρσ ἴ0 Κηοδὰ τὴ ἀουσῇ δηὰ Ῥσθρασθ 
ΟἿ ΒΌΡΡΟΓ, ΟἿΥΓ ΑΥΔῸΒ τα κὶπρ Ὠ0 ΔΡΟΪΟΡΎ, Ὀαὺ ἱακίης; 8}} 88 δ τῃδίϊζοσ οὗ οοῦγθο, τῃουρσῇ 
ἐδ πἰχμῖβ τνογὸ Οἱ οΥγ οοἰα." Ττδνοὶθ ἴῃ Ἐργρῖ, Νυρὶα, ϑγτία, ὃς. Ρ. 378. 

ΜΟΙ. 11]- Ἴ 
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Δηἀ σομητϊὸπ, ΒΟ] ΙΟΥΟΓΒ ΒΟΔΓΟΟΙΪΥ ΘΥΟΡ ἔγανο]οαὰ πὶ πουΐ Ἰοἐΐοτα 
οὗ τοοοιηπιθυἀδίίοη, το ἢ ἰοδβοα {μ8 ρυγν οὗ {πον (δ; ὅπὰ 
{Π18 ργοουγεοά (6 πὰ 8 ὨοΒΡ 8 0]6 τθοθρίοι ΥΠΘΓΘΥΘΣ (86 Πδπ6 οὗ «6ϑὰ8 
Ομ γι 88 Κηονση, (δἰ πηοὶ 18. οὗ ορϊπίοη {μα ἴμ6 ὕπο ᾿δδί δρὶ δί]ο8 
οὗ δὲ. ϑοβῃ τϑύ 6 βύοι Κιπα οἵἉ Ἰοίζοτβ οὐὁἨ δοσηπιυηίοη πα γθοοῖ- 
το ηἀδίομ 88 ΘΓ ζίνθῃ ἴο (γι βάβηβ τὸ ἰγανο]οά. 

Ἰπβίδμποεβ οὗ βοβρι δ! γ διποηρ (μὸ ΘΑ Οὐὑθοκβ δϑουπά ἴπ {86 
ΓΙ ΡΒ οὗ Ηοχαοσ, τ Πο86 ἀρ ἐπ θα 0) οὗ ΤὩΔΠΏΘΓΒ πα ουδίοπιδ γοβθος 
80 τι ποἢ σηῦ οὐ {π6 ΟἹα Τοδίδιμθηΐ, θϑρθοῖδ!]ῦ οα {μ6 Ῥαηίαίθαος ; 
δηά (παΐ δποϊθηΐ Ὠοβρι ΑἸ ἐγ, τυ μι ἢ {πΠ6 ατθοῖζθ Θοπβι ἀογθα 88 80 βδογρᾶ 
ΔΑ [ΠΥ]ἹΟΪΆΌΪ6, 18 8[1}} ραγ δ}! }ν ργοβοσνοά, ὟΝ Βθα {Π6 ἴγανθ]]οῖ πιδίζοϑ 
ἃ ΒοοΟμά ἴοι ἱμγουρὴν {π6 ΘοΟυπίγυ, μ6 ὁδῃ Βαγάϊγ (0 ΔΗΥ {Πρ πλοΓῸ 
οἴδηδινο ἴο {π6 Ῥϑύβοῃ ΕΥὙΏ στ βοῖὰ 86 γ͵ϑδ οηϊογίδϊποα 1 ἢ18 ἤγεῦ 
ούγῃου, ἔπδῃ ὈΥ̓͂ ποῦ ἀραῖῃ μανὶηρ γοοοῦγδο ἴὸ {πὸ ἰκἸπάποββ οὗ ἢ18 
ἔοσαου ποδί, ὙΤγαυο]ηρ που]ᾶ, ᾿ηἀθοά, Ὀ6 ᾿ργδοῦοδοϊο ἴῃ ὕτϑθοο, 
1 τὸ σσοσο ποῦ ἰο "1 α θα ὈΥ {818 ΠΟ0]6 βοημπηθηΐ ; ἴον {86 Ῥγοίοροσγοιὶ 
ΔΓ6 ποῦ ἰουπᾶ ἴῃ 4]} ραγίβ οὗ (86 δου ίΣΥ, απὰ {86 τρίβου ]Ὲ Κῆδηβ 
ΟΥ̓ ΘΔΥΔΥΔΏΒΟΙΆΙΪΒ ΔΓΘ Θ,ΘΏΘΙΆΪΙΥ οοπδίσιιοί θα ΟὨ]Υ ἴῃ ἴον ΠΒ ΟΥ 1ἴὰ δ ρἢ- 
ὙΔΥΒ. 

ἀγανοιιηρ, ἴῃ {86 ρστοδίθῃ ραστί οὗ ΟὝΘΘΟΘ, βθθβ 9 μανθ ἤθθῃ, 
ΔΩΟΙΘΏΓΥ͂ δἱ ]εδδὶ, 88 ἀιβ ας 88 ἰὉ 'ἴβ δ {86 ργθβθηῦ ἀδύ; δῃά {μαΐ 
Οἰτουτηβίϑῃοθ ζΆΥ6 Τἱθ6 0 ἰδ ἰατγβ οὗὁἨἉ Βοκριία! ν. ΤῊΒ ΤΘΟΙΡΓΟΟΑΙ 
ΒΟΒΡΙΓΔΙΥ θοδπηθ ἈΘΥΘΟΙΆΣΥ ἴῃ ΓἈΠ211}168 ονθη οὗ ἀἶἔργοηΐς ὩΔΙΟΏΒ : 
δη 186 ΓτἸΘμἀβ.ῖρ 10} τγα8 ἴῃ οοηίγδοίθα νγαᾶ8 πού 1688 Ὀϊμάϊη 
ἤδη (86 [166 οὗ Δἴ ηϊν, οὐ οὗ ]οοα, ΤΠοβο Ὀοΐνγθθῃ συ Βοῖὰ ἃ 
Βαᾶα Ῥδθῃ ὀοιμδηθα ὈΥ (Π6 ᾿ἰηἰογοουγδο οὗἨ δοϑρι Δ ΠΥ ποῦ ργουθα 
ΠΓΠ ΒΟΙΩΘ ἸΘΌ ΑΓ τηδγῖς, πίοι, Ὀοϊηρ Βαπαρα ἄονῃ ἔγομῃ ἔδίπεΣ 
ἴο βοῃ, θδϑίβὈ]ΠΒμ θα ἃ 1γἸο 880 δηά 4] ]Πἢηο6 Ὀούνοοῃ [6 ἔἈΠ11}}168 ἴῸΓ 
ΒΕΥΘΓᾺΪ σ᾽ ΘΠΘΓΔΙΙΟΠΒ ; Δα {86 Θπραρσοιηθηΐ ὑμπὰ8 θηἰογϑά Ἰηΐο οου]ὰ ποῖ 
6 ἀἸβρθηβθά σι, Ὁ η]688 ρΌ ΠΟΥ αἰβαγονοα ἴῃ ἃ. 7 1οἷ4] ΤΩΔΠΏΘΥ, 
ποίδιηρ Ὀοίηρ, ΟΟὨΒΙΔΕΓΘα 8ὸ Ὀᾶ88 ἃ8 8 νἱοϊδίίοη οὗ 1. ΤὨ18 τλαὺκ 
γγῶ8 {Π6 συμθόλον ξένικον οὗ (Π6 ατοοκβ, δπὰ {π6 ἔεθδεγα ποερίξαϊὶς οὗ 
{π6 1μαἰἴπμθΒ. Ὑὴ6 συμθόλον νγὰ8 Βοιῃηθίπιθβ 8η δϑίγαρα]}, ῬΓΟΌΔΟΪΥ 
τοδᾶς οὗἉ ἰεδά, π οἢ Ὀοΐηρ' οὐὖ ἴῃ ΠαΙνοβ5, οὔθ [4] γα Καρὺ ὈΥ {86 
Βοβί, δῃὰ {ῃς οὐμποσ ὈῪ 116 Ῥϑβοῦ ψβοῖ 6 Πα δηίογίδιμπθα. Οἱ 
Βα ρβοαυθῃξ ΟΟΟΑΒΊΟΠΒ ΓΏΘΥ ΟΥἩ {πον ἀδβοομάδηίθ, ΟΥ̓ στ Βοῖὰ {Π6 βυταθο] 
Ὑγ88 ΓΘΟΟΡΏΙΒΘΩ͂, ρᾳν 6 ΟΥ τϑοοϊνοα ΒΟΒρΙ (ΑΙ οη ΘΟὨΙρΑΡηρ ἴπ6 {{ 0 
[(41116ὁ5. Μτ. ον 61} ουπα βοπὶθ μι} δβίγαρβὶβ οὗ [μὰ ἴη ατεθοθ, 
γ᾿ ΠΙΟἢ. δα ΡγΟΌΔΌΪΣ βογνοα ἔοὸσ [818 ρυσροβο. 

1 ΤΏ δδίγαραὶ νδϑ ἃ θοῃθ οὗ 86 πἰηὰον ἴδος οὔ οἰογοπ-οοἱοὰ δοΐπιαῖθ. Ρ]η. Ναὶ. 
Ηϊδι. Ὁ. χὶ. ες. 45, 46. 

2. Φδοοῦϊ! Νίςδοϊ αὶ 1οδηδὶβ ΜΊ8βο6]1, ἘΡΙΡὮΣ], ̓. 4. ο. 19. ϑδτηπο δ Ῥοεῖε Μίδοοϊ, Ὁ. 3. α. ἱἰ. 
8. Μν. θοάνο}}᾽ 5 ΟἸδβδίοδὶ ΤΌΟΌΣ ἰῃ Οτοθοθ, νο], ᾿. Ρ. 6519. Ῥίδαυίηδ, ἰῃ μἷ5 δ  οδ δά 

Ῥιαηῦ δ (δοῖ. δ. 56. 3.) Τορσοϑοηῖ Ηδῃμπο, 6 Οδυιμαρίπίδη, 88 τοϊδι οἷς ἃ βυροὶ οἵ 
ΒΟΒΡ ΓΑΙ Το ΡΓΟΟ ΔΙ ἢ Απθάδπμαβ οἵ Οδϊγάοῃ ; ὈὼΣ Απεάδτωδα Ὀοίηρ ἀοαὰ, 6 δὰ- 
ἀκοῦθοδ Ὠϊτηθα το ᾿εἷ6 ϑοῃ Αἰφογσαϑίοοϊοβ, δῃὰ δαγξς,-- 

-------.--- 0.8 [δὰ οδῖ, ἰοββοσϑη) 
Οοηίοττο, οἱ νἱδ, Βοδβρ [816 πὶ --- ΘΟσδ πὶ αἰία] 1. 

Αμογϑδίοοϊθδ ΔΏδΥΟΣΟ:--- 

“᾿Αμροάσπηι ΒοΟ οδίδηάο, οὁδὲ ῬΑΣ ῬΓΟΌΘ, ΠΑΣ ὮΔΌΘΟ ἀΟΙΔΌΠ,,Ν 
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ΤΊα δποϊθηῦ Ἐομπιδηβ αἰνιἀοὰ 4 ἔέδδεγα ἸοηρΊ ΥΤΙΒ6, ἰηΐο ἔνγο δαυκὶ 
ῬΑγίβ, 88 βίριδβ οἵ ποβρια! γ, ὈΡΟΏ Θδολ οὗ τ ϊοἢ οπ6 οὗ {86 ρδγίϊ6ϑ 
στοΐθ 18 Πδπη6, δηα ᾿π ΘγοΠαηροα Ὁ τ Ὶ (Π6 οἴμοσ. ΤῊΘ ργοάἀυοίίοῃ 
οὗ ἐ18, σμοπ {ΠπδῪ ἐγανο θα, μάνα ἃ τασδὶ οἸαίτ ἴὸ 1η6 οοηξὐδοίίηρ; 
ΡΑΓ68 δπα {π6}]Σ ἀδβοθπαδηΐβ, ἔῸΥ γδσορίϊοη δηα Κιπα ἐγθαϊμηθηΐ αἱ 
680 ἢ οἰπου β ἤουβοβ, 88 οσοδδίοῃ οἴδγθα. Τῆθβο ἔδβϑεγ ΤΟΥ͂Θ ΒΟΙη6- 
{1π|68 ΟὗἨ βίοπα, Βῃδρθα ἴῃ {Π6 ἐγ οἵ δὴ ΟὈΪΟΠπρ' ΒαυΑΓ6 ; πα 88 {80 
ΜΟΓΘ ΟΔΓΘΙΌΪΙΥ 8Ππ6 Ὀγϊναίοὶυ Καρῖ, 8ο ἰμαῦὺ 0 ΟὨΘ -τοηϊραὺ οἰαῖπα ἐμ 
Ργίνι!οσθϑ οὐὗἨ (πθπν, θα: 468 (86 ρϑύβοῃ ἔοσ σοπι {ΠπΠ6Υ Ὑγ γα ἱπίθηοά, 
᾿ΐ6. οἰτουπηδίλησο ρσίνοθ ἃ θοδυϊ ἢ] ὅπ παίιγαὶ οχραπαιίοη οὐ {Π6 
[Ὁ]ονίηρ ραβϑᾶσθ ἴῃ δον. 1]. 17., ὑιῇθγα 1ὑ 18 βα:α, 70 λίπι ἐλαΐ υὐον- 
οοπιοίδ, ιοὐϊέ 1 φίυο α τολίΐθ δίονο, απα ἐπ ἐδλδ δίοπε ἃ πεῖὺ παπιθ ιογϊξέοη, 
ιολιοῖ πὸ πιαη ἀποισείῆ, βαυΐπο ἦς ἐλπαξ γϑοεϊυείν τ. Τῃ 818 ραββασθ [ῃ68 
ὙΘΏΘΓΔΌΪΙΘ ἰὑγϑηβίαθοτθ οὐἨ ΟἿΓἿ δυϊμουῖβοα νογβίοη, ΕΥ̓ σομαάδυίηρ ἰΐ ἃ 
2116 σέοηδ, βΒδοῃ ἴὺ μαᾶνα οοῃίυυπαρα [Ὁ νι (Π6 δαϊσμῖμβ ΟΥ̓ ΒΙ14]] 
πἰοθυϊαῦ δἴομο συ] οἢ τγ88. ΘΟΙΩΙΠΟΙΪΥ πιδ6αἃ ῸΓ ῬΑ] οὐϊησ, μα ΟΠ βοιθ 
ΟΥΒΘΙ οσοδβίομβ. ΤῊΘ ΟΥΡΊΏ8] γοσὰβ ἄγ ψῆφον λευκὴν, ΜΙ Ὠ1Οἢ ἄο ποῖ 
ΒΡΘΟΙ͂ οἰὑπὸνΡ [86 τηδίϊοῦ οὐ {π6 ἔοστη, ὈὰὉ ΟὨΪΥ {π6 86 οὗ 1. ΒγῪ 
6118 Δ] υϑοη, {μογοΐοσο, {Π6. Ῥγομ186 τηϑ6 ἴο [86 σΠυγΟΙ δὶ Ῥουραμηοϑ 
ΒΘΟΙῺΒ 0 6 ἴ0 {818 ῬυτρΟΒ6 : .---- “ Τὸ Βπ ἐπαῦ ονθγοοσηθίμ, ψ}}} 1 σῖνο 
ἃ »ίοάσε οἵ τῇ αἰδοιίοη, τ] οῖ 8}.8}} σοηδύϊ αἴθ Εἷπὶ τὰν ζυἵοπα, δηᾶ 
ΘΠ 1.16 ἷπὶ ἴο ῥγῖν! ]οραβ ἀπα ΠΟΠΟυΒ οὗ τ ὨΙΟἢ ὩσΠ6 6156 οἂπ ΚΉΟΝ 
[86 ναΐὰθ οὐ δχίβηί. ἀπά ἴο {818 βθηβθ {Π6 ἐὉ]ονίηρ πογάβ ΘΟ ΥῪ 
Ὑ6}} ἀρστϑθ, τ] οἢ ἀθβοσῖρα {818 βίο ΟΥ̓ ἔέβδόγα 88 Βανΐηρ ἴῃ ἰξ α πεῖο 
παπιό τογϊ(θη., τοὐΊἸοῖ Ὧο ἤναπ ἀποισοῖι, Δαυΐπο ἦε ἐλαΐ τεοσεϊυοίλ, 1." 

Το πυμίοῖ Ηδηηο :--- 

“0 τηΐ Βοδροϑ, βαΐνο τη αΠπ|, πδπὶ τηϊεἱ ὑἐπΠῈ8 ΡαΙΟΣ 
Ῥαῖοσ ἴπ|5 οΥρῸ ὨΟΒρΡΟῸΘ Απιϊάδηγαδ ἔπ ; 
Ἡκο τοϊπὶ Βοδρ (Αἰ ὑδϑβοσγα συσῃ 1110 ἔπ. 

μογζαδίοοϊαβ ὑχοσδεβ : --- 
“Ἔγρο ες δρυαὰ τι6 Βοδρίεατα Εἰ ὲ ὈγεϑὈΟὈϊτοτ.᾽ 

“ΤΡ {η18 ὃὉ6 [86 ο8δ6, ποῖα ἰδ {Π6 141}7 οὔ ΒοΒΡῚ Δ] ΠΥ, »ν ἰς ἢ 1 ἢᾶνο Ὀγοῦρῆς ; οοίρδτο ἱξ 
ἵ γοιὰ ΡῬΙε886. --- ὅΠονν 1 τη; 1Ὁ 5 ᾿πάροὰ [ἢῸ 81} ἴο τΠδὲ ἩΜΙΟἢ 1 Βανὸ δὲ Πόσηθ; --- ΜΚ 
ἄφδὺ ποδὶ, γοῦ δα ΠΟΘΓΠΪΥ ποϊσοπηθ; [ῸΣ γΟῸΓ ΓΑΙΒΟΥ ΑΠΙ ΑΓΔ Β 88 ΤΩΥ̓ δοϑὶὺ ; [ἢ 18 
88 (ἢ6 ΓὉΚΟΤ ΟΥ̓ ΠΟΒΡ ΔΙ Ὀείτγθοῃ ᾿ἷπὶ δπὰ Τη0; Δηὰ γοι 5888}}, ὑπογοΐοσγο, 6 αἰ πὰ Ϊγ 
τοςοίνοά ἰη τὴῦῇ ᾿ομδ6." 1014. Ρ. 520. 

1 γγαγὰ δ Ὠιβϑουιδθοβ ὉΡΟῺ ΒΟΥΘΓΆΙ ῥαϑδαροβ οὗ [56 βαογοὰ ϑοτιρίυτοβ, ΡΡ. 329---282. 
Τοπάοηῃ, 1759. ϑγο. Ὠγ, Τ, Μ. ΗδυτβΒ ᾿ἰβεοσιδιίοη οὐ ἴ)6 Τοββοσα Ηοβρ 4118 οὗ [86 
Αποΐοης ἘοπιδΏβ, δηποχοὰ ἴο ἢἷβ ΠΙΒοοῦτβοβ οὐ ἴμ6 ῬΥΪΠοΙρ] 68, Τη ΠΟΠΟΥ͂, Δηᾶ Ὠοδῖρπ 
οὔ Ετοο- ΜαβοητΥ. ΟΒδιϊοβίοση (Μαββδοπαδοίδ), ΑΠπῸ Τ,ποΐβ 5801. ΤῊ Ϊ8᾽ ὙΤΊΓΟΥ ἢ 88 8150 
Εἰνθη δέυ ΓᾺ] ὑγοοίβ οἵ 186 ῬΥΘΥΔΙΘηΠ6 οὗ 8. ΒΙ ΓΑ ΪΆΓ ῥγδοΐοθ δαιοπρ [86 ἀποϊθηὶ ΟἸγ βυϊδΠ8, 
ἯὮΟ σδιγοὰ [Π6 ἴσββοῦα ὙΠῸ τἴοτὰ ἰπ ἘΠ ΟἷΓ {ΠΥ 618 ΔΒ 8η ἰηϊτοάδυοσίίοηῃ ἴο {16 [το πἀβῃΐρ 
δηα ὈὉτοιΠοΡ Κίπἀη685 οὔ [Πμοῖν Ὁ] ον -ΟὨ τ Ιβπθ. ΑἸοσγτνασάβ, Βογεῖῖςβ, ἴο Θη)ΟΥ [086 
ΡΠ] ]εροβ, οοπιηίογίοϊἑοα ἐπ ἴοββασα, ΤΠ6 ΟΠ τιβιίδηβ ΤΠ6ὴ δἰϊογοὰ [Π0 ἰηβοτὶρίίοη. ΤῊ Ϊ8 
ἯΓΆΒ ΠΓΟΟΠΘΏΓΥ ἀοπα 1}} ἘΠ6᾽ Νίοοπο Οὐπηοὶϊ ρσανοὸ πὲ γ βαηοιίοη ἴο τΠ086 τηϑγκοα ὙΠ [ἢ 
ἐπι α6. οὗἩἨ 16 τογὰβ Πατήρ, Ὑιός, ᾿Αγιὸν Πνεῦμα , πῇς Β, Ηἢἀουταπα 4118 ΤΈβδογα 
Οακοπίορα. ΤῆΘ ἱπιροβίοῦ Ῥογοργίποϑ, 88 γὸ ἰϑάγη ἤγοτῃ Γκαιοίδη (Ορ. ἴοτμ. 111. Ρ. 825 
Απιδὲ, 1748). ἰεἰρστιοα Ὠὲππθε! ̓  ἃ ΟἸγίβιδη, [πδὲ 6 τηΐχς ποῖ ΟὨΪΥ Ὁ6 οἱοϊποα δηὰ δὰ ὮΥ 
1π6 Ομ γβιίδπβ, θὰ  αἰ80 Ὀ6 δϑδίβίθα οὐ ἢΐβ ἔγαυοἶβ, δηα δητίοῃοὰ ΟΥ̓ [ΠΘΙΓ ρΟΠΟγοδιΥ ς θυ 
ὯΪ5 δύ ἔσο ττὰβ ἀεϊοοϊεα δΔηα ἀχροβοά, Τῆι ῥσγοσυτίης οὗ ἃ ἴεββοσα (Ὁ γ. Ηδυτὶβ ΓΟ ΑΓΚΒ), δ8 
8 ΤΑΙ οὗ ονδηροὶ ἰβδιΐοη, δηβυγογο 41} [Π6 ΡΌΓΡΟΒΟΒ, δπὰ εανρᾶ 41} τὴ ἴσου }]6, οὗ (υττηδὶ 
πὶ τἰδη οοΥἤοδῖρα δη ἃ ̓πιγοάποίοῦνΥ ἰοίΐογβ οὐ σοσοσηηθῆ ἀδίίΐοη. ὕΤΠ6 ἀδηροτ οἵ [8 Ὀαὶης 
τιδοὰ ὉΥ ᾿πηροκίουβ, 88 ἴῃ τῇ6 οαϑὸ οἵ Ῥοσορτίπαβ, Γοη ἀογοα ἢ ΠΘΟΘΒΘΔΤῪ ἰ0 Ῥγόϑοσῦνα [πὸ ἰοΚοη 
ἘΠ σγοδὶ ΟΒΓΘ, δΔη ἃ ΠΟΥΘΥ ἴο Ῥγοάυςο ἢ δα ΠΡΟ ΒΡΘΟΙΔ] οσοδβίοπβ.Ό Νοιν  βίδπάϊην 
[Π6 δἰ Πρ] ἰοἰογ οὗ (ἰδ τηοῖποά, ἰξ σοπιϊπιιο ἴῃ ἃ 86 ὑπ] {πὸ {{π|6 οὗ Βυτγοδαγάιι, ἀσο ΒὈΙβθορ 
οἵ Ὑ͵ογτοα, το βουγίδῃοά ἃ ἡ. 1100, ἀπ το τηθηι ἢ ἰξ ἰῃ ἃ Υἱβίϊδιοη οἢδγρο. (ΗΕ αγτίβ᾽ 8 
βεγίπομπα, ἅς. ΡὈ. 8319, 590.) ' 
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ΟΗΑΡ, ὙΠ. 

ΟΝ ΤῊΒ ΟΟΟΥΡΑΤΊΟΝΒ, ἹἸΤΕΒΑΥΘΕΕ, ΒΤΌΡΙΚΒ, ΑΝῸ ΒΟΙΕΝΟῈΒ ΟΥ ΤῊΝ 
ἨΕΒΒΕΎΜ8Β. 

ΒΕΟΤ. 1. 

ἘΌΒΔΙ, ΔῊ ῬΟΜΈΒΤΙΟ ἘΟΟΝΌΜΥ ΟΥ̓ ΤῊΒ ΕΒ. 

2 γγχὰϑ δι ΠΘΏΕΪΥ 8π ἀρτὶου ] γαὶ ΘΟΙΒΙΓΥ ; δηα 411 {π6 Μοβαὶο 
Βία 68 ΓΘ ΘΠ ΣΤ ΌΪΥ οδ]ου]αίθα ἴο δμοοῦσγαρα δρτὶοα!] γα 88 (86 
ΘΠ 6 ουπαδθου οὗ πδίμομαδὶ ὑγοδρουι τ, 8πηα α8ὸ ἤο ρσϑβοσνθ (Π6 “6008 
ἀοιλομοα ἔγοσῃ (ἢ6 βυστοιπαϊηρ 1Δο]αίσουΒ πδίμο 8. 

1. Αἴονς (86 ὺ μαᾶὰ δοαυύγϑα ροβδβϑββίοῃ οὗ (μ6 ῥγοῃλιβϑα ἰδπά, ἐδ6 
ὅθ )8 Θρρ] 164 ὑποηλβοῖνοβ ΒΟΥ (ο δρτιουϊαγο ἀπά {86 τοπάϊην οὗ 
οδί 16, Το] ον ηρ [ἢ6 ΘΣσδιΏρ]6 οὗ {π6]ν δῃησοθβύουβ, (86 ραύχαγοβ, Ὑῆὸ 
(Κα 1π6 Ασδαρϑ, Βϑαουϊηβ, Τ᾽ ΓΟΟΙΏΔΏ8, δη ἃ ΠΠΤΏΘΓΟΙΒ {Ὑ10 68 οὗὁἨ δαδίοχῃ 
Αϑι8) 6,6 σΘΏΘΓΆΙΥ ΒυΒΟΒΠαλθη δηα βμαρμοσαᾶβ, ἀπ τμοβα ομϊοῖ 
ΤΙΟἢ68 σοηβὶβίβα 1 σαί], δβίανθδ, δα {π6 ἔγυ 8 οὗ (ῃ6 δασ, Αἀἄδβπ 
Ὀγουρῦ ὯΡ 15 ἔνγσο Β0Π8 ἴο Βυθρδπάγυ, (ὑὐδὶπ ἴο [86 ἐἰϊέπο οὔ ίλε σγοιπά, 
δὰ ΑΒ6] ἐο ἐδ6 γεράϊπ ῳ ϑίιεερ. (( ϑῃ. ἵν. 2.) Φ80α] νγ88 8 δ ΖΙοΥ 
οἵ οδίι]ο, οὗἩ ψβόχὰ 1ᾧ 18 βα!4, ἰμαὺ Ὺθ τσαϑ ἐΐλε ξαίδεῦ 9 βμοὴ, α5 ἀιοοῖϊ ἐπ 
ἐοηΐ (νοσ. 20.), ὑπαὶ 18, μ6 ἐτανθ]δὰ ΠΗ Ἠΐδ οδεῖ]θ ἔγτοτι ὈΪδοθ ἴο 
Ρίδοθ, αμα ἴον {μπαῦ δῃα ἱηνθηίοα (86 186 οὗ ἰδηΐβ, τ Βιο Π6 οαγτϊοά 
ΜΠ 1 ΤῸΣ Βῃ6]6σ. Αἰΐοσ (6 1)οἴυρσο, Νοόδα τϑδβυμμβα ἢ18 ἀρτῖου]- 
ἴαγα] ΙΔθουγβ, μοὶ μδα Ὀθ6π Ἰηἰογγαρίοα ὈΥ τμαΐ οαἰαδίγορμο. (ἐπ. 
ἴχ, 20.) ΤῊΘ ομίοῦ σγθα τ οὗὨ (86 ραἰγδγοηβ οοπβίβιθᾷ ἴῃ οδίΕ18. 
(διῇ. χἱϊ. 2., σοπηραγϑα ψιἢ «ο0Ὁ 1. 8.) ΑΡτγβδδμ δά [μοὐ ταδί Βανα 
δα γαϑὺ μογὰβ οὐ οδίί]θ, θη ὑΠ6Ὺ Ὑγ6Γ6 ΟὈ]ρΘα ἰο βαραγαΐ Ὀθοβϑυβα 
{π6 ἰαπὰ σου] ποῦ οοῃίδιη {μοι ((ἀθῃ. χα. 6.}; δηᾶ βίγι θα δοῦν θθη 
1η6 αἰ ογοαὺ νυ] ]αρθῦβ πα πογάβηιθῃ οὗ ὅυγία 801}} οχὶβί, ἃ8 1 6}} 88 ἴῃ 
(6 ἀαγβ οἵ ὑποβθ ραίγιγοῆβ.ὶ «δ οῦ, 8180, τατιδῦ ἤν δὰ ἃ σσδδίογ 
ἈΌΤΩ ΘΙ, βἴῃοθ μ6 σου ]ὰ αὔογα ἃ ργθβοπῦ ἴο ͵8 Ὀσοίμοσ Εβδαα οἵ Μυε 
λωιαγοά απά εοἰσίῳ ἈθΔα οἱ οαἰι]6. ((ἀβη. χχχὶϊ, 18---17.}} [10 ννᾶϑ 

1 ἘΪΟΒαγβοπ 8 ΤΎΔνο 5 δοηρ, [6 Μοὶ ογγδηθδη, νοὶ], 1, Ρ. 1 
5 Τῇ [ΟἸ]ονγίηρς ἀοϑοτριίοη οὗὨ [86 σετλονδὶ οἵ δὴ ΑὐὰΡ Ἵν καὶ ΜΙ αθογᾷ [6 τοδεσ ἃ 

Ἰΐνοὶγ ἰάθδ οὔ [Π6 ῥγίπιξοῖνα ΤΠ ΠΟΥ ΟΥ̓ [.6 ῬΔΙΓΙΑΓΟΙΒ :---- “ 1 τνᾶϑ δη ογίαἸϊηΐπρ οηουρὰ ἴο 
866 ἴπ6 Βογὰο οὔ ΑΥΔῸΒ ἀθοϑιηρ, 88 ποι ίηρ οου]Ἱά 6 τῆοσθ σοριΐασ. ΕἾγεὶ γθηὶ [86 Βῆθερ 
ἃ σχολαῖς μογάβ, ϑδοὴ τι τῃοῖν βοοῖκ8 ἰη αἰνί βίο, δοοογάϊηρ 848 ἴπ6 οΠΐοῖ οΥἁὨ δδοῖὶ (τ ν 
ἀϊτγοοϊοά ; [ἤθη [Ὁ] οννοὰ τἢ6 σϑηη6}8 πὰ 88808, ἰοδἀο ὦ τΣῊ (16 ἐοηῖδ, [ΣΙ ΓΟ, δα Κιροιθη 
πίοηβ,18᾽ [Π686 γγοτο [Ὁ] ονγοὰ ὈΥ͂ 186 οἱ] πηοῇ, όοπλθπ, ὈΟΥΒ, δηὰ αἰγὶδ, οα ἔοοί. ΤΠα οἰ ὶ]- 
ἄγοη τὸ σδπηοῖ ΑΙ] κ ἀγὸ οαιτίοὰ οἡ ἴΠ6 ὈΔΟΪΒ οὗ (16 γουπηρ Ἰγοτη61), ΟΥ ἴπΠ6 ὈΟγΥ5 δηά 
ασἰτῖδ; δηὰ [86 8π|8}}6βὲ οὗ (Π6 Δι 8 δηὰ κὶ ἀϑ ἀγὸ οδυτι δὰ ὑυπάογ {Π6 δίτῃβ οὗ ἴΠ6 σὨ]Ἰάγεῃ. 
ΤῸ δδοῦ ἰθηΐς ὈΟΪΟΠ ΤΊΒΔΠΥ ἀοβδ, διιοηρ Κ᾽ ἰΟἢ ΔΓΘ ΒΟΠῚΘ ΖΥΟΥΒΟΠΠΟΒ ; ΒοΙηθ ἴθηϊβ ἤδγθ 
ἔγοταῃ ἴδῃ ἴο ἰουσίθοη ἀορδ, δηὰ ἔγομη ΕΘΠΟ [0 {ΙΓ τηθη, Ἰνοπγθη, 8η4 οἰ άγοη δ6- 
ἰοηρΐηρ ἴο τἴλοπι. ΤῊΘ ργοσοδββίοη 8 οἰοβεὰ ὉΥ [86 οἰ ΐοῦ οὗἉ ἴδ ἐγ, βοπὶ ΓΠΟΥ «αἰ ]οά 
Επὶΐγ δηὰ Εδιίθοσ (οἷ τ πλοδηδ ᾿γΪΠ66), τωοπηϊθα οη ἴἢ6 νοῦν Ὀοδὶ Βοῖθθ, δηὰ δβιιτουπαάοὰ ὈΥ 
ἐῆ 9 ποδάβ οὗ δβοῖν ἕατω γα 41} ὁπ ΠΟγΒ68, Ὑγἱ τ ΤΏΔῊΥ Βογναπίδ οι ἰοοῖ. ἘΒοίνθθη δϑοὴ ΚΆΤΩ 
δ. 8 αἰ ν᾽ βίοῃ οὐ βρβος οὗ ὁπ6 Βαπάγοϊ γαγάδ, Οὐ πιογθ, νυ ἤθη (ΠΟΥ ταΐρταῖο; απὰ δυο ρτεδὲ 
ΓΕ] ΓΙ ΕΥ͂ 18 ΟὈβογνοά, [μ8ὺ ΠΟΙΓΠΘΥ ΠΟΘΙ 615, 8.8868, ΒΘ 6 Ρ, ΠΟΙ ἄορβ, τηϊχ, Ὀαῦ ὁδο ἢ ΚΘΟρΒ ἴο 
[86 ἀϊνίδιοπ τὸ νυ Βίο ἰς Ὀεϊοηρδ ἱ βοῦν [86 Ἰοαδὶ ᾿σου Ὁ]6, ΤΟΥ δὰ ὈΘΟῚ Πογα οἰφες ἀγα, 
δη νγοσὰ χοίΐηρ ἔουν Βουτδ᾽ ̓ ἸΟΌΓΠΟΥ͂ ἴο ἴῃ6 πο - τ οδῖ, ἴο δηοίθοῦ δργίηρς οὗ ψγαίοσ. ΤῊ] 
(6 σοπβίβιοα οἵ δδοιιϊ οἰχῆς υμάγεά δηὰ ΠΥ θη, τσοηλθη, δηὰ Ομ] άσοη, ὙΤοὶν ἤοοκι 
οἵ βῆθορ δηὰ ζοιλῖδ πϑσὸ δροῦξ ἤγο ἱμουδδμμ ἃ, θοβίά68 8 χγοδὶ παδος οὗὨ οδυχοὶδβ, βοσϑϑό, 
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{ποῖν στοαὶ οοῖκα οὐ σαι! ]6 τ] οἢ τηδᾶς (ποπὶ ἴῃ ἔποδβα ῥυϊτα εἶν ἐἰπγθ9 
Ῥὺ} βοἢ ἃ Ὁσῖσα ὍΡΟΝ γγ76}18β.Ό ΤΏ686 ὙΟΓΘ ῬΟΒΒΘΒϑΊΟἢΒ ΟὗὉὨ ̓ ποβ σα 806 
γὰρ ἴῃ 4 ΘΟΌΒΙΥΥ ὙὙΠ6Γα ἴὉ Β6] ἄομ Τα θα, δηα ἡ ΠΟΓῸ {ΠΟΥ οσο Ὀὰξ 
ἔοι τἰγοῦβ ΟΥ Ὀτγοοΐζβ, δηά, ἱπογοΐογθ, 1 18 πὸ ψοπᾶθν {μα τὸ τοδᾶ οὗ 
80 ΤΏΔΩΥ͂ οΘοηΐοβίβ ἀρουΐ ἴΠ6η]. 

Τὴ δυσοδοάϊησ αρθ8, γὸ πᾶ {Πδὲ [Π6 στοαίθβι δῃᾶ τ δ] Ποῦ πη6 πα 
61ἃ ποὶ ἀἰδααϊῃ ἕο ἔὉ]Π]ΟὟ ΠυϑΌΔΠαΥΎ, Πούγονοῦ τηθδη {παΐ οσουραίοη 
18 ΠΟῪ δοοουηΐθα.} Μόοβϑϑ, {π6 στοδύ Ἰανγρῖνον οὗ [86 16γ8611068, νγα8 
ἃ ΒῃΘΡΠοτα. ΟΠΔΙΏΡΑΓ γ188 Ἀθη ἴσου {Π6 ποτὰ ἴο 6 ἃ Ἰπᾶρο ἴπ [ϑγϑοὶ, 
Δα (ὐἸάδοῃ ἔγογῃ 8 {πγοβῃίηρ-ῆοοῦ (δ πᾶσ, νἱ. 11.) 828 ϑσὸ “}81Ὁ δηά 
“΄ρΒίδαι ἴσου {π6 Κοορίηρ οἱ, βῆθορ. θη δα] τοοοῖγοα {ἢ ποῦν 
οὗ [π6 ἀδῆρον ἴο ὙΠΊΟΝ [86 οἱΐγ οἵ «406 8}-ρ1] 68 ἃ νγᾶβ ἜἘχροββά, 6 νγᾺ8 
ΘΟμΑΪ Πρ δἴλον (Π6 ποτά ουὖ οὗἉ ἴῃς 8614, ποὺ Ππβίδηἀιηρ᾽ 6 νγγ͵88 ἃ Κίπρ, 
(1 ὅδ. χὶ. ὅ.) ἀπά κΚίπρ ᾿θαν!α, ὕγοπι γεεάϊηρ ἐδλ6 εισε8 σγοαξ τοἱξῇ 
ψοίησ, τοας ὑτοιισὴέ ἐο δε «“αςσοῦ ἤϊΒ ρεορίο απά 7εγαεὶ ἢ 8 ἡπλογτέαπος 
(Ρβδ!. ᾿χχυ}. 71.}; δῃὰ 16 Βῃουα βθϑπὶ, ἔγοπι 2 ὅδ). χἹἹἹ. 28., {παΐ 
ΑΙ βδ]οτλ γγᾶ8 ἃ ἰαῦρα βῃθορ-οσσιοσ, Εἱηρ ᾿ ΖΖΙΔἢ 18 8814 ἴο Ὀ6 ἃ ἰονθὺ 
οὗ Βυδβθαπάγυ (2 ΟἾγοη. χχνὶ, 10.); δηὰ βοῖηθ οἵ ἴπΠ6 Ῥγόρῇῃοίβ 6.6 
641164 ἔγομῃμ ἐδαῦ δταρὶ ουτηθηὶ ὕο {Π6 Ῥγορμϑίῖο αἸρ ΣΎ, 88 ΕἸ 1808 ττα8 
ἔτοτα {Π6 μἱουρὰ (1 Κιηρβ χῖχ. 19.), δῃα Απηοβ μι Ὀοϊησ ἃ Βογάβ- 
Ἰη8η. Βαΐ {86 ἰοπάϊηρ οὗ ἴπΠ6 ἤοοκβ γα8 ποῖ οοῃῆποα ἴο {6 τηδη 5: 
ἴῃ. {Ππ6 ῬΥΪΠΑ Εἶν 9 ἀρ68, ΓΙΟΝ 8Πα ΠΟΌΪ6 ὙΤΟΙΏΘῈ Ὑγ6Γ6 δοσαβίομηθα ἴο 66 ρ 
ΒΏΘΘΡ, 8πα ἴο ἀΓΑΥ νγαῖθυ, 88 77 }} 88 {πο86 οὗἉ Ἰπέουιου αὐα]γ. ΤΠ, 
Βρθδοοδ, {π6 ἀδυρμίον οὗ Βοίῃυθι, ΑὈνΆμαμα ΒΒ Ὀτγούμου, οδιτι θα 8 
Ὀ᾽ ΟΠ οΣ, δπα ἄγον γαΐον (θη. χχίν. 16. 19.), 838 {π6 σοιβθῃ οὗ Ρ8168- 
τἴη6 5801} ρϑῆθγαν ἀο; δοθοὶ, {πΠ6 ἀδιρῇηζϊον οὗ 1,4 Όδη, καρ ΠδΥ 
ΓΆΙΟΣ Β βῆθορ (Ἴδη. χχῖχ. 9.): δπὰ Ζιρρογαῇ, σὴ ΠΟΥ δἷχ βἰβίθσβ, πδά 
[86 οαγα οὗἉ {μοὶγ ἔἈΓΠ 6 Υ «60ΠτοΒ ἤοοκβ, 0 γ͵8ὲβ ἃ ῬσΙηο6 οὐ (τ ῖ ἢ ἴπ 
1Πο86 ὑἰϊπμθβ ὰα8 8ὴ ΒΟΠΟῺῸΣ ΒΟΆΓΟΘΙΥ ἐρο ἀονὶ ἃ Ῥγιοδὶ οὐ Μιάΐδη. 
(Εχοά. 1. 16.)ὴ αροδίοα 1πβίδποαβ οοοὺγ ἴῃ Ἠοιηοῦ οὗ [86 ἀδιρ ἴθ Υϑ 
οὗ ργμοθβ ἑθπαϊηρ ἤοοκβ, πα ρου οστηϊπρ' ΟΥ̓ΠΘΟΥ τη 614] ΒΟ 6 68.ὃ 
᾿ 1, Απηποηρ; 1Π6 ἸΑΥΡῸΣ ἀοταθδίίο δηΐηια]8 Κορ Ὀγ {π6 ΗΘΌτανγΒ ΟΣ 

ΟΥ̓͂ΣΒ, 
1. ΝΈΑΤ ΟΑΥ̓ΤΙΙΕ οἷαῖτη ἢγδὺ ἰο Ὀ6 ποίϊοο, οῃ δοοουπῦ οὗ {πεὶν 

διηἃ 48808. ἨοΥβοΒ δα γτουβοπηἋ8 {ΠΕΩΥ͂ Ὀγοοα δηὰ (γαῖ ὌΡ [ῸΓ 8816: (ΠΟΥ͂ ποῖτμον [κ}} ΠΟΡ 
80}} τῃ οἱ οὐσο τα ρ8. ΑἿ βοῦ {{π|68 8 ΟΠΔΡΙΟΓ ἰπ ἴ[Π6 Κογδη 18 σοδὰ Ὁ. ἴδιο οῃίοῦ οὗ δδοὰ 
[ἌΓ γ, ΕἸ ἘΠΘΥ ἔπ ΟΥ̓ ΠΘΒΓ ΘΔΟἢ ἴδηϊ, [6 ῬὮΟ]6 ἔδυ ϊγ Ὀσηρ; ζαιμογθὰ γουηὰ, δπ ἃ υϑγγ δἰΐθ- 
εἶνο." Ῥασβοη β ΤΥΘνοΪ8 ἔσο ΑἸΟΡρο ἴο Βαράδα, ρρ. 109,110. Ιωοπάοη, 1808. 4ο. 

δ Ἡοπουγδοϊα 88 ἴ86 οσοσυραίίοη οὗ ἃ βῃοριοσὰ ναδ8}λδ διθοηρ ἴθ Ηροῦγον, ἰδ ττὦ8 απ 
αδοπεϊπαξίοι ἰο (δε Ἐσγρἤαηπε (οη. χΙνὶ, 84.) αἱ [ΓΠ6 εἴπη πῆθη ὅ 8000 δηὰ δἰ Ομ] άγθῃ 
σοηΐ ἄονῃ πιο ΕΥΡΙ.--- Ετότα [})6 ἰγαρτηθηβ οὗ ἴπ6 δηοίοπὶ Ηἰβιίουίδη Μϑηθῖθο, ργοβοσνοᾶ 
π᾿ δοβθρμυδ δὰ Αὐἰοβηυβ, ἰδ ρΡΡθαῖβ ἰμδι (πὲ ΘΟΙΠΙΥ δα Ὀοοη ἱπγδάρα ὮΥ ἃ ΘΟΙΟῺΥ οἵ 
Νοπιβάθβθ οὐ ΚΠ ορμογὰβ ἀδθοοπάοα ἔγοπὶ Οπδῆ, γ8ο0 ΘειΔ Ὁ] 18Π6 ἃ ἐπα πιβοῖνο8 ἔθογο, δηὰ δδὰ 
ἃ δυσςοβδίοῃ οὗ Κίηγβ. ΑἸἾΟΥ ΤΏΔῺΥ ὙΑΓΒ θοῦ  ΤΒοῖ ἐπα [Π6 ΕΥΡΕΔΏΒ, ἴῃ Ἡ ἰο ΒΟΙΘ 
οἵ τοῖν ῥυίῃοῖραὶ οἰεῖθθ γοσὸ Ὀυγπῦ δηᾶ ρτοαῦ σγαθ οἰ68 ΤΟΓῸ σοταπ θὰ, (ΠΟΥ͂ ΤΟΣΘ ΘΟΙ.- 
ΡΕΙοὰ το ονδουδίθ ἴ[ἢ6 ΘΟ ΠΥ; θαῦ ποῖ [111 {ΠΟῪ ᾿δὰ Ὀθοη ἰπ ροβϑοββίοῃ οὗ ἰδ [ὉΣ ἃ ροσοὰ 
ΟΥ̓ πἷπο Ἀπηάγοι γοασθ. ΤῊΪΒ ΔΙομο τγῦ8β βυϊοίθπι ἴοὸ ΤΌΠΟΥ Βηορπογάβ οὐἀΐϊοῦδ ἴοὸ {Π0 
ἘχΥριδηδ; Ὀαΐ ΠΟΥ τΟΓῸ 511}} πόσο οὐποχίουμ, Ὀθοδιδο ΠΟῪ ΚΙΠδὰ δηά δἵθ ἴἤοβο δηἰπ,α 8, 
ῬΑΙΓΙΟΌΪΑΥΪΥ [Π}6 Βῆδερ δπὰ [6 οχ, ψῃϊο ἢ ΤΟΥ δοοουηῖθα τηοβὺ ββογοὰ δηοηρ ἴΒθῃ. ὅ66 
Βτγγδηΐ δ Αἢδ]γ8βὶ8 οἵ Αποίοπὶ Μυ.ΒΟΙΟΩΥ, γ0]. νἱ. ὑρ. 193-- 211. ϑγο. δἀϊτ, 

2 Ἑτου ΗδοῖογΒ δά άγοδθ ἴο 8 ΠΟΙΘΟΒ, [ὃ ΔΡΡΘΑΓΒ ἢδὲ ἢἰ8 π|ὶΐα, Απἀγοιηδοδο, ἐβου ἢ ἃ 
Ῥτίποοεββ, ἀϊὰ ποῖ τπΐπκ ἰδ Ὀοηθαὶῃ Πα αἰ ΗΣΥ ἴο [οοαὰ ἔδοθο δηΐτη818 μουϑοϊζ, Πἰδὰ ν ἰΐ, 
188---.189. 

8. 8.6 ρῥδγιοι τὶν Πίδά, 110. υἱ. 59. 753.; Οαγββ. 110, νἱ, 57., χὶϊ, 181. 
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στοὰΐ Ὑ]}γ. ὙΒοΟΌΡΗ {Π6Ὺ ἀγὰ οὗἁὨ 8π1|4}} δἰδίιισο ἴπ 1π6 Εὐαϑί, γοεὶ 
ΠΟΥ αὐΐαϊη ἰο ΘΟ, Βιἰογϑ Ὁ ]6 δίσοησία. (τον. χὶν. 4.) Ὑμὲ Ὀ0}}8 οἵ 
Βαββδη σ γο οοἰογαίθα ἔοσ {ποὶῦ βίγθηρί, (88). χχὶ. 12.) Τῆς 
οδδίγβοη οὐἨ Ὀ0}}8, οὐ 1Π6 τη8168 οὗ {π6 οχ- ἐστὶ 6, 88 Μ 6}} δ8 οὗ οἰοῦ 
ΤΩ86 ΔὨΪΠ1418, Ἡ ΠΙΟὮ τγ 88 ΘΟΙΏΤΊΟΏ δ Πρ; ΟἾΒΘΥ Ὠ8 0 ΟΠΔ, νγ88 ΡΙΌΒΙ δι δα 
ἴο [86 Ηδῦγονβ. (μον. χχὶὶ, 24, 26.) Οχοὴ σοῦ υϑοὰ Ὀοίδ ἴον 
ἀταυρθῦ δηα ἴῸγ Ὁ]]αρΘ, 88 18 8}}} {π6 οα86 ἴῃ {86 Εδοί, Α Ὀυ]]οοΚ 
ηδοσιβίοιηοα ἴο {86 γόκθ 18 οὗ 8Ὡὸ υ86: {Π6 0 {δουθίοσο ἕδκα {86 
δτοαίοβῦ ργθοδ θη ἴῃ τηρκίηρ Βυοἢ Ῥιγο,Ά868, ἀμα γ71}} ΠΘΥΘΥ ΟἾΪ086 ἃ 
Ὀαγραῖα ἀΠῸ} (ΠΟΥ μᾶγθ ῬΕΟΥΕΡ ΤΗῈῈΜ ἴῃ ἴδ δοϊά. ΤὨ]8 ουδίοτῃ 
1]Πυδιγαίοϑ 16 χῖν. 19.1 ΟΧΘῺ ὙΟΓΟ 8180 ΘΙ ΡΟ α ἴῃ ἰγοδαϊηρ ουἱ 
1μ6 δογῃ, ἀυσίηρ τ ΒΙΟἢ ΤΠ6Ὺ ποῦ πού [0 Ὀ6 τη ΖΖὶοα ( ουῦ. χχνυ. 4.); 
8δηα σγοτε ἀγίγθη ΟΥ̓ Τλθ8Π8 οἵ οχ-ϑοδβ (δ υᾶσ. 111. 31.}, τ ΒΙΟΒ 16 086 
τοβοι θα ὑμοβ6 υϑοα ἴῃ ΤΟΥ͂Θ Γροθηΐ {1Π168 10 ἰδ6 Εἰαβί, μυυδῦ ΠΑΥΘ 
Ῥαθῃ οὗ σομβί ἀγα] 81Ζθ.5 Οὐδῖνθδ, οὐ [Π6 γουηρ᾽ οὗ [6 οχ-Κἰπᾷ, δῖὸ 
πδα ΠΥ ταθη ποποα 1 δοσϊρύασο, Ὀθοδιιθ6 ὑΠ6Υ̓ ὙΓΟΓΘ ΟΟΙΏΤΩΟΗΪΥ υ864 
ἴῃ βδουῆσοοβ, Τμ6 ζαξεα οαἰ (1 ὅδαῃι. χχνλ, 24.; Τυκο χν. 23.) νϑβ 
βία }}- θα, {ἢ ἃ ΒρΘοΙαὶ τοΐδγθησθ ἰῸ ἃ ρδαγίουϊας ἔδβάναὶ Οσὁ Ἔα ἴγϑου- 
ΑἸ ΠΑΓΥ͂ 88  ῆοθ. (ὐονθ᾽ τας τγαβ ΟΠ]Υ͂ πθ6α 88 ἃ Ὀουοσᾶρθ, Δα ν788 
ὭΘΥΟΣ οοηγοχίρα ᾿πΐο Ὀυ 6 Γ, [ὉΣ πῶ Ιαδὲ δι ιοῖ6 οἱννθ-Ο} τῶ δοια- 
ΤΩΟΙΪΥ͂ πι86α. 

2. ὅο υδβοὉ] ἴο {16 ἩΘ γον Β γθγ Α558Ὲ8, ἰδ [Π6 ἡϑλήρα ἡ θεία 
18 Ῥγοβι θα τη 1[Π6 ἀδοδίοριιθ, δαυ8}}ν ΙΓ οχϑῃ: ἴῃ {π6 ΤΠ6Υ 
αἰϊδίη ἴο ἃ ΘΟὨΒΙ ΘΓ] 8126 ἀπα Ὀοϑυΐγ. ῬΥΙΠΟΘΒ δῃα ΡΘΟρ]9 οὗ ἀϊ8- 
ἐϊπούίοι ἀἸα ποὺ (δῖηκ 10 Ὀαιθαίι {πον αἸρσηῖν ἴο τἰὰθ οἢ. 88868 (Ν μη. 
ΧΧΙΙ, 21. ; Φυᾶρ. 1. 4., γ. 10., χ. 4. ; 2 ὅδ. χυΐ]. 2.); 868, ἱμεγοοσο, 
685 Ογῖδὺ τοᾶθ ᾿ηΐο “δγυβαίθπλ Ο δὴ 838, 6 νὯ8 ζοοσὶγρα ||Κὸ 
Ργΐη66 οὐ βογοσοῖρῃ. (Μαῖϊ, χχὶ. 1---9ϑ.) Το Ἡθῦγονγθ πσογὸ ἔου ὶα- 
ἄδῃ ἰο ἄγαν Ὑγὰ να ἀπ ΟΧ δπα δῃ 888 ἰορείμον ἔθ ευῦ. χχὶϊ, 10.), ργοῦθδ- 
ὈΙΥ Ῥδοδιι88 οὔδ ψγἃ8 8 οἴϑδῃ 8Π1Π|8], 8η, ΘΟΠΒΘΑΊΘΗΙΥ, 661016, τ. 8}1}6 
[86 οὗμοσ ψγαᾶθ ἀθοϊαγοα ἴἤο Ὀ6 ὑποϊθᾶπμ, δηα, σοηδοαυθη , υπϑὲ ἴοσ 
ἔοοα, ΤῈ Βαθὶῖθ δπὰ βρϑϑὰ οὗἨ νυ} δδ868, ὙυὩ 1 ἢ ΘΟ ΘΠΥ πογῸ Βὺ- 

1 Ἐοθοτθ᾽ 8 Οτίοη!αὶ ΠῚ Βα διΐοπβ οὗ ϑοσίρέυτγα, Ρ. δ64. 
5 Τῆο ἱπ 6} Πἰζοης ἰγαάυθὶ ον, Μδυπάγοιϊ, ἱπ ἢἷ8. ἸΟΌΓΠΟΥ τομὴ Φογιβα θὰ ἴο ΑἸΕΡΡο, τὸ- 

Ἰαΐοβ, (δὶ θη ;Ὦ6 Ῥᾶ8 ΠΟΑΓ Φογαβα θη), ἢ6 οϑὴς ἰὼ 8 σοχίδίηῃ ῥΪδοθ, ἩΏΟγα (δδΥ8 86) 
“6 ΘΟΘΠΙΓΥ͂ ΡΘΟΡΪΘ ὝΟΓΘ ΘΥΟΓῪ ὙΠΟΓΘ δὲ Ὀ]ουρἢ ἴῃ [6 δα] 8, ἰ οΥΟΣ ἴ0 ΒΟῪ οοἰΐοη: 
ἴξς νγα8 οὔβοσυῖο, (δὲ ἴῃ Ρῥ]ουρηϊηρ, [ΠΟΥ υϑοὰ σοδὰδ οἵ δὴ οχίγδογ ἱ ΠΒΓῪ βἷζο; ἀροὰ 
τοραδυτγίηρ οὗ Β6Υϑύδὶ, 1 ἑοππᾶ το ἴο "6 δυοαῦῖ εἰσι δος Ἰοηζ, απ, δὲ ἴ6 Ὀΐσζοσ επὰ, 
δὶχ ἱποῦθβ ἴῃ οἰγουτηογοησο,. ΤΏΘΥ ΜΘΙῸ διτηθα δὲ [86 ἰθββοσ πὰ ὙΠ ἃ ΒΔ ρυοκῖο, 
ἴογ ἀγί νῖπρ οἵ ἰὴ οχϑῃ, δπᾶ δὲ ἴπὸ οἰαεγ δῃηὰ υυἱδῖι ἃ 5141} βδρδᾶθ, οσὐ ρβα 416 οὔ ἴγοῦ, βίγουῃς 
διὰ ἬΡΟΥ, [ὉΓ οἸοδηῃβίηρ [ἢ6 ῬΙουρΡ ἴσγοχῃ τ16 οἷαγ (Ππδὶ ΘΟ ΌΟΓΒ Ὁ ἴῃ πουκίηρ. ΜΑ͵Υ͂ 
νὰ ποῖ ΠῸΠπι ὨΘΏΠΘ ΟΟΠ]ΘΟΙΌΓΟ, ἴῆδι ἰδ ᾿γ͵ϑ ΠῚ Βυοἢ 8, ροδα 88 ομθ οὐὁὨ [Ἃ{2686, ἐδῃδὶ 
ΘΠΑΙΣΑΣ ΙΔ 6 ἴπᾶΐ ὑτοάἑ σίουβ Εἰδαρ ἴοΥ τοϊαϊοὰ οὐὨ ᾿Πἰπα ὃ ἔωπ οοηβάθρηϊ [δὲ ὙΒΟΘΤΕΣ 
8. ου ἃ 8606 οὔθ οὗ [686 ἱπβίχτιπηοπί8, Ῥουῦ]αὰ Ἰυάρο ἰδ ἰο 6 ἃ γθδροῃ, ποῖ 1688 ὅξ, Ῥεσῃδρθ 
διΐοτ, [ἤδη ἃ βυνογὰ [ὉΓ δυοῖ 8ὴ Θχοσουτοη: σοδαβ οὗὨ [18 βοτί 1 ΒΑ Δ᾽ ΑΥΒ υ8οἀ ΒΟΙῸ- 
δοουΐϊβ, πὰ δἰ8ὸ ἰη ϑγτὶδ; δηὰ [Π6 σθββϑο 8, Ὀθοᾶ 86 [Π6 Β8116 δ πρὶ Ῥοῦβοῃ Ὀοξὰ ἀγίνοδ 
16 οχθῃ, δπᾶ εἷ80 ἢ] 48 δῃηὰ τηϑηδροβ {πὸ ῥἱοισῆ; ΒΟ πλαῖκ 8 δ ΠΘΟΘΕΒΑΓΥ ἴ0 πὲ δυςὶ 
αι βολὰ 48 8 ἃῦονο ἀοβογίδοά, ἴὸ δνοίὰ 10:6 ἱπουπιῦταηοο οὗ {᾿Ὸ ἱπϑιταπιθη 8." Μδυπ’ 
ἄγο 1} 8 Ὑτανοἶβ, Ρ. 110.. ἴῃ Φδῃυδγυ, 1816, Μυ. Βιυοκίηρηδτη οὐδογυοὰ βἰ μα] ροβὰδ ἴῃ 
ἔϊ8ο, αἱ ΕΔ58-6]- Ηΐη (ογ Αἰἴπ), ἴθ πὸ υἱοί οὐὗὁἨ [86 τηοάοτῃ ἰονη οὗὁἩἨἁ βοῦγσ, νοῦ βίδηδδ 
οη τΠ6 βίο οὗἩ δηοΐϊοπι Τγτο (Ἰτανοὶβ ἱπ Ῥα]οδβιῖηθ, Ρ. 57.); δηὰ [86 ον. Μγ. [1ἀγ]6γ, ἰη 
Μδγοῃ, 1828, ποὺ τυ τῃ6 βαπιὸ Κίηὰ οὗ ροδάδ ἱπ ἀτοθοθ. (Μιββίοθ οί δίοσ, ΜΑΥ, 
830, Ρ. 228.) ὙΠ βυο ἢ δη ἱπβιγυτηθης Ἰγσαγριβ, δοοοτάϊηρ ἴο Ηοχμοσ, οοσαρ οὐοὶν ἀ6’ 
[εαἱοὰ ἐπ Βαδοοπϑηΐοβ. δὰ νυἱ, 134, 185. 
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ΤΏΘΤΟΙΒ ἴῃ 186 ΑΤΑ ΐδπ Πεβοτί δπᾶ ἰἢ6 ποῖρηθουσίηρ, σΟΙΙΠΈΓΙ68, ΓΘ 
ἀοβουθοα τὶ ργοαῦ ἴοσοθ δῃα ρορίϊοαὶ θθδαΐν 1π 00 χχχῖχ. ὅ-- 8. 

Μύυ ΕΒ, τ] Δη1Π18]8 ραγίδκο οὐ [Π6 ΠΟΙΒΘ δα 488, ὑσοῦα ργοῦϑθν 
ὈΠΚΠΟΜη ἴῃ [ἢ6 ΘΑΥΠΟΥ ἀρθθ. [Ὁ 18 ὙΟΥῪ σουίδί (μαὺ [6 «6.8 ἀϊά 
ῃοῦ ὑγοοα μθπι, Ὀθοϑιι86 ἰΠΘῪ ΤΟΥ ἔσθ ἄθη ἴο ΘΟ} ]6 ἰοροίμου ὑσσο 
ογοαίαγοα οὗ ἀπἔογθηῦ θρθοῖθϑ. ([1μον. χὶχ. 19.) ΤΏΘΥ δβϑοῖὼ ἰοὺ ἤδᾶνθ 
βεϑη Ὀγουρῆ (ο (86 96 1718 ἔγομῃη οἴμβοὺ πδίϊοῃϑ; δπα ἰδ6 τι6 οὗ ἔπ 61) 
788 ὈΘΟΟΙΠΊΘ ὙΘΓΥ͂ ΘΟΙΏΤΊΟΏ ἴῃ {86 {1π|6Ὲ οὗ εν, δηᾶ ΠΟΥ ἐοττηοὰ ἃ 
οΟὨΒί ἀοτϑὉ]6 μαζὺ οὗ [86 τογαὶ δαυρᾶσο. (2 ὅδ. χῖϊ, 29, χυἹ!, 9. ; 
1 Κίηρσε 1. 38. 38. 44., χ, 26. ; 2 Οἤτοη. ἰχ. 24.) 

3 Ε: 755. ὙΓΟΓΘ πού πι86α ὈΥ {ΠῸ «6]8 ἴογ ουἱἱναΐηρ, ἐπ 6 80}]} : 1π- 
ἀεοά, ἐβουρὰ (μ6Υ δϑουηαοά ἴῃ Εργρίὶ ἴῃ πο πλα οὗ Μοβϑβ (88 πιδῦ 
θδ ἱηξοσγϑα ἔγοτα Εἰχοά. ἷχ. 8., χῖν. 6, 7. 9. 28---28., χν. 4.), γοῖ νγγϑ 
ἄο ποὺ Βηά Δὴγ τηϑηθοη οὗ {πεῖν Ὀοϊηρ υϑοα θαΐογα (Π6 {π|6 οὗ Ὀανίά, 
ὙΠῸ ΤΟΒογυ α ΟὨΪΥ ἃ δυπαγοα ΠΟΥΒ6Θ (ὉΓ ἷ8 τηοπηίοα 1" δρσυλγα, ΟΥ̓ 
ΡΟΥΏΔΡΒ ἴον μἷ8 οδαγιοίβ, ουὐ οὗ οπ ἐμουβδηᾶ ποῖ μα οαρίυγοᾶ (2 
ϑβτω, 11}. 4.), [86 τοι ῖ πον Ὀθῖπρ πουρῇῃοα δοοογάϊηρ' ἐο (μΠ6 Μοβαῖο 
Ἰηὐπποῦοη. ϑΟΪλΟ ἢ ΟΑΥΤΙΘα 0ἢ ἃ ἐγαθ ἴῃ ΕἸσγρίϊδδῃ ἤΟΥΒ68, ἔου {86 
Ὀοποῆς οὗ {86 ογσοσση. Τη6 βουθγοῖσηβ 0 βυςοσοαδα Πῖμπι μα ὈοΙΝ 
ΟΆΥΑΙΓΥ Πα ψΔγ-οΠΑτοΐθι ΑΒ [6 ΒΟΙΒ68 ΈΓΟ ποὺ βῃορά, ἴμοβ8 Ὑγ6 τὸ 
ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ να] θα τ Ιοἢ δα πατγὰ Βοοίβ. (184. ν. 28.) 

4, ΟΑΜΕΙΒ 16 ἔγΘα ΘΏΥ τηοποηθα 1ῃ [Π6 ΘΟΓΙΡΙΌΓΟΒ : ΔΩΟΘΙΘΗΪΥ, 
ΠΟΥ ΤΟΙ͂Ο ὙΘΙῪ ΠΕΟΠΊΘΙΟΌΒ ἴῃ «666, δηὰ ἱπῃτγουρδουὺ {π6 Εἰαϑί, 6 γΘ 
[ΕΥ̓͂ ψγοσα τϑοκοῃθά διηοῃρ' (πΠ6 τηοϑὺ νυ} 06 ᾿ἰγὸ δίοοκ. ΤΠ ραίτ- 
ΔΥΟΝ 00 Βα αἵ ἤγϑὺ ἴἤτϑο ὑἐπουϑαπα (0700 1. 3.), δη4, αἴνου 15 τεβίο- 
ΤΑΌΟΙ ἴο ΡΓΟΒΡΕΟΙΊΓΥ, βὶχ ἱπουβαηά. (χ]}. 12.) ΤῊ 6 σαπ16]8 οὗ {86 ΜΙ|Ιά!- 
δηϊῖ68 πα ΑΩΔ] 6 τ ὑ68 ΘΓ τοὐέλοιξ πωπιδοτ, αϑ ἐδ δαπά ὃν ἰλε 56α- 
οἰ 700 πιμἰἐέμάθ. (Πρ. νἱῖ. 12.) 80 ρτοαὺ τῶὰβ {86 ἱπιρογίβῃοθ 
αὐἰλομαα ἴο {86 ρῥτοραρϑί!οη δηα τηλπαρθιηθπῦ οὗὨ οβη6]9, {παῦ 8 ραγί!- 
οὐ]ᾶῦ ΟΥ̓ΊΟΟΥ ττᾶ8 Δρροιϊηίθα ἴῃ {Π6 ταῖρτι οὗ Πανὶ ἴο βυροσὶ πύθῃ {πο ὶτς 
ΚΘΟΡΘΙΒ; δηὰ 88 186 βδογϑὰ ἢιβίοσιϑ ἢ ῬΑΥ ΠΟ ΟΌ]ΑΥΪΥ τη 0.8 ἐπαΐ ἢ 
88 8Δη [Βῃμλβο 6, 176 ΤΑΥ͂ ὈΓΘΒΌΙΩΘ (πδὲ Πα τγαβ βοϊϑθοϊθα ἴῸγ ἢΐ8 οῇῖοθ 
ΟἹ δοοουπὺ οὗὨ ᾿18 ΒΌΡΟΥΙΟΥ 51.1}} ἴῃ [86 ἐγτοδηοηὶ οΥ̓ (1686 δῃΐμλα] 8, 
(1 Ομγοῃ. χχυὶϊ! 30.) 

Ἴνο βρϑοῖθβ οὗ σβδιῃθ]β ἃ.6 τη οηθα ἴῃ {86 ϑουιρίαγα, υἱΖ. (ἢ 6 
ΘΟΙΤΩΙΏΟΙ ΟΔΙΩ6], ΠΟ ὨΔ8 ὕνχγο θυ πΟἢ 68 οἡ 118 Ὀαοὶς, (Παΐ αἰ δε προ 88 16 
ἔτομα ἴΠ6 ἀγοιλθάδγυ, Ὑ ΠΙΟἢ ἢδ8. ΟὨΪΥ 6 Ῥυποῦ, Τὴ ἀγΟΙΠΘΑΔΥῪ ἰδ 
ΣΟΙΔΆΓΚΑΘΪΟ ον 19 βδοίμθθθβ, οί βρβϑοῖθθ ΔΘ ΠΟΥ͂, 88 0761} 48 δῃ- 
ΟἸΘΆΥ, τοὶ πΒ6( ἔῸΣ {ταν} 1πρ ἰΙοηρ' ἸοῦσποΥ8,. ΤῺΘ οὐ 6} Β ιγΩἰΓΓΘ 
τΘηοποα ἴῃ (ἀοῃ, χχχὶ. 84. 18 τηοβῦ ὑσο δ ΪΥ (86 ἰδγρα βοδὺ οὐ ὑβοκ- 
Β6 16 ὙΠ 118 οονοτίηρ, τ ΒΙΟἢ 18 ἸΏ νΑΓΙΔΌΪΥ Οὐϑογυθα ἴῃ ἰμ6 Εἰαβὲ 
ἜΡΟΩ ἴδ6 Δ. Κ οὗ δαγμθ]β : ψ θη ἰβΚθη οἵδ, αὖ [Π6 οἷοβα οὗ ἃ Ἰοῦσγμου, 
ἢ ψου]ὰ δαυ8}}γ αἴοτά ἃ ρῥίαοθ οὗ οομποθδϊτηθηΐ ἴῸΥ τ 6 ἱπηαρεθ, 8δηὰ ἃ 
οοηνθηϊθηΐ βοαῦ ἴον Β80}61.32 ΕὙοπὶ {86 ῬγΟυ υΌΪ4] οχργαβϑῖοι οὗ 8 
εαπιεῖ φοῖπφ ἐλτοισῆ, ἐλλο ἐγ ῳΓ α πρεαΐο (Μαῖὶ. χὶχ. 24. ; Μδτκ χ. 26ὅ.; 
Το χνῖϊὶ. 25.} 10 Βῃου α βϑϑὰ {πὲ {16 ποθ εβ, δῃοϊθα νυ δπιρὶογοά 

1. Μ|ο ἢ Δ᾽ 15᾽ 8 ΟΟπιτηθη ατῖο8, νοὶ. ἱἰϊ. ῬὈ. 8394, 3956. Ιῃ Ρῃ. 481---514. [᾿ετὸ 8 δὴ ϑἰδθογδίθ 
ἀἰδϑοτιατίοι οα [86 δποίθπι Εἰβίογυ δηᾶ 11.868 οἵἨἉ δογθθδ. ΕῸΓ (80 τϑϑβοῦ ΨΥ ἴῃς [δγϑθὶ ἐῖ8ἢ 
δονθγθίζηβ ψ6γῈ ὑτο ! υἱτοὰ ἔγοτῃ τι] ἐρ  γίπρ μοτϑοϑ, θ00 Ρ. 100 οἵ [Δ ῥγοϑθηϊ υοϊατωθ. 

3 ΒΑΓ ]ογΥ Β Βοδεάσο 68 ἱπ ἄτοοοα, Ρ. 232. 
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ἴῃ {86 Ἐαδί, Ὁ πη αϊπρ' οατμο]- γηϊασο, Τότ (ΠΚ6 {πὸ πποάδιῃ Ατδὸ 
Ὠ6641]65) οὗἨ ποῖα {μη ΟΥΙΠΑΙΎ 51Ζ6.}1 Τα Αὐδῦβ οδὺ ὑοῦ {Π6 Πεϑὶι 
δῃηᾷ τὰκ οὗὨ οδπγοἾβ, νοῦ, μονονοῦ, 6 Γο υθ: ἄρθη ἰοὸ (ἢ 6 ΒΥ  τἴοϑ, 
88 Ὀοϊῃρ' ὑπο] 68 δηΐϊμηα]8. {1ω6γ. χὶ. 4. ; Βουΐ. χῖν. 7.) Α ὀοδσβα οἷοί 
18 τλδηυΐδοίγοα οὗἁὨ σϑιμ 6 8᾽ Παὶν ἴῃ {π6 Εὐαβί, Ἡ ΒΙΟΒ 18 υδοα ἐοΥ τλβ κίησ 
{86 οοείβ οὗ βῃδρῃθγαβ δπα οδπιθὶ -αἀσίνογβ, δηα 4180 0 {Π6 Θονϑυῖηρ οἵ 
ἰθηΐβ. [10 νγ88, ἀου 1688, (818 οοᾶσβϑα Κιπὰ ψ ΒΟ γ88 όσα ΕΥ̓ «ο[π 
186 Βαρ(ϊβί, ἀαπὰ ψ βοὴ ἀἰβεϊηρυ ]Βῃ6α Ὠΐτη ἔγομι ἔμο86 τ ϑἀθ ἴ8 ἱἢ σογαὶ 
Ρδίδοθβ, 80 σΟΣΟ βοῖς ταϊτηθπί. (Μ αι, 111. 4., χὶ. 8.) 

δ. ΑἸηοηρ [86 881} 6 οδίίϊθ, ΟΑΊΒ δὰ ΒΗΕΕΕΡ ψοσο ἐΐα πηοβὲ 
ψ ]800]6, 8η4 6,6 ΤΟΑΓΘα ἴῃ στοαῦ πυτθογβ ΟὨ δοοουηΐ οὗ {πε Ὶν Ησβα 
ΔΩ ; 186 Ἰαύίον δῃϊπ818 ΕΓ 4180 οὗ στοδΐ ναϊιιθ ου δοσοιυμηῖΐ οὗ 
ἐμοῖς τοῦ], Μ᾿ Β10 ἢ} γ88 ΒΒΟσ ὑνγ]ο 6 ἴῃ [Π6 γ68γ. 5.66 ρ- ϑῃθαγιπρ, νῦ88 8 
Β6880} οὗ ῥταϑῦ ἔδδυνγ. (2 ϑδταμ. χὶν, 28---27.; 1 ὅδηχ, χχν. 2., ὅτ.) 
«΄δμ οῃηυπηογαίθδ ἐΐγθθ ψϑυὶθίϊθβ οὗ βῆθερ, θυΐ 0)ὴτ. Ηδυτῖθ βρϑοὶβῆοβ 
ΟὨΪΥ ὕνγο Ὀγθθάβ 88 θοὶπρ' ἰουπά ἴῃ τα; ΥἱΖ. 1. Το Βοαουΐῃ ΒΒ 66ρ, 
ΒΙῸΣ αἰδτβ 110016 1ῃ 118 Δρρθδγδῃοθ ἔγοτῃ οὐχ δοσαμηοη Ὀτοθα, δχοορὲ 
[μα (86 41} 18 Βοηθν μαὺ ἸΟΩΡῸΥ πα (ΊοΚον ; δπᾶ, 2. Α Ὀγθϑᾶ σοὶ 
158 οὗ τροσὰ ἰγεαυθηῦ Τὁσοῦσγγοηοθ ὑμ8ῃ {Π6 Οἶμαι, δηα τ ΒΙΟΒ 18 τυοῖ 
ΤΉΟΥΘ νϑὶ θα οἡ δοοουπηΐ οὗἩ {86 οχίγδοσαϊμασυ ὈῈ]Κ οἵ 18 181], τ ΒΙοᾺ 
Βα8 Ὀ66ῃ πού! οοα ΟΥ̓ 411 ἰγάνθ! ]ογθ. ΤῊ δηποϊθηῦ Ηοῦτονδ, {1Κὸ (Π6 
ἸΔΟἄο Ατᾶρθ, 616 δοουδβίοτηθα [0 ρὶνο πϑιηθβ οὗ οπαθαστηθηΐ ἴὸ 
ἔλυουσιθθ βῆθορ (2. ὅδ. χὶϊ 8.); [86 Βῃδρῃθσγαβ αἰβὸ οδ θα ἐμοπὶ 
σΘΒΘΓΆΪΥ ὈΥ πϑηλ6, δπὰ [86 βῇθθρ ἘΟΤΒ. [Π6 βῃορῃοσα 8 σγοἱοθ 
ΟὈογΥοα {86 ο4}1] (ΦοΒπη. χ. 8. 14), 8116 [ΠΥ αἰδγοραγά θα (86 νοΐσα οὗ 
Βίγϑηροῦβ. 3 ΤΉΘΥ αἰδὸ δρρϑᾶγ ἰο ἤανα μυταογαα ἔμθῖὰ (« 6Γ. Χχχλῖ, 18.) 
85 {Π6 ΒΒορβογὰβ οοπηὺ ἐμοῖς σοί ἐη ταοάθγῃ ατϑθοθ, ὈΥ δάιηιπσ 
1Ππ6πὶ ομ6 ΟΥ̓ Οὁῃ6 ἰηΐο ἃ ροηὃ: δηαὰ ὑπὸὺ ρὸ Ὀοίογα {μοὶ ἤοοϊκο ἴῃ {Π6 
ΙΩΒΏΠΟΣ ΔΙ] ἀ δα ἴο ἴῃ “οδῃ χ, 4. 
1 ψαβ ἴδ ἀυτγ οὗ {{π| Βμορμογὰβ ἴο οοπάυοῦ [Π6 ἤοοῖβ ἴο ρμαβϑίιγθ, 

᾿ ΑΒ ἐδο ον. Με. Ασιπάς}}] ττῶ8 δβϑοθηάϊηρ ἃ Ἀ1}} ΠοδΥ (86 δηοΐϊθης ον οὗἩ ΙΔΩῸ8 ἴῃ 
Αδίᾳ Μίηοσ, 6 “ΒΑ Βοιηθίηρ βῃϊηΐης οὐ ἴπὸ τοδᾶ, ΒΟ ῥγογθὰ ἰο ὍΘ οπθ οὗ [86 
πο 68 υδοὰ ὈΥ 100 σδιη6}- ἀΥΤΟΣΥΒ ΤῸΓ πιοηάϊηρ ΓΠΟἷΥ σΑΙη6] ἔπγηϊατο. [ὲ τᾶαϑ δρουῦϊ εἰσ 
ἰποῦ68 Ἰοης, δηὰ μαὰ 8 ἰασζο ΥΘΓῪ ἰοηρ 6γο; ἰδ δὰ ον θη! Ὀθοπ ἀγορροὰ ὉΥ͂ 6 οοη- 
ἀποίογ οὔ 8 σγΎδη, ὙΠ ΟΝ γᾶ 8 Βοὴθ 11{{|6 ὙΑΥ διῃεδα οὔ υ5. ΤῊΪ8 δββοοϊδείοη οὔ [δὲ 
ποοάϊο τῖτῃ [π6 σαπι6]8 ἢ (Π6 τοι  γἶ(8), “ δ ομσ6 σοιηἰπά ρα τη6 οὗὨ [26 μαββαρὸ σοὶ 868 
Ὀδοη σοπδίἀεγοὰ ἰοὸ ὕθ {ΠΠπδιγαϊβα :--- 7ὲ ἐδ ἐαδὶεν 7ῸΓ α σαπιεῖ ἰο φο ἰλγουσὴ (δε εν οΥ α 
περαΐο, ἐμαη 70. α τἱοῖ πιαπ ἰο οπίεγ ἱπίο ἰδ6 ἀϊπσάοπι 9.7γΓ7, Οοά. (Μαῖϊ. χὶκ. 24.) ὙῈῊ, 
δου ὰ 10 ποῦ 6 ἴβκοὴ ΠΟΥ] ]γῦ ΑΒ [180 ἀἰβαρο8 οὗἉ [Π6 Εδβί δῖθ 85 ὉΠΥΑσγΐης δϑ ἴπ6 
ἴατνβ οἵ ἰῇ0ο Μεοάοβ δηᾶὰ Ῥογεβίμηβ, 1 σϑῃ ΘδΒ γ᾽ ἱπηαρὶπα ἐμὲ (6 οΔπη6]-ἀτῖνοσ οἵ Βδομεὶ 
οδιτίθα ἢἷβ πρϑάϊθβ δϑοιΐ υνἢ Ὠἶπι, ἴο τηοπαὰ [ἢ6 " διγηϊΐζατο;᾽ δηᾶὰ 80 δαυΐϊριμοης οὗ 8 
ΟΆΠ|0]}- ΑΥ̓ΤΟ ἴῃ [086 ἀΑΥ8 σου Ἱὰ ἢοΐ νν6}} αν Ὀ66Π ΤΏΟΓΘ δΒίτ ρ]6 1 δὴ [16 Ῥγθϑοηῖ, 
ποράϊο, βΌτη 118 οοπδίδηϊ δΔη4 ἀδΙῪ υ86, Ππητδὲ πᾶνο ΠΟ] ἃ ἃ ῥχγοπιίποηΐ ρΪδοα ἴῃ ἢἰ8 Βισυς ΓΘ 
οΥὨ ἰά648 δηὰ ἐϊηδροῖγ; δπὰ 88 νὰ ΚΠΟῪ ΠΟῪ ἰδγιϊο [ῃΠ6 ἱπηιαρίπδοπβ οὗὨ [Πο86 σϑτμεὶ- 
ἀγίνοσθ σσογο, ἰῃ ἔπσηδηϊη 8 νἱἢ Ργου τὺ δηὰ ἸΟρΟΠ ΔΑΣῪ [8168 ((ῸΥ Μδβοιηοῖ ἷἰ8 βαϊὰ [0 
δανο ποαγὰ [ὴ6 Βίοσυ οὗ ἰδ βουύθῇ 8. θροὺβ οὗ ΕἘΡὨθβαβ [τῸΠὶ ἃ ἔθ]ϊονν σδσηοὶ- ἀγίνϑῦ), ΠΥ 
ΙΩΔΥ͂ ποῖ [Π6 ἱπιργϑου ΔΌΪ ΠΥ ΟΥ̓ ἃ οΑπι6] ρϑβϑίης [Ποῦ ἢ [ἢ6 6γ6 οὗ ἃ πο6Ὰ}]6, Βαγθ Ὀδθὴ 8 
σΟΠΠΊΟΠ ἀχρζοεβίοῃ ἴο ἀθηοίθ 8ῃ ἱπηρΟΒ81:}}1γ} (Αγυηά6}1 8 ΠὨ᾿βοονοσίοβ πῃ Αβὶα Μιὶηοῦ, 
γοϊ. 1ἴ, ΡΡ. 120, 121.) 

2 ΤΠ ]οοϊδηάοτβ, ἰο τΠ18 ἀΑΥ͂, 641} ΚΠ6ἷγ βῃθορ ὈΥ πδιηθ (Ὁγ. Ηδηδοσβοηβ ΤΎαΥεἶ8 ἱπ 
Ἰοο]απά, νο]. ἷ. Ρ}. 189, 190.}); 80 δἰδο ἄο 186 πιοάθγῃ ατθοκβ, (δι ογ 8 Φουγηδὶ οἵ ἃ 
Του ἰη 1828. ΜιΙββίΟΠΑΥΥ Εορίβίογ, δίαγ, 1880, Ρ. 223.) 

8 Ηνι εν Β ἘΟΒΟΘΥΌἢ68 ἰη ατοθςοο, Ὁ. 338. 
4 Ναγγαίῖνθ οὗ [πὸ ϑοοίιϊδϑὰ Μ|ιΒθιοη ἴο [᾽6 678, ΡΡ. 173, 174. Ὧν. ΤΠοιηβοῃ ἢδδ8 ἃ 

διδρηΐϊο ἀ6] ποατίοπ οἵ βῃιδρῃογὰ 1ΠΠ6 ἐπ Ῥαθβϑιίίηθ, σοηῆγτηϊηρ [ἢ ἀσσουης ἀθονο χίνβῃ. 
ΤΙο [ζδηἀ δηὰ 116 ΒοΟΟΚ, ΡΡ. 202, 208. 
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Δηα το ῥγοίθοῦ {ποτὰ ἔγοτῃ {86 αἰίβο 8 οὗ (πίον απὰ νν ἃ θϑαβίβ (Τοἤη 
χ. 10---1 2.) : ον {818 ρύγροβα {Π6Ὺ ψγοσθ δΙγ 864 τ] 8 ὁσοοῖ ἔα 
ΧΧΊΙ, 4.) δῃὰ σι 8 β᾽ηρ δῃὰ βίοπεβ.: ραν νγα8 δα ἱρροά τι 18 
ΒΠΘΡΒΟΥΔ βἰδῆ ἀῃὰ β᾽᾽ηρ' θη ἢ6 νγοπΐ ἰοττἢ ἰο Θηοουηίον {μΠ6 ῬΆ1]18- 
{1π6 ρίδηΐ (ο] 16. (1 δι. χνῖ. 40.) Αῃά 488 1ΐ βοτηθίϊτηθβ ξαρροπρὰ 
{πὶ [86 ἬοσΏογβ οὗἉ ἰαγρα ἤοςκβ τωδθ νϑυῪ μαγὰ Ὀαγραῖπα τ ἢ ἘΠ 6 
ΒΒ Ρμογά8 (48 Τμαθδῃ (Ια νι Φδοοῦ, θη. χχχὶ. 38.---40.}, Μοβ6β 
ταδὶ σϑγῖοι 8 δηδοϊηθηΐβ ἴῃ (818 τεϑρθοῖ ψ ΠΟ ΔΓ ΘαΌΔΙΠΥ οδαγδο- 
(ογϑοαὰ ὈῪ {πο ὶγ δα Ὑ δηα Βυϊηδηϊνγ. [Ιἢ συδγάϊησ Δηα τηλπασίηρ 
τμοῖν ἤοοκθ 008 τοῦ οὗ στοδῦ 86; ἐπουρὶι ὑΠ686 δηϊπ)819, Ὀθῖησ 
ἀδοϊαγοά ὈΥ {88 ἰανγ οὗ Μόοβθβ ἴο Ὀ6 ὑποίθβϑῃ, νγοσὸ μ6] ἴῃ σγοαῦ δο- 
ἰοπιρύ διποηρ {Π6 618. (1 ϑὅδι). χυἹ! 43., χχὶν, 14. ; 2 ὅδῃι. ἴχ. 8. ; 
2 Κιηρβ νἹ}. 18.) ὙΠΟΥ Πιδά ἤθη, Βούσουοσ, ἴῃ ΘΟΠ ΘΙ ἀ6γ  Ὁ]6 Ὠυτα- 
ὈοΓΒ ἴῃ ΠΟΥ οὐ 68, ΠΟΙ {ΠΥ ἡ γα πού οομῆηθρα ἴῃ {Π6 ΠοιιΒ68 ΟΥ 
οουγίβ, Ὀυὰΐ ογῸ ΤΟγοθα ἴο βθοὶς ὑπ ῖν ἕο Ὑμοσο ἰμον οου]ὰ Βπὰ [{. 
ΤΠΟ Ῥραὶ δῦ δοσιραγθδ υ]οϊθηΐῦ τηθ ἴο ἄορβ, (δαῦ ρῸὸ δϑουΐ (86 οἷἵγ Ὀγ 
πῖρὴῦ ἴῃ αυδδὶ οὗ ἰοοά, δπά στον! 1 (6 06 ποῖ βαι1δῆ 64, (Βδ]. 1ἰχ. 
θ. 14, 16.) Βεῖηρ ΓθαυθηΕἾΥ αἰμηοβί βίαγνοα, [ΠΟΥ ἀθυοῦ ΘΟΥρΒ68. 
( Κιηρβ χὶν. 1]., ΧυἹ. 4., χχὶ. 19.) [Ιἢ {86 (τη οὗ 658 ΟἸ τ βί, 1Π6 
ΟΥγ8 ΘΟμ οΙαρ ΠΟΙ ΒΥ ἰδττηθα {π6 (ἀΘη.1168 ἀορβ. (Μαίϊί. νἱ. 6. δῃὰ χυ. 

206.) [ἢ {Π6 Ῥαβίογα! οὐ βοιῃδαϊο 116 ἀοσβ γ γα ΠΟΙ ΘΏΟΥ συ ςἢ τ86α, 
ποῦ ΟἿΪΥ ἴῸΓ συδγαϊηρ {ποὶγ ἤοοκϑ, Ὀαΐ αἷδο (38 διηοὴρ (ἢ6 τηοάθγῃ 
ΑΥ̓408) ἴον Κοαρὶηρ' ἃ βιιδασρ ψδίοῃ δγουηα {πρὶν ἰθηΐβ ὈῪ πρὶ. 3 
ὙΠ θα {Π6 ΒΘ 60 ΓΟ ρΡδδίυγοα 1η (ἢ 6 Ορθῃ ουυσπμίγγ, [Π6 Βμορμογαὰθ 

ὙΟ͵Θ δοουβίοιμοα [0 ΚΘΟΡ ννϑίοῃ ἴῃ τυσγηβ ὈΥ̓͂ σῃῦ. ΤΠ ΒμορΒοΓαβ ἴο 
Ποῖα {86 »]Δ4 ἀὴρ οὗ (86 Μρβϑιδ Β δβάνθηΐ ΟΥΘ δῃπου 0 α ΘΓ 
[8 Θπρ]ογ Θά, (ἰμὸ ̓ . 8.) ΤῈ ον, Βοόσουοσ, μδα βῃδαρ-[0] 48, 
ὙΠΙΟΙ 6 Γ6 ᾿ποϊοβυγοθ πιπουΐ τοοίβ, βυστουπασδα ὈΥ͂ γγ8}18, υττἢ ἀΟΟΥΒ 
αὖῦ ψ  Οἢ ([Π6 8Η11η4]8 ΘῃἰοΓο : Πογα ΤΏΘΥ ΟΓ6 Ομ ποα ὈοΙἢ αὐ 186 
ΒΕΑΒΟΏ ΟὗἉ ΒΘ ρ- ΒΗ ΑΥηρ,, 88 Ὑ76}} 88 ἀυτῖηρ 186 πισῶῖ. (9 οδη. χ. 1. ; 
Νυμιῦ. χχχὶϊ. 16. ; 2 βδτα. νἱῖ. 8. ; ΖϑρΆ. 1:. 6.}8 1π ῬΑ] βίη ἤοοκϑ 
ΒΠΟΙΘΠΗΙΥ ὍὙ6Γ6, 88 ὙΠ6Ὺ 5811}} ατθ, ἰθβῃάθα, ποὺ ΟὨΪΥ ὈΥ͂ 186 οτποσ, Ὀυΐ 
αἰθὸ ὈΥ ἰἶ8 Β0η8 δῃᾶ ἀδυρὨῃίουβ, 86 γ76}} 88 βεγνϑδηίβιυ ΟὈΒΘα ΘΏΥ 
ΤΠῈΥ ΤΟ 6 Θχροβοα «ἴο 4}} {Π6 νἱοϊβδι 68 οὐὗὁἨ 186 βοϑβόῃβ, τ ΠΟ οἷγ- 
ουμηδίβησθ Ἔχρἰδῖηβ ἴΠ6 οὐβογγαίΐοῃ οὗ 840οῦ, ψο, ἴῃ Γοιλο δ γδ ]Ὡρ' 
τ ἢ [Π6 ΠΙΘΓΟΘΏΔΙῪ 1.808}, 848 ἐμαὶ ἐπ ἐλθ ἄαν ἰὴ ἀγοισὴὲ σοπειπιοά 
λίπι, απά τὰ Ῥοεὶ ὃν πίρλε, ἀπά λὲβ εἴδερ ἀερατίοα ἤγοπι ἀἰς ἐψεα. ((οῃ. 
χχχῖ. 40.)4 ͵ 

6. ΚΘ'ΨΙΝΕ Μ6γΘ ηοΐ Τραγρα ΟΥ̓ {π6 «7678, ΠΠ]088 ροτῆαρβ ὈΥ͂ ἴπ086 
γθὸ ἴῃ ἐμ {ἰπι|6 οἵ 6888 ΟΠ σιβῦ ἡ 6σα ἱπίουταϊ ρ] οα ἢ [μ6 (ΘΗ 1168, 
84 ἀνποὶῦ ἴῃ Οστθοκ οἰτῖδ68 (ϑυοἢ 28 Οἰδάδγα ν788), νν ΒΙοἢ θοτάθγθᾶ ἀροπ 
Ζυᾶάφα. Μδηγ Ψονγβ ΠΟ το ἀθὰ {μ6γο βθθῖὰ ο ἤᾶνα σοι 164 ΝῊ Ὲ 
βοπιθ (θη :116 ουβίομηβ, δῃὰ ΡΓΟΡΆΡΙΥ ἰπ οαὐϊπρ' βυῖμο Β ἤθβῃ. 1 {818 

} 1η Ιπάϊδ, (6 δῃερβογὰβθ ζΌ ΠΟΘΙ ἤαΥΘ ἃ 8]1πρ δπὰ δβίοποβ, ὈΥ͂ ΜΠΠ0Β ΠΟΥ οοῖτεοῖ 
ψδηάδτεσβ, δῃὰ Κθὸρ Οἱ (Πεὶν ἴοοδβ, ἀοβ8 δοὶπρ τϑγοὶν υδεὰ. ΒΟ οτίβΒ Οτίθηϊδὶ Πϊυβῖσα- 

κἰοηκ, Ρ. 432. 
2. Μέπηοιτοβ ἀπ οπουδιίον ἀ Ατυΐθαχ, ρασί 111. οἰ, 16. Ρ. 260. 
5 Ῥατεϑυ, Απιίᾳ, Ηοῦτ. ρρ. 412---416. δαΐη εὖ Αοκοιτηδπη, Ατομοοὶ. ΒΙΌ]. 88 46--δὶ. 

Ηδυτίβ᾽Β Νδς. Ηΐϑι, οἵ τὴ6 Βίδ᾽6, δὲ 16 αὐιίοὶθβ, Αββο8, Μι}68, Ηοσβεβ, Οδίρεβ, ὅδθθρ, δῃὰ 

4 Ἢδο Ποῦ’ ε Ττατοὶδ ἰη [80 ΗΟΙΪΥ 1,Δηἃ, νοὶ], ἱ. ν. 400. 884 εἀϊἕοῃ. 



490 ΟἈἡ δε Οεομραίϊοπε ὁ ἐδό «ει. 

ψ γα ἰδ6 ο586, ρατί οὗἨἩὨ (πὸ Ποτά οΥ̓Ἧ ἔθη ἰπουβαπα βυγὶπο, το ϊἸοηθα ἴῃ 
Μαῖῖ. νυ. 28---82, απ {π6 ῬΆΓΆ]1]6] ραδβαροβ ἴῃ Ματκ δηᾶ [μΚο, 
τρ ὈοΪορ ἰο {ποπὶ. [Ὁ ψὰ8 1πογοΐογα ἃ 760 απ πηθη ἸΡΟη 
(πολ {παῖ 6β8 ΟἸγίϑὺ ρογπι θὰ {86 δυγὶπθ ἰο Ὀ6 ἀεδβέγουα. 
ΤΗτουρβουῦ [Βς Εαδῦ, Ὀοΐῃ 1ὰ δηοιθηΐ δπα τποάθγῃ {ἰτη68, βυγΐπο ΒΓ6 
δε] ἴῃ 1π6 υππποβὲ ἀεἰοδίδιοπ, Τθ ἀδ6 οὗ (πθτλ γ)1ὰᾺ8 δββρθοίδι!υ ἔογ- 
Ὀἀἄφη ἰο {π6 Φ 6 )8 γ {86 ἰανν οὗἩ Μοβϑ (μον. χὶ, 7. ; Θϑεαῦ, χιν. 8.) 
Οὐ δοοουηΐ οὗ {πο ὶΣ πηρυγΥ, [86 βδοῦοα Ὑτὶῖογβ ΘΙΏΡΙΟΥ [86 ἴσστη 
διοῖπα ἴο ἀδποῖθ Βδύθυοσ 18 τοὺ γ1]6 δῃᾶ πηρατο διποηρ Ρῥγοῆιραίο 
δη4 ῥτοίβηο τλθῃ.---“ ΤΉ ὈοΔΌ ] δπα δ δοῦρ' ραγαθ ]ς ἢ {Π6 ρτο- 
αἶψα! βοῃ (1υ[Κα χν. 1]--- 32.), ἀεδίρηδα ἴο Τοργοϑοηὺ ἴπ6 ἀορτδαδα δηὰ 
ἀδβεατ6 σοπαϊοη οὗ {πΠ6 (ἀοπ116 Δ ΟΒ Ὀοΐογα ΠΟΥ το σα ΠοἈ]]οὰ ἴο 
ἃ. βΑΥ ΠΟΙ ρδῦοη ἴὰ (ἢ6 Ὀ]οβδίηρβ οὗ {π6 ΟἸγβδη οονοπδηΐ, βῆονϑ {πὶ 
{Π6 51 1Π6-Πογα ψ͵1ἃ8 Θοπδιἀογοα ἰο θ6 8η διηρὶουτηθηῦ οὗὨ {Ππ6 τηοϑί ἀ6- 
ΒΡΊΘΑΌ]6 ομαυδοίοσ. [1 τὰ {86 ἰδϑί σϑβουσοθ οὔ {παῦ ἀδργανοᾶ δπά 
ἘΠΠΆΡΡΥ Ὀοΐηρ, ὙΠῸ ΠιΔα Βαυδηάογθα ΔΎΔΥ [18 ῬΑ ΓΙ ΩΟΗΥ ἴπ σἹούουδ 
Πνιηρ᾿; δη 10 ΠΔΥ, ῬΟΥΠΑΡ8, ἢ6]0 ἴο δοοουπί ἕο σ᾽ {π6 οἴπουν 86 ὑπ πᾶ- 
ἴαγΑ! οοηαποί οὗ Π18 Ὀτοίμον, τ 8116 [Ὁ 868 {Π6 Βίγοηρ; δῃα Ὁποοπαθου- 
8016 Ῥαΐθσῃδὶ ἴθ πρβ οὐ δἷβ δδδοιϊοηαίθ ἔλθου 1ἢ ἃ. πλογο σοηΥ πο ηρ 
δηα ᾿πίογοδύηρ Πρμ." 

11. Μοεβδβ, ἤπονθα 1π6 Ἔχ ῃῖα οὗ ἴδ Εργρῦδηθ, τοδάθ ΑΘἘ1- 
ΟὔΤΟΒΕ [86 Ραεὶβ οὗ {πὸ βίαίθ. 116 βοοογάϊ ηρ]Υ δρροϊηίθα [ο θυ δ Υ͂ 
ΟἸὉἸΖΘῊ 8. οογίδϊ ἢ αὐδηίυ οὗ ἰαπα, πα σᾷνο πῖτὰ (Πς τρί οὗὁἨ σ6}1}- 
νδίηρ 1ὑ ΠΙπγ86}}, δα οὗἨ ὑγδηβην τ πηρ 1 ἴο ἢ18 Ποῖτθ, Τῆ6 Ῥοσβοὴ πῇ 
Πα {8 Θοπιο ἱπίο ροββϑβϑίοι οου]α τοί δἰϊοπαΐθ ὑπ ΡΓΟΡΟΥΥ ἴὺγ ΔΏΥ 
Ἰοηρον ρογϊοα ἰβδῃ ὑπ0}} {Π6 ποχί 10}166 : 8 τορυϊδοη τ ἢ] ἢ Ργα- 
νοηΐρα {π6 τ] οἢ ἤτοι οοπιπρ πο {π6 ροδββοδδβίοῃ οὗἩ ἰαγρα ἰγδοίβ οἵ 
δά, ἀπά τΠ6η ᾿οδβδίηρ μθπὶ οαὐ ἰο [86 ῬΟΟΥ, ἴῃ 58π|8}} ρβγοδίβ :----ἃ 
ΡγΔοῦο6 ΒΊΟΝ ΔΠΟΙΘ ΠΥ ργονδ]]64, δηα οχιβδίβ ἴο {818 ἀδῪ 1η 186 Εἰαβί. 
ΤΏ Ἰανν οὐ Μοβϑβ [σίπον οηδοίθα, ὑπαὺ {Π6 σϑηᾶουῦ οὗ ἃ ρίθοθ οὗ ἰδηᾶ, 
ΟΥ ἢῖβ ποαγϑδβί γαϊδίν, μδα ἃ τἱρειὐ ὑο γεάθϑ {86 Ἰαπα 804, ΘΠ ΡΕΣ 
6 οἴοβα, ὈΥ ραυίηρ {86 διγουηῦ οὗ ῥγοβίβ ΠΡ ἴο ἴπ0 γϑᾶγ οὗ 700}}66 
(Βυίὰ ἰν. 4. ; ὅ6γ. χχχὶ! 7, 8.); δηά ὮΥ͂ ἃ {πἰγὰ ἰανγ (Π6 Ιδγϑο ὕθδ 
ὝΘΓΘ ΓΤΟαυϊγοα (48 γγΧ1αὴ᾿ὰϑ (ἢ6 6886 διβοης (86 Εἰργρίϊδῃβ δἴνον {η6 ὕπ|6 
οὗ Φοβορὶ, (θη. χὶν. 18---26.} ἴο ῬΔῪ ἃ ἰὰχ οὗ ὑτο ἰθῃῖῃδ οὗὨ ἐμ οὶγ 
Ἱποοὴθ αηΐο σοα ; ψΠ086 Βούνϑηίβ ἰΠ6Υ ΟΣΘ ὕο ΘΟ, ΒΊΟΣ {ΘΙ 86} γθ8, 
ἈΠ τόσα ΠΟΥ͂ ΕΓΘ ἰ0 ΟΌΘΥ 88 {π0Ὶ Κιηρ, (μον. χχνυ. 80, 81. ; 
Ὠθυΐ. χὶϊ, 17--19., χῖν. 22--- 29.) ΤΏ ουδίομι οὗ τιαυκίηρ [πὸ Ὀουηά- 
ΑΓΙ6Β οἵ απ β ὈΥῪ βίοῃββ (ὑπουρῇ 1 ργονδι]οα ἃ ἰἸοπρ πλ6 Ὀεΐοτα Μοββϑβ, 
00 χχῖν. 32.), γαϑ οϑῇ δπκ δηα Ῥοχροίυδίοα ὈΥ δὴ ὄδχργθβϑ Ἶδνν, 
ψ ΒΙοἢ ρτομὶ δι ὑοα [Π6 τοηλοναὶ οὐ βυοῖ ἰδηά-ταασκ (Βευΐ. χῖχ. 14.) 
86] ἀθπουπορα 8 ΟΌΓΒ6 δραϊπδὺ [86 ῬΘΥΒΟῚ ὙΠῸ τοτηον θα ἴποπὶ ΣΠπουὺΐ 
δυΒοσιν. (Π 6υῖ, χχυῖϊ. 17.) [πὶ ρψίνιηρ {818 αν, Μοεοβ σοπϊηθρα 
{π6 1Βγϑο]ἴθβ, ὑπαὺ 10 τγνὰ8 σα το ραν ὑπο [Π6 ἰαπά ; {Ππ8 1πβῖπι- 
δΌηρ {παΐ [86 64 -ταῖκα Ββῃου]α 41} ἴθ βοῖηθ βθῆ86 6 βδογϑά τὸ {Π6 
σῖτον. Αὐροηρ [86 ΒοΙηδηΒ, ΤΠΘΥ͂ ΔΟΙΌ ΔΙ 6 γα Π6]α βδοσθᾶ, Ιπαἀθοᾶ, 
{Π6Υ ὁ8ῃ 6 80 ΘΆΒΙΪΥ ΤΟΙηοΥα, πα, ΘΟΠΕΘΑΙΘΠΏΥ, 8 τη8} Ὀ6 80 ὉΠ0Ὁ- 
Βουυθαϊυ ἀσρτὶνοα οἵ δὶβ Ῥγορ ΥΥ, ὑμαΐ 10 ὈΘΟΟΠ.ΘΒ ὨΘΟΘΒΒΑΓΤΎ ἰ0 68]] ἴῃ 
{Π68 δ]ὰ οὗ ἰδ6 ἔδαγ οὗ (ὐοα ἴο ῥγουοηῦ 1ὕ ; δηὰ {18 Μόοβθϑ, γῇο σψᾶυθ 
[18 ἰανσβ ὈΥ ἀϊνῖηθ οοτηιηδηά, ἀιά νυ ρου αν ργοργιοῦγ. 



«ἀρτϊοιζέμγο 0 {}ι6 “εις. 49] 

ΤΉο86 τορῸ Δ] 005 πανϊηρ Ὀ6Θη τηϑᾶθ ἴῃ τοϑρϑοῦ ἰο ἴπ6 ἰθῆυτο, 1η- 
ΟὐΠΩ ΓΆΏΟΕΒ, ὅτο. οὗ Ἰλπ464 ρτορογίυ, βῆ αἰνιἀ θα [Π6 019 ΘΟ ΠΙΤῪ 
νν ΒΙΟἢ. δ6 ᾿δα Τοσουρ!ο6α, "γέ, δθχοπρ {Ππ 6 ΒΘ ΈΓΆΙ ὑγῖ 68, δηα, 5εσοπαϊῳ, 
διλο:ρ; Ἱπαϊ νἹἄυ4] ᾿βγδο] 168, Γαππὶπρ [Ὁ ουὐ ψ]Π {Π6 αἰα οὐἁἍ ἃ τηϑϑβιγ- 
ἴῃς Ἰη6. (9}οβῃι. χυῖ!. δ---Ἰ4. σοιηραγοαὰ σι ΔπηοΒ υἱϊ. 17. ; Μὶαο. 11, 
ὅ. ; Ῥραὶ. ἰχχνῆϊ δδ.; δηα Ε)Ζεϊκ. χὶ. 3.) ΕὙόσῃ {818 οἰτγοιπιβίδῃοθ {Π68 
Ἰ1ὴ6 18 ἔγθα θη τι86α, ὈΥ ἃ ἤσυγο οὗ Βροθοῖ, ἕον [6 Πουιΐασο 1 β6! ἢ, 
(ϑεε ᾿πϑίδῃοθβ ἴῃ Ῥβα]. χνὶ. 6. δηὰ .}οδῇ. χὶχ. 9. Ἠδ}.)! 
ΤΠ Εχϊηρ οὗ ΟΥΘΥῪ Ομ ϑ᾽ϑ 1 ουϊΐδηοα ἴῃ {Π6 ἴλην ἴο ΠΙΟἢ 10 παά 

Ῥδϑῃ δρργοργιδίοα ἴῃ [ἢ ἢγδϑί αἰνιβίοι οὐ δπδδῃ τνγαβ ἀου 1688. Οὴ6 
στεοαῦ σθάϑο ὙΠ ΙΟΝ τηϑθ {π6 «ον σμ ογ ΓΟ] Ὠυβραπάτγν ἀπά ἴπ-- 
Ῥίον {μον δδίδίββ ; ἴοῦ ἐπουρῇ (48 να αν 866}} 8ὴ ἱπμουι 806 
τσ ἤανὸ ὈδΘη ΔΘ παἰθα ἴον ἃ ἰἔπλ6, γοϑὺ 1Ὁ δἰ χαγβ γτοίυγηθα ἴῃ {Π6 
ὙΘΆΓ Οὗ 7.11.6. Ὑοῖγ Ὀθὶπρ ῥγο δἰ (6α, 4180, ἴο ἰδία 8}γ ἰηίογοδί 
ἔγοτα {μι ὶν Ὀγοί ΓΘ [ῸΓ [86 186 ΟὗἩἨ ΙΠΟΠΘΥ͂, 8πα 16 βίσϊοῖ ᾿) απο οἢ8 
Ἰα]ἃ ἀροη ἴμοῖα ΒΥ 6 μόναι, 1} σοβρθοῦ ἤο {ποῖν ἀθα]ηρβ δπα οοιη- 
τυθτοΘ ΜΠ [Ογοίζπουβ, ἀαργινθα ὑμθῖ 80 τιποῖ οὗ [Π6 ΟΥΑΙΠΑΓΥ δά- 
νϑηΐλσοδ [ἤ6η66 ΔΥΙθιην,, (μα [Π6Υ ΤΟΥ ἸῺ ἃ ΠΔΏΠΟΥ ΟὈ]Πρ α ἴο ῥγοοιιγθ 
{πο ὶγ ᾿ινῖπρ ἔγοσα {86 ἔγι8 ἀπα ῥτοάπος οἱ {π6 Θαγίῃ, [86 ᾿πιργονοιαθηὶ 
οὗ νοῦ οοπϑοαϊοα (ΠΘΙΡ ΟΠ] ΘΓ ΘδΥΓ6. 

ΓΥ. ΑἸδουρὰ {π6 δουιρίαγοβ ἀο ποῖ [αγη δ ἃ8 ΜΠ ΔῊΥ ἀείαϊ 9 
τοβρθοίηρ [86 δβίαίθ οἱἁ δρτ]ουϊίαγο ἴῃ  υἄφα, γοῦ γγ8 πῆδὺ οΟ]]θοὐ ἔγοπα 
ΨΑΤΙΟῸΒ ῬΑΒΒΑρῸΒ ΤΩΔΗΥ͂ ἸηἰΘγοϑύϊηρ δἰη(5 (δῦ Μ11}] Θ80]6 ὰ8 ἴ0 ἴοτ ἃ 
το] ΓΘ ΌΪν οοττθοῦ 1468 οὗὨἨ (6 ΠΙΡῊ βίαϊθ οὗ 118 ου ἀναύϊοη. Ετοι (ἢ 9 
ΔΙΔΒ]6 οὗ (86 υἱπεγατα ἰοὲ γον ἰο ἀμεδαπάηιοη (Μαῖϊ. χχὶ. 88, 84,} ν9 
Γ (μα΄ τοπίβ οἵ Ἰαπα γα ρϑϊὰ ὈΥ ἃ ρατὺ οὗ [6 ῥσοάμοα; ἃ πιοάβ 
οἵ ραγτηθηΐ ἐουτηουΐν ργδοιβοα ὈΥ [16 Βομηδηβἤ, ν᾽ ΒΙΟ ἢ Δ ΠΟΙ ΘΠΕΥ ΟὈ- 
ἰαϊποα πὰ (818 σου γΥ ὃ, δῃα τυ ἈΙΟΣ 18 5111} ργαουβθα Ὀγ {π6 [1ἰ4]18πε,Ὁ 

ΤῊΘ 801} οὗ Ῥαϊθβίῃηθ 18 σῦν ἔγαα!, 1 (6 ἀονγα δα σϑγηλὶ ἀπὰ 
ΔΌΓΆΙ.ΠΑΙ ΓΑ] 4Υ6 ποὺ τ} 6] : θυΐ {π6 ἩΌτονσβ, ποὺν βίη αἀϊηρ; 
(86 τἱομηθβϑ οὗ {86 580}], δῃηἀάθανουζοα ἴο ᾿ποῦθαδ6 18 ἔοσ ΠΥ ἴῃ ναγουϑ 
ψγ8.. ὙΠ Δ (ἢ6 πδο οὗ ΜΑΧΌΒΕΒ, [86 “960»78 ΜΈΓ ἈΠΟ ΘΒΓΟΏΔΌΙΥ 
δοαυδιηοα, Τονοθ᾽ ἀυηρ (2 Κιηρβ νἱ. 26.) Ἀρρθδγβ ὕἴο βᾶνθ Ὀθθὴ νυ 
ΠΏ να] ὈΥ [πὸ 6078, 88 ὕο {818 ἀΔΥ 1Ὁ 18 ὉῪῚ [6 Ῥογβίδηβ." δα], 
αἰτοῦ ΟΥ̓ 1.861} ΟΥ ταϊχθα ἴῃ [86 ἀμ σμΠ] 1ὴ ΟΥΘΥ [0 ρῥγομπιοίθ ραΐγα- 
ἔκοίίοι, 18 Βρϑοῖϑ!]ν ταθῃ ]οηΘα 88. ὁπ6 δγί16016 οὗ πηληυγο (Μαίΐ, ν. 18.; 
Τα χὶν. 84, 3ὅ.); δῃηὰ 88 {86 τῖνϑ. Φογάδῃ δηημΆ ΠΥ ονογῆονοα 108 

1 Φαδη οἵ Αοἰκοσταδηη, Ασοιϑοὶ. ΒΙδ]. ὃ 55. ΜΊΟΒ8ο]}18᾽8 ΟΠ ΘΠ ΆΓΙ68, νο]. 111. Ρῃ. 878, 
814. 

9. 809 Ρ] πη. ἘΡίδι. 110. ἴχ, Ερ. 87. Ἠοταῖ. Ερίβι, 110. ἱ, ἘΡ. 14. 42. 
83 Το Βοίάδοη Βοοῖ, ἃ ΞΌΓΥΟΥ οΥ̓ [Π6 δἴαῖθ οὗὁἩ [Π6 ὈἰΒμορτίς οὗἉ 1λατῆδπι, τηδᾶθ ἴῃ 1188, 

δῆονβ “πὲ ῥτορογίίοη οὗ [8 τϑὴῖ 88 ραϊὰ ἴῃ ον, βίθθρ, Ρἰζ8, ἔοιν]8, ορ 8, ὅ.ο., [86 
Τοπὺιδί πᾶὰοσ Ὀοΐπρ πηδὰθ ΠΡ ΟΠ ΘΗ͂Υ ΌΥ πιδησαὶ ἸΔθΟΌΓ. 

4 5εὲ6 ΒΙαηι ΒΒ ψοβεζοδ οἵ Αποίοης ΜΑΆπηΘΥΒ δπὰ Οὐβίομῃβ ἰπΠ Μοάδθύῃ [δ]γ, Ρ. 220. 
Τιοπάοη, 1828, ὅνο. 

δ ὁ ΤΏῊο ἀθηρ οἵ ρίρβοηβ ἰ8 {86 ἀδδγοβὶ πηϑηυτο Βΐοἢ [8 Ῥογβίϑηβ υϑὲ; δπα δα {ΠΟΥ͂ 
ΔΡΡΙΥ͂ ἰξ Αἰπιοδὲ δπεγοὶυ ΤῸΓ ἴπ6 τοατίηρ οὗ τιθίομβ, ἰδ ἰδ ρΡγοῦ δῦ 6, οἡ ἔς βοσοιπί, ἰμαιὶ 10 
τηθἴοπΒ οὗ Ιβρδῆδῃ 8Γ6 80 τη πο Κποῦ ἰδ ἴποθ6 οὗἨ ΟἾΠΟΥ εἰ[686. ὙῊΘ τουθπῦθ οὗ 8 ρίζϑομ 
Ἰιοιβ6 ἦβ δρουῦ ἃ πυπάτοα ᾿οσηδπβ ΡῈΓ δηπῦπι; δηὰ [6 στοδβὲ σα ]πθ οὗ {π|8 ἀπηρ, ποῖ 
ΤΟΆΓΘ ἃ ἔγαϊς ἰῃδι ἰ8 ἐπα ΒρΘ 8816 ἴο ττ6 οχίβίθηςα ὉΥ {πὸ παῖλνοα ἀστγίηρ ἴη6 στοδῖ ᾿ιοϑῖβ οὗ 
ΒΌΙΩΤΩΟΥ, ὙΠ] ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ τῆτονν βοῦιθ ᾿ἰσξ ὑρὸπ ὑπαὶ Ῥαιβαρθ ἴῃ ϑογίριαγο τόσα, τὶ ἴπ6 
ἔαπιΐπο οἵ ϑαπβαγία, [π6 ΤΟυτἢ ραγὶ οἵ 8 οδὺ οὐ ἀονοβ ἀππρ Ψὰ8 δβοϊὰ ἴοῦ ἢἔγο ρίϑοοβδ οὗ 
δἴϊνοσ. 3. Κίημε νὶ. 25. ΜογίοτΒ ϑοοοπὰ Φουγηθυ ἱπγουρῇ Ῥογοὶδ, Ρ. 141. 853,66 8}80 δὶ: 
Ἐ. Κ. Ῥοχγίου "5 Τγαυοὶβ ἰῃ Ῥογβία, υοἱ. ἱ, ἢ. 451]. : 
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θδηῖβ, (π6 τηυᾶ ἀεροθι θα νιθη 118 νγαύουβ β 0814 64 τηυϑὺ αν βογστοά 
8.8 ὃ Ὑ8]0 4016 ἰστιραίϊϊοη δηα ἰορ-ἀγοββίηρ, ραγυϊο ΑΥΪγ ἰο [Π6 ραβίυχο 
Ἰαπάβ, Τύ 15 ργοῦδθ]6 {πᾶΐ, Δέον 1π6 ταΐουβ βαά ἔδυ βυ 514 66, κοοά 
ΓΔΒ ΒΟΥΤΏ ΟἹ {Π6 τοῦ βοϊ[ στουῃά : ἴῃ 8] υδιοη ὑο τυ] ἢ ΘΟΪΟΤ ΘΙ βάν, 
(αδἰ ἐν ὁγοαά (ΘΟΥ̓Ν ΟΥ 8664) προπ ἐδ ιτοαΐεγ8: 70᾽ ἑζοι «ἔαζέ πᾶ ἃ 
ασαΐηπ, 1 ᾿πόγθαβθ, α6 7 πιαπψ ἄαψε. (Εοο168. χὶ. 1.) Αμά [βαῖδῃ, 
ῬΓΟΠΆΙΒΙησ' ἃ. {πὴ6 ΟὗἩἨἍ ρθδδ6 δηδ Ἀθη, βᾶγ8, Β]ϑ8θα ἃγὸ γα ἐδμδὲ βου 
βοβ146 411 τναΐθυβ, δηα βοπα Τογέϊ ἐλίέλον ἐΐο ξδοξ 97 ἐἶι6 οΣ απάᾶ ἐΐε α::. 
([88. χχχιῖϊ. 80.) 

Ϊὴ Ἐξργρί, βυοῖ ναροίδ]α Ῥγοἀυούζοηβ 88 Τα ΌΪΓΘ ΤΊΟΤ6 ΠΙΟϊΒΕΠΓΘ 
ἴδῃ {μαὺ Ἡ ΈΙΘΝ 18 ργοδυοοα ὃν {π6 ᾿ηυπάαϊίοη οὗ {πΠ6 ΝῚ]6, δ.ὲὸ τὸ- 
ἔβῃοα ὈΥ ψαῦον ἄγαν ουὐὖ οὗ μ6 τῖνοσ, δηὰ δἤδγναγαβ ἀδθροδὶ ρα ἴῃ 
οδρδαίουβ οἰβίθσῃβ. θη, ὑπογοΐογα, ὑΠ6 1 σαυουβ βοτίϑ οὐἩ ρυϊξθ, 
ΤΏ6]ΟΏΒ, ΒΌΡΆΓ- ΘΔ 68, δι6., Δ}} Οὗἁ Ἡ ΠΙΟΙ ἀΓΘ ΘΟΙΏΣΩΟΗΪΥ ρῥἱουρἢοα ἴῃ τ1}}5, 
ΤΟΟΌΪΘ ἴο δ6 τοίγοβθα, {π6 Ὺ δίσκο οαὖ ἴὯ6 ο᾽πρΒ τ Οἢ ἅτ χοά ἴπ 
{Π6 θοίύοιῃ οὗἉὨ {π6 οἰϑίθγηβ:: ἤθηοο [Π6 ψϑίθν, ρυβῃιηρ ουξ, 15 δοπ- 
ἀυοίαα ἔγοτα οπα 1υ1}} ἠο δῃοίμον ὈγῪ ἰλ6 σαγάθῃθγ, ννῆο 18 δ νγᾶγβ τοδᾶν, 
88 ΟΟΟΑΒΙΟΏ ΓΘΟ]ΌΪΓΘΒ, 0 βίορ ἀηᾶ ἀϊνεσί {μ6 ἰογτοπί, ὈΥ ἑωγπέπο ἐδε 
θαγίᾳ ἀφαϊπϑδέ ἐξ ὃν δὲβΒ ὕοοἱ, ἀπὰ αὖ [86 ξαῖλθ {{π|6 Ορϑῃΐηρ, τι ἢ 18 
ἐκέύμε ἃ ΠΟΥ ἰγοηοἢ [0 τϑοοῖνα ἃ, Α' βμλαν τηο0α6 οὗὨ ἱττισιπν 
Ἰαπᾶβ οὐίδϊῃβ ἴῃ ὑπ ἰϑ]αηα οὗ ΟΥὙΡργιιβ᾽ δηὰ αἷδοὸ ἴῃ [πιάϊ8 δῃηᾶ 1π 186 
ἸΒ]απά οἵ (ὐου]ο,; ΤῊΪΐδ τοί ποα οὗἉ ̓ τπιραγίϊηρ, πιοϊδύαγα δηα πουτΊβΒἢ- 
ταϑηὗ (0 8 ἰδηά, γτϑγοὶυ, 1 δυο, τοίγο θα τι ταῖῃ, 18 Οθη Δ] ἀρὰ 
ἰο ἰπ {π6 βουϊρίαγοβ, μοῦ ἰὑ 18 τηδᾶα {π6 ἀΙΒΕ Πρ Ἰ8Π]ηρ; ΠΟΡ ΝΥ με- 
ὕπο Ερσγρί δπά {πὰ Ἰαπὰ οὗ Οδῆδαῃ. Ζὸν ἐδδ ἰαπά, βαγβ Μοβεα, 
ιολιίλον ἰλοῖς φοολέ ἵπ ἰο ρο88685 ἵξ, ἰ8δ ποὲ ας ἐδδ ἰαπά 9} Ἐσυρὲ ἥγονα 
ιολόποο ψὲ σαπὶθ ομξ, ιολοτὸ λοις δοισοάδέ ἐδ 566, δια παϊοτοαβὺ ᾿ὰ ἢ 
(ἢν ἴοοΐ, 88 ἃ ραγάθῃ οὗ βογρβ: διέ ἐδ ἰαπά, «οἱιιδοῦ ψγ6 φο ἐο ροβεεβς 
ἱξ, ἐδ α ἰαπά 90 ἢ11|8 απὰ υαἴϊους, απά ἀγίπλοίς, τοαΐεν 9.0 δε ταῖπ ὁ 
ἀσαυεπ. (ΠὨουῦ. χὶ. 10, 11.})2 ὙΤΏ]Β πηο66 οὗ ᾿νε ραίοη 18 Δ] υἀ θα ἴο ἴῃ 
Ῥβα]. 1. 8., σχογο ἴπ6 ροοά τηδῃ 18 σοιῃριτγοά ἰο ἃ ἔγα{] ἴταο, ρἐαπέεα 
ὃν ἐΐλο γἵυογβ ΟΥ τυαΐεγ5, ἰῃαΐ 1β, ἐλδ βίγοαπιδ 07 αϊυϊδίοπα ΟΥΓ ἐδε τοαΐετς, 
τη δηἸηρ ἰῃο86 ΠΟ 8.6 ἰυγπθά οἡ δηᾶ οἱ 838 δῦουθ τιθηοποᾶ ὮΥ 
16 ουἱπναΐοσ ΤῈ ρῥτγορἢιδί “Θγθιλῖδῃ μᾶ8 ἱπιλίαίθα, δηᾶ δἰ ορ ΕΥ 
Δ101184.64, [86 ραδβαρα οὗ {π6 ῬΒΑΙ ταϊδὺ δῦουςα τοξογγθα ἴο. 

“Ἡξκς 5841] Ὀ6 Π|Κ6 ἃ ἴγϑο ρἰδηϊθα Ὀγ ([Π6 Ὑγαίθσ 816, 
Απᾶ ν ΐοὶι βοηδοί ἔοσι ἢ ΒΟΥ γοοῦβ ἴὸ [6 δαυθάμῃςξ: 
886 584]] ποῖ ἴδασ σβοη ἴΠ6 δοδὲ οοπιοῖδ,} 
Βαυΐ Π6Γ Ἰοδῆ 5114}} 06 ῃ ἔτορῃ; 
Απὰ ἰη [86 γοδὺ οὗ ἀτουρῆϊ ΕἘθ Β}.411} ηοὺ Ὀ6 ΔηχίοῦΒ, 
ΝΟΙΠΟΥ 5}}8}} βῃ6 σα886 τόση Ὀοδγίης ἔπιϊ,ἢ ὅα;. χυὶϊ, 8. 

τοῖα {818 ᾿τηᾶρα (Π6 Βοη οὗὨ δίγδοιι. 88 τηοϑὺ θθδι 1 }}Υ 1] υβέταίοά 

᾿ Ἔδο ὙΥ δου 8 Τύδνυαἷβ, γὸ] ἱ. ὑ, 185. 84 οἀϊίοηῃ. 
2. Βιδίμδη [Ιηἀΐδη ΕΘΟΟΙἸ]οοοηΒ, Ρ. 429. Βίβῃορ οὗ Οοἱοθοβ Ὑ διιδιϊοα ϑουχηδὶ, 

1846. ρΡατί ἱ. Ρ. 19. 
8 Ὧγ. ὅμδν δ ΤΊδυθ}8 ἰη ΒΑΓΌΘΔΙΥ, δα. νοΐ. 1ΐ. ῬὈΡ. 266, 267. 
4 Ὧγ. Α. ΟἸαικα ου Ῥβαὶ. ἱ. 8. ὅθ αἷϑο Βυγάοσβ Οὐοπίαὶ 1ἀξοσγασιγο, νοΐ, ἷΐϊ. Ὁ. 1. 
δ ὦ Τὸ δρριοοίαίθ τῃ6 ὈαϑαΥ οὗἁὨ {818 δ᾽] υδίοη, ἰδ ἷἱβ ὩΘΟΟΒΒΔΙΎ [0 (Ὠἰηκ οΥ̓ Δ Ῥδγοδοᾶ 

ἀοδετῖ, ΠΟΓΘ [ΠΟΙῸ 18 ΒΟΆΓΟΘΙΥ ἃ στο ἰοδῦ ἴο γοϊϊονο ἴἢ6 ογό. [Ι͂ἢ πο χηϊἀδὲ οὗ πὲ νγδεὶθ 
8 ῬΕΓΠΆΡΒ 8 ἴδηκ, ἃ νν6}}, ΟΥ̓ ἃ βίγθατῃ, πὰ ὭΘΟΣ ἴο ἴΠ6 τνδίθι ̓Β οὐρο νν1}} θ6 δοθῆ ῃ]δηΐβ, 
ΒὮ γα Ὁ5, δηα ἴτοοδ σονογοὰ νυ ὑΠ6 πιοβὶ Ὀοδα [Ὁ] ΤΟἰΐασο. 80. 5.}4}} Ὀ6 [186 πιδ ψ}Ὸ ρμυὶ8 
ἰδ ἔγαδϑι ᾿ὰ Φοθονδι." ἘΟθογῖδ Β ΟΥἱοηίδὶ {ΠΠπ8[ 88, Ρ. 476. 
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{πὸ Ἰηὔἔιοποα δηὰ {{|6 ᾿Ἰπόγθαβο οὗ γο]ρίουβ πϊϑάομμ ἰῃ ἃ νν6}]- ργθραγοά 
Βοδγῦ: --- 

“1 Αἶδθὸ 8 Π|0 ΤΌΤ 88 ἃ οδηδὶ ἔγοτῃ 8 σίυδσ, 
Λμπὰ 88 8 οοηπάνν βονίπρ ἰπῖο ἃ ρδγϑά 86. 
1 βαϊ., 1 τ.}} νυδῖου ΤῊ ψαγάθῃ, 
Απάϊ νΜ}}} ἀϑδυπάδηι!ῦ τηοϊδβίση ΤΩΥ͂ ὈΟΓΩΘΓ; 
Απὰ ἰοἱ ΠΙΥ 6801] θεέσδιηθ 8 ΣΙΥΘΓ, 
Ἀπὰ ΤΩΥ͂ τἶνοσ ὈδοδΙΩ6 ἃ 868.ἢ Ἐκουδ, χχὶν. 80, 81. 

ΤῊΐΒ ρσῖνϑδ τ18 [Π6 ὑχπ6 ταοδηϊηρ; οἵ [86 [Ὁ] ον ίηρ οἰεραηῦ Ῥγουθῦ :--- 

“Τῆο δοατὶ οἵ ἴῃς Κίηρ ἰ8 πΚὸ ἴδ οδῃδἷβ οὐ νγδίοσϑ ἰη 186 μδηὰ οἵ Φεβουδῃ; 
Ὑ ΒΕ ΠΟγΒΟΟΥΘΣ ἰΐ ῥ᾽ δ βο ἢ Ὠΐπι, Ὧ6 ᾿πο πο .ἢ ἰδ ἢ Ῥγον. χχὶ, 1. 

'ΓΠο ἀϊτοοίϊοη οὗ 10 18 ἴῃ {π6 Παπᾷ οὗ 6πονδῖ, 48 {πὸ ἀϊδισι υϊου οἵ 
(π6 ψδΐου οὐ [ῃ6 σγϑβογνοῖσ, {Ππγουρἢ [86 ραγάδη ὈΥ ἀΠξογθηΐ σϑηΑ]8, 18 
εὐ [Π6 ψ1}} οὗἩ ἴπ6 ρσαγάθῃθυ. 

ΟΪοθλΟΙ ΤΩ ΘΠ ΓἸΟῺΒ 18 ΟῚ ὙΟΥΚΒ οὗ (818 Κιηά : --- 

41 πηδάθ 1ὴ6 Κατ 6η8 δηὰ ρδγβἶδ68; 
Απά 1 ν»]δητοὰ ἴπ τπὸπὶ 4}1} Κἰ 5 οὗ ἔγυιϊ- 668. 
Ι πιδάδ πιθ ροὺἱΪβ οὗἉ υυδίοσ, 
Τὸ ψῇοσ ἱιἢ θη [86 στονοθ βου Βἱης τυῖεδι ἔγεςβ.᾽ 

ἙκοΙον, 1, δ. 9.! 

Ὗ. [Ιῃ {6 ἤγϑι ἀροϑ οὐ {π6 σου], ππθπ γοῦ6 ΟΠ ΘΗ οἸαρ]ογοαᾶ ἴῃ 
ἀϊσσίηρ δὰ (τον ῖηρ Ρ [86 δα 1 ὙΠΟ οὐ μαπαβ: δυΐ Νοδὰ 
δα ναπορά {86 τί οὗ πυϑθδηάτυ ((16η. ἴχ. 20.), δηα οοπίτιγοα (ον ἰπ- 
ΒίΓΙΠΊΘηἴ8 [ῸΓ Ρ]ουρ)ηρ ἤδη ποτα Κπόοῦη Ὀοΐογθ. Τἢ]18 ρδιυ] ΓΟἢ 18 
οδ θα ἃ πιαπ ΟΓ ἐδ σγομπα, Ὀπὰὺ ἴῃ οὐ ὑγδπϑ]θοη, ἃ ἀμδδαπάπιαπ, οὨ 
δοοοπηΐ οὗἨ [18 Πα ργονοιηθηΐδ ἰὴ ΔρτΤΙ ΟΣ, δὰ Ὦ18 ἸΠΘΏΤΙΟΏΒ ΤῸΓ 
ΤΑ ΚΙΏρ {Π6 ΘΑΓ τογ6 ὑγδοίδ Ὁ] 6 δὰ ἔγαϊ]1. [Ὁ νγγᾶβ ἃ ουγβα ὕρο 
(π6 δασίῃ, δἰδσ [Π6 [8]], ὑμδῖ 1 βῃου]ὰ ὑγϊηρ ἔοσ ἢ ὑΠΟΓΏΒ δηα {8568 : 
1π686 οὈβίγι ἢ ΘΓ6 ἴο Ὀ6 Τοιμονοά, τ ΠΊΟἢ γϑαυγοα τυ οἢ ἸΔθΟΌΓ, 
δηᾺὰ τΠ6 στουπα νγα8 ἰ0 Ὀ6 οογγϑούβα ὈΥ ρῥ]ουρῃίηρ. 
ΤῊ ϑαγ]δϑὺ ταϑηίοηῃ τηδάθ ἴῃ {πὸ ΟΙα Τοβίδιμηθηῦ οὗ 4 ῬΙΟΌΘΗ ἴδ 

ἴη Τουΐ, χχῖ!, 10., Βθτα (86 ΒΓ 1068 ΓΘ ρῥγΟΒΙΡΙ [64 ἔτοτῃ ρΡ]ουρῇῃϊηρ, 
ιοἰϊλ απ οσΣ ἀπά απ ας ἐυσεοίδον ; 84. Ῥἱαῖω Ἰητηδίοη ἰμαῦ 1Ὁ Ππδα θθθῃ 
ΘΟΒΙΟΓΊΔΙΎ ὙΠ} {πΠ6 ἸΔο]αίσοιδβ ὨΔΏΏΟΙΒ οὗ ἴπ6 Εἰδϑῦ [0 ἀο 8δο. [πὶ ϑ'υτσῖβ, 
186 Ρἱουρσίι 18 80}}} ἄγαν, ἔγθαιθΟν ΟΥ̓ ΟΠ6 8118}] ΟΟΥ,, δ΄ τηοβί σῖτα 
ἔνο, Δα βοχζωθίϊπιθδ ΟὨΪΥ ὈΥ̓͂ Δῃ 488.2 [ῖπ Ῥογεῖα, Μίν. Μουϊδὺ βίαίθβ, 
(μδὺ 10 18 ῸΓ {Π6 τἸηοϑῦ ρμαγὺ ἀἄγανα ὈΥ͂ ΟΩ6 ΟΧ ΟὨΪΥ, δ8ηἀ ποῦ υπΐγο- 
ἀυθηῦν ὈΥ̓͂ δὴ 488.2 ἴῃ Εργρὺ ἴδον ρἱουρὰ σι ὕνο οχθη ΤΒΟ 

Βρ. Τόν 8 186 δῆ, νοὶ]. 11. ρΡρ. 34,25. Μαδυπάτγοϊ! (ρ. 88.) 188 ρίνθῃ ἃ ἀρβογὶ ριίοῃ οὗ 
(Π|6 ΓΕΠΙ ΔΙ Π8, 88 [ΠΟῪ ΔΙῸ δαϊα ἴὸ ὃσ, Οἱ [Π686 ὙΘΓΥ ΡΟΟ]Β τηδὰθ Ὁγ δοϊοιηοῃ, [ὉΓ [6 γοσθρύϊοη 
Δηἃ ῥγοδογυδίίοη οἵ πὸ ψαΐοσβ οὗ δ δρείῃηρ, γίδπρς δὲ ἃ 1{π||6 ἀϊδίδῃοθ ἴγομι ἴπθηὶ; ἩΒΙ ΟΝ 
π|}} σῖνο υϑ 8 Ῥογίδοεξ ποιίοῃ οὔ τ σοηϊγίνδηοο δηὰ ἀδϑίση οὗ βϑοἢ! Γοβογυοῖσα “ΑΒ [Ὁ Σ 
16 ΡΟΟΪΒ, [ΦΥ͂ ΔΓῸ ΤΌΓΘΟ ἴῃ ΠΌΤΟΥ, ἸΥἱης ἴῃ 8 ΤΟΥ ΔΌΟΥΘ ὁδοῦ ΟἴμοΥ; Ὀεηρ 80 ἀϊβροδαῦ, 
[Ππδὺ τῃ6 ννϑῖοσβ οὐἠἨ [6 πρροιτηοδὶ ΠΠΔῪ ἀεδοοπὰ ἱπίο [6 δβθοοηή, δηὰ (ἢοϑο οὗἨ [Π6 βεοοπὰ 
ἰηῖο 1π6 (τά, ὙΠΕΡ ἔσυτο ἰ8 αυδαγβηριῦ ; [ἢῃ6 Ὀγοδατἢ 8 [Π6 8βθῖη6 ἰπ 81}, δου ηηρ 
ἴ0 δοιῦ ΠΙΠΘΟΥ Ῥδοοδ: ἴῃ {Ποῦ θη [ΠΕΣ 8 βοῖῆα αἰ θγθηοθ Ὀείνγθοη {Ποηὶ; (6 Ηγαὶ 
Ὀεΐησ οὔθ πυπάγοα δηὰ δἰχίυ ρϑοθδ ἰἸοημ: [886 δεοοπᾶ, ἵγὸ παπάτγοά; [δ τΠἰγὰ, ἔχο Βα Π- 
"εν δηὰ ἰγγεηῖγ. ΤΟΥ ἃσὸ δ] ᾿᾿πϑὰ τ 'τν 8}}, διὰ μἰαδίογοα, δῃ ἃ οοηίδίη ἃ χζιεδὶ ἀρὰ 
οὗ ναἰεογ." | 

3 Ὁγ. Βικθ01᾽8 Ηἱδβίοσυ οἵ ΑἸδβρρο, γοἱ. ἱ. ἢ. 78. 
3. Μογίοσβ ΕἾσδί Τυδνοδ ἰη Ῥοεγϑία, Ρ. 60. 
4 Ὧν. Βίομαγάβοῃ β Ἴταυοὶβ, γο], 11, Ρ. 167. 
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ἀρ τὰ ΒΡ ΘαΥΒ ὑο αν Ὀδοη {ΓΒ θα τ ἃ ΒΆΓο δηα ΘΟυ 6 Γ, ρτοὸ- 
ἈΌΪΥ ποῖ ΨΘΥῪ ὕπ11Κ6 ἔμοθθ Ἡ ΙΟΝ ΔΥῸ ΠΟΥ͂ ἴῃ 86. (1 ὅληι. ΧΗ. 20, 

21.:; [88. 11. 4. ; “6] 111. 10.; ΜΙοἢ. 1ν. 8.) Τῃθ ῥ]ουρη, ἴῃ 86 ἴῃ 
Ῥαϊοβϑίϊης δηὰ ἴῃ Εσγρὶ, ἰδ ποῖ τηονϑα Ὡροὴ ὙΠ66186. {Π6 ΒΔ Γ6 ΟΥ 
οουϊίον, ψΒΙΟἢ 18 Βῃ.8}}, 18 βῃθαί ποα 1ῃ ἃ υϑῦγ (πίη ρῥἰαία οὗ ᾿γοῃ, δπά 
ΒΟΆΥΟΘΙΥ ρΤΆΖΕΒ {Π|6 ΘΑγίϊ : πᾶ ἴζ πᾶ8 ΟὨΪΥ ὁμ6 βδῃα]6 οὐ βῃβῆ;, συ ἢ 
ἃ 5ΙΔΔΙ] ριθοα οὗ ψοοα δογοβϑ {86 ἴον, ἴῸγ (86 πυβοδηάηηδη ἴο σά 1, 
ΤΟΒΘΙΔΌ]Ιηρ (86 Ποδα οὗ 8 βίδ οσ (860 Π8πᾺ}6 οἵ ἃ βρδάϑ. ἧς ΤΏΔΠ 
δταβρδ [118 ἴῃ οὴ6 δΒαπᾶ, τ 116 τ ἢ (μα οὐδοῦ πα ροδα8 ομ [6 ὀχϑθῃ 
ΜΠ ἃ δμδρ- ροϊηίοα βιιοῖ. Τηθ σψἢ0]6 δοίη 18 Ἰη8Ὧ6 80 6χ- 
{ΓΔ 6 Ἰρδῖ, {παι (06 ῥἱουρῆπηαπ, θη τοίυσηϊηρ ἔγομι ἢ18 ἸΩ θΟῸΓ 
ἴῃ [16 ονθηΐηρ,, [Κ68 ἢ18 μ]ουρἢ ὨοΟπιΘ ΟἹ ἢ18 Βῃου θυ, δπα οδγτὶθβ 1Ὁ 
ἴο {6 6]4 ἀαραη {π6 [Ὁ] οί τποστϊηρ, Ταῦ [Π6 ρῥ]ουρἣθ 6 6 οὗ 
{Π6 Βδ 16 ΠΑ οοηδίγιοίίζοη ἴῃ (Π6 ἄἀδγδ οἵ ϑδδιωιθὶ δ Ὀ6 ἱηξογτοα 
ἴτοιῃ {86 οἰγουτηδίαμοθ οὗ 8 16 δεῖηρ ὑπο (0 Βῃαγροη ὑμθπι. (1 ὅδῃι. 
χ!, 21.) ὙῊΘ βῆδγα ἰ8 οονογϑα νὴ ἃ ρίθοα οἵ Ὀγοδα ἴσο ροϊηίθα δὲ 
16 6ῃά, 8ο {μαῦ 10 ταϊρῦ Ὀ6 οοηνοτγίθα ἱπίο ἃ σθᾶρου οἱ ναγίιγθ . [ἢ 
8.11 ρχοθδὈ 1 γ, ὁ 18 ἴο [818 ρϑου δε, [Πδῦ οη6 οὗ [Π6 ρτορμοίβ σο- 
ἔετβ, θη Π6 08118 οἡ (06 πδίάομθ ἰὼ τοὶ πα δ τυγαὶ οσου ΔΙ ΟΠΒ, 
Δηα οοηγογὺ {Π6 1} Ρ]ου ρ ΒΒ ̓ ηὔο 1ηϑἰγυμιθηΐθ οἵ 8:16. («06 "1. 10.) 
Απμποίδοῦ οὗἉ {ΠῸ βαογϑα τὺ ΐογθ ἢδ8 σονοσϑοα (818 γϑοοιητηθπάδίοη, δα 
ΔΡΡΙΙοα 1 ἤο {86 ἱταπαυλ}γ τὰ ἡ] οἢ 10 18 Ῥγορ65164 [84] (86 
ΟὨυτοἢ 81.411 Ὀ6 υἱ παύου Ὀ]Θββθά ἴῃ {Π6 ἰαἰου ἀαγβ. (88. 11. 4.}3 
Το ταϑίΠοα οὗ τδηδρίηρ (6 στουηά, απα ργοραγίηρ 1 ἔων (Π6 866, 

ἴγ88 τ 0} {μ6 Βαῖὴα ψ τ (.6 ργδοίζοα οὗ (Π6 ῥγθδβοηΐ {1π|68.:; ἴον 6 γ6- 
ΤΑ Βροα8 οὗ ρ]ουρβίηρ ὉΡ (86 [ΔΠΟῊῪ στουμπα (061. ἰν. 3.), δπὰ 
Ἰβδῖδὴ οὗ Ββαυτον πη ΟΥ Ὀγοδκὶηρ ἂρ [86 ἰδ, ([88. χχν. 24.); Ὀυῖ 
Μόοβοϑβ, ἴοσ. τῖβο γϑάϑοῦβϑ ἀουί]688, ρᾶνθ ἃ ροβὶἐἶνθ ᾿π᾽ποίδοι {μαὶ 
ΤΟΥ δῃου]ά ποί δον {μον 86148 στ ταϊηρ] οα βοοα, 

[6 ᾿ΚἸπα8 οὗ σταῖη βουσῃ ὈΥ [86 «6 ν)ὺ78 6 το Ηΐοθ68, ουτηχηῖηι, ποδί, 
ὈΑΣΐοΥ, δια τγο. (188. χχυΐ. 26.) ΤΏ οὐ] ναιοα 6148 σοῦ συλγάρα 
Ὀγ ναίοῃηηθῃ (48 [Π6Ὺ 5801}} ἀγὸ ἴῃ {πὸ Εὐδαῦ) 80 βῖὉ ὉΡΟὰ ἃ εοδῦ υηρ 
ἴῃ ἃ 766, ΟΓ ἴῃ ἃ Ἰοᾶρ ΟΥ̓ νγδίοῃ-ἴουσοσ τπηϑδᾶθ οὗ ρίδηξκβ, δῃᾶ Κϑερ οἱ 
Ὀιγάβ, Ὀθαβίθ, δπα {διονθα. (6Γ. ἰν. 16,17.; 168. χχῖν. 20.) Τὸ ννδβ 
Ἰανν [Ὁ] ἴοσ τᾶν} }]6 5 [ο Ρ] ΌΟΚ οαγϑ ἔγοπι [86 βίδπαϊηρ' ΘΟΓΏ 1 ΠΟΙ ΠΟΥ Β 
ἢ6]4, δπὰ ἰο θδί ἰἤϑῃ; Ὀυΐ {Π6Υ͂ ΘΓΘ ΟἹ ΠΟ δοοοιιπί ἴο 86 ἃ 86 [κ]6. 
(θδυῦ, χχὶὶ. 2ὅ. οοιηραγοὰ στ Μαίί. χὶὶ. 1. ; Ματκ 11, 28. δὰ 1Κὸ 
ν]. 1.) ὙΒΟΙ͂Σ ὀογη- 6148 τ γο ᾿ποϑίθα χὰ τἢ 4. γουί]688 Κιπά οὗ πορά 
γΘΒο ἢ σ᾽ ΘΟΤ (ζιζάνεον), ἴῃ ΟἿἿ ὙΘΥΒΙΟΩ ΤΟΠἀοΓοα ἔαγεδ; Ὀαΐ 10 18 
ανιἀθηΐ ὑπαὶ {818 18 ἃ αΠἶἴογοηΐ ργοάιυοίοη ἴγομη ΟἿΣ ἰᾶγθ οὐ νϑίϑἢ, 
Ὑ ΒΙΘΝ 18 ἃ ὙΘΙῪ 86] ρ]δηΐ, [10 18 Βαρροβοά ἰὸ αν Ὀδϑὴ {86 7ιοἰξεηι 
ἑεγιμίοπξωπι, ἃ. ΒΡΘΟΙΘΒ οὗ ἀλτποὶ ρτονῖηρ διμοπρ' ΘΟΥΏ, ἰο τυ] οἢ. 1ῦ ὈΘΕΓΒ 
βΟΠΙ6 ΤΟΒοίδηοθ. Βγοδά, ΒΟ πΔΥ Ὀ6 τηδἂδ ἔγοτωῃ ἃ τηϊχίαγα οὗ 
ἀλγηθ] στουμα στὰ οογη, Μ1}} ργοάμοθ ρσΊ Δ ἀϊμθ88 δα βίο 688; δῇ 
εἴἴεοι ΝΈΟΝ [86 δἰΓΑῪ 18 ΠΟΤῚ [0 ἢανα ὕροη οαὐῖ]6. Τὴ [ηάϊδ, 88 ἴῃ 
“πᾶ εθ8 ἴῃ {(Π6 πι6 οὗ 6808 ΟἸτῖδὺ (Μαίξ, χῖῖὶ, 26.}), ποίησ 18 ποτα 

1 Του ἰδη᾽ 8 Ῥα]οβίληα ἱπ 1848--44. ῥ. 87. 
3. Μοηγοβ ϑυπιηον Βδι]ο ἰη ϑγτῖα, νοΐ. ἱ. Ρ. 89θ.ὡ Νατταίϊνο οἵ Ομυσοῦ οὐ ϑοοιῖδη 8 

Μ|ββίοῃ οὔ [παιῖγΥ τὸ [116 ὅενγβ, Ρῃ. 60. 2ῶ99θ.Ό ἤδο Ὑ8οη 8 ΤΎανοΐβ, το]. ἱ, Ὁ. 401], 84 
οὐϊπίοη. Α δἰ πη ῖ αν ἃ δβογίρηοη οὗ ἃ ϑγτίδη ρ]ουσὰ ἰδ κίνθη ὈῪ Μν. Ἐοδίηβοη. Τγανθ]β ἴῃ 
Ῥε]οδβιίηα, νοὶ]. ἱ, ὕΡ. 184, 18ὅ. 
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ΘΟΙΏΤΏΟΠ ὑπβηῃ [ὉΓ 85 ΘΠΘΙΩΥ ἴο ὁοηθ ΟΥ̓ ηἰρῃΐ δΠα ΒΟΥ ἔβγοβ οὐ ἰδὸ 
ΠΟΥ]Υ ο]ομρμοά ἸΔπά." 

ΤΒοτΘ σψοσο ἰἤγοθ τοπίπβ Ὀούνθοη {ΠΟ βονηρ δπᾶ {πεῖν ἢταί 
ΤΟΑρΡ Πρ, Δα ΤΌῸΡ τροηίῃ8 ο {πον [Ὁ}} παγυϑδί: {6 1γ ὈΔΙΘΥ Βαγυθϑὶ 
Ὑγ88 αὖ {Π6 άΆΒΒΟΥΟΣ, δηα {Π6ῖνῦ ψηθαῦ μαγνοδὶ αὐ ἰῃ6 Ροηΐθοοδί. Τἢθ 
ΤΟΔΡΟΥΒ τηϑθ 86 οὗ 510 κ168, δἀπἃ δοοοσάϊησ ἰο {μ6 ῥγθβαπί ουβύοπι 
{πον Ἀ]]οα {π6}Ὶ Βδμαθ τι [16 Θογη, ἀπα ῃο86 ψοὸ Ὀουπα ὑρ (Π6 
Βῆρανεβ {ποῦ Ὀοβοῖῃ: (ΠΥ γγϑ ἃ ῬΡΘΥΒΟῚ 86έ οὔοῦ ἐδ γτοαρετς (ΒΌᾺ 
1]. ὅ.) ἴο 866 {πε πο ἀ]α {ποὶν ποσκ, παῖ [Π6Ὺ δα ργου βίοη ργορογ 
ἴον {Βϑι, δῃά ἰο ΡῬΑΥ ἴμϑῖ {μον σαρθβ: (86 (ΒΑ ] 668 041} ἴπι ΒΔ, 
(Π6 πιαβίου, [π6 ΤΌ ]Ὁ Ὁ, ΟΥ̓ ΡΟΥΘΓΏΟΥ οὗ [Π6 γδᾶροσβ. Ὑ ομθη 6 Γ6 6Π|- 
Ρἰογοϑὰ ἴῃ τοαρὶπρ' 88 γγ6}] 88 [ἢ6 τὴϑῃ ; δηἀ {6 γϑαρϑυβ ὙὙΟΥΘ ἈΒ08}} Υ 
δπίογίδι πο ἀρονθ {Π6 τϑηΐς οὗ δοϊαγηοη βογνυδηΐβ, (πουρὶ ἴῃ ἐδ6 {1πι6 
οἵ ΒολΖ πὸ ἐπα ποἰμίησ Ῥγονι θα ἔοῦ ποτὰ Ὀυΐ Ὀγοδά δηα ρδγοῃϑᾶ 
ΟΟΓΏ ; δπα {ΠΟ ῚΓ Βδῦοθ ὙὙῶἃ8 ΨΙΠΟΡᾺΓ (8 Κιδα οὗἨ τϑακ πῖη6), ψὨϊοῖ, 
Πού ]οββ, τῶ ὙΘΥῪ ΟΟΟ]ὴσ ἴῃ ἴμοϑ6 ποὺ οουπίσοβ. (Βυϊῃ 11. 14.) 
ΓΘ ῬοΟΥ οσ Δ] ονοα {Π6 ΠἸθογΥ οὗ ρ᾽θαπῖηρ, ὑπουρῇ {π6 ἰαπά- 
ΟὝΏΘΙΒ ΜΟΥΟ πο Ὀουπα [0 δάπηϊῦ ἴμοτὰ ᾿ταιηθαϊαίοὶΥ ᾿ηἴο {π6 Β6]ἀ δα 
ΒΟΟΙ 88 (86 ΓΟΆΡΟΙΒ Πδὰ συΐ ἄονῃ {{Πὸ ΘΟΥ δηα Ὀοιιπα 1 ὉΡ ἴῃ βῆδανοα, 
θυΐ ἴον 10 νγᾶϑ ΘΑΓΓΙΟα οἵδ: [ΠΟ6Ὺ ταϊσῃς οἤοοβα 8180 διηοηρ ἴπ6 ΡῬΟΟΥ, 
ψΒοῖ {πο Ὺ ἰπουρΐ ταοϑὺ ΜΟΣΙΠΥ͂ Οὐ τχοϑῦ πϑοθβϑουϑ.Ό Α βῃραξ Ἰοὺ 
ἴῃ {πῸ 614, δνθῃ ἱβουρῇ αἰδοονογθά, τγαᾶϑ πο ἴο 6 ἰβκϑὴ ὕρ, Ὀυΐ ἰο 
δ6 Ἰοἴυ ἴον [μ6 ροοῦ. (ϑαῖ, χχῖν. 19.) ΤῊδ οοποϊυβίοη οὗ {π6 παγνοβί, 
ΟΥ̓ ΟΑΥΥΥ Πρ ΒοΙηθ {86 ἰαϑὺ Ἰοδ, νγαὰ8 σι 0Ππ6 «6 1718 8 βϑᾶβοῃ οὗ 7ογοῦβ 
δϑει νιν, δηα τγλϑ οο] ργαίθα 1 ἃ Παγυϑδὶ ἔθαϑί, (8α]. Ἴοχχνῖ. 6. ; 
188. χυὶ, 9,10.) δμῃοθ ἰδ ““7ΟΥ οὗἁὨ Παγυθδϑί" νγβ ἃ ὑσουυ]α] Ἔχρτοβ- 
βίοῃ, Δοποίδηρ στοαῦ ͵ογ. (158. ἰχ. 8.)3 ὙὴΘ οοτῃ Ὀοιηρ' οἰμ6γ ΡΌ}16α, 
ΟΥ Οοαΐ, δηᾶ οδιτοα ἴθ ΑΟΡΌΏΒ ΟΥ οαγίβ (Νυϊῦ. νἱ!. 8---8.; [δ88. 
ΧΧΤΙΣ. 27, 28.; Απιοβ 11. 18.), νγᾶϑ οἰ ν 1614 ἊΡ ἴῃ βίβοκβ (χοά. 
χχὶϊ, 6.) ΟΥ Ὀάγῃβ (Μαίί, νἱ, 26., χἣὶ, 80.; [ζ0Κ6 ΧΙ, 18. 24.): κηὰ 
ψῃθη {πγεβῃθὰ οὐ, νγ88 βίογϑα ἴῺ ρυϑηδτ 68 ΟΥἩ σΆγποσβ. (Μαϊς, 111. 12.) 
θανὶα διδὰ ςέογελοιιδεθ ἐπ ἐδο "οϊά8, ἵπ ἐδδ εἐξοᾳ, απα ἐπ ἐΐα υἱδίαφεξ, 
απά ἐπ ἐΐδε σαδέϊο6. (1 (ἸγΟΠ. Χχν]]. 26.) ᾿ 

ΥἹΙ. Αἴἴὔον {π6 ργυϑὶῃ νγὰβ οδυτὶθα πο {π6 Ὀδτῃ, {π6 παχὺ ΘοθΌΘτη 
28 ἴο ἰβγθβὴ οὐ Ὀοαύ {π6 οοτῃ ουὖΐ οὗἨ {πΠ6 6, ψΠΙΟΪ ῬΓΟΟΘδΒ νγἃ8 
Ῥεγίοτταϑα ἴῃ ναγίοιιβ γᾶγ8. ϑοπγθύϊηθβ ἰὸ ψγ88 ἀοπ6 ΟΥ̓ Βογβαβ (188. 
ΧχΧΥΙΪ. 28.), 48 ἴδ 1π6 ῥγβοίΐοθ ἰο {ῃ18 ἀφ  δπιοηρ ἰῃ6 Κουγαβ', δῃά. 
Ὀγ οχϑῆ, ἐμπαὺ ἰτοὰ ουὖῦ {86 σοῦ τ ὑμοῖγ Ποοίβ βῃοα σι ὈΓΔΒΒ. 
(Μ|ο. ἴν. 12, 18.) ΤᾺ δ ταοᾶθ οὗ {πτγϑβῃϊηρ 15 χρυ νυ τοίογγαα ἴο 
Ὀγ Ηοβοϑ (χ. 11.) δηᾶ ἴῃ {86 ρυοι δ: θη οὗ ΜοΒβ68 ἀραιηϑὺ πιμζζίϊης 
ἐς οχ ἐλαΐ ἐγεαάοίν, ομέ ἐλ ουτη (Ὀοαΐ. χχνυ. 4.), δὰ 1Ὁ οὐύδ!ηβ ἴῃ 

1 Βοδοσίθ᾽ Β Οὐ 8] ΠΙυσίταιοη8Β, Ρ. 540. 
3 ΤΊ Ἶον οἵ δαγνοβδὲ 8 ΘαΌΔΙΥ ἃ Ηἰπάοο ἀχργοθδίοη ἰοὸ ἀθποίθ ζτθδαΐ 0 Υ. ΒΟΌΟΣΙΒ᾽Β 

Οτίθητναὶ ΠΪαδιταιίοπα, Ρ. 404. 
3 Ιῃ ογοββίῃς οὔθ οὗ ἴ86 ρῥ]αϊῃβ οὗὁὨ ἴ[πΠ6 Τυγοοτηδη8, “ γγὸ ρϑδβοα," βὰγ8 Μγ. Βυοκίῃρ- 

ἤδτα, “8 ῬΒΓ οὗ Ὠυβυδηάπιοῃ και βοσίης ἰπ τὴ6 αγνοβῖ, {86 σγεδίοῦ ρογίοη οὔ ἴδ6 
δταὶπ εΐπῷ ποῦν (Ὧ]}Υ τίρθο. ΖΤῆεν ρἰμολοα Ὡρ ἐδε οογη ὃν ἰδὲ τοοίδ, ἃ ὑτϑοῖϊοθ οἴδῃ 
ΒΡοΚϑη οὗ ἴῃ [86 βοχρίαγοθ, ἱμου σι τϑαρίπα ΒΘΈῺΒ ἴ0 ὃ6 τηϑὰθ ἴΠ6 ΘΑ] οδὶ δη ἃ πιοδί ἔσθ- 
4ποπὶ τηοπεοη οὗ Ὑτανοὶδ ἰῃ Μεδϑοροίδιία, νο]. ἷ. Ρ. 42. 

4 Βυοκί ρἢδιη δ Ττανοὶβ ἰη Μεδοροίδπιία, νοὶ. ἱ. Ρ. 418. ΕἾ8 Κ᾽ 6 Ῥαδίοσ ΒΒ Μοπιοιίδὶ οὗ 
Ἐξγρὶ, ὅς. ΡΡ. 215, 216. 
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γτῖα ῖ, Ῥογϑῖα ἢ, Αὐτηθηϊα ἢ, ἀπ [παϊὰ Ὁ, ἤο (18 ἄλγ, τῆοσγο οχϑὴ 
ΔΘ Θιηρἰογοᾶ; 88 ὈυβΆ]ΟοΒ γα ἴθ Οὐθυ]οη, 48868 ἰὼ Νουί ΑἸ οι. 
δηἃ Βοτβαβ. ἰὴ Οὐ Ταγίατγ. 5 Απούμοῦ τος οὗ {πγοβῃϊηρ γᾶ, ὈΥ 
ἀγανὶηρ ἃ ἰοαάοά οατὶ τι 6618 οσοῦ ἰῃ6 οοτῃ, Ὀδοκν γα δηά 
τὐθωνα δι Β0 ἐμαὶ {ῃ6 ψἢΘ66]8 σχυπηΐϊηρ᾽ ΟΥ̓ΘΡ 10, ΤΌΓΟΙΌΪΥ Βθοοῖκ ουὖ (ἢ6 
σταΐῃ (188. χχνυὶ. 28.); θα {Π6 τηοβῦ δοϊωπιοι τὰ 08 ἈΡΡΘΑΓΒ ἐο μᾶτὸ 
Ὀδοη {πὲ ψ ῃΐο 18 ἴῃ 86 1ῃ {Π]18 ΘΟΌΒΙΓΥ, ΥἱΖ. ὈΥ͂ Η4118. Τδπ8 {δὲ 
Πίομοβ δῖ βαϊὰ ἴἰο θ6 Ὀοαΐϑθῃ οιιὖ σὴ 8 βίδϊ, δηὰ {π6 ουμητοὶῃ νυ ἢ 8 
τοά. Τῃ {818 τδπηοῦ ΟἸαθοη δηα Ασϑιηδὴ οὐ ΟΥμδη ἰμτοβθά οὐ 
{πεῖν ψ μα (Φυάρ. νἱ. 11.; 1 ΟΚγοη. χχὶ. 20.):; [ὉΓ 10 18. τοργοδϑηιοὰ 
ἃ8 {πο ΟΥΤᾺ ῬΘΓΒΟΏΔ] 8Ο[ΊΟΗ. 

ΤῊΘ {γοβῃϊηρ ἤοοτθ σοῦ Ὀ] 5668 οὗ ρστϑαῦ ποίβ διμοηρ [Π6 διῃοϊθηΐ 
Ἡδῦτονβ, ρδυ οι Αγ ἐπαῦ οἵ Αὐδυηδῇῃ {π6 “ Θρυδιία, τ Π]οἢ τγ885 (86 
εροῦ οὗ ρτουπά οἰόβθη ὈΥ Κιηρ θανια οἡ συ μ]οἢ ἰο Ρυ]ἃ {Π6 41{8Γ οὗ 
(οἂ (2 ὅδμῃι. χχὶῖν. 25.), δῃᾷὰ {118 τγαϑ {πΠ6 νϑῦῪ ρ͵δοθ γἤθγα [π6 ὑθιαρ]θ 
ὁξ ϑοϊοιμοῃῃ: νγαβ δίϊογ γα β ογθοίθα, (2 Οἤγοη. 1}. 1.) ΤΏαβα ΗΌΟΣβ 
6,6 οονοΓρα αὖ {πΠ6 ἴορΡ ἴο ΚΘΕΡ οἴ {Ππ6 γαΐπ, Ὀαΐ ᾿ἰΔΥ ΟΡΘἢ οα 8}] 81468, 
1παῦ (86 ψἱπαᾶ ταῖρῃῦ οομηθ ἴῃ ΤγΘΟΙν ἴον {π6 πὶππονῖησ οὗὁὨἨ {Π6 Θοτῃ ; 
πίοι Ὀοϊπρ ἄοπα, ὑπο 66 βδαΐ ὉΡ δὖ πἰσμὺ, τὶ ἀοοτβ δι(6α ἴο 
{Ππ6 πὶ, (παὶ 1 ΔΩΥΌΟΟΔΥ ἰΔγ ὑπογα, Π6 τηϊσμὺ 6 Κορ σϑγῃ, δηᾶ (δ 
οΟΥΠ 6 Βοουτοᾶ ἔτομχ {πὸ ἀδηροῦ οὗ τοῦθοτθ. (ΒΌ( πὶ. 6.) ΤῆΘ πα 
οἵ υὶπηονηρ, ΟΥ Βαραγαῦπσ (Π6 ΘΟΥῚ ἔγοηι {πΠ6 οὔδ, γὰ8 ἴῃ [Π6 
Θυθηϊηρ' ΟΥἹ Ὠσηΐ, ἤθη [Π6 μοαὶ οὗ [π6 Δ΄ νγὰ8 ΟΥ̓́ΘΥ, δῃὰ 600] ὈΓΘΘΖΟΒ 
Ὀορδη ἴο τὶβθὅ: [Ὁ ἡ ΠΙοἢ ΡυσΡοβα Π6Υ ΠΔα {Π6 Βαπι6 τα ρ] μα πίβ (ἢδΐ 
ΔΓ ἴῃ ΟΟΙΏΓΩΟΏ 086; ἴῸΓ δα βρϑδκϑ οὗ σἱηπονῖηρ ἐοἱίλ ἐΐε «λουεῖ, 
απά ιοἱΐ, ἐλε απ. (158. χχχ. 24.) Τῆα ρτϑίη, Ὀοὶπρ {πγοβῃρα, νγὰ8 
{τόσσα ἱπίο ἐπα τ! Δ 416 οὗὨ [16 {γοβδιηρ ἤοονῦ ; Ὁ τνγ8 {6 η Ἔχροβοᾶ 
ἢ ἃ ἔουϊς, ἴο ἃ σοηί]6 τὶηα (06. ἴν. 11, 12.),  ΒΙΟΝ βαραγαϊοα (Π6 
ὈγΟκΘη βίσανν δα {π6 οἰαῖ: 8ὸ {δαὶ {86 Κογηῃθὶβ, δηῃα οἱοάβ οὗ οαγίῃ 
ἢ σταῖῃ οἰδαυϊηρ ἴο 6 πη, ἀηα [86 ΘΆΓΒ πού γοῦ ὑπογοιρὮ νυ {Ππγοβῃοά, 
6}1] ὑροὸὰ {86 στουμά. Τα οἱοαβ οὗ δαγίῃ, 88 18 συβίοιη τυ ἴῃ {Π6 
Ἐπδί δὖ [86 ῥσγϑβεηῦ ἀδύ, σα οο]]θοίθα, Ὀγόκθῃ ἴῃ Ρΐθοοβ, 8πὰ 8β6- 

᾿ ΤΏ {Πγοβηΐηρ ἱπβίτατηοηΐ 18 ἃ ὈοΔγὰ δϑουϊ [(ἤγοθο ἔδος ἰη τὶ ἀἢ, δηά βὶχ οὐ οἱχῖιὲ [δεῖ 
ἴπ Ἰοηρίῃ: ἰδ 18 τηδᾶθ οὗ ἔνγο οΥΓ ἰἴγεθ Ὀοδγάβ ΗΤΤΩΪΥ πηϊτοὰ, ἀπ 186 Ὀοίίοτῃ 15 ερὶ Κοά 
ὙΠῸ δίοποβ διγσϑηροά δ γερυϊοσ αἰβίδησοοδ, τ ἰσἢ ργοΐθοῖ ὩΘΑΡΙΥ͂ δὰ ἰποῖ ἔγομιχ ἴΠ6 ἔβοοθ οἵ 
(Π6 Ὀοδγὰ, δηᾶ ΒοΙΎΘ 88 θείῃ ἴο ἴθδὺ [06 Πεδὰβ οἵ 6 σταίη ἴῃ ρίοοοϑδ, ΤῊ ΐβ ἱπϑισγισηοπε 
8 ἀγα ὉΥ 01ἴ|ό]Ἵ ΟΧΘῊ (ΒοΙμο ἑπη68 ὈΥ̓ ἴγ ἤΟΓΒΕ68), 0 ἀγὸ ἀσίνοῃ τοππᾶ 1Π6 βοΟΥ ; ἴδι9 
ΣΟΥ υδι8}}ν δ ἐπ ΟΥ βίαπαϊηρ ΠΡῸπ ἰϊ, ὙΤΠ8 ῬΓΟΡΔΟΙΥ ἰδ ἴῃς (ΠγαβὨϊηρ ΤΟ ηο, πη6ῃ- 
εἰοποα ὉΥ [βαϊδὶι (χα υ ὶ, 27.). {Π6 ΟΧΘΠ ΔΙῸ 88 }}γ τϊπουῦς την 7 2168, δὰ οὔσῃ, 88 ΠΟΥ͂ 
ῬΆ88 Τοιιπά, [58Κ6 ΠΡ ἃ ἴδυν βίγαννβ δῃὰ βοὰ οἡ ἴθ. (Ῥαχίοῃ β [,ἴΐζουβ το δ] οβεηο, 
Ρ. 44. Ναιταῖϊνο οἵ Μιββίοῃ οὗ [πα υγΥ ἴο ἴῃ6 δον, 3808.) 

5 δ'ν Ἐ. Κι. Ῥογίογ Β ΤΊαναἾβ ἴη ἀοογρία, Ῥογβῖδ, ὅζο. νοὶ, ἰ1. Ῥ. 90. 
3 Ταγατὰ δ Πἰβοονουῖθβ ἰπ (ἢ 6 Ειιΐπ8 οὗ ΝΊΠονθα, ἢ. 17. 
4 866 ΤΌΓΠΟΙ 8 ἘΠΊΌΔΒΕΥ τὸ ΤΊ) οῖ, Ρ. 184. 
5 Ὑατὰ Β Ηϊκίογυ, ἄς. οἵ 180 Ἡ]ϊπάοΟΒ, νοΐ. ἰΐ. Ρ. 820. 1)γ. αν Ὲ ΤΎΑνοΪβ ἰη ἰδ6 [η- 

τοῖο οἵ Οογίοη, ῃ. 275. (Ποπάοηῃ, 1821), ΠΟΤΘ 8 {Πγοβῃϊπρ- ΌΟΥ 18 ἀοἰποαϊοᾶ. Οδρί. 
ΤιγοπΒ ΤΟᾺΣ ἱπ Μουγζοῦκ απὰ Ἐοσζζδῃ, ἢ. 169. Μτϑ. Ἡοϊ ἀοσηοβδΒ Νοῖοβ οὐ ἴἢ6 ΟΥἷτι 
Ταΐατθ, Ρ. 97. (Ιοπάοη, 1821.) ὅ66 4]80 ΜΓ, 1)οάνγο}}  ΟἸαβϑίοαὶ Τοῦῦ ἰη ατϑοος, νοὶ, ἱἷ, 

. 10. 
4 Ἐπ 11, 2. ΜΒελοϊά ἧδε (Βο82) ισἱπποιροίὰά δαγίεν ΤΟ- ΝΙΟΗΥ ἱπ ἐλὲ ἰλγεεδίπο ἥοον. Τη 

Τη 8. “ τ οἢ οὗ [Π6 ἀρτίου τι γα] Δ ΠΟΌΤ 18 Ῥογίογτηθα ἴῃ ἴΠ6 πίρῃ:. Τῇ 8πη 18 80 δοῖ δηὰ 
80 Ρεγηϊςείοιιβ, (Παὺ [ἢ ΤΔΥΤΏΘΥΒ ΘΠ ΘΑΥΟΌΓ 88 ΠΊΠΟΝ 88. ῬΟΒΒΙΌ]6 [0 ἀνοϊᾷ ἰζ9 ροννοῦ. Ἠρσποο 
παιηῦογ μου ρῇ δηά γε σοίο "Πεὶν 856145 δηἃ ραγάςηβ ἰοπς δου {πὸ δὰ ἢ88 ζοπο ἀόντη, οὗ 
βαοίογθ 1ἴ συβοβ ἱπ (η6 πιογπίης." (Βο ογίδ᾽  Οὐοπία] ΠῚ αϑιγαιίοπβ οὗ βου ρίαγο, ὑ. 155.) 
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Ραγαϊοα ἔγοτη {Π6 σταΐῃ ὈΥ͂ 8 βῖαθυθ; ψμθηοο (Πδ6 Ορογδίϊομ οὗ βιδηρ 
18, ἴθ Ῥγορμθίϊο ἰδηρυαρα, ἃ βυτρῦοὶ οὗ ταϊβίοσίμπθ ἀπ ουθγίμγον. 
(Αμιοβ ἰχ. ϑ.; κὸ χχὶι. 81.) ΤῈ ποᾶρ ἴδ ψἱππονοθά, ψ ΒΊΟΝ 8}}}} 
σομ δ᾽ Π6α ΤΩΔΗΥ͂ ΘΔΥΒ ἰμδῦ 6Υ6 ὕσόκοη ὑυΐ ποὶ ἔὯ]Υ {πγοβμθᾶ ουἱ, 
γγ88 ἀρδῖη ΘΧΡΟΒΘΑ ἴῃ ἴπ6 ὑπγοβῃϊηρ ἤΌΟΥ, 8Π4 βϑυθῦαὶ σγόΐζο οὗ Ἥχϑῃ 
ΜΟΥΘ αγγθῃ ΟΥΘΡ 1ἴ, ἴον [86 ρυγροβο οὗ ὑγεδάϊηρ ουὐ {86 ΓΟΙΩΔΙΠΘΥ 
Οὗ 186 σταῖῃ. Αἱ Ἰϑηρίδ [6 ρτϑῖπ, τη] ηρ] 64 τι (6 ΘΠα δ, νγ88 αρϑὶῃ 
δχροβϑὰ τὸ {πμ6 ψὶηᾶ Ὀγ ἃ ἴδῃ, ποῖ Ὀοτα ΟΥ̓ ἴμ6 ομαῆι, 8οὸ (μαὲ (Π6 
Ρυτα ψμραῦ [611 ἀροπ (ῃ6 ἤοοτ. (ΒΒ 1. 2.; 188, χχχ. 24.) [Ιη {16 
βσυγαῦνο ἰδησυδρθ οὗὁἨ ΡΥΟΡΉΘΟΥ, [818 ᾿γοσθβ8 18 βυταθο] οι] οὗἁὨ {86 
ἀϊβροσβίοῃ οὗ ἃ νσδῃαυθῃθα ρθορὶα (188. χὶὶ. 1δ, 16.; Φ6Γ. χν. 7., 1]. 
2.), Δπα αἶβὸ οὗἉ {π6 ὅπ] βθρασϑζοῃ θαίνγθθῃ ἐμ τὶρηΐίθουβ δηᾷ [86 
ψ] Κοα, (δ οὉ χχι. 18.; 88]. 1. 4., χχχυ. ὅ. ; Μαίί. 111. 12.; 101 11], 
17.) ὙΠ βοδίοσγθα βίγανγ, 88 πισοῖὶ δ Ἰθαϑὺ ἃ8 8 γϑαυϊγϑα ἔοσυ (86 
τοδπυίδοϊυτϊηρ ΟΥὗἮἨ ὈΓΙΟΚΒ πα ἴον [86 ΤΟ Ἃ6Ρ οὗὨ οαίι]6, νναβ ϑο]]δοιβα : 
Βυΐ {π᾿ τοβίάιιθ 8 γοἀυοοα ἰο αϑ!θβ ὈΥ ἤγα : ἔγοια {18 ουβίοια {ἢ} 
ΒΔΟΓΘ νυλίουβ αν ἀογϊνοα ἃ ἢρσυγαίδνα 1]υδίγαϊ οι, ἰο ἀδηοῖθ [86 
ἀεδἰσασίοῃ οὗ πἱὶιοϊκοα τηθη. (188. ν. 24., χῖν}, 14.; Νδῇ. 1, 10.; Μαὶ. 
ἷν. 1.; Μαῖί. 111, 12.) 

ΑΕοῦ [16 ΘΓ Μ͵ὲλ8 {πγοβ 64, 1ὑ γγα8 ἀγα οἰ Ποῦ 1ὴ {Π6 δὰη (2 δῇ). 
ΧΥΙ! 19.}, ΟΥ ὈΥ ἃ γα, ΟΥ 1) ἃ ἤσηδοθ. Τ}18 18 ο81164 ῬΑγοΒοα οοσῃ 
([μεν. χχὶῖ, 14.; 1 ὅὅδι χυὶ 17., δῃὰ χχν. 18.), δῃαὰ νγᾶβ βοιηθίϊῃηθϑ 
υδϑοα ἴῃ {Π18 ΤΏΒΗΠΟΙ [ὉΓ ἰοοα ψιουΐ δὴν ἰαγίθοσ ῥγοραγαίίοη, Ὀαΐ 
ΘΘΏΘΓΑΙΙΥ ἰῃ6 ΡΑγοδίηρ ΟΥ αἀγγίηρ οὗ 1 γγὰ8 ἴἢ ΟΥ̓ΘῚ 0 ΙΏΔΚ6 1Ὁ ΤΠΟΥΘ 
δύ ἴον ρτιπαϊηρ, ἜΠῚ8 ργοοθθβ γγἷαθ ρϑγίοσμηθα οἰ 6 'ῃ Ἰηοσίδυβ ΟΥ 
τ 1118, θοΐἢ οὐὗἩἨ πο ἀγα πιοηθϊοποα ἰῃ Νυμῦ. χὶ. 8. Αμα δοϊοϊωοῃ 
ΒΡΟΔΚΒ οὗ {π6 ΤΌΣΟΣ, ἤθη Π6 ΘΟΙΏΡΑΓΟΒ ἴΠπ6 Ὀγαγὶηρ οὗὁἨ ἃ [00] ἴῃ 
ἃ ἸΩΟΥΪΔΡ ἰο 86 [Πκ6 ριδοίϊοα ὑ8θὰ σῇ ποαῦ. (τον. χχυ. 22.) 
Βυΐ τ2}}}8 τόσο ΟΠ ΘΗ͂Υ ορ]ογοα ἴοσ {Π|8 ρυγροβο: δπᾶ {Π6Υ Ἴ6ΓΘ 
ἀἰδαπηθα οὗ βο ἢ}β. 186 δῃα πθοαβδιῖυ, {μαύὺ [Π6 βγϑϑ 68 Το γΘ Β.ΣἸΟΥΥ 
ἰουθιἄθη ἐο ἐαΐλ ἐδ ποίδοῦ ΟΥ̓ ἈὩΡΡΕΤ πιξϊἰ-δίοπο πὶ ρίοάσε;; 1.6 γθᾶϑοιμ 

᾿ ΟΓ᾽Ἵ ὙΒ10} 18 δἀἀοά, Ὀδοδιιβθ {π18 ψγὰ8 ἰδκιηρ ἃ τηϑη [16 1η ρ]οᾶρο 
(θϑαυῦ. χχῖν. 6.), ᾿πὐτηδίϊηρ (μαὺ τ 116 086 τΏ}}} οοαθ68 [0 στ πα, ρϑορίὶθ 
816 15 ἀδηρον οὗ Ὀεϊηρ βίαγνϑα, 
ΤΠ ρτηαῖπρ' αὖ Τ11}}8 γγὰβ δοοουπίοα δὴ ᾿ΠΓΘΓΙΟΓ βοτῦ οὗ τΌΥΚ, δηᾶ, 

{ΠΟΓΘΙΌΤΘ, ῬΓΙΒΟΏΘΥΒ δηα οΑρίλνεβ ΤΟΥῈ σΘΠΟΙΆΙΪΥ ρυῦ ἰο τ. ΤῸ {818 
ὙΟΥΚ ϑδηβοι γγ88 Βοῖ, ΜὮ116 6 88 ἴῃ {86 ὈΓΙΒομ-ἤουβο. (παρ΄. χν!. 
21.) ὙΠοτο Βδη-τΆ}}]8 τγογα ἀβυ!]}Υ Κορί, ὈΥ τ ΠΙΟἢ ὈΥΙΒΟΠΘΙΒ οαγιθα 
{861 νην, (1Δῃ}. γν. 13.) ὙΤΏΘ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΩ ἴῃ 88. Χ]Υ. 2., 7Ζ᾽αλό 
ἐλια πιϊϊ-δίοπεο, απὰ σγίπα πιοαῖ, 1Β ρατί οὗ [ῃ6 ἀδβουϊρίϊομ οὗ ἃ βἰδυβ. 
Ιῃ ΒαγθαγΥ, τηοβϑὺ ἔλῃ}11168 ουϊπα {μοὶν ῃοαῦ δῃα ὈδΥΪΘΥ αὖ Βοσλθ, 
Πανηρ ὑνῸ ῬΟΓΙΔΌΪΘ τ}}} -ϑίοῃθθ ἴοσ {μα΄ ὈυΓΡΟΒΟ : (π6 Ὀρροστηοϑῦ οὗ 
ΒΊΟΝ 18 ἐπγηοα τουπα ὈΥ̓͂ ἃ 8118}} Ππαηα]6 οἵ ψνοοᾶ οΥ ἴσο, {παῖ 18 
Ρἰδορα ἴῃ [Π6 τ. ὙΒΘΩ {818 βίοῃϑθ 18 ᾿αῦρθ, Οὐ Ἐχρθαϊοῃ 18 σϑ- 
αυϊγοα, ἃ ΒΘδΟΠα ΡΟΥΒΟῺ 18 041164 ἴῃ ἴο δϑϑιβί ; δῃηᾷ [1{ 18 ἴῃ {πδ΄ ΘΟ ΤΥ 
τιϑι.8] ἴον {86 ττοσηθη δἷοπθ ἴο Ὀ6 (8 οιηρίοΥθα, ὙΠῸ βοδαῦ {μοπηβοῖγο8 
ΟΥ̓ΘΥ δραϊηδί ϑδοῦ οὐδ στ (86 τα}}]-ϑίομθθ Ὀεΐσχθοη ἐμοθ. ΤῊ 
Ῥγδοῖίος 1] ϑίταΐθβ {π6 ρτοργί ον οὗ 1π6 ὀχργθββίου οὗ βιὑηρ δελέπα 
ἐδ ηιϊ (Εἰχοά. χὶ. ὅ.), δῃὰ 4͵]8ο {π6 ἀβθοϊαγαοη οἵ οὐυῦ [ωοτὰ, {δα ἔιοο 
ιουπιθπ δα] δὲ οτίπαϊηρ αὐ ἐδο πιῖϊ ; ἐδ ὁπ δλαϊΐ δὲ ἑαΐλθη ἀπά ἐΐδ οὐδέν 

νΟΙ,. 111. Κκκ 
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ἰῇ. (Μαῖι χχὶν. 41.)}»} Ἐτοιι Ψ6Γ. χχν. 10. δπα Ῥαν. συ, 22., 1 
ΔΡΡΘΟΑΙΒ {πδὺ (Πο86 ὙΠῸ Μγ ΓΘ ΤσουρὶΘα ἴῃ στὶπαϊηρ Ὀαρυ]οα {πον 
ΙΑ ουίουβ ἰδϑὶς ὈΥ βἰῃηρίηρ, 88 {86 ΒαγθασῪ ψοηθη οομίϊηθθ ἴο ἀο ἴο 
{18 ἀδγ. 

ΨΙΙ Ῥαϊοβεῖπο Δοουπαοα 10 Θ,ΘΏΘΓΙΟΙΙΒ γ1Π6 ; Πα 1η βοιηθ ἀϊδίγιοία 
{Π6 σταρθθ 6 γ οὗ βυρϑυῖοῦ αὐδ]τγ. ΤῊ οδπίομ δ]]οϊίβα ἴο  υὐδἢ 
γγ88 οοἰθυγαύθα οἡ {18 δοοουπῦ; δηά 1Ὁ 18, ρούδδρβ, πὶ σοίγθησα ἰὸ 
1018 αοἰγουτηβίδποο ὑπαὖὺ [Π6 ν ΘΠ ΓΑ ΌΪ6 ραύγΑγῸ ἢ Βα] οὗ ἢ18. βοῃ «πάῃ, 
-- ΗἌ τοαφὐεά ᾿ς φαγπιεηίδ 1Ν ΜΙΝΕ, απά ἢὲς οἰοίἠιο8 ἐπ ἐδδ᾽ ΒῚ,ΟΟ ΟΕ 
ΘιΑΡΕΒ. (θη. χὶχ. 11.) [πη {18 ἀϊδίτιοῦ τ γο {Π6 ναἰθβ οὔ βοσγοκ 
δηα οὗ Εβμιοο] ; δηά {π6 οἰ υδύου νι οἢ [86 ΗΘ ΌΓΟΥ Βρ168 οαγγιθα γοιῃ 
(18 Ἰαϑύ ρἷδοθ γγῶϑ 80 ἰαῦρε 8ἃ8 [0 Ὀ6 ΟΑΓΓΙΘα οἢ ἃ βίδϊ Ὀδύνγθθῃ ὕνο οὗ 
{ποπι. (ΝΊμΩΡ. χὶῖ. 28.) 

Τῆς 76γ)1δ ρἰδηίθα {Π6}Γ ὙἹΠΘΥΔΙδΒ τηοϑῦ ΘΟΙΏΤΔΟΏΪΥ οἡ {π6 βουίμ 
Β:4 6 οὗἨ ἃ 81}} ΟΣ ἃ τιουηίδιη, [Π6 δίοῃϑβ θοίηρ ρείπογθα ουἱΐ δηα {Π6 
Βραοα μοᾶροα τουπα νἱῖῃ ὑμοσηβ οὐ τ 8]16ἀ. (ἴω ν. 1---6. σοτηρατοα 
ἢ 54]. Ιχχχ. 8--- 16. δὴ Μαίί(. χχὶ. 833.) ΑἜὄγσοοά νἱπογαγὰ οομ- 
βἰβίρα οὗ 4 ἐμποιβαηα υ]ῆ68, δα ργοαυοσρα ἃ τοηΐ οἱ ἃ ἐλουδβαπα εἰἴσ67-- 
ἰΐηισδ, ΟΥ̓ ΒἘΘΚ6Ϊ8 οὗ β|! νον. ἔθει γἱ, 23.) [ὑ τοαυϊγοᾶ το Βυπατγοά 
ἸΏΟΓΘ (0 ΡΔΥ {π6 ἄγθββογβ. (δοηρ οὗἨ ϑοϊοπιοῃ υ}}}. 11, 12.) [ἢ {8686 
{ἢ6 ΚΟΟΡΟΥΒ δηα Ὑἱῃθ- ἀγθββοῖβ ἰδθοιγοά, αἀἰρρίηρ, ρῥἱαπίϊηρ, ρῥγυπίηρ, 
ΔΩ ΡΓΟΡΡΙηρ 86 σἱπθβ, ρδίμοσιηρ ὑπΠ6 ρ,ΊΆρΡΘΒ, δηα τρδίκηρ τ ἱπ6. 
ΤῊΐΪθ νὰβ δὖ ὁμοθ ἃ ἰδθουίοιιβ (88, δῃηὰ οἴβῃ σϑοκοπθα ἃ θα836 ὁπ. 
(2 Κιηρβ χχυ. 12. ; βοηρ οὗ δοϊογωοῃ 1. 6. ; [88. ᾿χὶ. ὅ.)}) βοιλδ οὗ [86 
θοεβύ νἱβαγυαγβ Το γα δ Ερεαϊ, ΟΥ Ῥουαρβ δ Βδ}]-δίωοῃ, δπά δἱ 
ΘΙδιλδῃ. (ϑοηρ οὗ βοϊοπιοη ἱ. 14., 11]. 1]. ; 188. χυ). 9.) Ὑ1Π68 αἶδθο 
Ὑ6Γ6 ἰγαϊηϑα Ὥροη {π6 γν8}18 οὐὗὁἨ 6 πουδοβ᾽ (84]. οσχυἹ. 8.), δπὰ 
Ῥιγροα οὐ ο]Ϊοδῃδᾶ ὈΥ Ἰορρίπρ ΟΥ̓ ΟΥΟΓΥ υ861688 δηα πηΐτα Ὁ] Ὀτγαηοῖ, 
δηα ΒΡ υἤπουβ Ἔχ γθβοθηςθ, ἰη οΥάδν ἐμαΐ τπ6 ἔγα{] ὈΤΆΠΟΙ 68 παρ ς 
Ὅ6 τοπάαοτοα ταογα ργοάυοίνο. (θοἢη χν. 2.)Μ 7716 υἱπες ιοἱζδι ἐλε 
ἐοηον σγαρεβ φαῦε α φοραὶ δηιοῖϊ ΘΔΥΪΥ ἴῃ [86 Βρτεῖπρ' (Βοιρ οὗ Ββοϊοιβιοῃ 
'. 13.), 28 γγχἴὸ ἸΘΆΓΠ, 4180, ἔγοτῃ [88. χυἱ]. ὅ. αἴόγε ἐδλε λατυεεῖ, ἰμαΐ 18, 
{π6 δαγίον Ἀλτγαθβί, τοΐδπ ἐλ δια ἐξ ρεγήεοί, αμα ἐδδ δοιι σγαρὲε ἐς 

1 Ὧγ. Βῃεν Τγανοΐβ 'π ΒΑΓΌΔΥΨ, το]. ἱ. Ρ. 416. 
3 ΤΉ δἱάδο οὗ τὴ6 σαη-Βυγης 8.118 θα ΝΑΌΙουΒ (6 δηοὶθης ΘΒ θοΠ τ) --- ἢ τησαπίδίηδ 

οὗἩἨ {πὸ ἀείσἠξ ο,Γ 7οταεῖ --- “ Βοθ πὶ ῬΘΟΌΪΑΥΙΥ δἀδρίοα ΤῸΣ [Π6 τγαϊηΐπρ οὗ νἱῆςβ. ΤΉΏΘΥ δγο, 
Βούγανοῦ, δἰπιοδῖ τοί Π ΠΥ πορίοςϊοά ; ἑοττηΐϊηρ, ἀου Ὀ01658, ἃ ΓΟΤΩΔΥΚΑΌΪΟ σοπίσχαϑὶ ἴο ΤΠ ΟἿΣ δἴδὴο 
ἐῃ ("6 ἀδυβ οὐ [ϑγ861 Β Ῥτοβρευνῦ, ἤθη 1π6 ἀγμπλαχας οἱ Ἐρλσζαῦα (88. χχυὶ!. 1. 8. 7.) 
Ῥτγϊἀοὰ τῃοτηβοῖνοα ἰπ ἴἢ6 δουαπάδηοθ δηὰ βίσοησί οὗἁἨ 1μοὶγ νῖμοθ, ΗΟ Οο]ο ταῖθα ἴπ680 
Ῥδιῖβ Οὔο6 ὙΟΓΙΘ ΤῸΓ [118 αὐιῖο]ο οὐὗὁἨ ργοάυοο ῬἯ Ἰθᾶγῃ ΤῸΠῚ β6ύδγαὶ ποίΐϊοε ἴῃ [86 ΟἹά 
Τοβιαηοηῖ: Οἰάθοη, ὉΥ͂ ἃ ὨΔΡΡΥ͂ ΘοΟΙΏρΑσίβοη, π8 ἀἰβρασαρθβ Ηΐβ οὐ βουυΐσας, ἰη ἴδ 
Ῥύόϑοηοο οὗ [ἢ6 ἘΡὨΓΑἰ πα ῖῦ08 ---- 76 ποὶ (ὧδ Ο᾽ΆΝΙΝα 97 ἐδὲ σγαρεε 9. Ἐν δταίπε δείίεν ἰβακ 
ἐδε οἱἰπέαφε 9 ΑΑδίετεγ ἢ (Φυὰρ. νι. 2.) Απὰά ἐδ τϑϑβίογδιίίοη οὐ Ιβγῶοὶ Κα ὀβοσί θὰ, Ῥδυὶ 
ὈΥ (ποῖ γϑίασῃ ἴο {Π6 τϑαγίηρ οὐὁἨ υἱπογαγάβ, νὴ ΒΒου ὰ γἱ6] 4, 88 ἰοσταου!Υ (Β6Ὺ μιδὰ 
ἄοῃθ, δὴ δϑυηάδηϊ νἱπῖαρο." (Ψεγ. χχχὶ 5.) Φονοιῦῦ β ΟἸ γι διίίδη ΠΡ ΘΘΆΓΌΠοΒ ἴῃ ϑγγία, δ. 

,. 304. 
ὰ; ΤῊ βϑῖηθ τηοᾶθ οὗ ου]τατο ἰ8 ῥγβοιβοὰ ἰῃ Ῥοσδίδ ἴο (818 ἄδυ. Μν. Μοσίογ Ἦδδ χίνϑη 
Δ Θηρταυὶηρ οὐ ποοὰ {ΠΠ ϑἰγαιϊῖνο οὐὗὨ 18 οπβίοτῃ, βοΐ ὈΘΘυα ΠΥ οἰποϊάδέοδ ἴδ 
ῥϑιγαγοι 9860} 8 σοτηραγίβοῃ οὗ Φοβορὴ ἴὸ ὁ ἡ μίρμΐ δουσῆ, ὮΟΘΟ ὄγαποῖδεβ γμπ οὔαν ἰλε 
ιοαΐ. (θη. χΙχ, 32.) ϑοοομα ΨΦΟΌΓΠΟΥ, Ρ. 9332. 

4 πῃ πιοάογῃ τοθοο ἴΠ6 Υἱπθ 8 ουΐ ΟΥ̓ Ῥυγρχοὰ ἴῃ 16 [0] ον; ΤΠ ΔΏΠ ΘΓ :---“ ΟὨ]Υ ὅπ Ο ΟΣ 
ἴῆγοο οὗ 186 ῥΥποῖραὶ βργοιιδ ἀγὸ Ῥδσιηϊ θὰ ἴο (ΤΟΥ ὉΡ [ΤῸΠπ| [{Π|6 τοοῦ: [ἢς τοϑί 86 ους οἶς 
δηᾷ (8 ῥγδοιίοθ ἰβ οὗὔθῃ Ἵδ]]οά ὈΥ̓͂ [8:6 ΟΥ̓θθῖκ8 σβάκινο." ον. ϑοἢη Ἠλεῖον 8 ΦουΓηδ) 
οδ Τοῦ ἰπ τοθοο, ἴῃ 1828. (Μιδβείομασυ εκίδιοσ, ΜΑΥ, 1830, Ρ. 325.) 
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γίροηΐπς ἵπ ἐδ “οιρεν. [11 νγ88 α͵8ο (88 1ῦ 8}}}} ἘΣ 8.8] ἴο ὀγδθοῦ ὑθῃ- 
ῬΟΓΑΙῪ Βυΐϑ᾽, τη846 οὗ Ὀουρὶβ δπὰ τϑαϑάβ, ἴο βῃοίίοσ {86 βοσυδηΐ ψ8Ὸ 
Ἧδδὲλε: δ ]ογθὰ ἰο ρσυδγα (π6 ἔγυϊΐ ΠΟ ὨΘΑΙΪΥ Τρ ἔγοσὰ Ὀἰγὰβ δηᾶ 
ΟΥΠΟΡ ὀσϑαΐυγοβ οὔ ὑσον ([δ88. 1. 8.}5, δηα ραγι ου ]αυ]ν ἔγοσα {86 ταναρο8 
οὗ ψ}]α θοδιβ (84). Ιχχχ. 18.), σι ἢ ἰὸ {18 ἀδΥ γθ 88 ἀββίσυοξνθ 
ἴη ατϑθοοΐ δθ {ΠΟΥ͂ ΔΠΟΙΪΘΏΠΥ ΜΟΥ ἴῃ Ῥαϊθδίΐηθ. ἈΑ'β Β00ῃ 88 ἴΠθ 
γἱπΐίασο ψγ͵δβ οοτηρίοἰρα, (686 8648 γογὸ δ ἰβκθῃ ἀἄοῃ οὐ βυῖς- 
ἔοσοᾶ ἴο ροσῖβϑῃ. ΕἼοιὰ (818 οἰγουτηβίδμοα “900 ἀογῖγοθ ἃ θαι! 
81.116, ὕο 1]υδχαΐα {Π6 βῃοτί ἀιγαίίοῃ οὗἉ [06 ῥγοβρογ νυ οὗ (μ6 π]οκοά. 
ΧχΥ. 18.).. Βαΐ 1 ΔΡρΘδγΒ ἴσοι [β8. νυ. 1, 2., Μαίι. χχὶ. 38., διὰ 

Κ χὶ!. 1., ὑπαῦ ὑονγασθ Το γΘ δγθούθα [Ὁ (818 ρύγροβο, 88 ἴΠ6Υ 60}}} 
ΔΓ ἴῃ ΒΟΙῚ6 ραᾶγίβ οὗ Ριοδϊηϑ. ὅ 

“«ΤἘο υἱπέαφε [0] ονοα {π6 νι θαὶ Παγνθϑί δπα {86 ἐῤλγεελίπρ ([μον. 
ΧΧΥΪ. ὅδ. ; ΑΙΏΟΒ ἰχ. 13.), δρουῦ πῃ οὐ “Ψ]γ, τῇδ {Π6 οἰ] υδίογβ οἵ (86 
Φταρο8 Θ͵Θ ραϊογρα Ἡ 10} ἃ β1οΚ]θ, δῃα μαΐῦ 1ηἴο Ὀαβὶοίβ (61. υἱἹ, 9.) 
ΟΑΥτΙΘα δηά ἄγονα ἰηΐο {Π|6 τψὶηθ-ναῖ, ΟΥἨ ῚΠΘ-ΌΓΘΒΒ, ΠΟΓΟ (ΠΟΥ͂ ὙΤΟΓΘ 
ΤΟΡΔΌΪΥ Πγεὺ ἐγοάάση ὈΥ τα δᾶ {Πθ ργεθϑεά. (ΕρΥ. χῖν. 18---20.) 
Ὁ 18 τη ΟΠ 6, 48 ἃ το κ οἵ {6 ργοδί ψοσΚ δῃα ρόνοῦ οὗ {π6 Μο8- 

δ}, 7 λαυὸ ἐγοαάφη {δε ραταῖϊνο ἐοίπό-ργοεδ αἴοπε; απά 0} ἐδό Ῥεορῖδ 
ἐδογε τοαϑ ποπδ ιοἱζὰ πι6. (188. 1Χ}}}, 8. ; 866 αἰδο Βιϑυ. χῖχ, 15.) Το 
Υἱηίαρο 1788 ἃ βθϑδοη οὗ στοδύ ταϊσίθ, ΟΥ {86 7υΐοο οὗ {86 βαυποοζοά 
ὥίδροβ ΜΟΥ ἰοσιηθά εσῖπθ δῃὰ υἱπόσαγ. ΤπΠ6 σψῖποα οὗ Ηδ]ροηδ, 
ὭΘΆΡ ᾿διηδβοιιβ, δπὰ οὗ 1 θϑμομ, βοσο (δα νἱηθϑ Π8δα 4 ἤμπθ βιιῃ, 
ἍΟΓΟ τϑοκΚομθα τηοβύ Θχοο]ϑηί,ἷ (ΕΖοκ. χχνι. 18.:; Ηρ. χῖν. 7.) ΤΠΘ 
Ὑη68 ΟὗἨ (ὐλμδδὴ ὈοΙηρ ΨΕΙῪ ΠΟΛῪ, ψ6γ6 ΘΟΙΏΙΩΟΏΪΝ ταϊχϑα Ὑ11Ὲ 
ὙΔΙΟΙ [ῸΣ ΟΟΙΏΓΆΟΙ 086, 48 {86 Γ{Ά]18}8 40 {Π6ὶγ8 ; δῃὰ βοιῃθπηθθ {ΠΟῪ 

1 ρου ἀϊδόγοης μοῖρ διλοηρ ἴῃ6 ῥ]δηίϊαξίοηδ οὐ ἢ -ἴγϑο8 δι:ὰ υὐπουδγᾶβ, ἢ τ ἢ 
[6 τηοάεγῃ Υὐ]αρο οὗ ΒοΙΠΙΘΒοῖ 88 δυττουηἀοὰ ἴῃ 1888, ἴΠ6 ον. Υ. Μαησγο οὐδεγνοὰ 
1.6 ἰράφεε, οὐ τοαϊοἶ ἴονογε, τηοπιϊοηθα Ὁ Ιβαἰδὴ (ἰ. 8.), δίδπά (ἈΣ δρδιῖὶ ἴγοπι δϑδοῖῦ ΟΙΒΟΓ; 
ΠΟΥ “υδγὰ Ῥδυτουϊαν ἀἰδισίοίβ ταῖμοῦ Ἰθδὴ ὈΔΥΓΠΟΙΪΑΣ σαγάσηβ. (ϑυμπηπιοῦ Ἐδιθῖο8 ἴῃ 
ϑγγίδ, γοἹ. ἱ. Ρ. 248.) 

3 88. 1. 8. Αἐπά ἰδε ἀα 9 Ζίον ἐς ἰεῇϊ αδ α οοἴϊΑρο ἱπ ἃ τἰπογαιά, αΘ α Ἰοᾶρθ ἐπα, 
γάεπ οἵ συσυϊαῦοῖβ. “ ἼΠΘΓΟ 8 8 51:18]} βροςϊοθβ οὗὨ σπου ογ οἵ Χ  οἢ ἴπ6 παιῖγοδ οἱ 

παΐα ΔΘ ὙΟΤῪ ἰοπά,. ... ΓΆΥΩΘ βο]ὰ6 οὗ ἴπθ86 γὼ βοπηοῖῖτηοβ μἰδηϊεὰ ; ν᾿ ἢ, τ᾿ Β6π 
ὨΘΔΆΓΪΥ χτὶνοα [0 ΤΩΔΕΙΓΙΥ, Τα ΌΙσα ἰποθδβδηὶ πδιοῃίηρ ἴο ῥγοῖδοϊ τποῖὶ ἤγυμα ἴ816 δίζϑοῖκϑ Οἱ 
τδη δηᾶ Ροδδὶ," (διδιδβδῃιΒ [πάΐδη Ἐδοο ]θοϊίομς, Ρ. 90.) “ Ῥαββίπηρ ἃ ψδσζάοῃ οὐ σρθ]οῃβ 
δηὰ οασυμθογα, τα οὐβοσνοὰ [86 ἰοάφε ἰπ ἴΠ6 τηϊά 5: οἵὨ ᾿ξ, ἃ 818}} ογοοίΐουι οὗ ἀργῆς Ρο]66, 
τοοίδά οΥὐδὸῦ νἰτ ὈΓΒΠΟἢοδ δηὰ ᾿οανθθ, πη οΓ 6 βῃδα ον οὔ ᾿ ΐο ἢ ἃ 80} ΥῪ ῬΟΓΒΟΠ ΤΩΔΥ͂ 
δῖ δῃὰ υγαΐοῖ [πὸ ζαγάθῃ. Τὸ (9 ἀεδοίδίθ οοπαείοι 86 ἀδαρμίοῦ οὐ Ζίοη [88 ϑοσιθ, δ8 
τ Ρτορδοῖ (186. 1. 8.) ἐογοιοἹὰ," (Ομασοὰ οἵ βεοιϊδη 8 Ναιγαιϊΐνε οἵ 8 Μιβδίοῃ ἴο 186 
οὐνϑ, Ὁ. 683.) ᾿ 

3 δε 8 ἘΟδΟ ΤΟΙ 68 ἰη ατγοθοο, ὈΡ. 2334, 335. 
4 1)γ, Βοοίδγογά οὐ 200 χχνίϊ. 18. ἬΝ 
δ Τη [δ γσοῦΐθ δοίνγθοη Φογαδαιο δὰ [δ οοηνοηί οὗἩ ϑβαίης ΕΠ126 (ῖο ἢ ἰ8 εἰζαδίοὰ 

Δθουΐξ δὴ βου Β ἀϊδβίδησθ ἔγοτη ἐμδὲ οἱ1γ), Μυ. Βαςκκίηρθδπι τγδ8 ραγ οΌ]ΑΥΙΥ βίταςκ στ [Π9 
ΔΡΡΘΘΓΔΠΟΘ οὐ δβουδγαὶΐ 8Β:)8}} δηὰ ἀοίδομεὰ βαῦδιθ ἰοννοτβ ἴῃ [ἢ6 Βυϊάδεὶ οὗ ἴδμο νἱπο-ἰδπάβ. 
ΤΏ 686, Ηἷδ σαΐάο ἰηϊοντηθαὰ Ηἷπι, οχ πϑοἃ 88 νγαίς!-ἴονγοτθ, τ ῃθησο Νδίομλθ [0 (μῖ8 ἀΔΥ͂ 
Ἰοοκ οαΐ, ἰῃ ογάογ ἰο ψπασζὰ {πὸ ργοάποο οἵ ἴπ6 ἰδῃιὰβ ἔγομι ἀεργοάιιτίοη, ὉΤ8 ἴδοὶ Ὑ0}}} ἐσ - 

ἰδίῃ [Π6 π8ὲὸ δηὰᾷ ἱπιδηζίοη οἵ ἴδ6 ἐσισεσ τηθηϊοποᾶ ἰῃ Μαῖί. χχί. 88. δῃὰ Μασκ χιϊ, 1. 
ἰσαν ΓΟΥΤΘΓΘ ὙΤΟΤΟ 866 ῃ ὈΥ̓͂ Οδρίδίη8 ΤΌ δηἃὰ Μϑορίθβ, 88 {ΠΟΥ ραδϑοὰ Ὀθένγθθη ὨΠΠΊΘΣΟΙΒ 

νἱπεγασάβ, βοῖὼὴθ οἵ ὙΠοἢ δρροαγοὰ το ὃὉ6 απύᾳυῃοθ. Ἴτανοὶβ ἰη Ἐργρῖ, δός. Ἀ. 842. ᾿ 

4 Αξοηθ ἴΐπηθ ἴδε ψίπο οἵ Ηοϊῦου (ἡ ἰ ἢ ρΡίδοο ϑίσαθο ἰθγτλδ ΟΒδὶγ Ὀο0) ὟΆΒ Βεϊά ἰπ 
Βιι ἢ ΤαΡαΐθ, (δδὲ ἰδ τγαϑ ΦΕΡΓΌρτΊΔΙς 1 εχ ΒΕΙ τοῖν ἴο ἴδ 86 οἵ [86 Κίηψβ οὗ Ῥεγβῖβ. βίσαθο. 
Οδορταρῇΐδ, ἴοπι. ἰΐ. Ρ. 1048. οἀΐε. Οχοη. 

᾿ τεσ δηὰ 118 ΙΟΙΙΥ 8:}}} ργυάπου ἐχοθι]οας υνίης ;-- δῖ Ἰοαβὴ ἃ ἀοβθϑῃ βογίδ, ΔἸ οἵ 
ψϊο ἢ ἀγὸ οὔθαρΡ. Οδγιθ Β [,διἴογθ ότι 1Π6 ΒΗ Ῥ. 339, 

κι. 
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βοϑηξθα ἐπθῖι τὶ ἔγαηκίπσθηβα, τγστῆ, οαἸδηλαβ, δηα οὐδοῦ ΒΡ οεΒ 
(Ργον. ἰχ. 2. ὅ.; ϑοηρ οἵ βοϊίογαοῃ υἱῖ].. 2.}: ΠΟΥ 4180 βοθπίθα {δεῖς 
πα ἢ Ροιηαρτϑηδίοβ, οὐ τηϑάθ ψἱπα οὗ {ποὶν Ἰυϊοα, 88 γγθ ἄο οὗ {86 
7αῖοα οὗὨ συγταηῖβ, ροΟβο συ 68, ὅζο., ἔουτηθηϊρα σι Βυραγ. Ὑ1Π6 18 
βαβέ σβθη οἹὰ δῃὰ οἡ {86 1668, {π6 ἄγθρβ μβανὶπρ βυπκ ἴο {86 Ὀοΐξΐοπι. 
([βα. χχυ. 6.) ὥὅνναοι ψχῖμθ ἴβ {πᾶ ΒΊΟΝ 18 τηδᾶθ ἔγοτῃ σταρθδ ἐᾺΠῪ 
Τρ6. (1584. χῖῖχ. 26.)7ὺ ΤΏ [βγδϑὶδβ μδὰ ὕνγο Κιπαβ οὐ υἱπεσατ; {86 
Ο16 88 ἃ οΑΪς ὙΠῸ, τ ΠΙΟἢ νγὰ8 υδοα ἴον [ἢ6 σοιησαοη αἀσκ ἴῃ 1δ6 
Βαγνοβί οἷά, ἅσ. (ΒΓ 11. 14.), 28. 1ῃ6 Θρδῃῖδαγὰβ δα [1{8]13}η8 581} 
ἄο:; δῃὰ 10 νγχᾶβ ργόθδθ]ν οὗ {π1|8 {πδὺ οϊΪοϊηομ νγ88 ἰο ἐγ Βἢ ἔεσεπέν 
ἐποιβαπα δαΐλα ἴἰο Η γάτι, ἴοΥ 818 βουυδηΐβ, [16 βούσοσβ [μδ΄ οὐδ Πρ ΟΓ 
ἱῃ 1 Ρβηοη. (2 ΟἌτοη. 13. 10.) ΤῊ οἴμοσ δᾶ ἃ βῇδγρ οἰ ἰββίβ, 1 
ΟὟΪΒ; δη4 Βοποα Βοϊοσηοη Βἰηΐβ {μα΄ ἃ ΒΙυρραγα 6 Χ68 δῃὰ δυγίβ διε 
88 ΘΙΏΡΙΟΥ ᾿ΐτη 1π ὈΌΒ111688: 48 Ὀἵποσατγ' 18 ἀΙΒΑρΡΥΘΘΑΌΪ6 ἐὸ ἐλε ἐεεέδ, ἀπά 
δηιοῖο ἐο ἐδο εγο8 (Ῥτου. χ. 26.); δπᾶ αβ υἵπέσαῦ Ῥουτοα τρολὶ τεέΤε 
ΒΡΟΙ8 118 νἱγίαθ, 80 ἠδ ἐξαΐ εἰπσείή δοησβ ἰο α ἤδαυψ λεαγί ἀο68 Ὀαΐ Δἀὰ 
ἴο 118 ρυἱοῖ. (του. σχχν. 20.) ΤΠ} ῬΟῸΣ ὝοΓ6 δ] ονϑα ἴο σίφαπ στάρε8, 
88 Ὑ6]] 48 ΟΟΥῚ Δηα ΟΥΠΟΣ ΔΥί 6168 (1μον, σῖχ. 10.; θυ, χχῖν. 21. : 
188. 11. 14., χυ]!, 6., χχῖν. 18. ; Μίο. νἱϊ. 1.}; δηᾶ ἐΐθ σϊεαπῖπρ 90 ἐΐλε 
97αρε8 0 Εξρῆλτγαΐπι τυαϑ8 δείέογν' ἐλαπ ἐλε υἱπέαφε ὁ Αδίεξον. (δ υᾶσ. νἹ}}. 
2.) πο νἹπογασγα ταϑ ποῖ ἴο Ὀ6 ργυποά δπᾶ ἀγθββοα ἴῃ {86 δαῦθα- 
[108] γοαγ. (1ωμ6ν. χχυ. 8, 4.) Τα νϑββϑὶβ ἴῃ πιο {πΠ6 ὙΪΩὴ6 νγ88 
Καρύ σοῦ, Ῥγόρδθγ, ον {86 τηοβὺ ραγύ, δοίίϊ65, ΕΟ. ΤΟΥ͂Θ ὈΒΌΔΗΥ 
της οὗἁὨ ἰοαξδο7, οΥἨ σοδὺ-βΚὶπβ, Ηστη]ν βουσοὰ δπά ριἐοποα ἑοροίμογ. 
ΤΠη6 Αὐδὸβ ρὰ}} {86 βίη οδὲ σοαίβ ἴῃ [86 ΒΆ16 ΠΙΆΠΩΟΡ {παῦ γγὸ ἀὁ 
ἴτοπι γα 18, Πα Β6 Ὁ ρ {{Π|0 ᾿ϊῦο ὙΒΟΓΟ [86 Ἰ6ρῈ πα 41} σγϑγὰ ουϊ 
οὔ, Ἰδανὶηρ ομθ ἴοσ {πΠ6 προὶς οὗ {86 Ὀοί16, ἴο ροὺτ ἴγοτζη ; δπᾶ 1ῃ βαοὶ 
Ὀαρβ, ΠΟΥ Ραῦ ὉΡ ἀπ ΟΑΥΤΎ, ποῦ ΟὨΪΥ {π6ὶΡ ᾿ΙαῦοΥβ, Ὀαΐ αἀγν (Ὠϊηρϑ8 
ὙΠΟ ἀγα ποῦ δ8ρύ ἰο Ὀ6 Ὀγοΐκοη ; ὈΥ ΜὨΙΟὮ τθδΠ8 {Π6 Ὺ 8.6 Μ6]] ρΓγθ- 
ΒΟΙνΘα ἔγοϊῃ σοί, ἀυδῖ, ΟΥ Ιπϑϑοῖΐβ. Τῆθδο σοῦ] 1 {ϊπι6 οΥβοῖκ δηά 
ΘΓ ουὐὐ. Ηδπορ, ψ θη {Π6 ΟἸΌΘΟΠ 68 οαηλθ ἴο οβιυδ, ργοϊθπαϊηρ 
«παῖ {Π6Ὺ οαπλθ6 ἔγοῃι ἃ (ὯΓ ΘΟΥΠΟΤΥ, διμοηρδβί οἴμποῦ {πίπρθ {ΠΟῪ 
Ὀγουρῦ τούπό δοίίϊο8 οἷά ἀπά τοπί, ἀπά ϑομπα Ὡρ τοῦτο ἐλεν λαά ἰδακεά. 
(9 οβῃ. ἰχ. 4.ὄ 13.) Ὑμυβ, ἴοο, 16 τγαβ πού ὀχρϑαϊθηΐ ἰ0ὸ ρα ΠΟῪ Ὑ1Ὼ6 
τηΐο οΪἀ Ὀοί.168, θθοδυβο {πὸ ζοσιηδηδίοη οὗ 1 σουϊὰ Ὀγοακ οὐ ογϑοῖς 
{86 Ὀοί168. (Μαῦι. ἴχ. 17.) Απά {μὺ8 Ἰρανια οομρ απ ἐμαὶ ἢ6 ἰδ 
Ὀδδοῖῃθ |{κῸ α δοέξίο ἕπ ἐδ βηιοῖε ; ἰῃδὶ ͵δ8, α Ὀοΐ[16 αἀτγθα, δῃα ογβοῖκοά, 
ΔῈ σΤΟΤ Ουὖ, πα ὑπῆὺ [ῸΓ βουνῖοα. (Ῥβδ]. οσιχ. 83.) ΤΉθβο Ὀοι]εβ 
ὝΘΓΘ ὈΓΟΡΔΌΪΥ οὗὁὨ ὙΑΓΙΟΙΙΒ 81Ζ68, ΔΠ4] ΒΟΠΔΘΠ168 ὙΘΥΥ͂ ἰαγρο; [ῸΓ θη 
ΑΡΙρ411 οπῦ ἰο τηθού Πλανα απὰ ἷβ ἔουῦ Βυπαγοα τηθῃ, δηα ἴοοῖς 8 
Ῥγοβοηῦ 0 ΤΟΙ δηα ΒΌΡΡΙΥ Βἷπι, ἔιοο ἀιπαγεα ἰοαυοβ ἀπα ῶυε δἦτέρ 
γεαάν ἀγεθθοά, ὅζο., 8.6 ὕοοϊς ΟἸΪΥ ΤὙἶ7Ο δοίέϊοα 97 τοῖπο (1 ὅδιῃ. χχνυ. 
18.); ἃ ὙΟΤῪ αΙδργορογϊομπδίθ αὐδητγ, 1688 [86 Ὀου]68 ὙΠ ΓΘ ἰΆΓρΘ. 
Βυῦ (86 ΙΒγδϑὶ 168 [μὰ δοίέϊοα ἸἸ ΚΟΥ 188 τηδάθ ὈῪ {Π6 ροΐέξεγ8. (66 188. 
ΧΧΧ. 14. τηλΙρὶη, δηα «{6Γ. χὶχ. 1. 10., χὶνῆ, 12.) Υ͵ο ΠΘᾺΣ 880 οὗ 
ν688618 ο8]]1ρα δαγγοῖδ. Τμαΐ οὗ (86 ψ άον, πὶ ΒΟ. ΠΟΥ τηθ8] Μ͵ἃ8 
Β6]ὰ (1 Κίηῃρβ συν, 12. 14.) νγγὰβ πού, ΡγΓΟΡΔΟΙΥ, ΥΘΣῪ ἰαῦρθ; μαΐ [8086 
ἔουγ ἴῃ ΏΙ1Ο} (86 γαίοσ 88 Ὀγουρῃςξ ὉΡ οσα [86 568, δ {π6 Ὀούζομι 
οὗ Μουπΐ (ὑδστωθὶ, ἴο ροὺσ ἀροῃ ἘἸ]1)6 ἢ 8 βδου σα δηᾶ δἰἴαγ, τηυϑί 
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αν 66 ἴαγρθ. (1 Κιηρβ συ. 38.) Ἧ7ε τοδᾶ ᾿ἸΚουῖθα οὐ οἴθοῦ 
σοδ86ἶ5, Ὑ Ὠ1ΟΝ Λἢ6 Ὑ]ᾶον οὗ Κη Ὀοτγσγονοά οὗἁὨ ΒΟΥ ποι σῃθουγΒ, ἴο 
Βο]α {6 ταϊγδουϊουβ ΒΌΡΡΙΥ οὗ οἱ] (2 Κίπρβ ἰν. 2---6.}); διὰ οὗ {πὸ 
ιραΐεγ-Ῥοΐδ, ΟΥ̓ἾΆ1Β, ΟΥ 8, 9} βίον, οἵὗἨ Θοῃβι θυ ]6 81Ζ6, ἱπ στ Β 10 Κ 
ΟΣ Τμογχὰ οδυδοα [6 ναΐοσ ἰο Ὀ6 οοηνογίοα ᾿ηΐο πῖηθ. (οἱ. 6.) 
αταροβ, διηοηρ {86 1βγαθ ΐοβ, σοῦ Κουσβα ἀγίοα Ἰηΐο γαϊδίπδ. Α. 

οὗ ΑΡιρδ}} 8 ργοβοηὺ ἴο ᾿ϑανια νγαᾶϑ απ λμπαάγοα οἰμδίετς 9 γαϊβδῖη 8 
1 βδῃ. χχυ. 18.); δηα σψἤθῃ Ζ106 ταοὶ Πανὶ, μἷ8 ργοβοπύ οοπίαδϊποα 

186 βοὴθ αὐδηςγ. (2 ἴδῃ. χυ]. 1. ; 866 4180 1 ὅδ. χχχ. 12. δηὰ 
1 ΟὨγοη. χιΐ. 40.}"} ' 
1 8 ἃ ουγ86 ῬΓΟΠΟυΠΟΘα ὕροὴ {π6 1Θγ86} 1068, ἐπα, ἀροη {8 6ῚΡ 

αἸβοροαΐθησθ, {Π6Υ βῃου]α ρῥ]αηύ υἱπουδγβ δηα ἄγθθδ (θὰ, Ραΐ {ΠΟῪ 
βου] ποῖ μον αἀσῖηκ οὗ {π6 π]π6 ποῦ οαὶ {86 ρσγάρϑβ, 1 [86 ΤΟΓΙῚΒ 
δου] οαδὐ ἰῃοπι. (Ποῦ. χχνι!. 89.) Τὸ βθϑιὴβ ὑδαί ὑπ γα 18 8 ῬΡϑοῦ ΑΓ 
βοχύ οὐ ὑγούτὴβ ἐμαῦ ᾿πέδϑὺ {Π6 Ὑ1Π68, Ο4116 Ὁγ {π6 Γ,αἰΐπθ  οΙνοχ δπᾶ 
Οοπνοίνυϊυδ, θθοδῦδο 10 Ὑ͵ΔΡΒ ἃπα το }]8 1861 Ἂρ τὰ (86 Ὀυᾶ8, δηα οδίβ 
186 σγϑρεβ ὉΡ, θὰ ΠΟΥ δάνδῃοθ ἰουγΓ 8 τρθημθββ, 88 (86 Ἐοιοδη 
δυίμοτβ οχρ δίῃ 1{.2 ᾿ 

Βεϑιάθθ οἶμον ἔγυϊίβ ὑμαῦ γοῦθ δοϊάσηοι ἰπ «8668, 48 ἀαΐεβ, ἢρβ, 
ΟὈΘΌΤΩΡΘΙΒὅ, ρομημορτδηδίθβ, ἔπ Ὺ δα σορυϊαν Ρ]απίδίζομβ οὗ ΟἸΥ ΕΒ, 
Ὑ ΒΙΟἢ 6ΓΘ ἃ ὙΘΙῪ δποϊθηΐ δηα ργοβίδθϊ]ο ορ]ϑοὶ οὗ Βοτου]αγο. 80 
ΘΑΓΙΥ 848 {ῃ9 6 οὗ Νοδὴ ((ἀθῃ. νἱῖ}. 11.) 186 Ὀγϑπομαβ οὗ {86 οἸἶνθ 
ἔχε Ὑ6ΓΘ, 8ηα βποθ (μαὶ πὸ αν Ῥθθὴ δῃβοπρ 411} παίίομβ, (6 
ΒΥ 0] οὗ ρῥθδοὺθ δῃὰ Ῥγοβρουϊυ. ΟἹἹ 18 ἢγβί πιθη!]οπρᾶ πὰ θη. 
ΧΧΥΙ, 18. 8η4 «00 χχὶν. 11. ; ΒΙΟΩ ῥσονοβ [Π6 στοδὲ δι αυῦ οὗ (Π6 
ΟΟΪ νϑοη οὔ [818 ἰχθθ. ΟἾγθβ, ἴῃ Ῥαιθβμθ, γα οὗ [86 Ὀθοβύ στοντῃ, 
Δηα αἴοτὰ {π6 Βποβὺ οἱ] ; στ μοποα {μδ΄ ΘΟΙΠΊΓΥ ἰΒ οἴθη δσχίο ]ϑα ἴπ {Π6 
Βουιρίατεθ οὐ δοοουηΐ οὗὨ {818 166, δῃα δβρϑοῖδ!]ν ἱπ ΟΡροβιξοη ἰὸ 
Ἐργυρὶ, συ οἷ 186 ἀεβταία οὗ σοοα οἷτνοβ. (ΝΌΙΩΡ. χυλῖ. 12. ; ουί. 
γι]. 18., ΧΙ, 14., χι!, 17., χυ. 4) Ὑδδ οἶνα ἀο] Πρ. 8 1π ἃ Ὀδτθῃ, 
ΒΔΏΑΟΥ, ΟΥΥ, δῃα Το ΔΙ ΠΟῚΒ 801] ; δηα 18 τα] 1164 Ὀγαποῖ68 (τ Βιοἢ 

} Ἰηνοδχαίον, Νο. ΓΥ͂. Ρῃ. 807---809. --- Το Ρ]οαδίηρ δηὰ ἱπδιγαοιϊίνο ἘρδΑΥ οὐ [86 
Αρτίςαϊταγο οὗὨ [86 [βγ86}}168 (ὉΥ̓ 6 δον. Φδιοβ Ῥ]υτηρ(16), ἰπ 1Π6 Βγδί, [εἰτὰ, δηὰ ἸΟυΣΒ 
ὨΠΠΏΌΟΤΒ οὗ [18 Ἰουχηαὶ, οοηἰδίη ἴδο {]168ὲ δοοουηῖ οὗὨ [Π]8 ἱπίογοδβιίηρ βαδ᾽θοῖ οχῖδης ἴῃ [86 
ἘΠ ρ]188} ἰδηρτιαρθ. 

3 Βοοβιεσί. Ηΐδσοζ, Ῥ. 8. ]. ἵν. ς. 27. 
8. Οη [δὲ ουδεἰναιίοη οὗ [18 να] Δ Ὁ]6 δτιὶςϊο οὐὨ ἰοοᾶ ἴῃ [16 Επεὶ, Μτ. Φονγοῖς 88 Θοσ-. 

τηπηϊοδιοὰ [ὴ6 ΤΟ]]ον πᾷ ἱπιοσζοδιϊης Ῥαγιϊςυϊατθ. υτίηρ ἢΐ8 νόογαρσο ἴο ὕρρενς Ἐργρῖ, ἰη 
ἘΔΦΌΤιΑΣΥ, 1819, ἢ6 84 γ8, “ Ὅ70 οὐδβογυδὰ 186 ΡθΟρ]δ τηδκίηρ ΠΟΪ68 'π [Π 6 ΒΔΠΑΥ͂ 801} οἡ (89 
εἷὰο οὗ ἐδ τἴνοσ. [Ιηἴὸ (686 ΠοΪ68 ΠΟΥ͂ Ρυϊ ἃ Βπ181} φυληο Υ οὗἉ ρζϑοπδ᾽ ἀυσηρ δηὰ δ ΠοΓΒ, 
πῖ1ἢ 1[Π6 ϑοοὰ οΥὨἨΤΩΘ]ΟΏΒ ΟΥὙἩ σπσυταθεῖθ. ΤῈ γδ].6 οὗὨ {πὶ8 τη ΠΌΤ 8 Δ] υἀεὰ ἴο ἴῃ 2 Κίη 
νἱ. 256. ΤῊ ῥγοάσοο οὗ {π|8 8οὶ] 1 μδᾶὰ δῇ ὁρρουί ΕΥ̓ οἵἁὨ βϑοίηρ, ἱπ ἀπὸ β68 80}; [δῦ 18, 
1πὸ (ΟἸ]ονίηΣ τποηί οὗ δαπο. Ἐχιδηδῖνο ἤ6] 48 οὗἨἁ ὠτὶρα πιοϊοηβ δηὰ ουσαπιῦογβ {6 ἢ 
δἀοτηοὰ ἴΠ6 δβἰάθ οὐὗἨ {86 σίγτοσ. ΤΉΘΥ ΕΤΘῪ ἴῃ διιο ἢ δουπάδληοο, πὲ [86 88] 0γ ἔΓΟΟΙΥ͂ 
Βεοϊροὰ τθοσηβοῖνοθ. ϑόιμο συδγά, ΠΟΎΤΟΥΟΓ, ἰ6 ρμἰδοοὰ Ὡρομ ἤθη). ΟὐςΟδΒΙ ΟΦ Υ, Ὀυΐ δὲ 
Ἰοηῷ δηὰ ἀθβοϊδίθ ἱῃύθγυ δ β, Ὑ76 ΤΏΔΥ ΟΌΘΕΣΥΘ 8 11{1||6 πὶ τηδὰθ οἵ χϑϑάϑ, Ἰαδὲ σϑρδῦϊο οἵ 
οοηναϊπίη 006 Τη8ῃ; Ὀοΐηρ, ἰπ ἔδοῖ, 1016 πόσο μδὴ ἃ ἔδῃοθ δρδίηβδὶ ἃ Ὡοσί τη. [π 
1Π666 1 δνθ οὐδβοσγνθά, βοσηθιπιοδ, ἃ ῬΟΟΣ οἷ πιδῃ, ροσθδρα ἰδπι|6, ΓΘ ὈΪΥ ῥτοίθοϊηρ ἘΠ6 
ΤΟΡΟΓΥ. [δ ΟΧΔΟΙΪΥ {ΠΠυδίταῖεϑ ᾿βαίϊδῃ ἱ, 8. “ἐπά δε ἀαευρσῪίεν ο.γΓ Ζίομ ἱς ἰοξι. .. ακ α 

ἰρῶνε ἐπ α φαγάεη ὁ σμοισιδεγε. ὙΠ δουῃάδηοθ Οὗ [Π686 Τηοδὲ ΠΘΟΟΒΒΑΣΎ Ὑϑρ οι Ὁ] 68 ὈΓΙΏΡΒ 
ἴο τηἰπὰ ἔδ6 Σηυττηγ8 οἵ [ἢ 6 Ιβγδοὶνο8; Νυιῦ. χὶ. δ, θ.ἁ ΄6 γεπιεπιδεν. .. . ἐλεὲ σμσμπιδεγα 
απά ἰλε νιείομις, απκα (δά ἰοελε, απά ἰδδ οπίομδβ, απά ἰδδ σαγίϊολ ; δμῖ ποιὺ ον δοιιΐ ἐδ ἀγορά 

, δισαν." ΦΔονοιβ ΒΟΘΟΔΙΟΠΟΒ ἰῃ (π6 Μοαϊιοστδηθδῃ, δα. Ρ. 127. 
κκϑ 



602 Οἡ ἐδ Οοεμραΐίοπδ 0 ἐ}ι6 “ἴειοξ. 

ΓΘ ὙΘΙΎΥ͂ ἈΡΎΘΘΔΡΪ6 ἰῸ [Π6 6Υ6 88 {Π6γ Γοιιαΐῃ σσθθ ἱπγουρπουῖ (86 
ψϊηΐθυ) ματα σαπβοά 10 ἐο θ6 τοργοβοπίθα 88 {Π6 βυτθο] οἵ ἃ Πυμηθγοῦϑ 
ῬΓΟΡΘΏΥ, ---- ἃ Ὀ]οβϑῖηρ τ ΘΟ γ88 Ὁϑου θα ἴο {Π6 Ῥδσυ] δῦ ἔανουγ οἔ 
αοά. (ὈΒβ6!. 11. 8., Ἄὀχχυῖ, 8.; {6ζΓ. ΧΙ. 16.; Ηοα, χῖν. 6.) ΤΠ οἹ}], ὁχ- 
{τδοίθα ἔγοτῃ 10 ΕΥ̓ 8 ῥγϑβθ, Θῃδ] θα {π6 «{6ν7]8 ἴο ΘΑΥΡΥ͂ Οἢ. 8 ΘΧΊΘΏΒΙΤα 
σοῖο τ ἢ (π6 Τ γτίδηβ (ΕΖοκ. χχυΐ!. 17. σοιηρατοαᾶ σι 1 Εὶπρϑ 
ν. 11.); ΠΟΥ 8130 βαοπῦ Ῥγεβθηΐβ οὗ οἱ] το {πε Κίπρδ οἵ Εργρῦ. (Ηοα. 
χὶὶ. 1.) Το Ὀεγτῖοθ οὗ [16 οἷῖνθ 786 Ἴ6ΥῈ βοιμθίπηοβ ρἰυοκοα οΥὗ 
ΘΑΓΘΕΠΥ Βῃακοη ΟΥ̓ ὈΥ τ86 Βαπᾶ Ροίοσα {ΠῸῪ στ γὰ τῖρο. (188, χυἹ, θΘ.. 
χχὶῖν. 18.;: Πουΐ. χχῖν. 20.) 1Δ δρρϑαγβ ἔτοιη Μὶὸο.: νυἱ, 1ὅ. {μαῦ {868 
ῬΥΘΒΒ68 10Γ οχίγδοιηρ (86 οΟ1] σγοσο ποσκοᾶ τὴ [μ6 ἔθου; (16 Ὀα6εΐ 
8η4 Ρυγαδὲ ο1], ἴῃ Εἰχοῦ, χχυΐ. 20. ἰογτηθα ρμγ οἶϊυοστοῖί δεαίεη, γ88 
{π80 ορίαϊποα ὈΥ ΟὨΪΥ Ὀοδῦπρ' δηα βαπθοζίηρ [Π6 ον 65, τ Πνοὰῦ 5ι}0- 
͵θσίηρ ἔποπι ἰο {Π6 ὨΓΘΒ8. 

Ατοοπρ 1π6 7υδρτηοηΐθ ἢ} ψ ϊσἢ (ἀοα ἐπγοαίθηθα (Π6 9γδο  τἴθ8 
ἴον {μοῖγ βπηϑ, 1 ψα8 ἀθποιυηορά, ἐπαῦ {πουρὰ ΠΟῪ δα ΟἸἵνο ὕγθοϑ 
{ΠγοῸρ ἢ 811 (μοῖρ οοδϑίβ, χοῦ {ΠΥ μου] ποὺ βῃοϊπῦ {Ποτηβοῖνοβ στῇ 
{868 οἹ], ἔογ {Π6 οἸτγα βῃουα οαδὲ Βοῦ ἔγαι! (Πουΐ, χαγ!]. 40.); Ὀαὶπρ' 
Ὀ]αϑίοα (48 [πὸ «Θγβα] διὰ ΤΆ Γριτα Θχρ  ἰῃβ 10) 1π [86 ὙΘΓΥ͂ Ὀ]ΟΒδοπι, 
(ἢ6 Ὀυα8 Βῃου]α αἀγῸΡ σῇ Ὁ} νηΐ οὗ γαϊῃ, οὐ 1π6 ἔγαϊθ βῃου]α Ὀ6 δαύθῃ 
ἢ τοσβ. δ᾽ ΟΠ] 465 ΟὈβογνυοϑὶ, {Παὺ {πΠ6 ἸἀοἸαίοτβ 'ῃ ἐἤοβ6 σοῦῃ- 
{Γ168 ργθίθ θα ὈΥ οογίδί ἢ τηδρ]6 4] αὐίβ ὕο ῬΥΈΒΟΥν 6 8]] τωϑπηθν οὗ ἔγαϊ, 
ΒῸ {πὲ {Π6 ὙΤΟΥΤΩΒ Βμου]α ποῖ σπᾶν {Π6 νἱπμθβ, ποὺ οἰ ἴΠῸΥ Ὀυ 8 οὗ 
ἔτυ"8 [Ἀ}} ἔγοσα {86 ἔγϑϑϑ (48 πὸ σοϊαίθβ {861} νοσγαβ ουΐ οὗ οπ6 οἵ ἐμεῚΓ 
ὈοΟΚΒ): ἴῃ ογᾶδσ, {μογοίοσο, ἐπδύ π6 ταῖρῦ ἀούοσ {Ππ6 1βγβο] ῦθβ ἔγοπα 
41] ἸΔο]αίγουβ ρσδοίοθθ, Μοβοβ ργσοποῦποοθϑ {παὺ ὑπο υ ϑῃου]α ἄγαν ροη 
{ΠΟΘΙ  ν6 5 {Π086 ΥΘΙΥ͂ ΡΌΠΙΒΗ θη 8, 816. ΤΠΘῪ Θμἀθδνοιγοα ὈΥ δοῖ 
ΤΏΘΆΠΒ (0 δνο!Ἱα. 
ΤῊ αποῖοης Ηθργοῦγβ 6Γ6 σοσὺ ἰοπὰ οὗ ΟΑΒΡΕΝΒ, ΨῈΙΟὮ αγὸ ἴτο- 

αυθηί]ν τηθη!]οηθα πὶ {[Π6 σδοσθα Ἦ Υἱτηρθ, δπα ἀογῖνο {ΠΣ Δρρα]α- 
[108 ἔτοτ {ἢ 6 Ργουβ]θηοο ΟΥ̓ οαγίϑίἢ ἐγ 668; 88 [86 σαγάεπ 0} πιοιῖς πὰ 
οὗ ροπιεσγαπαΐίοδ. (8.0]. ϑ'οπρ νἱ. 11., 1ν. 18.) ΤΒ6 τποάδγῃ Βα δηῖβ 
οὗ (π6 Εἰαδύ ἰακθ δα] ἀο] σῃὐ 1π στάθη πιὰ {16 δηοίθηί ΗΘ ΌΥΘΥΤΒ, 
ΟΠ δοοουηΐ οὗἁ {πθ6 τοίγβδῃϊηρ βῃδαθ δηᾶ ἀβ]οῖουβ ἔτι 8 τυ] οἢ (ΠΟΥ͂ 
δἴϊοτα, δηα αἶβο ββοβδιιβα {6 δὶγ 18 οοο]ϑᾶ Ὀγ {μ6 νυαΐδθσβ οὐ ψ ἈΊῸΣ {Π6}. 
ΒΆΓΑΘΏΒ ΔΓΘ ΠΕΡΘΣ Δ]] ον ἰο μΒ6 ἀοϑξαίο. (1 Κίηρβ χχὶ. 2. ; 2 Κιηρβ 
ΧΧΥ͂. 4. ; ΕἴσΟ]68. 11. ὅ, 6. ; ΦοΒη συ. 1., χῖχ. 41.) Τδο 96.718 616 
ΥΘΔΟΪΥ αἰϊδοῃοα ἰο ρσαγάθῃβ, 88 ῃΪαθθθ οὐὗὁἨ Ὀυτίαὶ : ἤθηοθ {86 Υ ἔτο- 
ααθηογ Ὀ01} ΒΕΡΌ] ΟΝ 8 ἰη (μθη. (2 Κίηρβ χχὶ. 18.; Μϑαῖκ χυ. 46.) 
Α ρἰθαβαπύ τορίοη 18 081168 ἃ σαγάοη 97 ἐλ Τιογά, οὐ 9077 Οοά, ταὶ ἷἰΒ, ἃ 
ΤΟ ΊΟη ΟΧγΘΙΆΘΙΥ Ρ]θαβαηΐ. 366 Θχϑιηρ 68 ἴῃ ἀθη. χιϊΐ, 10., 188. 11, 8., 
δη6 ἘΖοκ. χχχὶ, 8.3 

ΎὙΠ|Ι. Τθδ βαογοὰ ροοῖβ ἀθυῖνθ ΠΥ Ὀοδυ ἢ] ΑΤΤΌΒΙΟΝΒ δᾶ 
[μΆ0Ὲ8 ἴγτοτῃ (ἢ6 τυγαὶ πᾶ ἀοχηθβίϊο δοοποιωῦ οὗ {88 76ν)1ὲ; δηᾷ 88 
{86 δᾶηθ Ῥυγθ 118 6.6 ΠΟΙ ΙΒμοα ἀπά [0] οσσοα ὈΥῪ {ποτὰ ἀυτγίηρ {86 
Ταδ ϊ οβίδοη οὗ ον Θά δοιηου, “΄ 10 18 πδίασα 0 Ἰταάρῖηθ (μδὲ πῃ [86 

᾿ Μοτὸ Νογοοῖ, ῥ. 8. ο. 37. - 
2 Ἱκοηΐ! Αποᾳυϊδίοβ Ηθδυ. ΡΡ. 588----ὅ89. Ῥάγοδὺ, Απίίᾳ. Ηοῦς. Ρ᾿. 406---411. Δεοδπ 

οἱ Αςκοστηδηη, Ασοθδοο]. ΒΙΌ]. 88 51---70. 
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τὶ ησϑ οὗ «0601 ἴπ6Γγὸ πυσδ Τοουγ ἔγοαυθηΐ 41] υ80η8 ὕο {86 ἴρ]6- 
τηθηΐβϑ 5ηα δγίβ οὗ δρτ]ουυγο, δα ἰοὸ {Πο86 ταβίϊο οοσι ραίομβ τυ ἢ 
ἴῃ ζθποσαὶ ἐοστηθα [86 βίυμαγ δηα θχϑγοῖβα οὗ {118 παΐίοῃ. Ηθῃοο (Π6 
Ῥδϑυ Ὁ] ᾿τηᾶρσοδ ἀπ ἀρύ 810} 0468 1ῃ {Π6 ΤΌΠΟΥ ΏρΡ᾽ ῬΑΒΒΑΡ6Β : ---- ΝῸ 
οΠ6 Βανιηρ ρεὲ ἀΐδ λαπά ο ἐΐδδ ῬΙιΌΌΘΗ πὰ ἰοολίπσ δας, 18, ὲ 70. ἐλε 
ἀϊπσάοηι 906 Οοα. --- Υε αγε Οοαξ ΗΥΒΒΑΝΡΕΥ, οΥ ομἰυαέεα Ποἰά.".--- Α 
τοογἤπιαπ ἐπαΐ περαοίδ, ποὲ ἐο δὲ αδλαπιεά, τίσλεϊν ὈΙΨΤΌΙΝΟ 3 (π6 ποτγὰ οὗ 
ἰχαίῃ. --- "αογοίοτο ἰαψ αρατὶ αἰϊ Νἰελέπεδε απώ 5ωρεγημϊν 0} παπρΠιίϊ- 

3,688, απα γερεῖυο ιοΐέδ πιοφάποδς ἐδδ ἘΝΘΕΒΑΕΤΕΡ τοογά. --- Ἡῥαΐϑοουενῦ ἃ 
γτηαη ΒΟΜΨΈΕΤΗ, ἐλαέ ἐλαϊ ἧς ΒΕΑΡ : ἂξ ἐλαίΒΟΜΨΕΤΗ ἐὸ ἐλ εεῆ ----ἾἸνο8 ἃ 
βϑηϑβυδὶ 11ἴ6---4λα]] ἤτοπι λό εδὶ ΒΈΑΡ αἀεείγμοίίοπ, διιὲ ἦθ ἐπα ΒΟΨΕΤΗ. 
ἔο ἐλ ερίτι---- Ἰἴν68 ἃ. γα] 8] 118 --- λα] ἤγοπι ἐλ ϑρὶγὶξ ἘΈΑΡ δῦεγ- 
ἰαϑίἑπο ἰἶ{6. --- (οησίάεν ἰἢ6 ταυόπξ, ἐδεν ΒΟῪ ποί, πείίλον ἀο ἐΐλεν ἘΈΑΡ, 
ΟΥ φαίλογ ἱπέο δαγη8, ψεΐ γοι ἀδαυοπῖν αίδεν γδοαείἠ, ἐλέεηι. ---- [ ἀπὶ ἐΐδ 
φοοά ΒΗΕΡΉΒΕΡ, απά ἄποιο πῖῷ ΒΗΒΕΕΡ, απά απὶ ἔποιορη 69} πιΐπο. --- ΕΘΑΥ 
Ἠοΐ, ΤΠἠῊΤΤΙΕ ΕΊΟΟΚ, ἐξ ἐδ γον αΐδον᾽ 5 σοοα ρίθαδμγε ἰο σίυε ψοιι ἐΐὲ 
ἀϊπσάοπι. Ἠον βιγκιηρ 18 [Π6 ῬΑΓΆΌ]6 οὗὨ [Π6 βοσοῦ, ΜΆΘΟΙ, ὈΥ 666, 
ΒορίζοΓΘα ΡΥΟΠΙἰΒΟΟΌΒΙΥ πα ἴῃ ΟΥΟΤῪ αἸγθοιΐοη ὈΥ 8ῃ λωθδαπαπιαη, 
ΘΠ τηθοηρ᾽ 8. νϑυϊουβ ἔλίθ, δοοοσγάϊηρ ἴο (6 τοβρθοίνο παίυγο οὗ ἰῃ6 
501] ᾿ἰπίο ὙΠΟ} 11 [6]], τοργοβοηίβ {86 αἰ ἤδτεπί γοοορύζοη ἢ (ἀοδροὶ 
ἀοοίσπα που] ἀχρογῖθποο ἰῃ {6 σοῦ], δοοοσάϊηρ ἰο {π6ὸ ἀπἶογοπί 
αἰβροβι οπβ δᾶ Ῥυιηορ]68 οὐ ἰμαΐ τα ᾿πῦο ἢ 11 γγ͵Ὑὰ8 δα θα ] 
ΗἮε ἐλαὲ εοιοείἠ, ἐδε ΦΟΟΡ ΒΕΕΡ, ἐ5 ἐδ ϑοη Κ᾽ απ; ἐδλε ἙΤΕῈ1,Ὸ 5 ἐλε 
τοογὶα ; ἐδ ΘΟΟΡ ΒΕΕΡ αγὸ ἦε οἰίϊάγοη 90 ἐλε ἀἰπσάοπι; ἐδ ΤΑΒΕΒ αγὸ 
ἐλο οἰὲϊάγεηπ ὁ ἐδε τοϊελεά ομδ; ἐδ ἐποηῖν ἐδαΐ ΒΟΧΨΕΡ ἑλόηι ἐ8 ἐδ ἀουϊΐ ; 
ἐλο ἨΑΒΈΒΊ ἐδ ἐλὸ ἐπα ὁ ἐδο τοογϊά ; απά ἐΐε ΒῈΑΡΕῈΒ αγὸ ἐἦι6 ἀπρεΐβ. 
“«Ἵς ἐλεγόξοτο ἐδλο ΤΑΒΕΒ ἀτγὸ φαϊλεγτεά απὰ δωγπὲ ἴηι δε 76, 80 8λαίἰ ἐξ δὲ 
ἕπ ἐλὸ ἐπὰ Γ᾽ ἐδδ ιτοονϊά, ---- Ἡοδε ἘΑ͂Ν ἰς ἴπ ἀξ λαπά, απά ἦς εοἱ! 
ἐλογοισῆϊν ῬΌΒΟΕ λὲξδ ΕΙΟΟΒ, απά ΘΑΤΉΕΒ δ ΨΉΒΑΤ ἐπίο ἐδ 6ΑἘ- 
ΝΕΙΒ, διέ ἦέ ευοἱϊΐΪ ΒΥῈΝ ὕὉΡ ἐδ ΟΗΠΑΞΕῈΕ ιοἱέδ ὈΝΟΘΕΝΟΗΑΒΙΧῈ ΕἸΒΕ. 
Βγ νῇαῦ 8ὴ δρί δηᾶ δύ [Ὁ] δι] 6 ἀοο8 δὲ. 80] τοργοβοηῦ (οαϑ 
γΤο]θοίίοι οὗ {π6  νγβ δηᾶ δαιηϊβδίοη οὗ {π6 μοαίβϑηβ, Ὀγ {π6 ὈουρἢΒ οὗ 
8 Οἶἴνγα θοΐηρ Ιορρεα οὔ, δῃὰ {Π6 βοΐοῃ οὗ ἃ γουηρ οΟἶἶνο ἱησταίοα ᾿ηῦο 
186 οἰά ἐτοο ὶ (οι. χὶ. 17. ὅς.) --τα ργδοῖῦοθ συ] ἢ 80}}} ορίδιηβ ἴῃ 
16 Μοταϑα οὐ Ῥοϊοροῃπμῃδϑαβῆ; “" δῃά, ΕΥ̓͂ οοῃπυΐηρ [86 ΒΆΠ16 πη ΡΟΙΥ, 
ΠΟΥ͂ βίαν ἄοοθβ πα οδαϊοι {μ6 (θη {1168 ἀραϊηδὺ 1η 80] 6 ΠΕΠῪ Θχυ ηρ 
ΟΥ̓͂Σ [86 τηυΠ]αἰοα ὈγΆΠΟΙ 68, δηα σου βῃῖηρ {πΠ6 ναὶ Θοποοιί (Πδὲ {86 
ὈΟΌρΡΙΒ ἡ γα ἱορροα οΥ̓᾿ τόσον {μαῦ ΒΟΥ ταῖρι θ6 ἱηρταῖϊοα ; ἴον 1 
αοα εραγϑᾶ ποὺ {86 παίξνθ Ὀγβϑηοθβ, (6 Βα στγοδίου γθΆβοη Ὃ θαι 

11 Οὐον. ἱἰϊΐ. θ. Θεοῦ γεώργιον. 
3.2 ΤΊη). ἱΐ. 156, Ἐργατὴν ορθοτομοῦνται. Α ὈδΔΌϊ] δηὰ οχργεδεῖνο ἰτηᾶρα ἰδ ΠΌΤΩ 

δὴ ὨπθΌΔη ἀτηδη (ἐργατη5) ἀγανίηρ δἰ ΓΌΓΤΟΥ ουθῃ, δηὰ ουἰηρ ἴΠ6 στουθηὰ ἴῃ ἃ ἀϊγοοῖ 
[ἴηὴ6. Ἐχηρβιὶ βαυ8, (δὲ {πΠ6 οοχηδίθ τνογὰ ὀρθοτόμια 18 υβοὰ ὈΥ ΟἸεμθη8 ΑἸοχδῃάγίημβ, 

. ἘπϑθὈΐαϑ, δηὰ οἰἤοῦβ, [Ὁ ὀρθοδοξια --- τίς ἀοοίγίηθ. [ηϑ861{. ΙπίογρΡ. Νον. Τοβῖ,, ἢ. 109. 
(Εὐϊε 1792.) ΑΑ ὄδἰπιῖϊασ τοιμδγὶκ 18 8180 τηδὰθ ΟΥ̓ ϑ.ῃ]οῦβηογ, γοοθ ὀρθοτόμεω. 

3 Το Ηον. Φοῆη ΗδγοΥ, ν᾿ 8ο ἰγανο]οὰ ἴῃ ατοθοθ ἴῃ 1828, Β4Υ8,---“ 1 Βαὰ ΤῊΥ αἰἰοπιίοη 
ἀϊγοοϊοά ἰο [86 ργϑοϊίοα οὗ ματα ηρ 186 οἰ γ6- ΓΟ 68, ἴο τι ίοἢ δὲ. Ῥβὰ] δἰυἀθ8 (οι. χὶ. 17. 
30. 28,24.) Τοροιδοῖοθ " (ἢ 15 ̓τεηὰ δηὰ συΐὰθ) “ βΒῃονγθὰ τὴ ἃ ἔονν Ψ1}1ὰ οἰἵνοα; Ὀπὶ ὈΥῪ 
ἔδυ 16 σζ.τοδίοσ ΠΌΤΩΡΟΣ ΔΓῸ ΒΟ ἢ 88 δυο ὕθθη ρταοά. Ηδ ἰπίοττη πιὸ [Πδι ἰξ ἴα [Π6 πηϊ- 
ΨΘΙΒ8] Ῥγβϑοιΐοα ἰῃ ατγοθοθ ἴο ρτδῆ, ἔτοπι 8 χοοὰ ἔγθθ, ἀροπ ἴπ6 ν᾽ ]] ἃ οἰϊνο." (ΜΙ βθ ΟΠΑΣΥ 
Ἰλερίεἴοτ, ΜΑγ, 1880, Ρ. 225.) 

κι έ 



δ04 ΟἈ ἔλο Ατές ομυαίοα ὃν ἐπε Ηοδγειον. 

ρὲ βὸ νου] ποῖ βραγθ {ποῖ ; (μαῦὺ {πον βῃου]ᾶ γοηθηθοσ {πδὲ [86 
)ον8 {πγτοῦρἢ {π61γ ψ1Π{Ὁ] ἀ1Β06]16 8 οὗἨὁ ΟἸΥΙ ΒΔ πογο σαὶ οἵ, δά 
(μαὲ ἐθογ, (6 (6 Π1168, 1 ὉΠΟῪ αἴδργδοο {Π6]Γ το] ρίοη, του]ᾷ ἴῃ ᾿ἶϊκα 
ΤΩΘΉΠΘΙ ἔογἔθι [Π6 αἰ νη ἕανουτ, δπα ὑΠ6 1} ρτθδθηὺ ἤρου βῃληρ; ὈΓΆΏΟΠοΒ 
6 480 οαὖ ἄογη ΤῸ ᾿ῃβρῖτο {πὸ (ἀθῃθ!]ο ΟἸ γι βύίδηβ τ ἢ Βυτα] ς, 
ἢ ΘΟΠΟ] 468 τ 11} δϑβατίηρ, ἔμοτὰ ἐπαῦ {μ6 «᾽ ΟΊ} πιϑίϊοι, [μου ρ ἐμ εῪ 
Πδα Ἔχρουϊθηοθα [ῃ6 Βανουι οὗ ()ὐοα, 85 ἢ 081]8 10, γοῦα ποῖ ἰοίδὶν 
ἔογβαίκθῃ οὐ {π6 ΑἸπΗΡὮΓΥ : μ8ὲ (86 ὈγΆΠΟἤ 68, ἐποπρῇ οιξ ἄονγῃ δηά 
ΤΟὈΡοα οὗἉ {Π6}Γ ἀποϊθηῦ Βοποῦγβ, χο 6 ποῖ δοδηἀοηρᾶ ἴο ρογῖβῃ : ψ ἤθη 
{Π6 6718 τούασπϑα ἔγογῃ {πον 1η 86 6} 1 (ον που] Ὀ6 Ἱησταίιοά : --- 
8. ΟἸ"πὶροίθης μαπᾶ νγ88 80}}} 8016 ἰο τϑ-ϊ βοσὺ θαι Ἰηὐο (μοὶν οὐρα) 
βίοοϊς. Εὸν 15 1ῃοὰ, Ο Βοαίμϑη, {π6 βοΐοῃ οὗ δὴ υηΐγυ 1} πὰ οἶἷϊτνο, 
μον οαὐ ουΐ οΥὗἩἨ ΤΥ οὐγῃ πδίϊγα ὈΆγΓΘη {Γ66, Δη4, ὈΥ̓͂ ἃ ρΡγοσ688 γερὰσ- 
ῃϑδηῦ ἴο {πΠ6 ΟΥΪΏΑΤΥ ἰανγθ οὗ παίυσο, ψοσί ᾿πστα θα τηΐο [86 ἔγυλὉ] 
ΘΟ ΠΘΙΟᾺΒ ΟἸΙΥΘ ---- ΠΟῪ τα ἢ ΤΏΟΓΘ Ὑ71}} ποῖ (8086, Ὑηὴ0 παΐυγα! ]γ ὈΘΙοηρ 
ἴο [186 ἀποϊθηΐ βίοοϊς, θ6, ἴπ Τπτατα [1π|6, Ἱπρταίθα τηΐο {πον οσσῃ Κὶπ- 
ἀτοᾶ οἷν; ὙΥΝ τυ μδὺ βιπραϊαν ὈΘΔΌΪΥ δπα ΡγΟΡΥ ΘΟ 15 {86 στα δὶ 
Ῥτόρταδθ οὗ το]! ρίοῃ ἴῃ [Π6 8ου], ἔγομι {Π6 ὈΘρΊΠηΙησ [0 118 τηλίΌΓΙΥ, 
ΤΟΡΓοβοηθα ΕΥ̓͂ Β664α οοΙμτμι 64 ἰο ἃ σ,ΘΙΘΓΙΟᾺΒ 801], οί, δα ἃ ἔδ αὶ 
ΒΘΟΘΒΒΙΟΠΒ Οὗἁ ΟΔΥ δπᾶ πὶρῇΐ, ρου ΡΌΙΥ γορσοίαὐοϑ ---- 66 ρ8 δῦονβ 
{π6 Βυγίδο66 ---- ΒΡΓΙΠΡΒ ΠΙΟΒΟΙ δπα ΠΙρΡΊΟΥ --- ἀηα ΒρΟΠ ΔΠΘΟΊΒΙΥ ῥ᾿σο- 
ἀυοίπσ, γί, {6 νογαάδηΐξ ὉΪ866 ---- [Ὡ6 πὰ [6 δδγ --- αἴξογνσαγάβ ἐμ6 
ΒΥ 6] ρ᾽ σταίη, συ Δ }}Υ Β]ΠἸὴρ [π6 ον (ΜΆΤΚ ἰν. 27, 28.)"}; δῃᾶᾷ σβθα 
186 ἔπηθ οὗἩ Βαγναϑῦ 18 δοῦλο, δῃᾷ 1Ὁ 18 δυυινϑα δὲ 118 τηδλίυγιν, 10 18 
{6 πὶ τοαρϑα δηᾶ οο]]θοϊθα ἱπίο {86 βίοσθβουβθο. Βϑδαυθι! 1] υϑέτα- 
ΕἸ0π8 8ηα ᾿Δρ6Β {πὸ {Π686, ἔλθῃ ἔτομ σΤΌΓΑΙ 116, τηυδὲ 8641 188 
᾿βίοηρ  ϑὺ ἸΤΩΡΓΘΒΒΙΟΏΒ, ΡΑΓΓΟΌΪΑΤΙΥ ὍΡΟΙ (ἢ τ] η48 οὗἉ «68, ΤῸ ΘΓ 
ἀαἱϊγ ομρ]ογοᾶ πὰ {8686 οοουραίζουβ, ἔγοιι σοῦ {686 ρογποπε 
Β1 1168 ἃ Πα ΘΧΡΓΘΒΒΙΥΘ ΟΟΙΏΡΑΓΒΟΏΒ Ο͵Θ Ὀογτουοα,᾽ 5 

ΒΕΟΊ. 1, 

ΟΝ ΤῊΒ ΔΕΤΒ ΟΥΣΧΣΙΨΑΤΕΡ ΒΥ ΤῊΒ ἘΕΒΗΒΎΉΤΒ ΟΝ ΈΎΒ, 

Ι. ΤῊΣ ατίβ, ὙΠΟΝ ΔΓΘ ΠΟῪ Ὀτουρῦ ἰο βυοῃ δὴ δαπιγαθϊο "ϑίαίθ οἵ 
Ῥογίδοϊοῃ, 10 18. ὉΠΊ ΒΑ} 4]]ογϑᾶ, ταυδῦ μαναὰ οὐἹρὶπαίθα ῬΑΥΙ͂Υ ἴῃ 
ΠΘΟΘΒΒΙΥ 8Π4 ΡΑΥΕΪΥ ἴῃ δοοιάθηῦ, Αἱ Εγϑί ὑπο Ὺ πχαβῦ παν 66 Ὼ ὙΘΣΥ͂ 
πηρογίδοι δηᾶ νϑῦν ᾿ἰπϊοα : θα [Π6 ᾿παυϊδιίνα δηᾶ δοῖλνα ταϊπα οὗ 
ἸΏ8}, Βοοοποα ὈΥ͂ 18 νγδηΐβ, Β00ὴ βϑουτοα ἰοὸ {π6πὶ ἃ ρυϑαίδσρς δχίβηΐ, 
δηὰ ἔδνυσοσ πωρογίθοιοηβ. Ασοοσαϊηρὶν, ἴῃ {π6 Τουγί ρομγ Ο ἢ ΘΕ Γ 
[π6 ογρδσῃ οὗ πδη, γα βπᾶ τηϑηϊοη πιδάθ οὗ δύ ἤσοσβ ἴῃ Ὀγαβ8 δηι 
ἸΓΟΏ, 8Ππ4 αἷδο οὗ πιιδίο8] ᾿ἱπϑίσατηρηΐβ. ((ἀθη. ἱν. 21, 22.) Ποβα οοιω- 
ΤΑ ἢ 168, ὙΒΙοὮ, ἔγτοσι Ἰο6081 ΟΥ̓ ΟΟΓ οϑυβθθ, οουἹᾶ ποὺ βουτίδῃ Ὦγ 

1 βοιηϊηΐα το βραγροημὰδ, βυηῖ, ααοὰ 4πδηινὶβ δὶς οχίσπαμι, οὔατα οοσασρανὶς ἰἀοησττι 
Ἰοσαπι, νἱγθβ βι88 ὀχ] οδῖ, οἱ ΟΧ ΤᾺ Πἶ τι ἱπ πιδχίτηοθ δυοίτια αἰ πη ϊτπιν. ἀξέφου Οροσα, 
ἴοτα. ἰϊ. ορίδε. 38. Ρ. 184. οαἱξ, ατοπουὶΐ!. 167. 

3 Ἠαγσποοῦ β [πηἰτοἀποιίοη, το]. ἰΐ, ΡΡ. 107---112, 



Οἡ ἐδ “4γὲ5 οἰἰϊυαίοα ὃψ ἰΐδε Ἡοδτειος. δ0δ 

ΤΩΘ88Β οὗ δρυϊουϊίαγα, του] ΠΘοοββαυῖ ν αἰτοοὺ {Ποῖν αἰϊοπίζοη ἕο [ἢ 6 
Θποουζδαροιηθηΐ 8η6 πηργουθιηγθηΐ οὗ {86 αγίβι ὙΤΠ6886, ΘΟΠΒΘΑΠΘΗΙΨΥ, 
δἀναπορα τι στοαῦ ταρὶ αἰν, 8ηα 6.6 οΑΥτοα [0 ἃ Βὶρἢ Ρῥἱὐοἢ 80 ὰγ 
ὍΔῸΚ 88 {86 ὑπη6 οὗ ΝΟΔᾺ; 88 Ὑ7Ύᾷῇ ΤΩΔΥ ἰθατ ἴσο (ἢ6 ὙΘΙῪ ἰδῦρα 
ψ658561 Ὀ01}0 ὑπα 6 1 18 αἰγοοῦοη, {πΠ6 οομβίγαοίοη οὗ Ὑ ΠΙΟΏ βμονβ {πδὲ 
ΤΠ6Υ ταυδὲ ἤᾶνα Ὀ6Θη Ὑ16]} δΔοαυδὶηΐθα ὙΠ} βοὴ δἱ ἰδαβῦ οὗ (86 τηϑ- 
σμΔΏ1081 ατίβ. ΤΏΘΥ δᾶ αἷδο, σιποὰΐ ἀουρέ, βοοη [86 ορεγαϊϊοηβ οὔ 
ΔΥΓΙΠΟΘΙΒ ἸῺ ΟἾΠΘΙ ΑΥΒ ὈΘ65Β:468 ὑπαὺ οὗἨ Ὀυ]]άϊηρ,, ἀπὰ δον [86 ἀδ] υρθ 
τη αὐθα ΤΠ6ῚΓ ΤΟΥ ΚΘ 88 Ὑ761}} 48 ὑπο Ὺ οουἹὰ, Ἡδπορ 10 18, {παὺ βῃου  Υ 
αἴτον {μα΄ νομί, ψὸ πα τθητ!οη τη846 οὗ υἵθη5118, οσπαιηθηΐβθ, δηᾶ 
ΤΩΔΠΥ ΟἰΠοΥ ἐπῖηρΒ ὙΥΒΙΘἢ ἸΠΊΡΙΥ ἃ πον]θᾶρα οὗὨ [π6 αγίβι (ΟΟΏρδΓΘ 
ἄδεηῃ. ἰχ. 21., χὶ. 1----9.., χὶῖ, 7, 8., χῖν. 1---16., χυὶ!. 10., χυἹἹ. 4----6., 
χῖχ, 82., χχχῖ, 19. 27. 34. 

11. Ηον ρστϑδῖγ Εἰσγρί, ἴῃ {Ππ6 ΘΑΥΥ ασο οὗ [Π6 του]ά, Θχοο]]οα 4]} 
οὐΠΟΥ παίϊουβ ἴῃ ἃ Κπον]θαρα οὗ {π6 δγίβ 18 δι ΠΟ] ΘΕ] Ὺ ονϊάθης ἔγομα 
1Π6 νΟΓῪ πηροτίδηῦ δΔηα ν᾽ ]6 ΓΘΒθάγο 68 οὗ δ᾽ῖν 4. α. ὙΥΙΚίμπβοι, 
ὙὙΠ0 48 ΘομρΑΓοα (ἢ Βου]ρύυγαβ, Το τη ηΐθ, ἀπα ρϑἰΠηρΆ 80}}} 6Χ- 
Ἰδηρ ὙΠ {Π6 δοοουπίβ οὗ δῃοϊοπὺ δυϊμονα. ΑἸΓΠπουρ (Π6 Ηθγον, 
ἀυγίπρ {Π61Γ τοϑίἄθηοα ἴῃ Εἰργρί, ἀρ ]16α {ποιηβοῖνοθ ἴο [86 γϑαυϊηρ οὗ 
οδ 016, γοῦ {ποὺ οου]α ποῖ τοπιδίη ΟΣ Ὠυπαγοα γθΑγ8 ἴῃ {μα ΘΟ ΤΥ 
ψμουΐ Ὀοοοιαϊηρ ἐπ: αὐθα ὕο ἃ. ΘΟὨΒΙἀΘΥΆΌ]6 ἄσρστοα ἰηΐο {μαΐ Κηοντ- 
Ιοᾶσα τσ πιο {86 ἢ ασρίδης Ροββοββϑά, αΑτηοπρ Οἴδποῦ Ἰδθουσθ ᾿ἱτηροβοα 
ὌΡΟΙ ἴποῖὰ, π'ᾶ8 ἴπ6 Ὀυ]]άϊησ οὗὁὨ ἰγθδβυῦθ οἱτ68 (Εἰχοά, 1. 11---]14.), 
Δα, δοζογαϊηρ ἤο «οΒορθιιβ, ΤΟΥ͂ ΓΘ ΘΙΏΡΙΟΥΘΑ ἴῃ Θγθοῦηρ ρῥγ- 
τϑιη 8.2 ὙΠ ΘῈ {86 1Εγδ 6] 1068 τοδομοα {πμ6 ἀεβοσί, ὑπ Κποὺν ΠΟΥ͂ ἴὸ 
ΠΊΔΚΘ ΨΑΓΙΟΌΒ ΔΙΓ0168 [ῸΣ [πΠ6 Βδογθα ἰδθθγηδο] 9: 88 18 τοϊδίθα ἴῃ 
Ἐχοά, χχχὶ. 1---1]., χχχνυ. 80---88,, χχχυὶ. 1---4, Τηο Βισύογυ οὗ 186 
βοϊάθῃ οδ] (Εἰχοά. χχχὶ! 1].---6.),, 15 ἃ Ῥχγοοῦ οὗ {ποὶῦ δοαυδϊίδηοο συ ]ἢ 
1Π6 τηϑοθδηῖοδὶ αγίβ; ἀπ [μου ρἢ Μοβϑβ αἸα ποὺ δηδοῦ ΔΩΥ δρϑοΐβὶ ἰαὺγβ 
ἴῃ ἔανουγ οὗ {86 αγέβ, γεῦ μα αἸὰ πο ἰηϊογαϊοῦ ὑΒθῖη ΟΣ Ιθββθη ἰμϑιη ἴῃ 
{Ππ6 δϑε δ θοη οὗὨ [6 ῬΘΟΡΙΘ; οπ {Π6 ΘΟὨΊΓΑΓΥ, Β6 ΒΡΟΔΚΘ ἴῃ {Π6 ῬΓΑΪΒ6 
οὗ δυι ιἤοουβ. (Εἰχοά. χχχν. 80-- -ὃὅ., ΧΧΧΥΪ, 1. δὲ δ69.. ΧΧΧΥΪΙ, 22, 28. 
ὅς.) Το ρτδαπᾶ οβδ)]εοὺ οὗὁἨἁ Μοβεβ, 1ῃ 8 ὑβθιωροσαὶ ροϊπῦ οἱ υἱϑῦγ, νγαβ 
ἴο ρῥτοιηοΐθ δρυου τ γ6, δα 6 Τπουρβύ 10 Ὀαδβῦ, 88 νγᾶβ ἀοηθ ἴῃ ΟἿΟΣ 
ΠΑΙΟΏΒ, ἰὼ ἰθᾶγα {π6 αγίβ ἰο {π6 ἹῃρΘΜΌΣΥ 8δπα Ἰηάιιβίσυ οὐ {Π6 

ΟΡΪ6. 
ἠὲ εἰ οὰ δἴϊον {π6 ἀθδίἢ οὔ Φοβυδ, ἃ υἶδοθ νγ88 ὌΧρυ ββὶυ δ᾽] οἰΐθα ὈγῪ 
“οδὉ, οὗ (6 ἐπρα οὗ Φυάδῃ, ἕο ἀγ ΠΘΟΣΒ ;. ΤῸ ἴῃ [86 φζαπθαίοργυ οὗ (9 
{106 οὗἁἨ Φυάδῃ, ἀο] ̓γογϑὰ πη 1 Οἤγοη. ἰν. 14., τὸ σϑδᾶ οὗ ἃ ρἶδοϑ οδ]ϑᾶ 
Π6 γαϊίον 9. Ογαβίεπιθη, ἀπ (νογ. 21. 28.) οὗ ἃ ἔλταῖυ οὗ ψουκηλθῃ 
οὗ πθ ᾿ἴπθη, δῃμᾶ δηοίμοὺ οὗ ρούίεσβ ; δῃᾷὰ σμθπ Φ Θγιβαίθτα τῦ88 ἴα Κθη 
Ὀγ ΝΟΌΟΟΒΔπθΖΖαγ, [86 ΘΏΘΙΩΥ σαγγίοα αἰσαν αἷΐ ἐΐ6 ογαϊίδηιεη ἀπά 
δηιϊίλ5. (2 ΚτηρΒ χχῖγ. 14.) Βευΐ 88 ἃ ργοοῦ τμαὺ {8 61Γ 81{1}} 1ῃ πιδηὰ- 
ἔλοίαγοβ, δπα ἰγαάβ ἐπϑγαῖη, οουἹᾶ ποὺ θ6 ΨΟΣΥῪ δχύθμπεῖνθ, 6 πα {παὺ 
{86 ῥγορβμοὶ ΕΖϑκῖϑὶ (ομδρ. χχυἹ.}) ἴῃ ἀοβουιῖηρ {π6 ἤθ ποθ οὗ (Π6 

᾿ Μδπηοβ δηἃ ΟἸὐδβίοσῃβ οὗ [0 Αποίοηϊ Ἐργρ ίδη8, ἱποϊπάϊηρς ᾿ποὲς Ὀσίνδιο 116, ζόνοση- ᾿ 
τηθηΐ, ἰδντϑ, αγίδ, τηϑπυδοίΓοβ, απ ὰ ΘΑ Ὠἰ ΒίΟΙΥ. . . . . ΒΥ [8]Ὁ] 2. 6. ὙΥΗΚίποου, [Ἴπτὸ 
ϑ617)68], Τοηάοη, 1887-41, ἰῃ ἔν γο]απιθθ, 870. 

52. Απείᾳ. 110. 1ἱ. ὁ. 9. ὶ 1. 
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οοὐδ ψἘΪοΝ σδτλθ ἴο ΤΎΤΘ, Πηδῖζοβ τηοπίϊοη οὗ ποίησ Ὀτσαρδὲ ἘΣ μ6 τ 
Τοῦ 0488, Ἔχοορύ τῇθδῖ, οἸ], σγαρθδ, δῃᾷα Ὀδΐπι, 10 ἢ ὙΤΘΣΘ 4}} (86 
πδίαγαὶ ργοάαςίβ οὗ {πον 8ο1]. [Ὁ Ἀρρθαᾶγβ ὑπαὶ {π6 πιϊβίσοββ οὗ {86 
ἔαταῖ]Υ πβι8}}Υ τηδὰθ {π6 οἱοίμίηρ [ῸΓ Β6Γ Βυβραπά, Β6Γ Ομ] ἄγοι, ἀπά 
Βοσβο ἢ, ἀπά 4180 ἴῸγ βαϊθ. (Επχοά. χχχν. 25ὅ.; 1 ὅδῃι. ἱ1. 19.; σον. 
Χχχὶ. 18.- 24.:; Αοἰϑ 'χ. 89.) Ἐπ ρ]ουτηθηΐ, ΘΟμΒΘα ΘΗΠΥ, 88 ΤΆΣ 88 
{86 αὔίβ. γθ ΘΟῃΟΟΓΏΘΩ, νγ88 ᾿Ἰπλ64 ΟἸ]ΘΗ͂Υ ἴο {Π086 ΠΟ δηραροά ἴῃ 
1η6 τόσο ἀϊου]ῦ ΡΟ ΟΥΤάΔμοΘΒ; [ὉΣ ἱπδίδηοθ, ἰμοϑθ σψὰοὸ δι} 
οδαγιοῖβ, μου θα βίοῃϑθβ, βου]ρίυγοα 14.018 ΟΥ τηδάθ ἴμθπὶ οὗ τηρίβὶ, οὗ 
ὙΠῸ τηδας 1πβίσυμηθηίβ οὗ ρο]4, Β|] νοῦ, δηα ὈΤΆΒ8, ἀπ γϑββοὶβ, οὗ οἷδυ, 
δηα 1Π6 'Κ. (866 υᾶρ. χν!!. 4.; 188. χχῖχ. 16., χχχ, 14. ; {716Γ. 
ΧΧΥΙ, 13.) [πὶ {π6 πια οὗ 838}, ρθη !!οη. 18 τηδάθ οὗ βι}8, τυ 80 
τηδηπίδοίαγοα ᾿τμ]οτηθηΐβ οὗ ἀρτιου γα ἃ8 γ7 6}} 88. ΔΥΤΩΒ: διυΐ ὙΠῸ 
ΜΈΓ οΔΥτοα οὔ ᾿γ ἰῃ6 ῬὨΠΠΙΒΌΙΠ68, ἴῃ ΟΥΘΡ {μαῦ. [Π6Υ ταῖρι 6 
ΘΔὈΪοα ἴο Κοαρ [86 βγβθ] 168 τλοτο οἰϊδοίι! Υ ἴῃ βυδ]οίίοη, (1 ὅδπ). 
ΧΙ, 19---22.) Απιοηρ' [86 ἩδΌΓΟΒ, ΑΥ  ἤσοΥΒ ΓΘ ποῖ, 88 ΔΙΏΟΩΡ 
[ὴ6 ατοοῖκβ δῃα Ἐτιηδηβ, βοσνδηΐβ δηα βανθδ, Ὀαὺ θη οὗ βοιγθ σδηΐ 
Βηἃ Ὑγ 8} ἢ : Ἀπ 848 ἸΌΧΌΓΥ δηα σίοθθ8 ᾿ποτθδδρα, (ΠΟΥ ὈΘΟΆμλΘ ὙΘΥῪ 
ΠΌΠΊΘΓΟΌΒ. (6 Γ. χχῖν. 1., χχῖχ. 2. ; 2 Κίηρβ χχῖν. 14.) Βυ]]άϊπρ' δά 
Διοξιίοοίαγα, Ὠου νον, αἀἰα ποῖ αὐΐδϊη τυσοῇ ροτγίδοίίζοῃ ῥγῖοσ ἴο [ἢ6 
Τοῖσπ οὗὁἨ [16 δοοοιρ]βηθα ϑοϊοθοῃ. 8 τϑϑδά, ᾿παβοᾶ, Ὀοίογα {Π6 
ΤἸϑγαθ  ῦ68 Θβ1ὴ6 ᾿ηΐο {π6 ἰαπα οὗ ὕδηδδῃ, {πα Β6ΖΑ166] δὰ ΑΠΌ 80 (τ 80 
ὝΟΓ6 ορΙογοα ἴπ {86 οοπδίχυοίοῃ οὗὨ [86 ἰΔὈΘΥΠ8016) Θχοο]]οα ἐπ αἰΐ 
ῬΙαΠΉΕΥ. ΟΓ τοονἀπιαηδἢ δ» (ΕἸΧοά, χχχν. 80---8δὅ.), θὰ γα ἀτὸ [Πόγα ἰο]α, 
{παν {πον Βαᾶ {πον 511}} ΌῪ ἱπβρίσαϊϊοι ἔτοιλ αοα, δηὰ 10 ἄοεβ ποΐ 
ΔΡΡΘαγ ὑπαὺ (ΠΟΥ δα ΔΕῪ ΒΌΘΟΘΕΒΟΓΒ: [ὉΓ ἴῃ μ6 ἀαγβ οἵ δοϊοιμοῃ, 
ψἤθη ἴηὴ6 ΗδΌΓγονΒ γα γ δὖ σγοϑύ ἔγοιῃ 411 {Π6ῚΓ ΘΠΘΙΏ168, Δπα ὙΟΓΘ 
ΡΟΓΙΘΟΙΥ δὲ Πθογίν ἰο Ό]]ον ουὐ ἱταργονοσηθηίβ οἵ δυθῦὺ Κιπᾶ, γοῖ 
ΠΟΥ Δα πο ῥγοΐεβββθα αὐ ϊϑίβ ὑμαῦῷ οουἹὰ ππάογίαϊο {86 πουῖς οὗ 186 
ἰοιρὶα ; 8ὸ ἰδαῖ, ἴῃ ἰδθ οοτατημθηοοιηθηΐ οὗ ἴι18 Γδὶρη, ϑΟΪΟΙΠΊΟΙ τὶ 88 
ΟὈ]Ιρϑᾶ ἴο βεπᾶ ἰο Ηΐτϑα Κίηρ οὗ Τγτα ἴογ ἃ 81} {Ὁ αγδβε (2 Οἤγοῃ. 
1... 7.})» ΌΥ σΒοβα ἀϊγθοῦοῃ [86 πιο] οὗ [6 ἴδιωρὶα δηᾶ 4}} (6 ουσιοιιβ 
ξαγηϊίατο οὗ 1Ἢ ψγχ88 Ὀοΐὰ ἀφθϑιρῃηοα δά βπὶβῃοα, (1 Κίηρβ νἱῖ. 18, 14.; 
2 ΟἸγοι. ἦν. 1]---1 6.) ΒΎΟΤΙ {86 ϑγγίδηβ 186 [Βγϑβ 168 τηυβὺ ΒᾶΥθΘ 
Ἰθαγηθα τουοῇ, Ὀθοόδαδο, Ἰοηρ δἔίον {π6 τοῖσι οἵ δοϊοσγμοπ, {66 6.6 
ὨῸΠΊΘΤΙΟΊΒ ΠΑΙ͂ΥΘ ΔΥΓΙΒΔΠΒ ΘΙΏΡΙΟΥΘΑ ἴῃ ΟΔΓΡΟΠΙΤΥ δα Ὀυϊαϊηρ (2 
Κιηρβ χὶϊ 11---18., χχὶ!, 4---6.}; δηᾶα διηοηρ [86 οδρίνοβ οδιτιθα 
ΔΎΘΥ Ὀγ ΝΟΌΘΟΠΔαΉ6ΖΖαν, αἷΐ ἐδ ογαέδπιοπ ἀπά δηπιϊξῆς ἀγα σ,ΘΏΘΥΆΙΙΥ 
ποίορα. (2 Εϊηρβ χχῖν. 14.) Βυΐ Ὀοβι 68 {1|686, τ ΘΠ ΠΟ 18 τηδαα οὗ 
Ρϑυ]ου Δ τηϑηυ  ΔΟ ΥΘΓΒ, 88 ρούίουβ (7061. ΧυἹ, 2---4.}, {]16γ8. (2 
ΚΊηρβ χυἹ. 17.; 88. νἱ}. 8ὃ.; Μα]. 11, 2. ; Μδυκ ἴχ. 8.), Ῥδίκοσβ (61. 
ΧΧΧΥΙΙ. 21. ; Ηοβ. νυἱὶ. 4.), δῃα Ῥδγροσβ. (ΕΖΟΚ. νυ. 1.) 

11. θυτπρ {86 ΘΔΡΟΙΥΙΥ͂ τὴν Η ΘΌΓΘΥΒ (πιοδῦ ΘΟΠΊΠΊΟΗΪΥ ἰμο86 
ἴο ὙΒοπὶ ἃ ὈΔΙΤΘΙ ἰγδοῦ οὗ 5011] Πα Ὀθθῃ δβϑίσηῃθα) δρρ)οα τποιὰ- 
Βαῖνϑϑ (0 {ῃ6 διίβ δὰ ἴο τογοῃδηάῖβθ. ΘΟ ΡΒΟαΠΘΠΕΥ, θη {ΠΘΥ ὙγΟΓΘ 
βολύζογβα δργοδα δηιοπρ αἰ γθηΐ πϑΌοη8, ἃ Κπον]οᾶσο οὗὨ [86 αγίβ 
Ὀδοῦταθ 80 Ῥοῤυ αν, {μα {π6 ΤΑΙπνἸδί8 ἰααρΐ, [Πδὺ 411 ραγθηΐβ ουρὶ 
ἴο τσοὶ {π6}γ ΟὨΔ]άγθη βοσλθ αὺὶ οὐ Ὠδμάϊοσα. ὙΠΘΥ ἱπαθθά χηθηοη 
ἸΏΔΗΥ δα Θα τηθῃ οὗ {Π6}7 παίϊοη, γῆο ῥῬγβϑδοιδθα βοιηδ Κιπᾶ οὔ τρβηῦδ) 
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ἸΔΡΟΌΓΣ, ΟΥ, 88 ΜθΟ Ββου]α Βαύ, [ὉΠ]Πο να βοπια ἰταᾶθ. Ασοογαϊηρὶν, τγο 
Ἐπὰ ἴῃ {86 Νονν Τοβίδιηθηϊ, {πᾶ “οΒορὰ {π6 Βυβραηα οὗ ΜΆΓΥ τγ88 ἃ 
ΘΑΓΡθηΐογ, πα ἐπαὺ ἢ τῦ88 δϑϑιϑύθα ὈΥ ἨῸ 1688 ἃ Ῥϑυβοῃθαρθ {θδὴ ΟἿΣ 
ΞΘΑΥΙΟΌΣ ἴῃ 818 ἰαθουγα, (Μαϊΐ. χἣ!, δδ. ; ΜαΙὶς νἱ. 8.) ᾽μηοη 18 
ΤΩΘΠΙΟΠΘα 88 8 ἱληηοῦ ἢ {δα ΟἿ οὗ Φορρα.; (Αοἰβ ἴχ. 48., χ. 32. 
ΑΑἸοχαμάου, ἃ Ἰδαυηθα “}6ν7, τγ88 ἃ σορρογ- βῃηἢ (2 ΤΊπι. ἵν. 14.}; Ῥδὰ 
δπαὰ Ααυ}]α ΤΥ ὑθηὐστλδίζοσα. (Δοῖβ χυ, 8.) Νοῦ οἿἱγ (86 ατροῖβ, 
Ὀαυΐ {Π6 678 4150, οδίθοιηδα οουίϊδίη ἰγαᾶθθ ἐηαηιομβα Τὴ ΕΔΡΡΙΠ8 
τ οΚοηρα {86 ἀτίνουθ οὗ δβ86β ἐπα οδμηθβ, ὈΔΥΌΘΓΒ, ΒΆΊ]ΟΥΒ, ΒΒ ρἢ γᾶϑ, 
ΘΗ ἸΠΏΚΘΘΡΘΟΙΒ, ᾽ὰ {Π6 βατηθ Ο᾽488 ψ ἢ ΤΟΌΡοτΒ. ὙΠοβο ΤΡ 6 β᾽δη8 
ϑηα Οτοίδηβ, ὙΠῸ ΘΓ Ιου β οὗ ραῖη (1 Τίμα, 111. 8. ; ΤΙ, 1. 7.), τοῖο 
ΤΩΘΉ, 88 ἯΘ ΤΩΔΥῪ ἰΘΆΤΏ ἴσο δηοιθηῦ ὙΓΘΥΒ, ὙΠῸ ὙΧΟΓΘ ἀσίοτταϊηοθᾶ 
ἴο ροῦ ΤΩΟΠΘΥ͂; ἴῃ ΒΟΥΤΘΨΘΥ Ὁ886 ἃ ΤΏΒΠΏΘΥ. [Ιῃ {86 Δροβίοϊϊο ἀρ}, (Π6 
ΤΉΟΤΘ δμλπθηῦ ὐσθοὶς ἰγδάθϑιηθῃ ὑγοσα πηϊ θα ἱπίο ἃ βοοϊθίγ. (Αοίβ 
χιῖχ. 26.}} ' 

ΙΥ. ΘῈ ΟΕ ΒΟΜῈ ΟΕ ΤῊΞΒ ΡΕΙΝΟΙΡΑΙ͂, ΑΒΤΒ, ΡΒΕΑΟΤΙΒΕΡ 
ΒΥ ΤῊΕ ΨΕΡ78. 

1. ΕΙΤΙΝΟ. --- 76. ταϑοὺ ΠῚ πὸ ποίίοα οὗὨ {818 αὐτὸ ἴπ {π6 ΟἹὰ 
Ταβίαπιοηῦ Ὀοΐοτο {Π6 ΘΟΡΥ οὗ {16 ἰὰτὺ γα8 σίνθη Ὀγ αοἂ ἰο Μοεεβ, 
τν ΠΙΟἢ τνᾶ8 τογίζέοη (ὑμαῦ 18, ΘΠΡΎΔΥΘῺ) ΟΝ ἔισο ἑαδίεοε 0. ξίοπθ ὃψ ἐδε 
)ησεν 9.0.Ρ αὐά (Εἰχοᾶ, χχχὶ. 18.), δπα {δ18 18 σ8]16 ἃ 186 τογέξέη᾽ 0 
Οοά. (Εἰχοά. χχχὶ!. 16.) Τῳ 18, {πογοίοσθ, ῃγόῦθδῦ]α {παὺ (οἀ Βἰτιβοὶ τ 
Ὑγ48 {πῸ ἢγβί ψγῆοὸ ἱδυρδὺ Ἰούΐοσβ ἴο Μοβϑβ, 0 δομηπιπιοαίθα [86 
Κπον]οᾶρα οὗἩ {ποθὴ ἰο {86 [βγβ6}]168, απα {Π6Ὺ ἰο {86 Οἵ δαϑίθγῃ 
ΠΔΌΟΗΒ. 2 ΕἸΡΤΑΨΙΏΡ ΟΥ ΒΟῸΪΡΕΠΙΣΟ Ββθθιη8, ὑπαγοΐοσο, ἰὼ 6 {π6 τηοϑὺ 
διῃοϊθηῦ ὙΑΥ οὗ συιθηρ, οὗὨ ὙΠ1ΟΒ 86 ἤανο ἈΠΟΙΠΘΥ ΥΘΙῪ ΘΑΓΪΥ ᾿πδίϑῃοθ 
1ῃ. χοᾶ, χχχῖχ. 80., ΠΟΤῈ 16 ὅτ [οΪ]α ἐῃπαὺ “΄ ΒΟΙ1Π688 ἰο {86 1,οτά ἢ 
Ὑγ88 ΓΙ Θἢ. Οἡ ἃ ρΟΪάοη μαῖα, δηα σοσ οἢ {π6 ΒΙρῺ ῥγιθϑίβ μοϑᾶ, 
᾿Αμπὰ νὸ Βπᾶ {με ΠΝ ὨΔΙΏΘΒ Οὗ {π6 ὑπτοαῖνο {γ 068 ᾿ογα σοιηδηοα ἰο 
6 τυ ύθη οἱ ἔνγοῖνα τοἕβ. ( ΠΡ. ΧΥΙ]. 2.) Τὸ {818 τηοάς οὗ τυϊπρ 
{Π6Γ6 18 8 ΔΙ] βίο ἴῃ ΕΖαὶς. χχχυ, 16.4 [Ιἢ Ἰδαίου ἔἶταθβ {Π6 “6078 

᾿ ΤῊ ἰσϑάρ οὗ ἃ ἴϑῆποσ γγδδ θβιθοτηο ἃ ὉΥ͂ [89 7907 80 οοῃίοιῃρεὶθῖο, [μδὲ 811 νὯο [0]- 
Ἰοποᾷ ᾿ξ τ το σοαυίγθα ἴο τηϑῃίΐοη [π᾿ βδπι6 ὑοίογο τοῖν πιαστίδρο, Ὁποῦ τ86 ῬΘΠΑΙΥ οὗἉ τὴ 6 
ὨΠρΕ418 Ὀεΐηρ νυοϊὰ. [ἡ 18 γσοοογσάθα ἴῃ (πὸ ΜίεἊπα, ἔμδὶ, δον 1π6 ἀθδίῃ οὗ ἃ πιδὴ ἢ 086 
Ὁγχοίποῦ δα ἀχοσζοϊβοα [ἢ6 Γδἄθ οὗ 8 ἸΔΠΠΟΣ, ἴΠ6 τ Ϊϊο6 πιο οὗ δίάοη ἀοίογπιϊηοᾶ, [δὲ [ἢ 9 
“ὶϊάον οὗ [π16 ἀοοθαδοὰ νγτῶβ ροστημίδα ἴο ἀϑοϊΐηθ ἰη οστηδυσγίηρ τὶ ᾿μδὲ Ὀγοίποσ, Τονη- 
δοηἀ 8 ΗδΥΙΏΟΩΥ οὗ [6 Νὰ Ἰαεβῖ. νοΐ. ἰΪ. Ρ. 108. 
.3 46]1η᾿ Ατοβοοχία ΒΙΌΜοα, ὉΥ Με. ὕριμδμι, δᾷ 80---8ὃ4. Ῥάτοδι, Απῆᾳ. Ηδθῦγ. ΡΡ. 

41)9----438. 
8 γος Κηον ἰδδὲ ἴἰδ6 ἱπμαθὶιδηΐβ οὐ οιηθη οσ ἐπ ϑοπέδβογη Ασδϑὶδ, οσὸ δοσαβίιοϊηθᾷ, ἱῃ 

[πὸ Τομηοίαδβί ἄρα, (0 ᾿πβογίθο ΤΠοὶγ ἰδτν8 δηὰ υῖ8θ δαὶ πρῈ ὌΡΟῚ δίοῃθ. 8.60 Μοεἰάδηϊὶ, 
Ῥτονεσῦ. Αταῦ. Ρ. 45. (εἰἰοὰ ἰῃ Βαυγάοτα Οτϑηῖδὶ 1] τογϑίατο, νο], ἱ. Ρ. 198.) δῃὰ Ὧγ. Α. 
ΟΙασγίκ θ᾽ 8 Οὐπηπιθηΐασγ ου Ἐχοα, χχαχὶϊ. 16. 

4 Ὑτιηρ οἡ ὉΠ|618 οὐ βιίοκβϑ νγγχαδ Ὀγδοιίϑϑά Ὁγ ἴπ6 ατθοκβ. ῬΙυίαγοῖ, ἱπ δὲβ 11{6 οὔ 
δϑοίοι (γ᾽, ἔοπι. ἱ. Ρ. 20. σὰ. Βτγϑη.), δηιὰ Αὐἱὰ8 66}] 105 (Νοοῖ. Αἴῦ. 110. 1]. 6. 12.), 1η- 
ἔοττῃ τ ἰμῶὲ 106 ὙΟΙΥ δηοίθης ἰανγ Οὗ {πδὶ Ῥἢ ἢ] ΟΒΟρΡ ΘΓ, ργοϑεσυ θὰ δὲ Αἴμθηβ, ὑγογο ἱπβοτι δεά 
οπ ᾿Δ]εἰς οἵ γοοὰ σα] 6 Αχοηθαθ. [ἢ Ἰδίδυ {{π|68 8 δι π| 118 Ὁ ταοάο οὗ τι τἰηρ ν᾽ 88 Ῥγϑουϊβοὰ 
ὉΥ [86 δρογίχί αὶ Βτίξοηβ, τῖο οαὐ {πεῖν Ἰδίξεσα τροπ δι ΚΒ, νυ αἰ ἢ ὙΓΟΓΘ ΤΏ Οδ᾽ ΘΟΙΩΙΩΟΠΙΥ͂ 
βηπατοὰ, δῃηὰ βοιηείϊπθβ ἰοστηθὰ ἱπὶο τΠγθῸ βἰάθβ; σοπβοαι ΠΥ 8 816 Β[16Κ οοπίδιποά 
αἰτοῦ ΟΣ οὐ (Ἀγθα Ἰΐποα. (890 ἘΖεΚ. χχχτί!. 16.) ΤΠΘ Βαπαζαβ ΜΈΓῈ αϑοὰ [ὉΥ βΈπθγα] 
δι ))6ς1 4, δΔηἃ [ὉΓ βίδα οὔ [ΟΣ ᾿Ϊὴ68 ἰ" ΡΟΘΊΓΥ ; [ἢ6 {1 αῦρτὶ ΟἿΟ 8 ὙὙ6ΓΘ δἀεαριοὰ ἴο ἔτ δᾶς5, 
δοὰ ἴον ἃ ροϑοῦϊίαν ἰεϊπὰ οἵ δῃοίοηϊ τηοῖτο, οα] δὰ ΤΡίδαν οὗ ἰτὶρίεξ, πὰ Ἐπσίνη Ἀέϊισυτν, οΥ 
{π6 τγαττίου Β γβαῦϑθ. ϑ θυ γαὶ διεὶς κα συ τσ ἰπρ ἀροη μοπὶ γοτΘ Ραΐ ὑοφοίθετ, [οττηῖπρ 8 
Κιπὰ οἵ ἔγϑιηθ, τ βίο ὑγαβ. οδ]Ἱοὰ Ῥείέδψνυπεη οὐ οἱ εἰ ἀδίοτ: δπἃ ὙΔ8 80 οοηϊγίνοα (αὶ οι. ἢ 
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ΤΩ 16 156 οὗἩ ὈγοΔα χυδῆ 68 ΟΥ ΗδρΡΒ ἴῸΓ ΤΙ Πρ' ὁπ, ΠΙΟΝ ΟΎΘῪ 1π 
δου άδηοο ἴῃ Εἰργρύ, δηα τὰ ποίϊοϑα ὈΥ 186 ρσορμοῖ 1δβαϊδῃ πδὴ 
ἐογοίθ]] ηρ [86 ΘοΟμἤ δῖοι οὗἩἨ {πᾶΐ δουπίτυ. (188. χῖχ. 6, 7.) ὙΥ̓τιῦης 
ΟἿ ΡΆΪπὶ 8πα οἴ6Γ ᾿θᾶνεβ 18 801}} ργδοιβοα ἴῃ {86 Εὐαδί. 

βύὺῖοΚ πιὶρηϊ Ρ6 τυγηθα ἔογ (86 ἴΔΟῚ ΠΥ ΟΥ̓ τοδάϊην, [δ6 ὁπὰ οὗὨἨ ὁαοἢ ταππίϊηρ οαέ δἰἑογηδίεῖγ 
Οη ὈΟΙῈ 5᾽468 οὗ [80 ἤδιθηθ. Το δβυῤ]οϊπεοὰ ουϊ 

[6 δὴ δηρστανθᾶ δρθοίτηθη οὐὗἨ δηοίοης Βγὶ 8 πτίἴπν, οορίοᾶ ἥἄοτα τ. ἘῪΣ Β ΤΡαπέοσταρδμα 
Φ. 807.) Ὑὸ ἐ]ονίηρ 18 8 ̓ἰΐοσγαὶ τοδάϊηρ, ἴῃ [86 ταράθτη ΟΥΙΒΟΡΤΑΡΕΥ οὗἉ ΥΥ ἃ1686, πῖδ 8 
οοττοοῖ ἐγ: 8] Δ 0 :-Ὁ 

“ΑΥΥ Υ ἄορι γὺ Ρ.γ]]: 
Βιὰ αζδίῃ δἰ τυ: 
Ογυνηον!α 4 Ὠδο]οη : 
ιοηρίὰ χῆγνϑη οἱὰ ΥΥρΔΩΔΣΈ ε 
Ἐπ αν τποϊοἰδὰ ο᾽ ὁ νοῦ: . 
(οΐδοη αὐγοὶ γη Ὠρηγνίησ: 
Ηὶν ογοΐβίβζ ἱ οζϑῃ : 
1λανοῦ οδὺ Ὁγν ἱ [ηἄορ." 

ΤἈΛΝΒΙΛΑΤΙΟΝ 

“ ΠῊ6 τΘΔΡΟΣ Οὗ [86 Ὑ 186 8 ΓΟΆΒΟΙ : 
Τοῖ 186 οχίϊθ Ὀ6 τηονϊηρ: 
Οοελθγοθ τ] ἢ ΣΧ ΘΏΘΓΟΙΒ ΟΏΘΒ: 
Ι,οἱ [Δ|ὸ ὙΘΙΥ [6ΘΌ]6 τη ἀνγαΥ; 16 [6 ὙΟΥΥ͂ ῬΟΤΤΟΣΙΩΪ Ὀχοοθϑᾶς 
Το βυηθηοτα 18 ρῥχομπὰ οἵ ΠΪ8 ΒΎΥΠΟ : 
Α ζ,8160 18 αἰπιοδβὲ ἰσθ ἰῇ ἃ ΠΔΙΤΟῪ ]806: 
ΠΩ ΡΟπδηςΘ ἴο ΑἸΔΠΔ ΕΓ: 

᾿ Το [Γ4}} πος ἢ88 τῆδηγ [ἰνϊἰπρ το δ η8.ἢ 

Α οοπεπαυδέΐοη οὗὨ [18 πιοάθ οὐἨ πτίἰπρ᾽ πΙΔῪ ὃ6 ἕοπηᾶ ἰῃ 186 Πυπίο οὐ Οἷοσ (8 οοτταρῦοα 
οὗ Ζ.00) ΑἸἰταδηδοῖκβ, τυ ἰο ἢ ὑσουδ θὰ δος [Π6 ΠΟΥΓΠΟΓΝ ΠδΟΏΒ οὗὨἨ ΕΤΟΡΘ 80 ]αῖο εὐεῃ 
88 ἴπ6 βἰχίύβοῃιῃ σης. 8.66 ἃ ἀδϑοτριίου δηὰ ϑηρτανίης οὗ οπϑ ἰῃ Ὧχ. Ρ]οι᾿5 Ναιυγεί 
Ηϊἰβίοσυ οἵ διδῆογαβῃϊνγο, Ρῃ. 418---429., 

1 Τὴ {πὸ Βοδηΐδη ΓΌΓΑΓΥ, ἴῃ ἴπ0 ΒΕ ]88} Μύδβοηση, ἴΠΟΓῸ ἀΥῸ πραγὰδ οὗ ὑπθηδγ τηϑηῦ» 
Βοῦρί8Β στο Οἡ ᾿θανθΒ, ἰῃ ἴπ6 σδηβκγὶῖ, Βυτηγδη, Ρερύδη, ΟΟΥΪΟΠ 686, δηὰ οΟἴδος Ἰαηρυδρεῖ. 
(ΑΥβοοῦρἢ ΒΒ Οδιδίοριιο οὗ ἴ6 ϑδίοδῃο ΓΌγΑσΥ, ρΡ. 904---906.) [πη Ταπίογο δηὰ οἰδοῖ 
Ῥᾶσιβ οὗ [πάϊ8, [26 Ῥδίπιγτα Ἰθδῦ ἰ8 πβοὰ. (Ὁ γ. Ὁ. Βυομδηδηβ “ ΟἸγβιίδπ Β βοΆγο 5 18 
᾿Αϑβἷδ,᾽" ὑρ. 70, 71. 8γο. οὐ.) Το σοπιπλοῃ ὈΟΟΚΒ οὗ [86 Βαττηδη8, |1κὸ [886 οὗ 186 ΗΪπ’ 
ἄοοδ, ρδυ συ] ΑΥΥ ΟΥ̓ Βα ἢ 89 ἱπηδθὶξ [Π6 βου Πότ Ῥϑυ οὗ Ιηἀϊα, αἴ οοτπιροϑβρὰ οἵ [δ 
ΡΑΪπγτγα ἰοδῖ, οα ἩΔΒΙοἢ {π6 ἸοιῦογΒ ἀγὸ ϑηρτανθὰ τὶ 8 δῖ γ].8, (ϑυτηθδβ Αςοοαπηὶ οὗ 88 
ἘΧΤΑΌΔΒΒΥ ἴο Αγ, το]. 1, Ρ. 409. 8γο.) [πῃ {δεῖν τῆογο οἱοσδηὶ ὈΟΟΚΒ, (6 Βυγηγδη8 ΤΊ 
οἱ Β[ι6οἴβ οὗἉ ἱΝΟΥΥ͂, ΟΥὙ ΟἿ ΥΕΤῪ 8π ὙΠῚ[6 ῬΔΙΠΊΥΤα ἰθανθθ; [06 ἸΥΟΥΙΥ͂ 18 διαἰποᾶ θ]μοκ, δπὰ 
186 ΤλλΥρ 5 8Γ6 ογηϑιλθηΐοα ψγἱτἢ ρα] ἀϊηρ, τ Ἐ116 186 Θμδυδούοσβ δ δ ϑηλο ]ϑὰ ογ αὶϊς. Οα 
ὅΠ6 ῬΑΙΠΥΥΒ ΙΘανΕΒ [6 ΟΠ ΑΓΘΟΙΟΙΒ 8. ἰῃ φΘΠΘΓαὶ οἵ Ὀἰδοῖς 6ῃαπιοὶ; δῃὰ τ[π6 δῃάβ οἵ (δὲ 
Ἰοανθθ 8η1 πΊΑΥρίη8. ἃτὸ ραίηϊοὰ τὶς βοννογθ ἴῃ νατίουϑ Ὀρἢὶ οοἴοατθ. Α Βοὶς τῃγουρὶ. 
ΠΟΙ δηἀ8 οἵ δϑοῖ 1688 Βοσυεβ ἰο οοπηθοί [86 ὑγΒο 6 ἱπίο ἃ γοϊαπηθ ΌΥ͂ ΤΊ6ΔΏ8 ΟὗἩἨ Χο δέγηβ8, 
ὙΠ ἢ αἶδο Ρ888 [σοῦ [06 ἔσο ποοάθηῃ θοδγάβ (Πδὲ βεσυο ἴοσ υἱπάϊηρ. [πη ἴδ6 ἤποσ Ὀϊπά" 



Οἡ ἐλε 44γι8 ομἰυαίοα ὃν ἐξα Ἠεὗγεισϑδ, δ09 

ΤῊ οΟἾΒΟΥ δαβίθγῃ ὩδίϊοηΒ τηδθ 1886 ΟΠ ΘΗ͂Υ οὗἨ ραγο ηχθηΐ, Ὀαδϊηρ’ 
{86 ἐῖῃ 8Κ1η5 οὗὁἨ δῃϊπ)8}8 σα  Υ ἀτοδββαα. Τῃθ Ὀοβὺ γγαὰβ τωϑδβ δὖ 
ῬΡοιρδῦιοβ, ΤΉ ΘηΘα 1ξ 88 0816 Ολῤαγέα εγσαπιέπα. Τὶ 18 Ῥγοῦδ ]6 
{παὶ ἰδ6 Φ6νγϑ Ἰοασποᾶ {π6 86 οὗ 1ὑ ἔξοτα ποθι, δηα {παΐὺ [Π18 18 δὶ 
18 τηθδηῦ ὈῪ ἃ γοϊ! (Ετα υἱ. 2.), δπὰ ἃ γοϊΐ 9} α δοοῖ (« ὁγ. χχχυὶ. 2.) 
ἀῃᾶ 8 5ογοίί γοϊϊοα ἐοσείλον (188. χχχὶν. 4.): ἴὉΓ ἴὉ οου]Ἱᾶ ποῖ Ὀ6 {δϊη 
Δα τ ας ραροσ, Ὀυΐ ραγοπιηθηΐ τ ΒΙΟἢ 18 οὗὨἨ ϑοὴθ δοπβιβίβθῃου, {πδΐ 
τῦδϑ ΟΆΡ80]6 οὗ Ῥαϊηρ ἐπ8 το] δα ἃρ. δι, Ῥδὺὶ 18 [86 ΟΠ]Υ͂ Ῥούβο 80 
ΤΆ 68. ΟΧΡΓΘΒ8 ΘΠ ΠἼ0Ὲ ΟὗἩἨ ρϑγοῃηηοπί, (2 ΤΊηι. 1ν. 13.) 1 ΦῸ} χὶχ. 
24, τηᾷ ἴῃ “6Γ. χτῖ!. 1., {ποτ 18 τηθηθοη τηδάα οὗ ρϑὴβ οὗ ἴσοῃ, στ 
ὙΥΒΙΟἢ ἘΠΘῪ ΡΓΟΌΔΌΪΥ ταδᾶθ {16 Ἰούΐαυθ, τ βθη (Π6Ὺ Θηρτγανοϑα οη ]οδα ᾿, 
βίοῃβ ὅ, ΟΥ οἴ βοὺ βαγὰ βυρβίαποοβι Βαΐῦ [ῸΣ βοῦν τηδύθυϊδὶβ ὑπ 6, ἴῃ 

ἧηρ οἵ [686 Κὶπᾶδ οὗἨἩ ὈοοΚβ, 186 Ὀοᾶγαβ τὸ ἰδοαιπογεᾶ; [6 οάροβ ΟΥ̓ (86 ἰοᾶνοδ δο οὐϊ 
ΒΙΠΟΟΙΝ δηὰ σἱϊ, δπὰ ἐμὸ {016 15 τίτθθη οὐ 1᾽6 ὩΡΡΟΥ ὈΠοαγὰ, Τὴ νγο ΒοδγὰδΒ δ΄Ὸ ΟΥ̓ 8 
ἱκποὶ οἵ ονγοὶ βοουγοὰ αἱ ἃ 1{{||6 ἀἰβίδποο ἀομ ἴΠ6 ὈοΔΓἕδΒ, 80 88 ἴο Ῥγονθηΐ [Π6 Ὀοοὶς ΠΠΌτα 
ΤΑΙ ης ἴο ρίεοο8, Ὀαΐ 51:81 οἰ ΘΠΕῪ αἰδβίδηῦ ἴ0 δάπαϊ οὗ τὴ6 ὉρροΣ Ἰθᾶνθβ δαΐηρ τυγηοὰ Ὀδεῖε, 
ΨΈΠῸ 16 ἰοῦσα ΟὨ68 δῖὸ γοδᾶ. Τῆ6 τοογὸ οἱορδηῦ ὈΟΟΚΒ ἃγὸ ἴῃ σθηΟΓγΑΙ Ὑσαρρθα ὉρΡ ἰπ δι] ς 
ΟἹ ῦν, δηὰ θοπηᾷ τουπὰ ὮΥ ἃ σασγίεσ, ἰπ ΒΒ οἢ [Π6 πϑῖῖνοϑ ἱπρΘΠ]ΟΌΏΒΙΥ ΘΟΠΙΣΙΥΘ ἴο εᾶγο [ἢ6 
εἰι10 οὗἨ τὴ6 θοοῖς (Αδβἰδεὶς Β δθαγ 68, νοΐ. ἴν. Ρ. 806. 8νο. 6411.) Ὑηο ΟΟΥ]ΟΏΘΕ6 80Π|0- 
εἰπη68 πλαῖκο πιδ6 οὗὅὨ ἴπ6 ρβ811 ἰοδί, Ὀὰϊ σΘΏΘΓΑΙΙΥ ῥγοίου [ῃαὐ οὗὁἩἨὨ 1ῃ6 Ταϊίροί ἰγεα, οῃ. ἀοσοομηξ 
ΟΥ̓ [18 Βα ροτίοῦ Ὀγοδτ δηὰ τι Ἰκη688. ΒΊΟΙΣ [Π656 ΙΘΑν6Β, ὙΠ Οἢ ΔΙῸ οὗἁ ἱπιτη θη 80 8126, [ΠΟΥ͂ 
ουἱϊ οὔϊ 5]1}08 το ἃ ἴοοϊ ἰ0 ἃ ἴοοῖ δηᾷᾶ ἃ μα] Ἰοπρ, πὰ δουϊ ἔνγο ἴποῦθϑ Ὀγοαᾶ, ΤΉθ80 
8]1ρ8 Ὀοΐηρ βιμθοοίποά δηὰ 411 Θὁχογεβοθῆςοδ ρατγοὰ οὐ" τ [86 Κηϊίο, (ΠΟΥ͂ ΔΓΘ ΤΟΔΩΥῪ [ῸΓ ι.86 
βοὰν ΔΠΥ οἴμεσ Ῥγορδγβίίοῃ : ἃ πθ- ροϊηίθ βύβεὶ ῬΘΠΟΙ, {κὸ ἃ Ὀοάκίη, δηὰ βεὲ ἰῃ 
ὑγοούθῃ ΟΥ̓́ΣΤΟΣΥ͂ ΒΔη4]6, οτηδτηθηϊθᾶ δοοοσαΐπρ ἴὸ Ἐπ6 ΟἸΥΠΕΥΒ ἴδδί6, 8 δ ρ]ογοϑά ἰὼ στο, 
ΟΥ̓, γα ΠΟΥ, [0 οηστγανο, ΠΟΙ σΠδγδοῖοσθ ΟἹ ἴΠ686 (Δ]Προῦ 8108, το ΔΥῸ ὙΘΓΥ ταῖς κ δηὰᾶ 
τοῦσῃ. [π ογάὰοῦ ἴο τη Γ [6 σΠΔΥΘΟύΟΓΒ ΠΊΟΓΘ Υἱβι 0]Ϊ6 δηὰ αἰβιϊησῖ, [ΠΟΥ ταῦ {ΒοΤλ ΟΥ̓ΣΡ 
Ὑἱ ἢ ΟἹ τηϊχοὰ τὴ, Ῥυϊνουβοα σἤδτοοδὶ, τ ὨΙΟἢ ΡΓΟΟΘ88 8180 ΓΟ ἀθΓΒ [Π6Πὶ 80 Ρεσιηδηθηΐ, 
ταὶ ΓΠΟΥ πονοσ σδὴ ὃ6 οἴβοοα, ὙΏΘη Οὁη6 5]}0 ἰ8 ᾿ηβυδηοϊοηὐ ἴο οοηϊδίη 4}1 [Πδὺ {ΠῈῪ ἱπ- 
τοπᾷ ἴο ττῖϊο ΟἹ ΔΩΥ͂ Ῥαγιίου αν δα )εοῦ [6 ΟΘΥΪΟΏΘΒ6 διγὶ ρ᾽ ΒΟΎΥΟΓΆΙ ΤΟ ΙΠΟΓ ὉΥ ραϑβδίῃρ ἃ 
Ῥίοςθ οὔ ἐννῖϊπο ΠσουρὮ ἔἤοια, δηὰ διίδοῦ [Π6 πὶ ἴο ἃ ὈοαΓὰ ἴῃ [ἢ ΒΆ1ὴ6 ὙΦΔΥ͂ 88 γγὙὸ 816 ΠΟΥ͂ΤΒ- 
Ῥϑροσβ. (Ρογοῖναὶ β Αςοουης οὗ ἴΠ6 [5]αηὰ οὗἩἨ Οογΐοῃ, Ρ. 205.) ὙΠῸ Βγδϊηΐῃ ΔΙΌ ΒΟΓΙΡΙ8, 
ἴη ἴῃ 'Γοϊΐηρα Ἰδηστηῆρο, βεπὶ ἴο Οχίογὰ ἴτοιη Εοτὶ δῖ, ἀθοῦβο, ἃζὸ τσ τδη οἡ 16 ᾿ἰοδυοβ 

. ΟὔΓΠ6 ΑἸαρδπδ, οὐ δαίμα Μαίαφαγίςα. ἴπ τῃ6 Μαϊάϊνγο [1βδηάβ, [0 παῖῖνοϑ δ βαϊᾷ ἴὸ 
τι οὔ ἴ6 ἰαδν68 οὔ (6 Μαγοδγοίαᾳιθδῃ, ὙΒΙοΣ δΓῸ ἃ 1Δ0Π τὴ δπὰ ἃ Βδ]Υ (πίπε ζεῖ) Ἰοηρ, 
8η. δρουῦξζ 8 ἴοοϊ Ὀτοδὰ ; δῃηὰ ἴῃ οἵδμοσῦ ῥδαγίβ οὗ 86 Εἰδοὶ ηἀ 68, [6 ἰΙδανοδ οἵ [ῃ6 ῥ]αἰπίδίῃ 
ἴγοθ 8.6 δι ρου ἰοῦ [Π6 Βᾶῖ)6 ῬΌΤΡΟΒΟ. 

᾿ ΤῊ ομπθηΐ ΔΏΠ]ΌΔΓΥ, Μοπιΐδυσοῃ, ἱῃΙΌΤΤΩΒ π8 ἐμαὶ ἴῃ 1699 ΒΘ ὈουρὮΙ, δ ΠΟΙΙ6, δ 
ὍΟΟΚ ὙΠΟ σοπιροθεὰ οἵ ἰδ, αὔοῦι ΌΌΣ ποθ ἴῃ Ἰοηρί, ΟΥ̓ [ΠΓΘῸ ΠΟ 68 πη ψὶάτῃ, δηὰ 
οοηϊδϊπίης Εμγριίίδη απορίϊς ἥραγοβ δη ἃ πη δ} 1016 τυ ηρ. Νοῖ ΟὨΪΥ ἴΠ6 ὕνο Ρίθοθδ 
ὙΠ ἢ Ἰογιηοὰ ἴἢ6 σονογῦ, Ὀαὶ 4͵80 841} 1ῃ9 ἰοανοϑ (ϑὲχ ἰῇ ὨπΙ ΘΓ), ἴΠ6 διϊοἷκς ἰηβοτίοϑα ἱηῖο 10 
τίηρβ πο πο] [Π6 ἸοΑνθδ ἱοχοίπον, [η6 Ὠϊηροδ, δηἃ [Π6 ἩΔὲ18, ΓΘ 411 οἵ Ἰοδὰ, πὶϊμουῦῖ 
Θχοορίίοη. Απιίχαυϊξό Ἐχρ]!ααόα, ἴοτῃ. ἰΪ. Ῥ. 878. [ἐ 18 ποῖ Κκηονη δὲ 888 Ὀθοοηθ οὗ 
1818 συτίουϑ ΔΓΙΪς]6. 

2. ὡ ἸῺ τηοβῖ δησίθηξ ρθορῖθ, Ὀδέοσα [86 ἱπυθηθοπ οὗ ὈΟΟΚΒ δηὰ δεοΐοτθ [6 τι80 οὗ 800}Ρ- 
[ΓΘ ΠΡΟΙ Βίοη68 δηἀ ΟἿΟΣ 81:8}} ἔγαρτηθηΐβ, τοργεβοηιθὰ [πη ρ8 στοδὶ δη ἃ ΠΟΌΪ6 προ 6ῃ- 
Εἶχα ΤΟςΚΒ δηὰ τηουη δῖ : [ῃ6 ουδίομη ὙγΧὁ8 Ποὺ αἰ ὰ Αϑὶ 6 ῸὉΓ ἸΠΔΠΥ͂ αροθ. ϑϑθῃ ΓΑ 8, ἴο 
Ῥεγροϊαδίθ ΘΓ ΙΩΘΙΊΟΓΥ, 18 τζαρογίοα ἴο ᾶνθ εἰ ἃ Μ 8016 τοοῖς ἱπῖο ἴΠ6 βῆδρε οὗ ἢδγβα]ῇ, 
Ἡδηηΐθαὶ, ἰΙοης δἴϊοσ ἔπ ἱηυθηϊίοη οὐ ὈΟΟΚΒ, οηρτανοὰ ομαγδοῖοσβ ἄροπ [86 ΑἸρίπθ σΌο 8, 
Ἀ8 8 ΕΒ. ΠΟΥ͂ ΟὗὨ ᾿ΐϑ ρᾶβϑαρο οὐδῦ δοῃ; ὙΔΙΟἢ ΟΠδγδοΐουβ γ ΓΘ τοι πἰηρ δθοπὶ {ὔπῦὸ 
ἙΟΠΙΏΓΣΙΟΒ ἀρὸ [1τπμδὲ 18, ἰῃ [ἢ6 δἰχύδθη! οδηΐατΥ , δοοοτγάϊηρ ἴο Ῥϑῦϊαβ Φονί8. [16 Δρρϑδὺβ 
ῬδΙΠΟΌΪΑΓΙΥ ἴοὸ ἤδνα θοοη 186 οὐδβίοιῃ οὗὨ πὸ πουίμοσῃ πδοηβ, ἔγοπὶ [ἢδὺΡ ΤΟΥ ΚΑ]. ἰη- 
Βογροη τηθηςἰοηοᾶ ὮὈΥ ὅδχο, δῃἀ βούθσδὶ αῷοδ δέ Ὠΐμὰ ἀθ)ποαϊοὰ δηὰ θυ} 8ῃηθἃ ὉΥῪ 
ΟἸδιι8 Ῥ᾽οττηΐαβ. Ιζ νγδβ ἰπϑοσί δοὰ Ὁγ Ηατγοϊὰ Ηγ]ἀο]δπὰ, ἴο [86 ΤλΘΠΊΟΥΥ οὗ ἷ8 ἔδυ Βοσ, δηᾶ 
ὙΑ5 συ ουὖξ ἴῃ 186 5146 οὗἉ ἃ ΤΌΟΚ, ἴῃ Επηΐὶο ἜΠδγδοῦογθ, οδ ἢ Ἰθῦοῦ οὐὗὁἨὨἁ [86 Ἰπδογίρείοη Ὀοΐηρ; 
ἃ ἀυλτιοῦ οἵ δὴ 6}} Ἰοῃρ, δπὰ 186 Ἰοηχίδ οὐ τΓπ6 σῇ] 9 (ΠΙΓΌΥ -[ΟῸΓ 6118. (7160 8 Ζοίον ἴὸ 
τ. Μεαά, Ρ. 25.) ΤῊΘ συδοτα νγγὰβ ϑδβίουτι 88 0706}] ἃ58 ΠΟΥ ΠΟΥΏ, 88 ΔΡΡΘΑΙΒ [ΤῸΠ}Ὶ ἰῃδὶ ΤῸ- 
ΤΩΔΓΚΔΌ]6 ἰποίδηοϑ Ὑγ]ςἢ οοοῦτβ ἴῃ Οδριδίη Ηλι] οη᾿ 8 Αοοομπὲ ΟΥ ἐλὲ Εαεὶ ]πάϊε6, γοῖ. ἰἱ. 
Ῥ. 241. Τῇ δυίδοσ, δου οἰνίης ἃ βιιοσὶ Ὠἰδίουυ οὗἩ [Π|0 Βιισροϑδέαὶ δίΐδοκ ν ΗΒ ἴ[η6 Θη ΟΣ 
τηδάθ προη [86 ᾿δαπὰ οὗ ΑτηοΥ, ἰῃ Ομπα, Α. ἢ. 1045, δά 5, “ ΤΏΪ8 ΠΙΒΙΟΥΥ 18 Ὑσθη 1 
ἴαχε Οδίηθβο ομαζδοίουβ οὐ ἴπ6 ἴβοθ οὗ ἃ δβιηοοῖδι τοςκ, [Πδὺ ἴ8668 116 Θπίταποο οὗ [δὸ Π8:- 



δι1: Οηἡ ἐλε “4γῖ5 ομϊσαίεα ὃν ἐδ Ἡδεόγδιοδ. 

41}1} ῬγορδὈ}} γ., πιράθ ὑδ6 οὗ α}}}}8 ΟΥ ΤαΘαβ; [ὉΓ Ὅ7ὸ ΔΓ6 (0]4 οὗὨἨ δβόπιθ 
ἴῃ 186 ἰγῖθα οὗ Ζοθυϊυη ψ8ὸ λαπαίεά ἐδ ρέπ 9 ἐλ6 ιοτίέεγ. (ὁ υᾶρ. ν. 
14.) αν! δ] υάεβ ἴο (86 ρέῃ 9 α τεαάν ιογίέεν (Ῥ 88]. χὶν. 1.), διὰ 
Βδγιοῖι, Δ5 Ἧ6 ἃΓ6 (014, ντοΐθ 16 ψψόοσαβ οὗ “δ γοιηϊδῃ πιὰ 1ηἰς ἴῃ 8 
ὈοΟΚκ, (Φεγ. χχχνὶ, 18.) 10 ἴδ μα] ργοῦα]6 (δαὺ βθνογὰὶ οὗ {6 
Ῥζορδοίβ τυγοΐθ Ὡροη 80] 68 οὗ νγοοά, ΟΥ̓ ΒΟπι6 βί Πλ1]Ὰ ΣΡ δα δίδηοο. ((οπ- 

6 1ι6, χχχ, 8. απὰ Ἠδρακκυὶκ 11. 2.) ϑυοῦ ἰδὈ]οίβ, Ὁ 18 π|ὶ]]} 
δὰ δες ὝΟΓΘ ἴῃ 1866 ἰοηρ ὈοίΌΓΕ {86 πιο οὗ Ηοιμοσ (τῆο 1Ἰνοα δρουὺς 
οΩ6 πυπάγοα δπὰ ΗΠ γοδγβ Ὀοίογο. [86 ῥρσόρμθῦ 1β818}.}) ΖΘΟΒΆΓΙΔΒ, 
(86 ἔλίμοσ οὗ Φομη (9 Βαριδί, ψ ἤθη σϑαυϊγρα ἴο ἤδῖλθ ᾿ὶβ 80}, 
αελεὰ [γ᾽ α ιογί πο ἑαδίεέ, πινακίδιον (Ἰωακο 1. 68.); δηὰ βυοῖ ἰδ ]ο(5 
ΓΘ 4180 ἴῃ 086 Δηηοηρ (06 ΒΟΙΔΠ8 Δπα ΟἾΠΟΥ δῃποϊθηΐ πδίοηδ, δηά 
ἃτ6 γαῦ ἰο Ὀ6 Β66ἢ ἴῃ τῃοάθστῃ στθθοθ, ὙΠΘΓΘ ΠΟΥ ἅγ6 οδ]]θα Ὀγ (δε 
ΒΆΤΩ6 ῃδιη6.} ΤΟΥ 6 γ6 Ὠοὺ ΗΠ8}}Υ ἀἰδυβοά ἴῃ τ ϑβίοσῃ ἔισορα ὑη8] 
(π6 ἐουγίδθητῃ σθη ΌΓΥ οὗ (16 ΟΠ τιββη θὰ. ΤΏΘΥ 6 ΓΘ, ἴῃ σΘΠΘΓΩΙ, 
οονογρα σὴ ψᾶΣ, δπα {π6 τ τι ηρ 88 Ἔχ οαΐθα τ Βίγ 168 ΟΥ Ρ688, 
τις οὗὨ ροϊ]ά, βιϊνοσ, ᾿γβδ8, Ἰ'γοἢ, ΘΟΡΡΟΥ, ΨΟΥῪ ΟΥ̓́ΌΟΠ6, ὙΠΙΘΒ αὖ 0η6 
6 πα νγόγθ ροϊηὐδα ἔοσ {86 ρυγροβα οὗἉ ̓ πβουθιηρ (86 Ἰοἰΐογθ, δηα βιηιοοίὰ 
αὖ (6 ΟΥΒΟΣ ΧΙ ΓΘΠΥ ἔῸΣ [86 Ρύγροβα οὗ δγδβίῃηρ [Ι͂ὴ Βδγραγυ [86 
σμ] άγθῃ, 80 8.6 βθηῦ ὕο Βοδοο], νγγιῦθ ΟΠ. ἃ βιῃοοίδ {μη Ὀοατγὰ δ ΡΒΕΥ 
ἀαυθοᾶά ονοὸῦ ψῖτὰ τ ΒιΓ Ωρ, τ ΒΙΟΝ τΔῪ Ὀ6 ψΙρΘα ΟΥ̓ ΟΥ τοπονϑα αἱ 
Ρἰθάβασο. Τθο Οορίβ, γῇο 8.6 διρὶ ογρα ὈΥ ἰδ6 στοαὺ τηθῃ οὗ γί 
ἴῃ Κοορίηρ {Π6ῚΓ δοοουῃῖθδ, ὅζο., ΤΏ Κ6 1186 οὗ ἃ Κιπα οὗἉ ραβίθολχα, γόοιο 
ὙΠῸ} (86 τψΎΙ Πρ 18 ΟΟΟΆΒΙΟΣΔΙΪΥ π]ροα οἱ᾽ ψ 1 ἃ ποῦ βροῆσο. Τὸ 
(18 τηοᾶθ οὗ πυιπρ' {μ6ΓῸ 18 8η δἰ δῖοι ἴῃ Νοῖ. χὶ. 14.,, δηὰ 
ΘΒΡΘΟΙΔγ ἴῃ ΝυΡ. ν. 28.; σψοσο, ἰὼ {86 ολδ6 οὗ [86 ποϊωδῃ 
βιβροοίρα οὗἉἨ Δα] οσυ, 0 τγ8 ἰο δα απ οαἰΐ 9} οσυγεῖπα, τῦ 18. βαιά 
{πα ἐλό ργἱοϑὲ δῃαἱϊ ιογίἐο ἐδ6 οἴιγ865 ἐπ α δοοῖ, απα δίοἑ ἐΐεηι οτιὲ τοῖίλι 
ἐλι6 δὲέξογ τοαΐογ. Τὺ ΔΡΡΘαγθ (μαὺ {1686 πλΔ] αΙ Οὐ] 08 σογ τσὶ θη τ ἢ 
ἃ Κιπα οὗἉ ἴῃκ ργθραγϑα ἴῸγ {86 ριγροβο, τ οαῦ ΔΠΥ οαἱχ οὗ ΤΟ ΟΥ 
ΟΥΠΟΣ τηδίοτϊαὶ {πα΄ οουἹα τὰκ ἃ ρῬοιτωδῃθηῦ ἀγα; δῃα σγοσα ἰβθη 
γΑΒΘα οἵ (πΠ6 ραγομιηθηΐ πο {π6 σγαΐοσ ψοἢ (μ6 οιηδὴ Μ88 
ΟὈΠρΘα ἴο ἀγίπκ: 8ὸ μπᾶὶ β86 ἀγδηὶς {Π6 υὑόγῷ τοοτβ οὗ (86 Ἔχϑοσδ- 
ἰὴ. π6 ἴἷς υδβρα 18 {π6 Εἰαβὲ 18 Ἁ]τηοδί 4}} οὗ {818 Κιπηᾶ- α4 ποῖ 
ΒΡΟΩρΘ 0111 οι ρ]οίογν ΟὈ]  αγαίθ {86 ηοβϑί οὐὗἩ {86} ψυϊποβ. Το 
1ῈΚ νγὰβ ΟΑΥΓΙΘα [ἢ 81} Σρ]οτηθηΐ, ἰοστηθα ΟΥ̓ ΟΟΓ ὑγϑηβίδίοσβ δὰ ἴῃ} - 
Βοχ, ὙΠΙΟΝ νγὰβ βίυοίς ᾿πίο {86 ρίγα]6 (ΕΖοὶς, 1χ. 2, 8.), δ 16 8}}}} ἷβ 
ἴῃ ἴδε 1,ονδμί," 

θΟΌΓ, ΘΠ ΤΩΔΥ ὍΘ ΓΔΙΣΙΥ Β6ΘῺ 88 Ὑ6 488 Οἷἱὖ δηά ἰηΐο [16 Βαιθοῦσ." ΒυγἄογΒ Οτίθηϊδὶ 
Τλιεγδῖαγο, νοὶ, ἱ. Ρ. δ885. 

᾿ Ὁ Αὐν αγίϊθηβ, ἰδ 8 8111} τπιβιιδὶ [ὉΓ βΒοβοοϊ Ό Υ8 ἴο πᾶνο ἃ 6518} οἴϑδη Ὀοαγὰ, οὐ πδὶοὶ 
(80 τρδδίοσ Ἡσὶϊ68 [ἢ6 δΙρῃδυθῖ, ΟΥὁἨΔῺΥ οΟἴδοσ Ἰοδβοη, ἩΪςἢ Β6 ᾿πίθῃβ ἢΐ8 βοθοϊασε ἰο τοϑὰ, 
Α8 ΒΟΟ0ῃ 88 Ο116 ἰ68801) 18 δηἰδμιοα, ἴ[Π6 ττίτηρ 18 τηλσκοὰ οὔ ΟΓ δοσγαρϑᾶ ουΐ ; δηὰ ἴδ6 Ὀοασγὰ 
ΤΏΔΥ ἴΠ8 Ὀ6 σΟΠ ΠΌΔΙ ΪΥ̓ ΘἸαρ]οΥ θα ῸΓ τυτϊ οἰ; ΠΟῪ ἸΟβθοηϑ. ΝΟΣ ΟὨΪΥ ἀ068 115 ἰπδιστιπγθης 
ΒΑΥΤΩΟὨΪδ6 ἴῃ 15 186 τ ῖι 1π6 νυσιτπηρ-ΓΔ0]6 τηοπιϊοποὰ [μΚ9 ἱ, 68.; Ὀπὲὶ [126 Οτθοῖκβ ᾿8]} ἰς 
ΕΥ̓ [6 ὙΘΣΥ͂ ΒΆΠῚΘ ΠΑΠΊ6, πινακίδιον." Βδν. Φομὴ ΗδΥΓΠΟΥ ΒΒ ΤΟΣ ἰῃ Οτοθοα, θὰ 1828. 
(ΜΙ ββίοΠΑΣΥ [λορίδιον, Μίαν, 1830, Ρρ. 281, 232.) 

5. Ου τἢ]8 δυ ῦ)εοῦ δηὰ οἢ 186 διιθδβίδῃοοβ σθΏΘΓΑΙ πρὶ ογοά ἴῸγ τυ ηρ, ὈΟΤὰ ἰῃ δηςϊοηὶ 
δια τηοΐογη ζἰπλ65, 8ὲ6 8δη η΄ οδαοιίοη ἴο ἴΠ6 δίυαγ οἵ ΒΙΒΠΟΣΓΑΡὮΥ, Ὁ. ἴ6 δυῖμοῦ οὗὨ ἐδπιὶ9 
ὙΟΥΝ, ν0]. ἱ. ΡΡ. 81] ----72. 

8 Ἡδιτηογ᾽ 8 Οὐβεγνδίοῃβ, νοΐ. ἰϊϊ. ἢ. 127. τσ, Α. ΟἸδγκο ου Νυπιῦ. ν. 38. 
4 Ἐχποσβου β 1οἰΐεσβ τω [86 Ζροδῃ, τοὶ. 1ϊ. Ρ. 64. “ ὙΤῊΪ8 ᾿πηρίοπιοπὶ ἰ8 ὁη6 οὗ οου- 

δ᾽ ἀσγαῦο απιϊαυΐιν; ἰδ '9 οφοτηωοη ἸὨγοῦρῃουϊ [πΠ6 1ουδηΐ, ἀπά τὸ ταϑὶ 1 ἰξ οἶδα ἴῃ (89 



ΟἈ ἰδὲ «ἀγίς οσμἰυαέοα ὃν ἐδ Ἡεδτειοϑ. δ1] 

Ἐρίϑεῖεθ οὐ Ἰ,οἴἴο ΓΒ, ΠΟ δγὰ Ἰποϊυδοα ὑπᾶθν {Π6 βαιθ Ηθῦγον 
ποτα τ] ΒΟΟΚΒ (ν]Ζ. ἼΒ9, ΒΕΡΗΘῈ,) ἃΓ6 ὙΘΓῪ ΓΆΓΘΙΥ τηδηϊοποᾶ ἴῃ {86 
ΘΑ] ΟΓ ἀρ68 οὗ δηθαυϊγ. ὉΠ ἢγβί ποῦοα οὔ δῃ βρίβί]α ἴῃ (η6 βδογρᾶ 
Ὑντιθηρβ οσουγβ ἴῃ 2 βϑιη. χὶ. 14.: Ὀὰΐ δοσψασὰβ {Π6Ὺ ΔΓΘ ἸΏΟΓΘ 
ἔγβα ΠΥ το οποα. [Ι͂η {86 Εἰαδί, Ἰθῦεσβ δῦ ἴο [Π18 ἀΔΥ ΘΟΙΏσΩ ΠΥ 
βϑηΐ Ὁμβθαὶθα: Ὀυΐ, ψΏΘη ΤΠΟΥ ἀγὸ βθηΐ [0 ρϑύβοῃβ οὗ ἀἰβεϊποίϊοη, 
ΠΟΥ ἅτγὸ μἰδοθα ἴω ἃ νυ] ρυγϑο, τ ΒΙΟΝ ἷ8 164, οἸοθοα ονοσ τ] 
Οἷον ΟΥ ὙΓΑΧ, 8ηα {Π6ῃ βίβιηρθα Ὑγ11} 8. βίσῃιεί. ΤῊδ βᾶτηθ ῥγδοίίοθ 
οὈίαϊηρα ἴῃ δηοιθηῦ ἔϊπηθβ. ὅ8θ [β8. υ}}1. 6., χχῖχ. 11. (ταδγρίμαὶ 
τοηᾶουϊηρ); ΝΘΉ. γτἱ. δ. ; 900 Χχχυῖ. 14, ΤῊ ῬΟΟΙ ΠΟ ἢ τγαβ βῆ ἢ 
ἰο 1Π6 Αροβίϊα ϑομη (ον. νυ. 1., νἱ. 1, 2, ὅζο.,) ννδδ βϑα]ϑᾶ τ} δουδη 
δεαἷς, τ ὨΙΟΝ πηυδιιὶ ΠΌΤ ΌΘΙ βθοιηβ (0 βάν 6 δἰῆχοά, ἴῃ ογάρσ ἴο 
ἰπεπγαΐθ [86 στοδῦ ᾿τρογίδηοο δηα ΒΘΟΓΘΟΥ οὗἉ (Π6 τηδίίοσβ {ποσοῖῃ 60 ῃ- 
ἰαϊποα, Ὑηα τηοϑῦ δηοϊθηῦ δριβίϊθβ Ὀεαρίῃ δᾶ επὰ σιςμουΐ οἰ ἴΠοΣ 
βαϊαἰαίξοθι ΟΣ ἔδγθν 6}}; Ὀὰΐ ππᾶθν (μ6 Ῥουβίδῃ ῃοπαγοῦγ 1ξ τγ88 ΨΟΤΥ͂ 
ῬΓΟΪχ. Τύ 18 ρίνοῃ ᾿π 8ῃ δου αρρα ἔοσπα ἴῃ ΕἰΖγὰ υἱ. 7--- 10. δπὰ ν. 7. 
ΤΠ ΔΡΟΒ.]68, 1ῃ {Π61Ὁ 6ρ 18.168, δα {μ6 βα] αἰδίϊοῃ Οὐβίοτη δι Πρ 
[86 ἄτεθκβ, θὰδ ὑπ 6 0 οπαιυ{6α (86 δ08] ἔΆτονΤο]] (χάερειν) αἱ [86 61086, 
8 δαἀορίεα ἃ ὈΘμθαϊοο) ΤΩΟΤΘ ΘΟΠΟΙΤΩΘΔΌΪῈ ἰο (ἢ βρίτις οὗ ἐδ6 
Οο8ρ6ὶ οὗ Ομ γιδι. ὙΒθα Ῥδὰὺὶ] ἀϊοίαιοα ἷβ Ἰοἰΐοτβ (48 ἢ τηοϑὺ ἔγο- 
αυθσηί]ν 414), μΒ6 σγοίθ (86 Ὀθηθαϊοϊοη αὖ (ῃ6 οἱοβα ἢ 16 ον 
μδηᾶ. ὅ66 δὴ ἰῃϑίδῃποβ ἴῃ 2 1688. ἢ]. 17.} 

ΒοΟΟΚα Ὀοὶπρ τυ θη Οἢ Ῥασοβιηθηΐ δπά βἰσα δῦ θθχὶθ]6 τηδίογ 818, 
ἍΘΓ6 ΧΟ ]]οα τουπᾶ ἃ ΒΒ.) 0 Κ ΟΥ ΟΥ̓ΪΠΔΘΥ ; δηᾶ 1 ΤΠΘΥ ΕΓ ΨΘΙΥ Ἰοηρ, 
τουπά ἔνο ΟΥ̓] πάοσβ, ἴτοῦι {88 ἔν δχύγοαιθβ, {Π808}}γΥ, 186 ττϊηρ; 
ὙὙᾺ8 ΟἸ]Υ οἡ {Π6 1η8146δ. Τὴ τυ ηρ οἢ ΕἸΖΕΚΊ6] Β τῸ}} (ΕΖακ. ἢ. 9, 
10.) Ὀοΐϊπσ οἡ ὀοές 51:468, Ἰπαϊ!οδίθα {μαὺ (ῃ6 Ῥυόρῆθου που] θ6 
Ἰοηρ.32 Τῆ6 τοδαοῦ ὉηγΟ θα {π6 Ὀοοΐκ ἰο {86 ρῥΙδοβ βίο ἢ6 νψδπίοα, 
ἀναπτύξας τὸ βιβλίον, ἀπα το] ] θα 1 ἊΡ ἀραῖη, ψΒδη Ὠ6 δὰ χϑδᾶ 1, 
πτύξας τὸ βιβλίον (1μκε ἵν. 17. 20.); πΝΈδποα 1086 πϑῆθ ΠΡ), 
(εραϊμ4Ὲ), α υοἴκηιθ, ΟΥἩ Τϊπρ το] οα ἂρ. (βα]. χ]. 7.; 188. χχχῖν. 
4,; ἘΖΟΚ. ἢ. 9.: 2 Κίησβ χιχ, 14.: ΕΖγα υἱ. 2.) Τῃδ ᾿ϑανθβ {ππ8 
ΤΟ] τουμὰ {Π0 β!οΚ, δῃα Ῥουπα σὰ ἃ. βίσίηρ, οουἹὰ Ὀ6 δϑβῖ 
Β6Α]64. ([84. χχῖχ. 1]. ; 1)δη. χὶὶ 4. : Β6υ. νυ. 1.. υἱ. 7.) ἸΏοθθ θοΟΚθ 
ὙΠΟ ΘΓ 1ΠΒΟΤΙ ΘΑ ΟἹ ἰΔ016ἰ8 οὗὁ ποοά, 684, ὈΤαΒ8, ΟΥ ἸΨΟΣΥ, ὝΘΙΘ 
Θοπηροίρα ἰοροίμοσ ὈΥ̓͂ ΤηρῈ δ {86 ὕδοῖ, {βγουρῃ τ ΒΙΟ. 8 στοὰ τγ88 
ῬϑΒΒΘα [ο ΟΑΙΤΥῪ ποι ὉΥ. [πὸ Ῥαϊθβίζηβ, τ ἤΘῺ ΡΟ Υβουβ ΓΘ στοηρ' 

Βουδοβ οὗ ἴ86 ατθοκβ. Τὸ οὔο οπᾶ οὗ ἃ Ἰοπῷ ὈΓΆ88 ἴπῦ 8 ἴογ Ποϊΐηρ' Ρ6Π8 18 διίδο δα [6 
Πτ010 οαν6 σοηϊαϊπίηρ (Π6 τηοἰδίοηοα βαρὶα 8θἃ [ὉΓ ἱπῖ, ψ  ϊο ἢ 18 οἰοθοὰ πὶ ἢ ἃ 11ὰ Δπὰ δηλ, 
δηὰ 106 ὙὮὯΟ]6 δβίποὶς τ τηθο ἱτηρογίδηου ἰη [86 σίγα]θ. ΤῊΪ8 8, σἱποῦῖ ἀουδε, 1π6 ἰπ- 
δισασηθηΐ ὈΟΣΏΘ ὈΥ ἴΠ6 ἱπάϊνγπ4], νοὶ ΕΖΘΚΙΘΙ ππθη 0 η8 88 ὁπ6 πιαη εἰοίλεα ἐπ ἰΐπδη, ισἱ τὰ 
α τογί ογ᾽ 6 ἱπάλογη ὃν ἦὶθ δι4άε. (ἘΖΕΚ. ἰχ. 2.) ΤΙϊά. Ῥ. 64. ποίε. 

λ΄ ΖΔ }ηἘ Αὐοθ0]. Ηοῦσ. ὉΥ Μτ. ὕρδμαπι, ξὃ 88, 89. Ῥάαγεβϑιι,, Αππᾳ Ηθογ. ὑρΡ. 496--- 
428. : 

5 Τὴ [δ0 ΤὩΟΏΔΒΙΟΥΥ οἵ Μαορδβροϊδίοῃ, ἰῃ ἄτοθοο, ἴἢ6 ον. Μγ, Ηδγίον οὈβοσνθᾶ ἔνο 
Ὀοδιι 1 1] τῸ 118 οὐὗἁἨ 6 βαιιο ἀθβοσρείοη ὙΠῸ ΓΠαὺ τησπιϊοποὰ ἴῃ ΕΖΟΚ. ἰϊ. 9, 10.; δα οοῃ- ᾿ 
ξαϊπίης ἴδ 1 τατχίοβ οἵ ΟΠπσγβοδίοτῃ δηᾶ ὑμαΐἱ δυο ὉΥ [πὸ ατθοῖκβ ἴὸ 8... δασιθα. “ Ὑου 

ἴο τοδὰ ὮὉΥ πηΐοϊ ἀΐησ, δηὰ γοῦ οσοηϊτπηπθα ἰο το δηὰ πη[0]Δ, [1}1 δ 1Ἰαδὺ γου αιτινοὰ 
δὲ 100 βιἰοἰς ἴὸ ̓ ν ἰο ἢ [6 ΤῸ]] νυγδ8 διίδομβοὰ. Ὑῆθη γοῦ ἰυτηθὰ [Π6 ρδγο τθηὶ τ υηά, δρᾶ 
ὁοπεπποᾶ ἴο τοϑὰ οἡ ἴΠ6 οἴδΟΥ β140 οἵἉ [86 συ]; ἐο] ἀϊηρ ᾿ σγαάα!!} 7 ἀρ, πη} γου ςοπιρϊεϊοὰ 
ἴὸ ΓὐταγοΥ. Τδυβ ἰδ γ88 ιογέζεπ τοϊ(λῖπ, απα ιοϊἱδομὶ." ἩλΥΠΟΥΒ δοιὼ ἴῃ ἀτοθοθ, 
Ῥ. 238. 



δ12 Ουἡ ἐδεὲ «4γίε ομἰϊυαξεα ὑν ἐδ Ποῦύγειυϑ. 

Ῥτϊνδίθὶυ ἴῃ 8 ῬΟΟΚ, “ΠΟΥ ὑδυδ}]} Ὁ σῸ οἱ, τοδαϊηρ δουᾶ τι ἃ Εἰπά 
οὗ βἰηρίηρ νοΐοθ, πχονΐηρ; ἐποῖν μοδα8 δα Ὀοάϊ68 ἴῃ {ϊπ6, ἀπά τρλκῖηρ 
ἃ ΤηΟὨΟΓΟΠΟῺΒ σϑάδποδ δ γορΌΪϊΑΣ Ἰπύρσυαὶβ, ---- 8 σον ΘΙΩΡὮ 8518; 
Αἰ που ρ ἢ πού βασι δῃ δια ρ 4818, ρ]]δπῦὺ ὑο {Π6 86π86, 88 ου]Ἱα ρμΐθαϑε 
δ Ωρ Βἢ οατ. ὙΕΙΥ οὗΐθη μον βθοπλὶ (0 τοδα σὴ πουΐ Ρδγοθινιησ 
[86 Β6ῃ8β6; δηὰ ἰο 6 ρ᾽οαβοά σι ὑΠδιλβο νυ 68, ΔΘ ΪΥ Ὀδοδιδβα {μι γ 
ο8} ρῸ {βγουμ (Π6 τηθομδηῖοαὶ δοὺ οὗ τοϑαϊηρ ἴῃ ΔῪ ᾿γ8γ. --- ΤῊ]8 
ΤἈΟΙΟ6 ΤΔΥῪ 6816 8 ἰο ““πηαεογβίδπα μον 1ὁ γ88 ἱμαῦ ῬΉΣΡ δπου]ά 
Ἀῷ δὲ ἡ μαὶ ραββαρα 10 [βαϊδῇ (ἢ6 ΕΠΠΙορίαπ Εὐαποἢ 88 σοδάϊησ, 
Ὀεΐογα Βα γγὰ8 ᾿ηυϊδα ἴο οὐδ ἋΡ ἂμᾶ βἰὉ νὰ πὶ 1π (86 οΒαγιοῖ. 
(Λοίβ νἱῖ!. 80, 81.) ΤῊ Εππυοῖ, ἱβουρ ῬγΟΌΔΡΪΥ γεϑάϊηρ ὕο ἰνἰπ)- 
561, δῃμὰ ποῖ ραγ(ου αυγ ἀοδιρτηρσ ἴο 6 μοαγὰ Ἷν 818. δὐξδῃηαπίϑ, 
σου τοδᾶ Ἰἰουὰ δηουρὰ ἴο ὯὈ6 υπάέογϑίοοα ὈΥ ἃ Ρδϑσβοὴ δὲ δοιγβ 
ἀϊδίδηοο.ὔ" 

2. ὙΒβουρᾷ {86 τὺ οὔ ΟΑΕΥΙΝΕ οὐ ΕΝΟΒΑΥΙΝΟ γγχ88 ποῦ ἱηνθηϊοα 
Ὀγ {πὸ Ηροῦτονβ, γοῦ ἐπαῦ 10 τγ88 ουἱυϊναύθα ὕο ἃ ΘΟΠΒΙΘΓΆΌΪ]6 οχίθηίϊ, 
18 ον ἀθηΐ ποὺ ΟὨΪν ἔγοια {π6 σμογαῦ πὶ ΠΟ πο γα ἀαοροβιίοα Εγϑί ἴῃ 
[186 ἰΔθσγηδοϊο πα δἰϊοε σασὰβ ἴῃ ΘΟ]ο ἢ Β ἰθρ]6, θυΐ ἴγοτῃ 186 
Ἰοη8, ΠΟ ΜΟΥ ΟἹ 6δοῖ βι46 οἵ 818 ἰᾷἄσοηθ (1 Κιηρβ σ. 20.), δὰ 
ἔτοχα ἔπ ἀθβοσι ΡΟ ἡ ΒΙοὴ ᾿βαϊδῇῃ (Σ]ῖν. ΤΥΔΕ Ἂν τν δΊΥΘα 18 οὗ [86 
ΤΆΒΏΠΟΥ ἴῃ ὙΠΟ 1408 6 γα τηδηυΐδοίυγοα. 

8. ΒΥ νου βοουοῦ ῬΑΙΝΤΙΝΟ γ͵ὼΒ Ιηγρηΐοα, {18 τί ΔΡΡΘΔΙΒ ἰο 
ΠΑΥΘ 816 ΒΟΙΏΘ ὈΓΌΡΤΕΒΒ ἴῃ [ἢ6 ΤΟγ6 δἀνδησθα ρογιοαβ οὗ {Π6 “618 ἢ 
ΡΟ γ. [1η ΕΖεϊκ. χχὶ!!. 14, 16. Ἰηθηίοη 18 πηϑθ οὗ πηρέπ ροιγίγαψεά 
κροη ἐλε τοαἱϊ, ἐδια ἔπιαφε8 ὁ ἐς Ολαϊάααπς ρμοιιγίγαψεοά εοὐξῆ, υετγηκϊτοη, 
σίγαεά ιοἱίἢ σίγαἶεδ Ὡροὴ ἐλοὶγ ἰοῖπ δ, ἐποοοαϊης ἴηι ἀγοά αἰξῖγε νροπ ἐξ εὶγ 
λεαάς, αἰἷϊ 9. ἐλολα ρμγίποοβ ο ἰοοῖ ἔο. « γθιϊδῆ τηθηομδβ αραγίμπιθηίβ 
Μ ΟΝ γα ραϊπίεα ευἱξΐ υογηιϊϊοπ. (χχὶϊ. 14.) Βυΐ 48 411 ρἱοίυσοβ 
ψ6Γ6 ΤΟΥ ἀάθη ὈΥ (6 Μοβαὶς ἰανν, 88 Ὑ}} 88 ᾿Ἰτιᾶροβ ([μον. χχνΣ. 1.; 
Νυμῦρ. χχχὶ. δ2.), 10 18 ταοβδὲ ργοόῦδθ]ο ἰμαὺ (ἢ686 ρἱοΐαγοβ ψ6ΓΘ 
οΟρΡΙΘα ΕΥ̓͂ {86 «6 νὺ8 ἔγοτπη βοιὴβ οὗ {Π 610 μϑαύμοῃ ποὶσΟΌΓΕ, δος (Π6 Υ 
δια Ὀδθη οοττυρίοα ὈΥ ᾿πἰθγοουγδα τ ἢ (Πθιη. 

“4, Τδο αὐ οὗ Μύῦβιο νψβ ουϊυναίοα τυ σγοαῦ ἀγάουν Ὁγ (89 Ηδ6- 
Ὀγανβ, γὴ0 αἸΙὰ ποὺ οοΟὨΗπα 1 ἰο βδογϑα ρΌγροβοβ, θαΐ ᾿πίτοἀυορᾶ ἱἐ 
ὍΡΟΙ 81} Βρθοῖδὶ δηα β8ο]θῆλη ΟΟΟ,ΒΊΟΠΏΒ, ΒΌΟΝ 88 δῃίοσγίδι πῖηρ (ΠΟΙ 
ἔτοπβ, ρυ]1ο ἔδβίλναβ, απ {π6 ᾿ἰκὸ : {Π8 μα θδῃ {6118 8400} {πα 1 
6 Βεὰ πον οὗ 818 ᾿ἰθανίηρ πἰπι, 6 τοομίά ἔαῦο δοπέ ᾿ΐπι ατοαν ιοἱῇ 
πιϊγίδ ἀπαὶ ιοἵέ δοπφϑδ, ιοἱέδ ἑαῦδτοί ἀπά εοἱέλ λαγ». (θη. χχχὶ. 27.) 
1βδιδῇ βαυβ, ἰῃδὺ ἐδ λα» απά ἔΐι6 υἱοῖΐ, ἐδ: ἑαῦτεΐ απᾶ ρΐρε, ατὸ ἴῃ ἐλεεῖν 
"αξίς (188. ν. 12.) δηᾶ, ἰο βχργθβϑβ {π6 οθββδίοη οἵ {8686 ἔδαβίβ, ἢθ 
ΒΔΥ8, ἔλθ πιϊγίὰ 97 ἑαδγείβ σοαδοί]ι, ἐδο 7ον 9. ἐδο λαγ» οεαϑείδ. (18ἃ. 
Χχῖν. 8.) 10 νγ88 4180 {μ6 ουβίοηι αἱ {1Π|6 οογοπϑίϊοῃ οὗ Κίηρε. (2 ΟἸ τοι. 
ΧΧΙ, 18.) Αμπὰ 1 νὰ [Π6 υϑ08] ΠΙΆΠΉΘΥ ΟΥἨ Θχργαϑβιηρ (ΒΘ ῖν ταὶγίὰ 
ὌΡΟΣ {ποῦ τϑοοινιηρ; ροοα {ΠΔἸησβ οὐ νἹοΐοσυ, 8πα ΡροῸμ {Ππ6 ἐὑτίυτα- 
ῬΒδηΐῦ γοίυστβ οἵ ΠΟῚΓ σΘηθγαΪ8, 88 ΠΊΔῪ Ὀ6 Β66ῃ 1 “υἀρ. χὶ. 84. απὰ 
1 βατλ. χυϊ. 6. ὙΠαῦ τηυβῖο δηὰ ἀδποῖηρ γογθ υϑϑα διβοηρ (86 
9618 δὲ {πον ἔδαβίβ ἰὴ ἰαύίο ἀρΈϑ, ΔῪ 6 ᾿πέοσγοα ἔγοτῃ {Π6 Ῥ8γαὉ]9 
οὗἩ {86 ῥγοάϊχαὶ βοῇ. (1κ6 χτ. 26.) Β6βι 468 {πὶ ββογϑᾶ στημπδβὶο, ἐδ9 

ψονοί 8 ΟἸγἰβυίδηι ἘΠ ϑθδτοποδ ἰῃ ὅγγα. Ὁ. .31]. 



ΟἈ ἐΐε Ατίς ομϊῖναίοα ὃν {δε Πεὔτειοε, δ18 

ἩΌΓΘΥ τρομΆγο8 δα {Π6ῚῚ ρῥχιναΐα τλυδῖθ. ΑβΡἢ 88 Τηλβίοσ οἷ 
Τλανἀ στοαὶ Ὀδπά οὗὨ τηυδβιοῖδηβι 10 ΔΡΡοδτΒ ἰδαῦ ἴῃ [86 ἰδηρ]6- 
ΒΟΥΥΪΟΘ ἔδι8]6 τ 510 188 ΜψΟΓῸ δὶ ἰοα 858 τὴ 1] 88 τλ8]65, δηὰ {πα ἴῃ 
σθθοσαὶ {Π6Ὺ τ Γ {π6 ἀδυρμίοτθ οὗ 1μονιίοθ. Ηοιηδη Πα ἰουτίοοπ 
ΒΟΠΒ 8π ἴἢγοο ἀδαρ οΥΒ 0 Ψ6Γ͵Θ Β.Κ1}16α ἐπ τηι81ο ; δπα ΕΖγα, Π 6 ἢ 
δηυτϊηογαίηρ ἰπο86 ψΠῸ τοϊασποά τι Πῖπὶ ἴτοτη {πΠ6 Βαθυ]οη 8 ἢ 
ΠΑΡ νΥ, τοοϊοῦθ ὕτγο δυμαγοα βρης τλθ ἢ δηα δβιηρίησ ἸΥΟΙΏΘΏ. 
ΤΩ6 ΟΒδ] ἀθθ ραγδρηγαδῦ οὰ ΕἸ ο]68. 11. 8., σου ΘΟ]ΟΓΊΟῚ Βα γ8 {μ8ὺ ἢ6 
[δὰ νιοη σίπσεγε ἀπά τοοηιθπ δίπρεῦδ, ὑπ οεβίδηβ 10 οὗ βἰηρίηρ ο ἢ 
οὗ [86 ἰδ ρ]6. 

1π {86 {φΡδττιδο1]6 δηᾶ ἐπα ἤθηιρ]θ, {86 μον] δ8 (οι θη δηᾶ 
ΨΟΙΏΘη) ΜΈ͵6 {86 ᾿Δνν ] ταυβιοἶδηβ: Ὀαϊ οἢ. ΟἾΘΥ ΟΟΟΑΒΙΟἢΒ (Π6 «6 078 
ΓΟΙῸ δὲ ΠΌΘΟΣ (0 186 ΔΗΥ͂ τηθ δῖοι] ᾿πδίσιιτηθηίβ, ἢ (86 Ἔχοδρίϊοι οὗ 
(86 βγῇ ἐγτιπηροίβ, 1] σἢ 6 γὸ το 6 δουπηαδα ΟὨΪΥ ὈΥ͂ [86 ῥγιθβίβ, ὁπ 
δογίαϊπ βοϊθίηη 8ηα ρῈ]16 οοοδβίομβ. (ΝΊΠΩΡ. χ. 1---10.) 

ΤῊ6 ἱμυθη θη οὐ ΤΩ  Β108] ᾿ἱπδίσυχηδηΐβ 18 βου οα ο ρα]. (Ἴδῃ. 
ἦν. 21.) Τα [0] οσίπρ ατὸ {π6 ῥγποῖραὶ Μύϑισαι, ΓΝΒΤΕΌΜΕΝΤΗ 
τλϑηϊοπδά ἴη {86 ϑαογθα ΥΥ ΧΙ ηρΒ : --- 

(1.) 4 μἰραΐξίϊε 7πθἐνεηιοηΐδ. ---- ΤΏΘ86 6 γῸ ἔδγθο ἴῃ ΠΌΤΏΌΘΓ, ΥἹΖ. 
ΤΠο ἱΑογοί, {π6 ογταθαὶ, δπα {Π6 Βἰβίσατα. ' 

1, ΤΠ Ταδτεῖ, Ταδον, οἡὐ ΤΊ πιδγοῖ, γχλΒ Θοτηροβοϑα οὗ 8 οἰγοῦ αν ΒΟΟρ, 
ΘΙ ΒΟΥ οὗ οοα ΟΥ Ὄγαββ, 1 οἢ 88 οονοσοα ψ1Ὲ 8. Ῥΐθοθ οὗ βκίῃ 
ὑρηθοὶν ἀγάγῃ δηα Ὠππηρ τουηα τι δτ4}} Ὀ6118.. 10 ττᾶβ Βο]α ἴῃ {6 
Ἰοῖν Βαπᾶ δπὰ Ὀθδδίθη ἰο ποίοθβϑ οὗ τηυβιο τι (86 τὴρθύ, [ἢ δποϊθηΐ 
Ἐπσγρὺ πῆθὰ δπᾶ ποθ ρῥαγοα {86 ἰΔΌτοῦ ΟΣ ἰδ θουτῖηο, Ὀαὰΐ 10 τγγ88 
ΤΏΟΓΘ ,ἜΘΠΘΙΆΪΥ ΔΡΡτγορτγίαίθα ὅο {π6 ἰαύεσ, δ στιὰ (6 «68: δηᾶ 
{λον ἔγοαυθηῦν ἀδπορβα ἰο 8 δου πα πιβουΐ {Π6 ΔἸ οπ οὗ δὴν οἰ μδ᾽ 
τη δῖ6. [Ι{ νγαδ οὗ ὙΘΙῪ ΘΑΓΪΥ ὑ86 πῃ Εσγρῦ, πα Β66Π18 ο αν Ὀδθα 
Κπονπ ἴο 186 «6 )7]8 Ῥγθυουδ ἴο {πεῖν ᾿θανῖηρ ὔὐγγῖα, Ὀδίηρ δλοπρ {86 
Ἰηδέγυμηθηΐδ τηϑηὐοηρα Ὀγ ΓΔ Ρ8ῃ. ((δῃ. χχχὶ. 27.) Αἴοῦ {πὸ βαββαρθ 
οὗ [6 Βοα ὅθα, Μιγίδτη [}6 βἰϑίοσ οὗ Μοβϑβ, ἰοοῖς ἃ {πΌγοὶ, δηά 
Ὀορδη ἰο ὈΪΑΥ δηα ἄδποθ τ (Π6 ΗΘ Όγονν τσγοχθη (Εχοά, χν. 20.}} : 
ἦπ ἰκὸ ΠΆΠΠΟΥ [Π6 ἀδΈρ ΟΣ οὗ Φ ρΡΒΙΒΔ ἢ οαμηα ἤο τπαθοῖ Ποὺ ἔἈΙΠΟΣ 
αν Παρ 618 ἀπα ἄδποοϑ, δέον μ6 μδα αἀϊδοοτηπίρα δηᾶ βυρθάιοα (6 
ΑἸατηο 68, (συάρ. χὶ. 84.) Ὑθ Ἰδάϊθβ ἰῃ {μ6 Εἰδβϑί, ἴο {818 ἄδγ, 
ἄδῃοοσ ἰο {μ6 βουμπα οὗὨ ({]8 Ἰηβίτυτησηί. 

ἱ, Τὴ Οὐγπιδαὶ (ῬΒ4]. οἱ. 6.) οοποίδίθα οὗ ὕπνο ἰαγρθ δηὰ Ὀγοδὰ 
ΡΪαΐεβ οὗ Ὀσαββϑ, οὐ ἃ ΘΟ Χ ἔοστῃ ; ὙΒΙΟΩ Ροϊηρ βίο ἀρδϊηδὺ ΘΔ ἢ 
ΟΥΒΟΓ, τη849 8 ΒΟΙ]ΟΥ τἱηρίηρ' βουμα.2 ΤΟΥ ἔοστω, ἴῃ ΟἿ ἀλΥ8, ἃ ρατί 
οὗ ΘΥ̓ΘΥΎ ΤΩΣ] ΑΥῪ Ὀδηά., . 

1. Τη6 “ϑιδέγαπι, Ἡ ΒΙΟὮ ἴῃ ΟἿ Ὑϑυβίοῃ οὗ 2 ϑδιω. υἱ. ὅ. 18. στηΐϊθ- 
ΤΟΠοΓΘα οογπείξ, Ὑγ88 8. τοῦ οὗ ἴσο Ὀδηὺ ᾿πΐο 8}. ΟΥ̓ἃ] Οὐ ΟὈΪ]ΟΏρ' Β[8ρ6, 
ΟΓ ΒΑΌΔΙΘ δὖ πὸ ΘΟΥΠΟΙΒ 8Πη6 ουσγνοά δὖ {86 οΟἴογβ, δπα {ση 864 νη ἢ 

: τ, Οβθυση ἢ48 σίνοη δὴ δηρτανίηρ ἔτοτη 8ῃ δηοίοπε ἰοπι δὲ ΤὨΘΌαΒ ἰη Εργρι, τ ΕΟ]; 
ἷα οἵ στοδξ γδὶὰθ 85 8ὴ ᾿Ἰπδἰταϊΐοη οὗ τπ0ὺ ἄδηοο οἵ Μιίτγίδπι δηὰ (6 ΗΘΌΣΟΥ τοϊηθη δεν 
05 ΒΒΑΒΛΕν ΘΓ ἐπ Ἐεα Βεα᾿ Βη6 την ἀσπεσσηδο ΟΓ ἘΠΒΡΒῚ ὁ Βα Εἰο εἰδη Ποῖ, 86 ἐδ 
τοσοῦ ἔσουι ΒΙΟΝ ἰδ ἰ5 οορίοὰ ἱ6 οὗ 8 Θῖδ οἱοδοὶσ θοσγάοσίης ὕροῃ οὗ τδο οὁχούτι. 
ἙἘφσγνρ; ἴον ΤΟΒΌΤΩΟΙΥ ἴὸ π6 ΤΥ, Ρ. 384. 

3 ΨΦοδορδαδ, ἀπὲ. Ζυᾷᾶ. 110. τνἱῖ, ο. 13. 
ΜΟΙ. 111. Ὲ Ρ 



δ14 Οἡ ἐΐλο Ατὲς οιϊυαίεα ὃν {δε Ἠεδτειῖοῦ. 

8 ΠΌΡΟΣ ΟὗὨ τηόνθ80}]6 τῖηρβ; 80 {μ8., ὙΒΘῺ ΒΔ Κοη ἀπὰ δέγυοκ πιηὶ 
δηοίΠο ον στοὰ οὗ ἴτοη, 18 δηλ ἰοα {π6 Βουπα ἀθβι: το, 

(2.) ἩΡδιά 7ηϑιγιμηοηΐδς. ---- ΒῚΧ οὗ [686 ἀγὸ τλϑποποα ἴῃ ἐπα 6 Πρ- 
ἴμγοδ, νἱΖ. ΤῊ ογρϑῃ, {μ6 δυΐο δηᾶ μαυΐρου, αἀυ]οίμιοῦ, Πόση, δα 
ἰσυμηροῦ, . 

.., ΤΠὸ Ογσαπ ἴδ [γα ΠΥ τποπἰοποα 1 (86 Ο]ὰ Ταοβέασηθηϊ, δὰ 
18 ἸηνΘη ]ΟὉ 18 ΔΒοσιθοα ἰο “πῦ04] ἴῃ θη. ἵν. 21. Ὀυΐ 1Ἢ σαπποὶ διᾶγὲ 
θδοῃ πκὸ οὖν τροάθγῃ οσρᾶηβ. [Ὁ 18 Βῃρροδαά ἰο αν Ῥθθῃ 8. Κὶπὰ οἱ 
βαΐο, αἱ ἢγβὺ σοιηροβοᾶ οἵ ομϑ οἵ ἔνγο, θυΐ δἴογυγαγάβ οὐ δοτι βαύδῃ 

ΒΟ ΟἿΣ ἰγϑηβίδίοσβ ἤν σοηἀογοα ρέρε8. 
ἷν. ΤῊς Φιζοίπιον (Ὁ δη. 111. ὅ.) τγὰϑ ἃ πὶπα ἱπϑισιπηθηΐ τηδαβ οἵ 

Τοϑάβ; ὈΥΓ ἰδ ϑγγίδῃβ οδἱ]Ἱϑὰ ϑαηιδοηλδαΐ, ὉγῚ 186 ατϑθοκβ Σαμβύκη, 
8δηα Ὀγ 186 Τἰ4]18η8 Ζαπιροσπα. 

γν. Τὴ ογη οὐ Οτοολοά ΤΥμηιρεὶ 88 ἃ ὙΘΤῪ δποϊθηΐ 1ηϑχιπιθηΐ, 
τηθίδα οὗ [Π6 ΒοΥΏΒ οὗ οχϑῃ ουἱΐ οὔ αὖ {Π6 Βιλα ! ον οχίσοιηυ. [ἢ ῥτὸ- 
σΎα88 ΟὗἮἨ ὑ1π|6 ΤΆΤ Β ΒΟΓῺΒ Ἔ͵Θ 866 ῸὉΓ {Π6 Βαμθ ῬΌΣΡΟΒΘ. 1ὺ γγ8 
σΟὨΘΗ͂Υ υδοᾶ ἴῃ Ὑ780. 

νὶ. Τῆι ἔοστῃ οὗ {πμ6 βίταϊρῃί Τγαωπιροὲ 18 χ6}} Κηοτη: 1δ νγ88 υϑοᾶ 
. ἘΥ {86 ρεϊοβ( Νυῦ. Σ. 8.; 1 Οἤτομ. χν. “ Ὀο οἢ οχ γδογα ΠΑ 

οσοαβίουϑ (ΝΊΠΩΡ. χ. 10.), δῃὰ αἷ8ο0 ἴῃ {Π6 ΑΙ βοσυῖοα οὗ [86 Τομρὶθ. 
(2 Οἤγοι. υἱ}. 6., χχῖχ. “Ἢ Ιη πιο οὗ ρθδοθ, θη {86 ρθορὶδ οσ [86 
ΤΌΪΘΓΒ 66 ἴο 6 οΘοηνοποα ἰοροίμοσ, {Π18 ἱσατηροῦ νγσα8 ὈΪΟνγα ΒΟΠΙΥ: 
θυΐ ν᾿ ΠΘη {Π6 ΘΔΙΏΡΒ ὙΟΙΘ ἴο ΤΟΥ ἔργ αγα, ΟΥ̓́ΤΏΒ ΡΘΟρΪΘ νγογθ ἰὸ 
ΤΏΔΤΟΝ ἴο ψ87, 1ὅ γγα8 βδουπα θα τη ἃ ἀθαροῦ ποίθ. 

ϑέγίησεαά Πηείγμηπιεηἕ8.---- ΤΉ686 σσοτο {86 ΠΔτΡ δῃά {16 ρῥβδ [ουγ. 
.. ΤῈ 177 Βθϑῖηβ ἴο ᾶνθ σϑβϑῃ]θα ἱμαὶ ἴῃ τ ΘΓ 186 : 1 γ188 

186 τηοϑὺ δηοϊθηΐ οἵ 411 τηυβῖοαὶ ᾿ῃϑυγυχηθηΐβ. (θη. ἰν. 21.0ὺ 1ὲ με 
ἴδῃ ϑἔγιπρθ, δῃὰ τγὰ8 ρίαγοα Ὀγ εν ὰ σι [86 μαπὰ (1 ὅδῃι. ΧΥ͂ϊ. 
23.): Ὀαΐῦ Φοδβορμυθϑ᾽ὶ βαγϑ παὶ 1 γγἃ8 Ρ]ΥΘα ὕρο0Ὲ ΟΥ βίσυοικ τ ἢ ἃ 
Ρἰθοίσυη, Τὴ Βᾶτρ, ΒΟ ψγὰ8 Κπόῃ ο {π6 δηοίοπὶ Εἰσγρ ϊλῃϑ 
ὍΠΑΘΓΡ ἃ ργοδῦ νυ νυ οὗἉ ἔΌσταΒ, τγ8ἃ8 δα Δ ]Υ ἔῃ} 14 ὅο {π6 Ἡ ΘΌΓΕΙ͂Ξ, 
ὙΠῸ Βεα βο]ουγπϑα 80 Ἰοπρ ἰπῃ {Ππ|π|ΐ ΘΟΌΠΙΧΥ, 8π 18 τωϑρη οποᾶ πὶ ΗΟΙΥ 
ϑουρίαγο τῇοσο ἔγθαπθηί ἐπδῃ ΘΩΥ ΟΥΒΟΓ ᾿μδίχυμηθηί, αυά, {86 
διοαίοβί οὗ (86 Κίηρβ οὗ Ιδγαβθὶ, δχοβ) θα 88 8. Ῥδυουαοσ ἀροὶ 
(1 ὅδ. χνυὶ. 16.) ῬτΟθΔΌΪΥ 8180 1Ὁ τγδϑ ἴὸ {86 βουπᾶ οἵ {{||8 ϑυγοοίοδί 
ΔΗ, 88 8ὴ δοδοιῃρδηϊπιθηύ ὸ {π6 σψόἱοθθ, τηοϑὲ ροσίθοῦ οὗ 4}} 1ηβίτυ- 
Ιηθηΐβ, {παΐ, Ὁη66 Γ᾽ αἰνίπο ἱπβριγϑίίοη, ἢ6 οοιηροβοα {μ6 ῬΡβαἰπιβ. 
ΓΒΟΥΘ ἜΓΘ νϑγθίοθ οὗ ὑπ6 μαῦρ Κπονα ἴο (μ6 Ηδῦτονυβ, 88 νοὶ] 
89 ἴο ἐμ6ὸ Εργρίίδηβ. ὅϑδοτηβθ ἔοττῃβ οὗ ὃ τηυβδὲ βανθ θθ6δη βιη8}} διά 
Ῥουίδθ]θ, 80 88 ἰ0 δαπῖϊὺ οὗἁἩἨὨ Ὀδῖπρ σατο Ὀγ {πὸ ρογίοττηογ, τ80 
ἀδπορα δηα ρῥ]αγοα αὖ {86 βϑῖῃηδ [πι6. (ὅδε 1 ΟἜσου. χὶϊ. 8.) Τλοϑε 
ἔοσὴΒ 8.6 υϑοίι }]Υ 1] υβἰγαϊοα ὈγΥ βοῖλθ οὗ (86 τϑργοβϑηίδίζομβ οἱ 
Εμγρίΐδη Βαγρβ, ϑηρτανθα ὈὉγ Μγυ. Οβρθυσῃ ἴῃ μὲἷβ “ Εργρὺ; μοὺ Τοϑί!- 

᾿ Απὶ, Φαὰ, 110. Υἱ!. ς. 22. 



ΟἈ ἐδ Αγίβ ομἰυαίοα ὃν ἐδιε Ηεϑγοιος. δ1ὅ 

ἸΏΟΩΥ [ὁ ἴμ0 Β10]6.} ““Αποίδμον Κιπα γγὰϑ παιηθᾶ {ἔπ “Ῥ]ὀδβδῃηΐ 
ΠΔΥΡ,᾿ ΟΥ ΒΑΡ οὗ ἀρ ρβ (ῬΒ8]. ἰΙχχχὶ. 2.), ἔγοια [86 δχαᾳυϊβὶθ βυγθαῦ- 
Ὧ688 οὗ 18 ἰοπ6.ἢ 

᾿, ΤῊΘ ρα  οτ, ΟΥ̓́ΤΆΟΓΘ ΟΟΥΤΘΟΙΪΥ ἐπα Ζμέσ (03) Ν6ΒΕ1,), οδίαἰποᾶ 
18 πδῖη6 ἔσο 105 ΓΟΒΟΙΔΌΪΔΟΘ ἴο 4 ἰϑδίμοση οί 16, ΟΥ δὲ ᾿θαϑί ἰὸ 8 
νοβϑοὶ 1η- ψἘΙΟΒ Μ]Π6 ὰθ ὈΓΘΒοσυοα; τὖ 18 γϑί τηθηϊοηθα 1 (6 
Ῥβδίτωβ οὗ αν, δῃὰ {86 Ἰηγθηῦοῃ οὗὨ ἐξ 18 δδου οᾶ ἴο {6 Ῥῃαη- 
οἶδ. 
“ΤῈ Ἰαΐα νγαϑ Κπόσῃ ἰο {86 τοῖα ὃν {π6 δα οἵ Νάβλα, ἀπά 

ἰο 186 1, ΟΥ̓ ἐμαὶ οὗ “ ΝΑ τυα,᾽ μοί ΡΪαίηγ ἀογίνοα ἔγοσγα 1.8 
Βοδίμοη δρρο]αίδοθ. ΤἈῖ8 δῃοϊθηῦ 1Ἰηβίσιιτηθπί. . . γγ188 ΟἹ ΘΟΠΒ) ἀΘΣΔ0]6 
᾿ωρογίδπος ἴῃ {Π6 τηυδβὶο οὗἉ [88 δῃοϊθηὶ Ἡθῦγοτθ. [Ὁ τγαϑ πιο, κ6 
{886 ΒΑΥΡ, ἴο δοοοιιρϑηυ {86 ᾿ηβριγοα οἴ β:0 1:8 τ Ποῖ 6 γα υὐἱογοα ὮΥ͂ 
(Π6 Ῥγορμοίθ. (1 ὅδμπι σχ. ὅ.) [Ὁ τγδϑ ἴῃ {86 βουνῖοο οὗ {86 ἈΌΘΓη8016 
Θηα (ΘΙ. }]6, δηα δἱβχοβύ δἰ σαν ἴῃ οοποοτί τ] 086 Βαγρ. (8). 1ν]}. 
8., Ιχχὶ, 22.) ᾿ : 

“ ΤῊς Ἠροῦτγονϑ, ἰἰκὸ (86 Ἐαγρδῃϑ, ΤηΔ 16 1186 οὗἉ ̓ πδίσυταθη δ ΟἸ]Υ͂ 
ἴο ΔΟΘΟΙΊΡΘΏΥ {Π6 σοῖοθ. [1 [818 ογισιπαίθα (6 ΘΧρΥΘΒΒΊΟΠΒ, ὁ Ῥ͵ΑΙΒΟ 
{πΠ6 Ἰωοτὰ χη {86 Βαγρ᾽ (Βα). χχχῆν. 2., ὅ.6.); “Οπ {π6 Βα νψ}}} 
1 ργαΐβο {π᾿ (84]. χ]μ]. 4., ὅζο.); ὙΒ1οῖν ΟΟΟῸΡ ποῦ ὈπίγΘα ΘΒΕΪΥ͂ πὶ 
{86 ῬοοΚ οὗ Ῥβαϊημβ.1. ΤΟΥ ΘΥἹΘΕΕΥ ταθᾶπ, “0 ΒΟΘΟΙΏΡΔΑΠΥ 8. ΒΟΠρΡ' 
ΟΥ̓ ῥγαῖβα τ} {86 ΒΑΡ; (αὶ Ὀοΐῃρ [86 ΟὨΪΥ Ράγροβο ἔῸΥ σψ  οΝ (86 
ΠΔΓΡ νγ8 δυϑῦ 866. 

“ ΤῊ6 οοποογίαα τηυδῖο οὗ (86 Εσγρθδηβ δαπα Ηθθγονβ γα ἴῃ ΒΚ6 
ΤΟΔΠΠΘΡ ἰἀθηςΐοα), ΕὟΌΣ δχϑαρὶθ, {86 ραβϑαρθ ἴῃ μα], ᾿ἰχχχὶ. 2,, 
“ἼΤαΑκθ ἃ ρβαϊπι᾽ (δῦ 18, ἃ βοηρ, ἃ (6), “δηά Ὀυίηρ, ΒΝ ΠοΥ {π6 
{ἰπαῦτοὶ, (Π6 Ρἰοαβαηῦ μαγΡ, δῃά {6 ᾿υὐ6,᾽ γασοῖνγ68 ἃ τηοϑὺ βίτ Κιησ δπα 
βϑ ϊβίβοίουυ 1] δίχα θη" ἴτοῦλ οπθ οὗ {μ6 δηποϊθπὶ Εἰργρίδῃ ρῥἱοίαγοΒ 
Θηρταγοα δπά ἀοβουιθοα ὈὉγ Μτ. Οβθυγη, ““ Γαργθβοηίηρ ἃ ὁδοὶ οὗ 
ΒΙΏΡΌΓΒ, ΔΟΘΟΙΆΡΔΙΙΘα ὉΥ {πὸ {ἰπιρ γαῖ, [Π6 ΒατΡ, ἀπά {πὸ 1υΐθ: [δηά 
ΒΟΥ ἀοιμομβίγ  Όν ὑμαὺ {μ6 ΠΘΌΓΘΥΒ ϑοοοιηραηῖθα {μοῦ ΒΆΟΥῸ 
ΒΟΗΡΒ ΜΙ} {86 βαπιθ ᾿πδίσαμλθηΐβδ ἰμαῦ ΔΓ τοργοθθηίθα ἴῃ {86 ὑοτ 8 
οὗ δῃοϊοῃηῦ Ερσγρί.᾽" 

Εῇἴδοίθ (86 πηοβὺ δϑίοηβῃϊηρ ἀγὸ δι θυ θα ἴῃ [86 ϑετιρίυσοβ ὑὸ {Π|6 
Ἡδρεον τοῦβῖο, οἵ [86 παίυτο οὗ ψθοΒ τὸ Κπὸν Ὀυΐ σνογὺ 11 {16. 
ον σαὶ ΘΧΘΏΡ]68 ΔΓ ΤΟΟΟΓΘα, ἰῃ {Π6 Ββδογρα Ὠϊβίοσυ, οὗ (86 ρονγοῦ 
8Πα ΟΠΑΥΤΩΒ Οὗ τηυδὶς ἰο βυγθούθῃ [δ ὑθίωρεῦ, ὕο δοῦροβθ δῃηὰ 8] ] ΑΥ̓͂ 
[86 ρΡαβϑίοπβ οὗ {89 τηϊηα, ἰο γονῖνο {86 ἀτοορίηρ' ΒρΙ τ, δῃα ἴο ἀϊ18- 
βῖραΐθ τϑίδηομογ, Τὸ μδα (18 οἴεοοῦ οα ὅδ], σ ἤθη Τλαν!α ρ]αγοα ἴο 
᾿ϊπὶ ΟἹ δὶβ Βαγρ. (1 ὅδιῃ, χνὶ]. 16. 23.) Απὰ σψθη ΕΣ] 1808 ψγ88 ἀ46- 
Ββίγοά ὈΥῪ «6 μοθμαρμαὺ ὑο 16}} τὰ τῆδὶ ἢ8Β βυοοθθβ ραϊπϑὺ {μ6 Κρ 
οὗ Μοῦ που]Ἱὰ Ὀ6, {π6 Ῥγορμοῖ γαυϊγθα ἃ τυϊηβίγοὶ ἰο Ὀ6 Ὀγουρδΐ 
τπηΐο Πἴτη ; δηα ψ βρη Ἀ6 μἷαγοϑά, 1 18 βαϊά ἐπδὺ (μ6 λαπά 9}} ἐδε 7ογὰ 
σάπια ὡροπ ἀΐπι (2 Ἰζτηρβ 1]. 16.}; ποὺ ἐδαὺ [86 σἰ εὐ οὗὁἨ ῬγορΡΏΘΟΥ τᾶ 
{πὸ πεαΐυγα! οἴἶδεοῖ οὗ τηυβῖο, Ὀυὺ ἐδπ6 τχϑδηΐηρ 18, [μαὺ πλυβιο αἀἰβροβϑά 

. ΟεΡαγ Εσγρί, ΡΡ. 3918---222, 3. ΤΟΙά. ὑῃ. 398, 294, 
8 Οεθυτη  ΕΘΥΡῖ, ΡΡ. 228, 329. 3241. Οαϊτοοι, ᾿ϊδϑοσίδθίοη δὰ} 1086 [Ὡϑγ 68 ἀθ 

Μαείᾳυο ἀο6 Ηδδτθυχ, ργοθχοᾶ ἴο δ18 Ῥέα αν χϑ ϑαρν ΟἹ [Π6 Ῥβαϊπβ, 96, Αγοβθοϊορία 
ἘθΗςΔ, ὃᾷδ 94---96. Βγονη δ Αποαπίεοα οὗ ἔἰθ 6 γ8, νοὶ], ἱ. Ρῃ. 31 5---821. 

.Ψ1 ἢ 



δ16 ΟἈἡ ἐλε Ατέε οἰμἰυαίεα ὃν δε Ἡδοῦτεισε, 

[86 οὔζϑηβ, [86 ΒαΠΠΟΌΓΒ, δηα ἴῃ βδοσί {πὸ τ ἢ 016 ταϊπ ἢ δηᾶ δρὶσὶ οὗ 
[86 ργορδοδῖί, ἴο γθοαῖν {π086 βυ ρογῃδίυγαὶ ᾿ταρ ΓΘ ΒΒΊΟ Πα. 

Αὖὐ ρῥγϑβθηῦ, βΒβοναυοσ, Γλυ816 ἢ88 οααβϑα ἴο Ὀ6 οὐ] ἰναϊοα ἴῃ Ῥαϊοβίϊηος; 
δα {π6 ργβαϊοίίομβ οὗ ᾿βαϊδιῃ δῃηά «Θυθη δὴ μαγα ᾿ΟΥΑΠΥ Ὀδθ 10}- 
811.(4, Ζ7ἧδη εοἱἱϊ 7] σαϊιδε ἰο σεαβϑὲ ἤροπι ἐἦι6 οἰξίες 9}, μααΐ, απή ὕτοπι 
ἐλε εἰγεείς 9.0, “εγιδαίεηι, ἐδε υοῖσο 9 πιϊγί ἀπά ἐδε υοῖἷσο 907 σίαάηεες. 
(6 γ. νι. 84.) 7λε νιϊγίλ 97 ἑαῦγεία οεαεείἑ ; ἐΐλε ποῖφε οὶ ἐλεπι ἐδαΐ 
γο)οΐοε σεαϑβοίς ; ἐδε 7ον οΥ ἰλε ἤαγ» σεαδείδ. (188. χχῖν. 8.) ““ΤἘ)6 ἐσὰ- 
γα] ον πὰ {Π18 ἸΔηἀ 18 ΠΘΥΟΓ Γοραϊοα, 48 ἢ6 ρβ8868 δίοπν,, τ ἢ [Π6 βοιρ; 
οὔ (λ6 ὙΠ] . ΟΥ (ῃ6 ΡΙΡ6 οὗ {86 βῃθρίιοσα. ΒῪ ἀδΥῪ ἃ τῃϑϊδησθο] Υ 
8:16 06 ΣΟΙΡῺΒ ΟΥΘΥ {Π6 ΘΟΌΔΙΓΥ ; δῃά αὖ πὶρῦ ποίπῖηρ 18 Βοαγά, βανθ 
116 οὔθ οὗ 80 κ4}}8 δηὰ οὐμοῦ Ὀδαδίβ οὗ ῬυϑὺῪ ὑψοῖ Ἰοᾶρα 1ῃ 186 
ΤΌΪΗΒ.. .« . . « ᾿πδιγχυμηδηΐαὶ Τηυ816 18 ΠΟΥΘΙ ΠΟΙ, ὉΠ|688 ρογοϑης6 
ἴῃ {π6 τηουηίδ!πδ οὗ [6 ΌΔΠΟῈ :᾽ δπα Π6ῚΣ νόοσϑὶ τη .810 15 ΘΧΘΟΓΔΌ]6.} 

(4.) ὍΑΝΟΙΝα ψγὰ8β 80} ΟἸΙΠΑΣΎ ΘΟΠοοιηϊδης οΟὗἁ τλπ815 δπχοηρ (Π6 
θα. ϑοιμδίϊηββ 1 νγα8 υδθαὰ οὁῃ 8 τοὶ ρίουβ δὐοουπί, Τμυ8 Μιτίδπι 
ψῖ ἢ ὮΘΓ πομηθη σ]οτβεά (ὐοα (δἴον {86 ἀοἸνογαηοθ ἔγοστῃ {π6 Εργρ- 
{188}, 1π ἀΔῇοθ8 88 γ6}] 88 βδογϑα βοηρβ( Εἰχοά. χν. 20.). τ πῖ ἢ ΓΘ ΓΘ 
ΒΌΠΡ᾽ ΓΟΒΡΟΠΒΙγΟΪγ.5 ὙΏδη Πανὶ σοϊυγηθα ἔγοτα {πὸ βἰδυσδίον οὗ [86 
ῬΒΙΠΠθθπ6, (οἰ οί, ἐδδ τροπιεπ σατο ομὲ 091 αἰΐ ἐλε εἰξίες 9.07, 7εταεῖ 
βϑίπσίησ απά ῬΑΝΟΙΝΟ, ἴο τηθοὺ Κιηρ 58}, 1 ἰΔτοῖβ, τ ἢ 10Υ, δηά 
ΜΙ} ἸΒ ΓΘ ἐ8 οὗ τλπβῖο. (1 ὅϑδσα. χυἹ. 6.)})ὺ αν ἀδποβὰ δἴδον {6 
δι, (2 ϑδπι. υἱ. 16.) 10 νψὰβ ἃ {μἱπρ' οοπλποη αὖ {86 «ον 18. ἔβαδίβ 
(ϑυάᾶρ. χχὶ, 19. 21.) ἀπὰ ἴῃ θυ] 1ὸ ὑσπτρῆβ (Φυαρ. χὶ. 84.), ἀπά αἱ 
8.11 ΒΘΆ3018 οὗὨ τϊγί δῃα γο)οϊοῖησ, (ἘΒα]. χχχ. 11]. ; 6. χχχὶ. 4. 18.; 
[Κα χν. 26.}"λ ὙΠ 1ΔοἸδίτουβ «6 νὴϑ πιδᾶθ 1{ ἃ ραγί οἵ {86 ῖγ σγουβῃῖρ 
ὙΠ Οἢ ἘΠΟΥ ρΡαϊὰ ἴο {πὸ ροϊάδη οἱ. (Εἰχοα. χχχῖϊ 19) Τῆδ Ατηδ]ο- 
Κιίοβ ἀδῃπορά δέου {Π ον νἹοίουσυ αὖ ΖΙκίαρ (1 ὅδ. χχχ. 16.), δηὰ 200 
ΤΏΔΚΟΒ 1 ρατὶ οὗ (86 οδδγδοῖον οὗ [Π6 ργοβρούοιβ ψ]οκοα ((μαῖ 18, οἔὗἁ 
(μο86 ψῆο, ῥἰδοίηρ 811 {Π6ῚΡ ὨΔΡΡΙΊΠΘΒΒ ἴῃ τ.6 Θῃ)ουταθηίβ οὐ βθηβθ, 
ἔογγεὶ αοαἂ δῃα τ]! ρίοη), {πα {πρὶν ΘΠ] το ἄδποθ. (900 χχὶ. 11.) 
ΤΠ6 ἀδποῖηρ οὗ {π6 ρῥτοῆϊρσαίε Ἡγοάϊαβ᾽Β ἀδυρὨίου ρ]οαβοα Ἡδϑγοά 80 
ΒΡ, ταῦ 6 ῥγοῃιβοα ἰοὸ σίνθ ΠΟΥ Ὑνμδίανου 8Π6 δεκοθά, δηὰ 80- 
ΘΟΣΟΙΏΡΊΥ, αὖ ΠΟΥ ἀθδῖσθ, δῃα 1ῃ ΘΟ Ρ] πηθπὲ ὕο ἤθῦ, ἢ6 οοϊαμηδηαρα 

: γγγ͵)}ο6 Μοάογη Φπυ858 οοτηρατοῦ τὴ Αποίοης ῬΤΟΡΏΘΟΥ, ΡΡ. 299, 800. 
3 ΤῺο τηοάοσῃ ΑΥΔῸΒ Ὀορυΐο ἸΠοἷΓ ὙΦΑΥ͂ ΒΟΙΟΒδ 16 ἀεδβοσὶ τ᾿] ἀδηοίης, δηὰ 8 Βοηξζ. 

“Οῃο οὗἙ ἔδοῖι, δἀναποίηρ 8 [116 Ὀοΐογο 16 Γαδί, θθῦδη 1:6 δοῃς, ἀδηοίηρ [ΟΥ̓ ΑΓ 8 86 ἢ 
τοροδίϑα (8ὸ πογάβ; ἤθη 186 τοδί, [0] ονπρ Εἶπ ἴῃ τορι δν οτγάοσ, Ἰοϊμοὰ πὶ 186 Ἄοβοζαδ, 
Κοορίπρ; {πιὸ ὮΥ͂ 8. βἰτη] τα ποοῦβ οἰαρρίης οὗ απ 8. ΤΠΘΥ βϑηρ βαύοσαὶ Αὐδοΐδηῃ ΒΟΏρΒ 1818 
ὝΔΥ, Γοβροηάϊηρ οὔθ [0 ποῦθε», δηὰ ἀδηοίπρ' δος ἴΠ6 ἤγτι βαπὰ οὗ [0:6 δ68-8ῆοτγθ ἰπ τῃ8 
ΟἸΘΆΓΣ Ὀοδας αὶ] πποο ἢ. ΤῊΘ σόβροηθβο, ἴῃς ἄδηςθ, δηὰ ἴΠ6 οἰδρρίηρ οὗ δδηᾶβ, Ὀσουρὴς 
ΓΟΩΆΠΥ ῬΑΣί8 οἵ [86 πογὰ οὔ αοἀ ἴο οὔγ τηϊπ 8. 76 τοπιθηθογοὰ [86 δοὴρ οἵ Μίτίατα δὲ 
16 δα 868, Ποπ ἐδ ἐσοπιεπ ιρεπὲ οὐδ αὐἴεγ ἦδν τοϊίλ ἐἰϊπιδτεῖς απα το ἄαπεεε, απὰ 
Μορίαα ἀπεισετοαὰ ἰδεηι, ἰλς ἰθ, ΜΙγίδηπ βδη, ΤΟΒΡΟὨΒΙΥΘΙΥ ἴο πολ (Εχοά, χν. 30.); δπὰ 
Αἰδο τἴῃ6 δοης οὔ [86 ψοιιθη οὗἉ [5γϑρ] αἰζογ [γᾶν 8 ὙἹΟΪΟΥΥ ΟΥ̓ΟΡ τ86 βρίδηξ. Τ7ΤΆεν ἀπεισεγοὰ 
οπὲ αποίλοσ ἃ8 ἸΏΟΥ ρἰαγοὰ, δπὰ βαϊὰ, ϑαμὶ λαίδ εἰαΐῃ ἀΐδ ἰλουδανάε, απὰ Ζαυϊά ἀὲξ ἔδπ 
ἐλουδαπὦρ. (Ἰ ὅϑδπι. χυΐ! 6, 7.) Ναστγδῦνο οὗ [πὸ δοοι θη ΜΊβείοη ἴο ἐπα 2 6ν:8, ἢ. 61]. 

5. ὙγΠ6η Ηδδῖοῦ βίδῃθορο, ἃς (ἢ τπιοδὺ δάνοπιυσγουβ ρεγϊοα οὐὨἨ Βογ ᾿ἴξε, υἱείιοὰ Ῥαίπιγσα, 
διϊοηἀεὰ ὈΥ͂ 8 δρὶοπάϊὰά τοτίπασ, δὴ6 νγδδ πιεῖ δῇ ἴπ6 δπίγδησο οὗὨ 186 ΟἷΕΥ ὉΥ͂ 106 ταοϑὶ Ὀδδῦ- 
εἶα] κίν]α οὐὗὁἨ τ1π6 ρἶδοθ, δαιταγοὰ ἰπ τη οὶγ στο μοδὲ ΒΡΡρδγεὶ, δῃᾶ τῖἢ Ρ81πὶ Ὀγδηοθθα ἰῃ τδεὶσ 
Βαιιὰβ, πο ὁδῆγθ ἴο ΝΘἸοοῖμθ ΠΟΙ ἃγγίναὶ. ϑοηρϑθ ΘΓῸ Ὠραγά, δηά ἐΠΟΥ δαναποοὰ ἀδηοὶης 
ἴο [86 βοπηὰ οὗὨ ἐδδγοίδ οἵ ἑδπιρθούγιιεβ, [Δ Βογὰθ, Οοιμτηοηίδίτε Οδορταρῃίᾳιθ δὺς 
ΤΈΧχοδο, Ρ. 88. 



1 ἰϊογαΐεγὸ απα ϑοίοηοος 0 ἐλὸ «ειοξ. δ1}7 

Ψόλη ἴπὸ Βαρὺ ἰο Ὀ6 Ῥεμοδάοά ἱπ ῥγΐβοη. (Μαϊέ. χῖν. 6--- 8.) Μοεῖ 
ῬΓΟΡΔΌΪΥ 10 γϑθι ]9α {π6 νο]υρίπουδ ρογίοστωδμοθθ οὗἨ (89 ἀδῃοὶπρ, 
αιτ]8 Ὑ8Ὸ 8.}}} ὀχ ἢ πὶ (Π6 Εναδι," 

ΒΕΟΤ. ΠῚ. 

ΟΝ ἸῊΞ ΣΤΕΒΑΥΘΕΙ ΑΝῸ ΒΟΙΕΝΟΚΒ ΟΥ ΤῊΞ ἨἩΚΒΒΕΥΤ. 

Ι. ΞΟΗΟΟΙΒ αν ΘΥΟΣ 66 ΟΘΟΠΒΙΘΓΘα διμοηρ; ΡΟ] 18] 16 παίϊομβ 85 
(6 ομο  βυρροτί οὔ βίαϊθβ : ἴῃ ἴθθτὰ ἀγὸ ἐοστηθα [6 παϊηἰβύθσβ οὗ τ ]1- 
δίομ, )υᾶροβ, δηα τηδρ)δίγαΐθβ, 88 ΜὙ076}} 848 {Π6 Ῥϑορὶθ δ ἰαγρο; δηᾶ 
ἴΠΟγΘ δῖα ἰδυρδί γΟ]ΙρΊοη, ͵ανγ8, ὨΙΒΙΟΥΥ, 8δη4 4}} [ἤοβθ βοίθῃσοβδ, [86 
Κηυον]εᾶρο οἵ σδιοῖ 18 οὗ (π6 ρτγοαίοδι πηρογίδησα ἰο {86 νγ6}]-Βοϊηρ' 
οὗ παῦοῃβ, δῃᾶ ἴο ἰμ6 οοποτί οὗ ρῥγίναίε [16, Τὴ6 9618} πυτιίογα 

| ἔς (μδὶ ἔγοια ἰδ6 ϑδγ]οδὺ αρϑδ ἴἤθσο αν Ὀ6Θἢ ΒΟΠΟΟ]8, δηα {Παῖ, 
δἴοσθ {π6 1 εῖυρα, ΠΟΥ ΤΟΥ͂Θ ὉΠ66Γ [86 ἀϊγεοίίοη οὗὁἩ {π6 ρμδίσαγοῇδ: 

Ὀυῦ 1π686 πούϊοῃβ αν ἰοηρ βῃσθ Ὀθθῃ ἀββογυθαὶυ σο)θοίθα ἴον σιδηῦ 
οὗ δυϊμοσῖγ. 

ΑἸΙδουρὰ (6 Ἡδῦτγονβ οομβηρα {μον Ῥυγβολ8 [0 ἀρτιου]ίυγα δηᾶ 
{Π6 τλλπαρσοιηθηΐ οὗὨ σα{16, γεῦ 6 δῦ ΠῸ γϑᾶϑοῃ ἰο οοῃοϊιᾶθ ἐδπαΐ 
(Π6Υ ψΟΓΘ ἃ πδίϊοῃ οὗ ἱρηογδηΐ συδβίϊοβ Οὗ {μαὺ ᾿ἩΠ1ΟΔ ταοδὺ σΟη ΘΓ 8 
τηδη ἴο ΚΗΟΥ, --- [8610 γα ρίουβ δῃα τηογαὶ ἀυ{168, ---- [Πα οου]α ποὺ δ6 
Ἱρπογδηΐ, δίησθ ἰπ6 δίμοσ οὗ ΘΥΘΥΥ͂ ἔἈΓΑΪΥ ταὰϑ Ὀουπα [0 ἰδαοὶ {Π|6 
αν οἵ Μοβϑϑ ἴο 818 οἰ] άγθη. (θουΐ. χχχὶὶ, 6. ; !Ῥβα]. ἰχχυἱϊ ὅ.) Ν᾽ 6 
ανθ, ΠΟΥΤΘΥΟΥ, 0 δυάθηοθ οὗἁἨ [Π6 Εχ᾿βίθηοθ οὗἩ ΔΩΥ ΒΟ 0018, βΒ ΓΟ ΕΥ 
80 041164, φαγὶ ϊον ἔπη (6 τη οἵ δασαμοὶ : δηά δ8 (6 δογιρίυσθ 40 
Ὡοῦ ΤΙ θη 100 {86 ΒΟΗΟΟΙ,Β ΟΕ ΤΗΕ ῬΕΟΡΗΕΊΒ, δοίοσο δῖπη 0 νΥ 88 
Ὀοίἢ ἃ υάρο δῃὰ 8 ρσορμεοῖῦ ἴῃ 1βγϑβὶ, νγ8 δ νϑῃΐυγθ ἴο δβοσῖδα (Π086 
86 0018 (0 Ἀπ. [{ 18 ποῖ αργορϑῦ]α τμδὲ {86 αἰπιοβὲ ἰοίαὶ οθβϑαίοῃ 
οὗ 186 Βρ! Γι Οὗ ῬΓΟΡΏΘΟΥ ὑπάθγ [86 Τα] ΙΒΙΓΥ οὗ ΕἼ], δηὰ (86 ἀρ ΠΟΓΔΟΥ͂ 
οὔ 1Ππὸ ρῥυγθβϑίμοοά, ἢγβί οοοδβδιοποά {πὸ ᾿ἰηβεϊ αὔθ οὗὨἨ {Ππ|686 Βουρὶ ηδ 168, 
ἴος ἐμ6 Ὀείίον δἀποδίοη οὗ {πο86 ψὯο σογο ἴο βιιοοορα ἴῃ (Π6 βαογϑά 
ΤΑἸΠἸδίσυ. ΕἼοΙᾺ 1 ὅϑδμ. Χ, ὅ, 10., χῖχ. 20., 2 Εῖηρβ 1]. δ., πα χχὶϊ. 
14.,, 10 ἈΡΡθδσγβ {μαὺ 1Π6 βοοοΐβ οὗ {86 ρσγορμοϑῖθ σπσογὸ ἢγβὲ δγοοίθα ἴῃ 
{Π6 οἰἤΠ68 οὗ {6 1,ονῖδδ: τ ΒΊΟΣ ἔοσ {[πΠ6 τόσο οοπνθηϊθηΐ ἱῃδίγ ἢ 
ΟΥ̓ [86 ρϑορὶα ποσὰ ἀϊβρογβοᾶ {βγουρ (Π6 ϑανογαὶ ὑγῖρ65 οὗἁ [βγδρ]. 
{Π686 ρΙαοθβ οοηνθηϊθηῦ οὐ ἤοθβ ψογα Ὀ01]}} ον [86 δοοάδ οὗἉ {π6 ῥγο- 
ΡῬδοίβ. δηᾶ {πρὶν αἀἰβοῖρ]θθ, γὴ0ὺ ψΟΥΘ ἰπθῆοθ ἰοσιηθα {π6 ϑοης 97 ἐδέ 
Ῥγορλιοίϑ ; ΟΥ̓ΘΥ͂ ΜΏΟΠῚ ῬΓΘΒΙ ἀ6α ΒοΙλΘ νΘΠΘΓΘΌΪΘ πα αν] η6}γ- περὶτοά 
Ῥγορβδοῖ, το 18 8116 {πον (πον. (2 Εὶπρβ 1}. 12.) ϑδιθθθὶ νγᾶ8 
0Π6, 8Π4, ροΣπδρβ, {πὸ Ηγδὺ οὗἨ ἴποβο ἔδίμοσβ (1 ϑαια. χὶχ. ξον δηᾷ 
ἘΠ) γᾶ8 δηοίποσ (2 Εἴηρβ 11, 12.), ψ|ὸ γγὰ8 δυοοθοθα ὃν Ε] 1888 
ἴῃ {π16 οἶος. (2 Κίηρβ νυἹἱ. 1.) Ὑπὸ βοῃβ οὗ ἴὴ6 ῥγορμοϑίβ ᾿γθα (ο- 
ΟἴμῸΣ 1ἴἢ 8 800 6 Υ ΟΥ̓ ΟΘΟΠΙΔΠΠΙΥ (2 Κίηρβ ἷν. 38.); ΠΟΥ Ὑγ6 10 

Ἰηβίγιούθα 1 {86 Κπον]θᾶρθ οὗ {π6 Ἰανν, δῃᾷ οὗ {π6 ργῖποῖρὶθβ οὔ {π6]Ὁ 
ΤΟΙ ΣΊΟΙ, 88 Ὑ76}} 88 1π {Π6 βδβογθα ατί οἵἉ ρβδὶ ΟαΥ, οὐ (88 10 16 ἰοστηρα 

" (ἀγπθ 1 ϑιίουβ ἔγοτη ι᾿6 Ἐπδεὶ, "ἢ. 165. Ῥάέσοδυ, Απηίᾳ Ηοῦτ. Ρ. 4381. Ηρεηο᾽ 5 Ηϊε, 
οὗ ἴδ δον, νοΐ. 1ϊ. ὑῃ. 339, 840. 

μι, ὃ 
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ἴῃ 1 ὅδηι.. χ, ὅ. δηά 1 Οἤγσοη. χχυ. 1. 7,} ργορῃοαγίηρ Ὑττ ἴκαγρο, 
ῬΒΔΙ ΠΟΣΊ 68, δα σγηθα]8, Αὐ {π6 σοποϊμβίοῃ οἵὨ {ἐπεὶγ Ἰθοΐαγο8 δηά τὸ- 
Ἰἰϊρίουβ ΘΧΘΡοῖβοβ, ΠΥ ὍΟΓΘ δοοιδιοιωθα ἴο οαὺ ἱομοῖμοσ ἢ ἐπ εἷγ 
τηλδίοσβ. (ὐδ]πηοί 18 οὗ ορι πίοι ἴπαᾶὶ ἴΠ 686 ϑοῇοο β βυθδιδίθα πη} (86 
ἸΔΟΎ ]ομϑ σΑρΡΟΙΝΙΥ : δηα ᾿Ὁ βῃου]α βθαεπὶ ἐπα 1π6 σαρίϊνεθ γοϑοσίοὰ 
ἴο ϑβιοἢ Ἔβἰ Ὁ ΒΗ πηθηΐβ, ὑο ποαγ (Π6 ῥγορμοῖβ, θη {ΠΟΥΘ ὙΓΟΓΘ 80γΥ, ἴῃ 
1Π6 ρΡίδοθβ σῆθγα {ΠῸῪ τοβϑιἀθα, ἘΣ Ζαϊκοὶ το] αὔθβ Ὑ ΪΟῸ8 ΘΟ ΘΥΒΑΠ]ΟΏ8 
ὙΠ οἢ 6 δαὰ πὴ (μ6 6] άοτθ οὐ 18γδθὶ] ὙΠῸ δῆλα ἴο σομβϑη ἶπλ: 
(86 ῥΡΘορἶθ αἷβο δβϑοιῃ θὰ δθουΐ ᾿ἷπὶ, ΔρΡρΑΓΘ ΠΕ ἴον {86 ρυγροβο οἵ 
Βοασιηρ Πἰπὶ δηα Ὀοϊηρ ᾿πδίσιιοίθα ὮὈΥ͂ ππὰ; Ὀυΐ ΠΟΥ ΜΓ ποῦ γ ΘΙ 
οαγοι ἴο γοάποα ἷ8 ᾿Ἰπϑίγι οἴ οη8 ἴο ργϑσίϊσο. (Εὑζεὶς, νὩ}. 1., χῖν. 1., 
Χχ, 1.) [10 ἷβ ποὺ ᾿ἸΩρΓΟ 8016 {{δὶ ἔτοπι ἰδ6 ΒΟΒ0018 οὗ ἔμ ὑσγορμοίβ 
Οοὐ οἴοθα βυοβ ροσβϑοὴβ 848 6 ἀθοιηϑραᾶ δὲ ἰο ὄὀχϑγοῖθο {6 ΠΟΙ μόΠΟ 
ΟΠοΘ, δπὰ ἰο τηδκθ ΚΟ ΠῚ8 ΜΨ1] ἰο {Π6 ρΡ6ορ]θ. Ὁ στοδῖοσ ῥὑγο- 
Ῥδβοίβ ἐμ οες 1π686 Βοθ οΑτβ ΟΥ Ὑουηρ' ῬΓΟΡΠΟίβ ὕο ΟΑΥΤΎ ἔοΡ Ίθες 
ΤᾺ Ὠ 2 Κιηρβ ἰχ. }., ἘΠεμα βοηὺ οῃβ οὗ {6 Βοῃβ οὗ {π6 ῥγο- 
Ῥμοίβ ὑο δῃποϊῃῦ “6μὰ Κίηρ οὗἉὨ Ιδγδ6]: δηᾶὰ 'π 1 Κίπρβ σχσχ. 1δ., ἰῃς 
οὔπρ Ῥγορμοθῦ, πτῆὸ ψῶϑ ϑοηὶ ἴο σργουο ΑἸ [Ὁ βραγίπρσ Βϑη- 
Ἡάδη, Κιηρ οὗ ϑυγία, ἰΒ Ὁ. (ὴ6 ΟἸδ] δ ῥβαγδρῃγαθὶ Ἵδ᾽ θᾶ οπα οὗ 
1.86 808 ΟΥ αἰδοῖ ρ]68 οὗ (6 Ῥσορῃθίβυ Ἡθηοθ Αμμοβ σοϊαίθβ 1Ὁ 838 Δἢ 
ἘΠΏΒΙΔΙ οἰτουτηβίδηοθ, {παὺ ἰς τοαϑ πὸ ρῥγορλεί, ποὺ οπς οὗ ἴποβε ἀϊ8- 
ἰηρσυ βῃθα το ΜὯΟ ργθβι 464 οὐδοῦ ἰἢ686 βου ΠΑΓΊ68, --- πού εΥ ἃ ὑγο- 
λοῖδ εοη, οἀυοείοα ἔτοιῃ ἷβ γουνῃ ἴῃ {Π6 βοῇοο θ οὗ [86 ῥγορδοίβ : 
αὖ {μαὺ μα γα αὐ λεγάδπιαη, ἀπά α σαΐλετεν 0.7 δγεαπιογε Κγμΐξ, πο 

ἀϊὰ ποῦ ρυγϑιθ {πΠ6 βυ 168 δῃα τηοᾶθ οὗ ᾿ἰνιηρ ΡΘΟΌΪΙΑΥ ἴο ἰδ ῥτο- 
Ρδιοίϑ, μὴ ἐδο ἸΙΟΒΡ ἐοοΐ ἢΐπι α8 ᾿ξ τοαβ8 Κοϊϊοισίησ (δε Ἰοςεΐ, ἀρὰ 
ΘοΙαδη θα ἷπὶ ἴο ρΡῸ 8Δη4 ΡῬΓΟΡΠΟΒΥ ἀπΐο ἢ18 ρθορ]6 ἴβσγβοὶ. (Απλοϑ 
Υἱ!. 14, 16.}»} Τὸ {86 βοβοοΐβ οὗἨ 186 ῥγορἰιθίϑ βυοοθοάβά τῆς βυηᾶ- 

68: δυΐ 1 δρ {πᾶ ἴῃ (86 ὕτηα οὗ Ψ6δβὺ8 ΟἸγῖδὺ διιϊποπὶ 
ἼηεΝ ἀοοίοτβ δαά ἐπεὶγ βεραγαΐβθ βοῇ οοἱβ; 88 (δια οὶ, {Π6 Ργδοδρίοσ 
οὗ δὲ. Ῥαιυ], δῃα Ῥγο ΘΌΪΥ αἷἰδο ΤΆ Ώ8. 

11. γαγίουβ ΑΡΡΕΜΙΑΤΙΟΝΒ ΨΘΓΘ ΔΠΟΙΘΉΟΪΥ ρίνϑῃ [0 ᾿ΘΑ 6 τηθῃ. 
Απιοηρ [6 Ἡδῦτονβ ΓΠΘΥ σοῦ ἀδποιηϊπαίθα Ὁ295Π (ΗΚΑΜΙΜ), 88 
ϑιλοηρ {86 Οστθοκβ ἔπ  ν σόα 6411. σόφοι, ἰμαὺ 18, τοΐϑ6 πιόπη. [Ιῃ {16 
(6 οὗ ΟἸγιδέ, (86 Θομημλοῃ Δρροϑ ]αἰδνα [ῸΓ τλθὴ οὗ ἱμαὺ ἀδβουρίοα 
γγ88 γραμματεὺς, ἴῃ ἴπ6 Ηοῦγον ἼΒῚΟ (ΒΟΡΗΦΕ), α δογίδο. ΤΏΘΥ ΤῸ γα 
Δααγοδβοά ὈΥ {16 ΠΟΠΟΓΑΡΥ͂ {Π|6 οὗ Ζαδῥὲ, [μαὺ 18, σγεαξ ΟΥ̓ πιαδίεν.. 
ΤἼο 968, ἴῃ ᾿πνϊ ἰδίου οὗ ἰῃ6 αγχϑοῖκβ, ἢδα {Π6}Ὶ βαυθὴ 186 6, ψὯΟ 
ὍΟ͵Θ ο4]1|6α Παδῥοηδ. (ἀδιηδ 6] γγαϑ ὁπ οἵ {6 ἢυταθοσ, ΤΉΘΥ 68}164 
{Βοιυβοϊνοθ 186 οἰ] γθῃ οὗὁἨ Ὑ]Βάοτη ; ΘΧΡΥ βϑῖ 98 Ὑ ΙΟΝ σοΥτοβρομπα 
ΨΘΟΥΥ ΠΟΆΓΪΥ ἴο (86 ατοοκ φιλόσοφος. (Μαίῦ. χὶ. 19.; 1016 νἱϊ. 35.) 
Το Βοδαβ οὗ βϑοίΐβ ψθσθ Ἵοδ δὰ γζαέλογς (Μαῖι. χχὶ!, 9.}, δθὰ τ86 
ἀϊβοῖρ]ο8 ογα ἀθποιιϊπαίθα δοη5 οὐ οὐὀϊάγεπ.2 ὙὍΠο “} εννῖδι ὑβδοίιο δ, 

1 ΟἸπλοῖ, Τλββου δ ο ΒῸΣ 168 ἘοΪο5 ἀε8 ἨδΌτγουΧ, Ὠ βδβοτγὶ. ἰοαλ, ἱ, ῬΡ. 872---576.; δηὰ 
Τλομοπατσ, νος βομοοἶ8, 56 1Π|πρ θοου Οτὴσὶ 68 ὅ'δοσγα, ρΡ. 92--- 101]. 808 εἀϊξίοη. ΒΑΒηδθ 
Ἡΐβι. οἵ [π6 οννδ, ρΡ. 410, 411. ὙΤδὶὶ ΜΙδοο δηθδ ββϑοσα, 110. 1. ο. 10. ὃ 10. Ρ. 79. Βρ. 
δου δ ἘΞ3ΔΑΥ͂ ΘΟΠΟΟΤΏΪΗςΣ [Π6 Ναίογο οἵ [0 Ῥγϊοδίμοοά, ρΡ. 89--- 42. 

3 “Τρ νγδδ δη ΘΠ ἴΠ6 οὔδίοπι οὗ ργϑοορύοτβ ἴο δἀγοββ {πον ρα ρ 8 Ὀγ [86 Δ116 οὗ δον ; 
{πι8, [Π6 ἀϊδοῖ [65 οὗ [Π6 ργορδὶθ ἃσὸ οδ᾽]οὰ [86 δον οὐ ἐλὲ ᾿γ . (ααΙ Κη χχ. 85., 
2 Κίηρε ἰἱ. 8., ἰν, 88.) ὅς, Ῥ}] δἴ}].6 ΤΊΠΟΙΣΥ ἷφ Φοβ. (1 Τίπι. ἱ, 2., 3 Τίμα, 1. 3.) 8... 
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δ Ἰοαδί βουὸ οὗ ἴθι, μδα ρῥγϊναίθ Ἰθοίαγθ.σοοσηβ, θαΐ {Π6γ 4͵8ο ἰδυρβῦ 
δη ἀἰδβρυΐοα ἴῃ ΒΥ μαρΌριι68, ἴῃ ἴθ ρ] 98, δῃα, ἴῃ ἔλοῦ, ὙΠΟΥΘν ΟΡ {ΠΟΥ͂ 
σου ]Ἱα πὰ δη δυάϊθποθ. 186 πλοίμοα οὗ [π686 ὑθβδοῦθυβ τῦαᾶβ {Π6 Β8Π16 
ψὰ (δα τ ΐϊο γον] θα διηοηρ (ἢ6 ἀτθοκθ. ΑὩΥ ἀϊδβοῖρὶθ ψῃο 
σἴοβο ταὶρῦ ῬΥΓΌΡΟΒΘ αὐυδδίομβ, ὉΡΟῚ ἡ Ιο 10 τνᾶϑ {μ6 ἀυΐγ οὗἁὨ {Π6 
ὑθδομοσθ ἴο σϑιλδῦὶς δηὰ σίνα {Π6]Σ ΟΡ πίοηβ. (1υΚα 11. 46.) ΤΒΘ 
ΤΟ ΟΥΒ  γα πού ᾿ηνοβίθα 1} 86} ἔπποίζουηβ ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ θυ] δοὶ οὗ 
1Π6 ΘΠ υΣΌἢ οὐ οὗὨ {π6 οἷν "]} δι ΠΟΥ ; (ΠΟῪ Τ γα βο οοπδβιαἰοᾶ, ΤΉΘΥ 
ΓΘΟΘΙΥΘα ΠΟ οἵδ᾽ Βα ΑΡῪ ὑπδη δΒόλθ ψοϊΊΑΥῪ Ῥγαβοηΐ ἤγοιη {δ ἀ18- 
ΟἾΡ[68, τυ ΔΙ Οἢ. γ88 6816 8δῃ λοπογατ, τιμή, ἨΟΝΟΒΑΕΙ͂ΌΜ. (1 ΤΊ. ν. 
17.) ΤΟΥ δοαυϊγοά 4 βυδδιβίθποθ 'ῃ [86 τιδΐη ὈΥ {π6 Ὄχϑγοῖβθ οἵ 
ΒΟΠῚΘ δῦ Οὐ παπαϊοσαῖς Ασοογάϊπρ ἴο ἰμ6 ΤΑΙ πγυἸδίβ ὑμΠῸ Ὺ ψγθ γα 
θοιμα ἴο ΒοϊΪά πὸ σοῃνογβαύϊοη τ ποθ, δηά ἰο χοΐαβα ἰο 8ι} δὲ 
(4016 πὶίῃ 186 Ἰονοσ οἷ888 οὗ ρβορὶβ. (Φόμη ἵν. 27.; Μαῖι, ἰχ. 11.) 
ἼΠ6 βυδ᾽]οοῖβ οὐ. τ ΠΟ ΤΟΥ ἰδυρθῦ ΘΥΘ Ὠυταθγοῦβ, ΟΣ Ϊγ ἰπ- 
ἐγϊσαΐθ, δηᾶ οὐ πο ρστοδῦ Θοῃβοαῦθῃσα: οὗ τ ΒΙΟΝ {Ππ6 ΣῈ ΔΓ δρυπάδης 
ΘΧΆΤΩΡΪ 68 πὶ [Π6 Τοϊπιυά." 
1. Αὔἴον [π6 9 6νγ8 Ὀθοατηθ ἀϊνιἀ6α ἰηΐο {π6ὸ ἔτο στοαί βϑοίβ οὗ 

ΘΑΔάυοοοθ δηα ῬΒαυίβοθθ, οϑδοῖ βοοῦ δα 18 βαραγαίθ βοῆοοἹ. Τηθ᾽ 
ΜΈΕΤΗΟΡ ΘΕ ΤΈΛΟΗΙΝΑ ἴῃ Π686 8610018 ΤΩΔΥῪ Ὀ6 6851}γ οΟἸ]οοἰοα ἔγομπαι 
(Π6 (ἀοθροῖβ δπᾶ Αοίβι ΤΏ Ζοοσίογς ΟΥἩὨ Τεασλεοῦϑ σΘΏΘΥΑΙΪΥ Βα. ΤὮυβ 
οὐ [οὐ βαῦ ἀονσῃ ῬΥΘΥΪΟΌΒΙΥ ἴὸ τῆ ϑα ἢ [18 ΒοΣΙΏΟη οἱ {Ππ6 τηουπΐ 
(Μαῖι, ν. 1.); δ (ὑδμδ! 161 αἷϑο αϊἃ ἴπ ἢ18 βοῖοοὶ. (οί χχὶϊ 8.) 
ϑοιηοεϊπιοβ, μούνου, {116 «} 6 ΥΤΊΒ}} ὑθδοΠ ΓΒ, {πὸ ([Π6 ατοϑὶς ΡΒ] οδορἤοσβ, 
ὙΓΟΓΟ δοσαδίοιηθα ἔο πᾶνϑ {861} ἀ18010}68 ἀγου πη (ἤθη, τ γον ον (ἢ Υ 
ψοηΐ, Δπα ἴο αἀἸδόουγβθ, 88 ΟΟΟἈΒΊΟἢ ΔΣΓΟΒ6, ΟἹ ὑπὶηρθ οἰΠΟΡ ΠῸΠΔΠ ΟΥ̓ 
ἀϊνῖπθ. ἴῃ {818 ΜψγΑΥ οὖν 1ωμογὰ ἀ6] γογϑα βοιὴθ οὗἉ δ18 τπηοβῦ ᾿πίθγεβίϊηρ 
1Ἰη5 ΓΟ] 008 ὑο ἴ8 ροβίϊθθ. ΑἸ] βίο ἴο {818 ργδοίϊοθ ὁϑοὺσ ἴῃ Μαί, 
ἵν, 20., χ. 838., χΥ]. 24. ; Μαυ ἱ. 18., χυὶ. 24ὅ. ὙΠ6 δνρὲϊβ σΘΠΘΓΆΙΥ 
ϑαΐ ΘΟ, {Π6ῚΓ ργοσορίοσα. δῖ. δὰ] 6118 {π6ὸ 6718 {πα ἢ Βαῦ ΟΥ 
βίο αὖ {μ6 ἔδοὺῦ οἵ Οδημα οὶ, (ΔΑοίϑ χχὶν 8.) ῬΆΙ]Ο γχαοϊδίθα {πὶ 
86 Ομ] άγοη οὗ {πὸ Εββθηθβ βαὺ δ [ῃ6 ἔδοί οὗ {Π6]} τηδβδίοσβ, γῇο 1πΐου- 
Ῥγοῖθα {ῃ6 αν, ἀπά οχρ απο 1.8 Πσυγαίνθ 86 η86, ΔΙΈΘΓ {Π6 ΤΩΔΏΠΟΥ 
οὗ {86 δηοϊθηῦ ρΡἈΣ]ΟΒΟρἤοσθ, ΤῈθ δυῦθοσ οὗὁἨ [δ ΘΟΙΩΙΔΘΕΓΑΓΥ οὨ {π6 

δοβη βιγ]68 τἴοϑο ἴο τ βοῖι 8 θεὲ δριβίϊο τγαϑ βοηΐ, μἷβ οὐλήϊάτεη (ἰ. 1., ν. 91.); δηᾶ 808 
16 ΤΟΥ] βαρὸ (τον. 1. 8.) δἀάγοβδθοβ ἷβ γοπηρ Πεδγογθ, σσ βογεηρ {Π6 πὶ ποῖ ἰ0 ςΟΠΙΘΤΩΠ 
16 δάνϊὶςθ διὰ δάτηιοηϊοη οἵ ἰμοὶγ ρδτθηΐβ; θθσϑῦβο οὐθαΐθποθ [0 ραγθηΐβ 'β ἃ ἀΥ, βοοοηἃ 
ΟἾΪΥ ἴῃ ἱπιρογίδῃοο ἴο οδϑάΐθποο ἰο αοα." Ἠο]άθη᾿ 8 Τσϑπβίδιίοη οὔ Ῥγουθσθθ, Ρ. 88. 

.Α 8ογί οὗ δοδάοιηϊοδὶ ἄερτοο νγὰϑ σοῃίοιτεὰ οα ἴπ6 Ῥᾳρ 8 ἰῃ {πὸ ον 8 ΒΘΠ ἢ ΠΑΥΊΘΒ, 
νυν ϊοῖ, δου ἢ ἀοδίχυαοίίοι οὗἨ “26 γυβαϊθηι, σογὸ ΒΔ θὰ αὐ Βαδγίοη δπὰ ΤΊ ογβ, δηὰ 
οὗ ψ ῃο ἢ Βαξπαρο π88 ρίνθῃ ἃ οορίουδ δοοουῃς πῃ ἷ8. Η]δίοΟΙΥ οὗ (86 ὅουγβ, θΟΟΚ νυ. ἐς. ὅ. ΡΡ. 
410---414. (πάρη, 1708. 0110.) ὙΤῺθ οἰγουπιδίδηοαβ δύοπάΐπρ [Π6 σοπίεττίπρ οἵ (ἢ ΐ8 
ἄορτθθ ἅτ ἀθβουί θεὰ ὉΥ Μαϊπιοπὶὰοβ (9 δάομάζακα, 110. νἱ. 4.) 88 [Ὁ] ον 8:---ἰ. ΤΏΘ οδηάϊσ 
ἀδἴε ἴογ ἰῃ6 ἄδρτεε νγὰ8 δχδιηϊηθᾶ, θοΓἢ ἴῃ σοβρθοὶ ἴο δΐβ ΤΏΟΓΑΙ ΟΠ Δγδοῖοσ ἀπὰ ἢ18 ΕΠ ΟΓΑΓΥ͂ 
δοαυϊδἰτίοηδ. 2. Ηδνίπρ πάδγροπο {π8 ὁχασιϊηδίοη τὶ" Δρργουαϊίοῃ, ἴμ6 ἀἰδοῖρῖς ἵπ6ῃ 
ἀδοοπ δὰ δῃ οἰεναιθα ϑεδῖ, (Μαῖῖ. χχὶϊὶ. 2.) 8,.Α. υυἹεηρ-ῖϑὈ]οῦ ντὰ8 ῥγοϑεηϊεὰ [0 Ὠΐπι, 
ἴο εἰρη ἰδδὲ 6 βῃουϊὰ τυτῖζα ἄόνγῃ ἰδ δοσαϊβι ομβ, δίποθ [ΠΟΥ ταΐρὩῦ ἐβοδρθ ἴγοτη ἢΐβ 
ΠΙΘΠΊΟΓΙΥ͂, πᾶ, πίιϊπουΐς Ὀεὶηρ τυτϊύθη ἄονπ, Ὀ6 Ἰοδ. 4. Α ἱκοὺ νγ88 Ῥτεβοηϊοά, ἴο δβἰ ζη 
παῖ π6 τα ζἢξ ποὺ ορθῃ ἴο Οἴπογβ ἴδ ἐγεαϑαγεβ οὗ πον]θᾶρο. (1 χί, ὅ2.) ὅ. ΗδηάΒβ 
τοτα ἰδἰὰ ὑρο Ὠἰτὰ; 8 ουδίοπι ἀοτίνοα ἔγομα Νυμηθ. χχυΐ!. 18. 6. Α σοί ΡΟΥΤΕΥ ΟΥ 
ΔΟΪΠΟΤΙΥ͂ Ῥγα8 σοπίεττοα ἀρορ ἷπι, ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἰο ὈῈ χογοίβεὰ ΟΥ̓ΘΓ ἢΐ8 ΟΥΏ ἀἾ80 1 0168, 
7. Εἰπα!γ, ἢς νγ88 βαϊαἱοὰ ἰη [Π6 βομοοὶ οἵ ΤΊ οτίδα, τὰ τπ6 [616 οὐἡὁἨ Ταὐδὲ, ἴῃ [86 8οδοοὶ 
οἵ βαῦγίοη, ἢ (μδὲ οὗ Μὲαείεγν. (δμπ᾽ 5 Αὐομϑϑοϊορία ΒΙ ] σα, Ὀγ Με. ὕρμιδπι, ὑ., 106.) 

ΜΙ, 4 
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ἢνδι Εἰριδιϊο ἰο τμ6 (Οὐογ ιμίδηβ, ρυ δ] Βῃ θα ἀπᾶον {16 παπια οὗὨ δὲ, 
ΑταΌτοΒΘ, Βα 08, ΟΝ Οἤδρ. χὶν., ὑπαύ [86 6 1ϑἢ τ 1 Π8 βαῦ οἱ οἱ δυαὶοα 
ΟΠδΙΤΕ; Ὑ1116 ΒΟΠΟΪΑΓΒ 0 Πα ταδάθ {π6 στοδίθοί ρσοβοιί ΠΟΥ βαῦ ὁ 
ὈΟΠΟθ 68. 7ι8ὺ ὈΘΙΟῪ ὑμ6η, δπᾶ (6 ᾿ππῖοῦ ῬαΡ118 ϑαὺ οὐ {πὸ στουπά 
ΟὨ Πδββοόοῖκβ. Βυΐ ἴῃ {πὸ Ταϊαυάΐ 0 16 βίαια ἐμαί {π6 τοβϑέθσθ βδὲ 
ἄονη Ὑγ8116 ὑπ 6 Βοῃ ΪδγΒ δἰοοα. 

ΙΝ. Το 6ττὸ ἀἸἃ4 ποῖ Ὀθοοιηθ αἰδιὶπρυ ϊθμοα ΤῸ ἐμοὶν 16 116 οἐἰτιαὶ 
ΒΟαυϊγοι  ης8 Ὀαΐογο ἐμ6 {ἀπ|6ὸ οὗ 1γλαν!ἃ, βδῃηα δϑρθοΐδ! γ οὗ ϑοϊοιιου, 
ὙΠῸ 18 8814 ἴο ἤδνθ Βυγραβθϑα 811 οἴμοσβ πὶ τ ὶϑάοσῃ ; ἃ. οἰγουχαδίθηοθ 
ὙΠΟ ζᾶνθ ΟΟΟΑΒΙΟῺ (0 [Π6 ΠΛΔΠῪ Υἱδι 8 ΟΝ τοτο ρδιὰ ἴο Ὠΐπ κἱ 
«ἰδ πρι βηθα ἔοσοίρπογβ, (1 ἘΚ πρθ ν. 9---12.)ὺ ΗἙθ δχδπρὶθ, ὙγἘ] 
Ὑγ88 (ΓΌΪῪ δὴ 18 ΣἸΟῸ 8 ΟΠ6, νγγ8, ὈΘγοΒα αυσβίίομ, ᾿τϊίαίοα ΌΥ οΟἶδοσ 
Ἰηρσβ, Το ᾿οταΐασο οὗ Π6 Ἡδῦτονγθ γγ88 [τα] θα ΟΠ 6Η ἴο το] ρίοη, 
{π6ὸ ΠΙβίΟΥΥ οὗὨ {ποθὲν πδίϊοῃ, ροβθίγσυ, Ῥἰ]δορῶν, οὐμῖοθ, δα παίιτγαὶ 
ΒΙΒΌΟΤΥ ; ου ὙΠΟ} ἰαδί βυθ)θοῖ ϑοϊοσμοη ᾿ψνγοῦθ ΏΘΗΥ͂ ἰγοδίιθθθ, ΠῸ 
Ἰοηραῦ δχίδῃί. ΤῈ ΗΘ ΡΥ 8 τηδάρ Ὀὰὺΐ ᾿{16 ῥσόρτοθο : βοίέποα δπᾶ 
Ἰτογαύαγα δέου [86 ἴτω οὐὁἩ ϑοϊοπηοῦ, υτῖπρ' {Π6ῚΡ οαρυνιδγ, 1: 18 
ἔτιθ, ΤΠΕΥ͂ δοαυϊγοα τϑὴν ἔογαῖσῃ ποίοηθ, τὶζα, τ] σἢ τθογ δα ποὶ 
Ὀ6ΘῺ ΡΓΘΟΥΙΟΌΒΙΥ δοαυδιηίθα ; δπα {Π6Υ, 8: ὈϑοαυοπΈγ, Ὀθοσγονοα παποὶ, 
Ὀοίμ οὗ συ δηά οὗἉ ἐἈἸ]βοβοοά, ἔγοιαυ {Π6 ῥΒΙ]ϑορυ οὗ ἰμδ6 (ὔτθοϊκβ, 
ΤΠ δυίΐδον οὗ [6 δροοσυρμδὶ Ὀοοῖς οὗ ὙΒάομα, τι δοίθ οἔἴμοσβ οὗ 
186 “ονγιδῖχ ὙΓΙΌΘΥΒ, Π88 τηδθ Ὀγοιυ ροοα 860 οὗ (86 ατοϑοῖς ὑΒ1|ο- 
ΒΟΡΏΥγ. 710 18 οἷἶθασ, ποὺ πβίδπάϊηρ {π|8, {παὺ {π6 “6 »)18ὲ δἴνοσ {δ6 
σΔρΡΟν  Υ [6}} οίον {μοῖρ δῃοδδίοσβ ἴπ χοβροοὺ ἕο Σἤερίοτῳ ; 88 {6 
ΡΟυΝΠθ6α ΔΠ 418 οὗ (πᾶΐ ρμοτὶοα ἃγὸ ποί οὗ ἃ ἰκιπᾶγοα ομαγδοίοσ νὴ 
[8μοβ80 οὗἩ [π6 ῥυϊηγῖνο 8ρ68 οὗὨ [Π61]Υ δου ἴΓΥ. 

1, Τβαὶ (16 ἀτί οὗ ἨΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΤΕΙΤΙΝΟ π88 ἀπο ΘΕ τ πο ἢ οὐ]- 
ἐἰϊνα δα ἴῃ {μ6 Εἰαϑί, {πὸ Β10]6 1861 18 δὴ ΔΠ1ρ0}6 ὑθβ  Ω ΟΩΥ ; ἴον 1ὲ ποῖ 
ΟἸΪΥ τοϊδίθ {πὸ ργοταϊπϑηΐ θυθπίβ, ἔγομι {Π6 ογεαϊϊοῃ ἄονῃ ἴο [Π6 ΑΔᾺ 
σομΐαΣΥ Ὀαίογα ΟἸγδί, θυΐ Βρϑαῖκβ οὗ δ Υ βίογιοδὶ ὈοΟκβ, τ ΙοΣ 
Ἦαγθ ΠΟῪ ρογϑῃθα; δῃηᾶὰ δ͵8ο οἵ ἸὩΔΏΥ͂ ΤΩ ΟΠ] ἢΐ8 ογοοίθα ᾿π σοπα- 
ΤΩΘΤΩΟΥΆΙΟΙ ΟΥ̓ ΓΘΙΏΔΥΔ0]6 Δοπιουθπηθηΐβ, δπα ἔγπβμ6αὰ τὴ ἀρρτο- 
Ργϊαῦθ ᾿μβοσρίοηβ. ΤῊὴ6 ΒΑΡΥ]οπίβδηβ, 180, [Π6 Αβδυσγίδηβ, (6 Ῥογαίβδηβδ, 
84 Ὑγχίδηβ, μαα {πον Η!δίοσῖοαὶ ΑππαὶβΊΌ Αὐποηρ ἰμ6 Ερυρίδη8 
πο γ6 γγ͵188 ἃ βοραγδΐβ ογά δ, ΥἱΖ., {π6 ργιθϑίῖβ, ὁη6 ραγὺ οὗ νοβα ἀπυίγ [ἴ 
νγ͵ὲὰ8 [0 τεῖῦθ Ππ6 ὨΙβύοΥΥ οὗἉ ὑποῖγ οουπίσγ. ἴη {86 ῥεϊπινο ἀρθ8 {Π6 
ἰαϑὶς οὗ οοσηροβίῃρ; 8248 6]] πὶ τηοϑὲ Ὡδί]οΟη8 ὕροπ {Π6 ρῥγοδίϑ, Ὀαὶ δὲ 
8 Ἰαύοσ ρογϊοα (π6 Κιπρ δα Π1Β ΟὟ βθογοίδυθθ, ὙΠΟΒ6 ΒρΡΘΟ14] ὈΌΒ᾽ 688 
Δ0 τγδϑ ἴο σϑοογὰ {π6 σόγαὶ βαυϊηρβ 8π4 δοξιανοπχθηΐβ, ΤῊ6 Ῥσορἢθίβ 
διαοηρ ἴμ6 ΗδθΌγονγβ στοοοσάθα {π6 δυθηΐβ οὗ 1ῃ6]γ οἾῃ {ἰτηθδβ, δηά, 
ἴῃ ἴῆ6 οαυ] αὶ ροσϊοᾶβ, {Π6 (ἰδ πθα]οσιβίβ ᾿πύθ σου, ΤΔ ΠΥ Ὠϊβίογιοαδὶ 
οὐθηΐβ τ} ΠΟΥ δοοουηΐβ οὗ {πΠ6 βιιοσδββίοῃ οὗ ἔδῃ}1οα. Γηάοοί, 
10 Βῃου]ἃ ποῖ ὃὈθ6 ἔογροίίθῃ, ὑπαῦ δῃοϊθηΐ ΠἸβύΟΣΥ σΘΠΟΥΆΪΥ ματίαϊκοβ 
ΤῊΟΤΘ Οὗ ἃ ροῃθδίορίοαὶ ἐπα ἃ ΘἈΓΟΠΟΙορΊΟΔΙ οὁμαγδοίοσ. Ηδποα (δ6 
ἩΌτον ῬὮγαβα ΓῸΣ ροπραϊορίοθ, ΠΥ." ἐποιρυταν, 18 αϑθα 4180 ἴὉΓ 
Ηἰϑίοσυ ((6ῃ. νἱ. 9.» Χ. 1.); δπηα δῆοθ ὯῸ Θροοΐἢ ΙΏΟΓΘ δποϊαπὶ ἰδ 
τπ8ὲ οΥἩἨ ΝΑΒΟΠΆΒΘΟΥ 18 ΘΗ ΏΒΟΤΟ ουπα. [1ἢ 186 Β10]6, βουσϑνου, ἐμὲθ 
ἀοίοοι, ἴῃ τοραγὰ ἴο 8. ΤΟσΌΪΑΣ ΟὨΣΟΠΟΪΟρΊοδὶ βγυβίθιῃ, ἰθ ἴῃ ἃ Τϑηηοῦ 

Τίς Μερί δι. 3 Οδἰπιοῖ, Ὠ᾿δδοσιδιίοηδ, ἰοπι. ἱ. ΡΡ. 877, 878. 
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ὀοτηροῃδαίθα ὈΥ {Π6 ᾿πβογ οη ἴῃ γΑΥΙΟῸΒ ρμ͵δοο8 οὗ ἀ6ἤπῖα ρεγϊοάβ οὗ 
ἀπ, δῃα ὈΥ ΘΕΤΟΠΟΙΟρΊο81 σοπθαϊορῖθβΌ ἴῃ ρἰνίηρ ἃ οοποῖβα δοοουπξ 
Οὗ 186 ραηθδ οΡΎ οὗ ἃ ρόύϑοῃ, ἰΐ6 ἩΌγονθ, 89 Μ06}1} 88. (886 Ατδῦβ, 
ἴοοῖκ (86 ΠΙΡΟΙΥ ἴο οταῖῦ, δοοογαάϊηρ ἴο ΤΟΙΣ ΟΥ̓ Ρ]ΘΑΒΌΓΣΘ, ΟΩΘ ΟΥ̓́ΤΊΟΥΘ 
ξοπογδίίοηβ. (Βατὰ ἵν. 18---22.; ΕΖΓδ ΥἹ, 1---ὄὅ, ; Μαίξ, 2, 8.) 1 νυδϑ 
ΘΟΠΒΙΔοΓΘα 80 τηυοἷλ οὗἩ 8ῃ ΠΟΠΟῸΣ ἴο δᾶνα ἃ ὨΔΠηΘ δῃά ἃ ρἷδοα ζῃ {8689 
ΤΆΤΩΣΪΥ͂ ΔΏΠΑ18, ἐπα (80 ΗΠ ΘΌχονσβ ΠῸπι {πεῖν Ητδὶ οχιβίθῃμοθ 88 ἃ πίῃ, 
Πιδα Ρυ0]16 σοπθδιορ βίβ, ἀθποιηϊηδίθα ὩΣ, ἼΟἸΦ (ΒΗΟΤΕΕ, ΒΗΟΤΕΕΙΜ 

Νοὲ οἷ {6 ἔξι τα Ὀυΐ, 1ἢ τὸ ΤΥ ογοαϊὶ Ηδγοἀοίιβ δμὰ 
Ἰυιοάογυβ ϑιοαϊαθ, [86 ΕρΥρβηβ 8180 δβδιρῃηρα 4. οοσίδιῃ ροσιοὰ ἴο 8 
σομοδοη. αἀοοοσχαϊηρ ἴο {ποῖς ϑϑιϊτηδίζοῃ, ἰἴγθΘ σΘΏΘΓΑΙΪΟΠΒ τηϑθ 
8 Βυπαγοα γοασθ.Ό [Ι͂ἢ (86 {{π|6ὸ οὗ ΑὈγδμδτὰ, Βονονοσ, ὙΒΘΏ Τη6 ἢ 
Ἰνοᾶ ἴο 8 ζγοδίοσ 8ρ6, 8 ἢυπαγϑα γ6818 τηδᾶθ 8 σϑῃογαίΐοη. ΤῊ]8 18 
Οἷδασ ἴγσοῃ (6. χν. 13. 16., δῃα ἔτοτῃ (16 οἰτουτηβίδηοο {μ8ὲ Αὐτὰ» 
ἤδη), ἴβα80, δῃα «6000 αἀνγοὶϊς ὕνο Βιπατοα δηὰ βίνθοῃ γϑδσβ ἴῃ (μ9 
Ἰληα οὗ ὕδῃδδῃ, δῃα γοῖ [6 γ0 ἼΕΥΘ ΟὨΪΥῪ 50 σ',ΘΏΘΙΔΙΟΙΒ. 
ΤΟ βἰυαγ οὗ ΒΙβίοσυΥ διποης (6 «6 ν)]8 788 ΒΗ Θοπηῆποά ἰο {10 

ΔΠΆγΒ οὗ {86 }} οσσῃ πδίΐου. ΜΌΘΟΝ Ἰπξοστωδίίοῃ, μουν ΟΣ, ΤΌΔΥ θ6 οὉ- 
ἰλϊη64 ἔγοτῃ {61} ἰδίου δὶ δῃὰ οὐδοῦ σιηρδ, ἕοσ (Π6 οι} ἀπάου- 
βίδηαϊηρ {Π6 δἰαἴθβ οὗὨἩ οὐμεὺ ἔοσγϑῖρῃ παίϊοηβ τ ἢ ἩΓΒΙΟΝ [ΠΟΥ Ὀδοδιηθ 
ὙΟΙΎ ΟἸΟΒΟΙΥ οοπποοίβα : δηα [86 τηοβὺ δησϊοπῦ πἰδίοσισαὶ ἀοουϊηρθηίΐα οὗ 
16 ΗΘΡχοβ ἐστον τόσα ᾿σῦ ἀροὴ {86 οΥἹρη οὗἨ παίϊοηβ, δηᾶ (Π6 
Ἰη ΘΠ) δηἃ ΡῬΥΌρΤΕΒ8 οὗ {86 αὐίϑ ἰῃδῃ ΔΩΥ ΟἾΒΟΣ τυ ηρδ (μα ἀγΘ 
οσχίβδῃηί. 

2. ῬΟΕΤΕΥ͂ ι8α 18 οτἱρίη ἴῃ {86 ἔγϑί ἀρϑδ οὗ {π6 νυ ουἹᾶ, βοὴ πῇ- 
ἀἸδο }}ποα 66] πρ δα ἃ ΠΥ 6]Υ Ἰτηαρί δου παι χα ΠΥ Βυρρ] 16 ἃ βίτο 
ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΙΒ, 8ηἃ σᾶνθ δὴ δαρχϑββῖνα πιο] 0 ἰὸ (86 γοΐοθ, ο 
Το. ἰο (86 ᾿᾿πῦ8. Ηδηοθ, ΡΟΘΕΓΥ, τηυδὶο, πὰ ἀδποῖηρ, ΤΟΤ6 ἴῃ 41] 
ῬΓΟΔΌΠΙΥ Ομ δ ΡΟΥΆΠΘΟΙΒ 1η {πο ῖγ οτῖη. ΤΠὸ οἤμδίοηβ οὗ (16 
1ηβριτοα ἰποίτον Τ86 1ΠΠῊΣΟΙΥ ΒΌΓΡΑΒΘ ἴῃ Ο,ΔΏΘΘΌΓ, 800] }{γ, 
Βαδυΐγ, δα ραίμοβ, 411 ἐμ τηοδὺ δοϊοσαῦθα ργοἀυοίίομβ οὗ στθθοθ 
δα ἔομιθ. ΤΒδ {πη καρ ηρ δοηρ οἵ Μίοβοβ, δοιηροβϑάᾶ οἡ {δ 46]1- 
γΘΥΔΏΟΘ οὗἨ {86 1βγδϑἴθ8 δηα {πο ὶγ τηϊγαου]ουβ ραϑβασθ οὗ (80 Βοᾶ 
ϑοα (Εχοά, χνυ. 1---19.), 15 δὴ δάπγαθ]θ Ὠγτηη 11}} οἵὁἨ εβἰσοὴρ δηά 
Ἰν ΙΥ ̓ ππᾶροθ. ΤΠ6 βοηρ οὗ θοῦ δηα Βαγὰκ (δυάς. ν.), δὰ {δδὲ 
οὗ Ἡδημδῇ {86 ταούμον οὗ ϑδιωμ}ὶ (1 ὅδμι. 11. 1.), αν συϑηῦ δχοοὶ- 
Ἰοὺ ἰδ, δμα δοῦλα ποῦ Ϊα δπᾶ βυ]ἴπλ6 σαρύσσθθ [αν] Ἰατηθηίδ- 
Τοη οὐ {86 ἀθϑίμ οὗ ὅδ] δηα ομδίμδηῃ (2 ὅϑδῃ,. 1. 19.) 18 8ὴ ᾿ποοη 
ῬΑΓΘΌ]6 6]εσγ. ὙὨ6 σταία δύο γΥ Ἀγταμ (188. Χἰ].) δηὰ Π Ζθκῖβμ᾿Β βοὴ; 
οὗ ῥγαῖβα ([88. χχυἹἹ.} δ ψΟσίηΥ οὐὗἁἨ ΘΥΘΥῪ οὔϑβ αἰϊθηθου. Τὴθ 
Ῥγάγοσ οὗ Ηδθακακ (11}.) οοηδῖπβ ἃ ΒΌ μηδ ἀοβοσι ρου οὗ [Ππ6 ἀν 19 
ΤηΔ)βίγ. Βϑβιἀθβ [1686 βἰῃρὶβ Ἀγτθηβ, γ1͵1αὸ ἢᾶνα {86 Ὀοοὶκ οὗὨ Βα τη, 
Ῥτονυοσῦβ, ΕἸοοἸ οβίαδίθ, Οδηίοϊθθ, ἀπά 1, αιηθηίδίϊομβ; 411 οὗ ψβοἢ 
ΔΙΘ Οοϊαροβοα ὃν ἀϊῇῆεγθηῦ ροοὶβ, δοοοσάϊηρ ἰο [86 βαρ οὗἨ ἴδοβθ 
ἴπηθ8., ΤΗ6 Ῥβαὶπιβ 86 ἃ ρσγϑαῦ βίογοβοιβθ οὗ Ἀθανθη]υ ἀδνοίϊοι, [0]]} 
οὗ αἴεοϊπρ δῃα δι}0]τὴ6 ἐμουρθῖθ, δα σι ἃ νυ οὗὨ ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΏΒ, 
ΔΓ οδἱουϊαϊοα ἰο δχοῖΐθ ἃ {πϑηκῦι} τοπθιαῦγαποθ οἵ (08 
Ἰηοσοΐθθ, δηα [Ὁ τοονίησ {Π6 ρμβββίοῃβ οὐ ΟΥ δηά στὶοῖ, ἱπάϊσῃδίίοῃ 
8ηα μαϊτοά, ὙἸὙΉΘΥ Θομδιδὺ ΤΟΙ οἱ ρμίοιιβ δπὰ δἰἴεοϊίοηδίθ ργδύ οτϑ, 
ΠΟΙΥ ταοιϊαϊομβ, δηα οἽχα] θα βίγαϊπβ οὗ ργδῖβθ δῃα {πδηκβρίνιηρ. 
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ΤῊΟ Δ] δῖοηβ ἃγὸ Ὀοδυῦ δ], [86 ΡῈ δξνρμλον ἰθηαοΥ δηᾶ τηονϊηρ᾽, απ 
{6 ΡΙοΥ οὗ [86 διυποῦβ 18 β᾽ ρσῸ ΑΥΪΥ Τοτλδ 8 0 ]6.} ὙὍὙἢ6 Ῥτγονοσὺβ οὗ 
ϑοϊοπιοη 816 ἃ αϊνίῃο οοἸ]θοίοη οὐἁἨ την δατπαϊσαῦ]θ βοηΐθποοθβ οὗ 
ΤΔΟΓΆ ΠΥ, ΟΒαΟΥΓΠΥ δἀδρίθα ἴο ἱπδίστυοϊς υ8 ἴῃ οὐγ ἀυΐγ ἰο αοἂ ἀπά 
Ώ8η. 186 Ὀοοϊς οἵ Εἰ ΘΟ] οϑ᾽αδύββ ὕββομθβ τι8, 1 8 ὙΘΥΥ ἸἸΟΙΥ͂ ΤΩΘΏΠΟΓ, 
{π6 ἸηθῸ ΠΟΙΘ ΠΟΥ οὗὨ 4}} ϑδγίθ] νυ Θῃ)ογτηθηΐβ ἤο πηαϊζα ἃ. τῆϑη ΒΔΡΡΥ. 
ΤῊΘ Οαπίοῖεβ οσ βοηρ οἵὁἨ βοϊοπιοι, ὑπᾶθν [86 ρϑγβθ]α οὔ 8 πηδῃΒ 
αδοίοη 0 18 Βρου86, 1Π ὙΘΙῪ ἔβῃοῦ γαῖ δθζδηῦ Ἔχ ργθββίοηβ, βῆοννθ 
8 {π6 δγάϑήϊ ἴουσθ οὗ ΟἸισίδβῦ (0 818 ομυγοῖ απ ρβθορὶθ; δηὰ ἰἷὸ 
Τιδιηθπίδίϊοηβ οὗ “Θγϑαλ δ οοη αϊῃ ἃ ὙΘΙῪ ταουγηδαϊ δοοουπὶ οὗἉὨ (68 
ϑἰδίο οἵ Φ γυβδί θα, 88 ἀθδίσογοα Ὀγ (86 ΟΠ] ἀρθβῃβ. ᾿ 

8. ΟΒΑΤΟΒῪ Ἃ068 ποῦ ρΡΘΑΓ ἴο ἢανθ Ὀ66π οὐ] ναίοα Ὀγ [86 Ηο- 
Ὀγοντβ; δ Ββουρᾷ {Π6 βδογοὰ πε ίοσβ, [0] οσιηρ (86 ᾿πρυΐδα οὗ {πον 
δοπΐαβ, μαννα ον βυοἢ Θρθοϊθηδ ἴῃ {ποῦ τυ ηρ8, 848 [16 τηοβῦ ἀϊβίϊη- 
συϊεμοα οταΐουβ πιῖρῃΐ Ἰπυιαΐθ ἢ δἀνδηΐαρο. Ὑγδηϊ οὗ οδοψιθποθ 
νγα8 ΟὨ͵εοὐοα 88 8 ἀθἔθοῦ ἀραϊπεῦ {μ9 δροβί] Ῥδὰὶ] (1 οσ. 1. 17.), σσβο, 
πού βίδα] ηρ, Ῥοββοββθα ἃ ΒΊσ γ οὐ] ναίοα τηϊπ, δπᾶ τγᾶβ ὈΥ͂ ῃῸ 
μ168η8 ἀοβοϊοηΐ ἴῃ βσοηρ Ὠδίαγαὶ Θ]οαΌ6ΠηςΘ. 

4, Τταοοδ οὗ ΕΤΗΙΟΒ, ἐμαὺ 18, οὗ {πὸ βυϑίδθῃ οὐ Ῥγενδι πρ' τηογαὶ 
ΟΡ᾿ΙΟΏΒ, ΠΙΔΥ 6 ἔοιπά 1η τ86 ὈθΟΟΚ οὗ “200, τὴ {π6 57(Ἀ, 39}, δῃὰ 734 
ῬΡβαϊηβ, 4180 ἴῃ {μ6 θοοκβ οὗ Ῥγονθῦθβ δηα ΕἸοϊοβιδβϑίθβθ, αὶ μον 
1η {86 ΔροοσΥρμδὶ ὈΟΟΚ οὗ Ὑϑάοτη, απᾶὰ (π6 τυιηρθ οὗ ἐπ 6 βοῃ οἱ 
ϑίγβοῃ. υσίηρ [δ6 οΔΡΟΥΥ τλ6 «6078 δοαυγο ΤΩΔΏΥ ὩΘῪ ποίΐο 8, 
Πα Δρρτοργιαίθα {Ππ6π2, 48 οοοδβίοῃ οἴἶεγοά, ἴο {6 οὐ ῬΌΓΡΟΒΘΒ. 
ΤΠΟΥ δὖ ἰθηρίῃ Ὀοοδὴθ δοαυδιπίθα ὑὰὰ (ῃ6 ῬΒΙΪΟΘΟΡΕΥ οὗ {}6 
τοῖο, το τα κο8 108 ΔρΡΟδυδηοΘ ΔΟΌΠΟΘΆΠΟΥ ἱπ (δς Ὀοοῖΐς οὗ 
Ὑγβάοῃ. ΑΠἸδν {86 σΑρΡΟΥΥ, {π6 ἰδηρσυάᾶρα ἴῃ σοι [86 ββογοὰ 
θοοῖΚθ ογο τ θη ͵8ἃ8 ΠῸ ᾿ΟΠΡῸΓ ψΟΓΏΔΟΌ Αγ. Ηθη66 571086 {πε ποοά 
Οὗ δὴ ἰμίουργοίον. ἴῃ {π6 βδαυθαϊο γ68ῦ, ἃ π|ὸ τ ΠΘη {86 ὙΟΪ6 ἰαν 
νγ88 ΤΟΔ; δῃηα αἷἶδο οὐ ἴδ6 βαθθαίῃ ἴῃ {π6 βυπαροόριοθ, σψπΐοθ μα 
Ὀ66Ὼ ΥΘΟΘΏΠΪΥ͂ ογθοίθα 1 ΟΥΘΡ ἴοὸ τηδλῖκα {86 ρϑορὶθ υῃἀογβίαπα ψἢδὲ 
Ὑγἃ8 τοϑ. ἴπμοθο Ἰπιογργθίογ ἰοαγηῦ [6 ΗἩΘΌΓΟΥ ἰδηρσύαρο δἱ [86 
Βοῆοοϊθ. Ὑη6 ὕθδοθογβ οὗ [686 βοβοοΐβ, ψῇο, ἴῸ {π6 ὕτγο ρθῃθγβἤοηϑ 
ΤΠ ΒΉΡ εὴς {6 οὗ ΟἸτῖβί, μδα τηδϊ ἰδ πθα βοιηθ δοαυδιηΐδπος ἢ ἢ 
{π6 ατοοῖς ρὨΣἸΟΒΟΡὮΏΥ, 6.6 ποῖ βα βῃθα νυ] ἃ βγη ρ]α Ἰη ογργαίδ οι 
οὔ 6 Ἡθῦτον Ἰάϊοπι, 88 10 βίοοῦ, Ὀυὺ Βπαροα {π ᾿Ἰη οτργοίδ!!ο 80 88 
ἴο τοηᾶον Ὁ ΘΟΠΟΥΙΔ40]6 0 {μοὶ ῬΒΠ]ΠΟΒΟΡογ. Τπυ8 ἀγοβα οοπίθη- 
(ἰοη8, ὙΈΙΟΝ ρᾶγα Οσσδβίοι [Ὁ {π6 ναγίουβϑ βϑοίβ οὐ Ῥδαγίβοοθ, δ5δἤ- 
ἄυσοδοβ, δηα ᾿ὔββοηθθ. ἴη {6 ἄπιθ οὐ οὐγ βανίοιγ, αἰνιϑίουβ πδᾶ 
ΔΙΊΒΘ ἢ δι] ηρ ἴπ6 ῬΏΔΓΙΒΘ6Β ἐμϑιηβοὶγθθ. ΝΟ 1688 ἴβδῃ οἱρ θη πΐοδ 
αιδβίϊοηβ, 15 ταὶ ΤΏΔΥ Ὀ6]16νὸ μ6 «ον ἰδῆ ΒΑΌΌΙΠΒ, σσογα οοηίοϑοθα, δὲ 
{πα γεγο, θαΐνγθθη {π6 βοιοοΐβ οὗ Η1}16] δὰ Θ'μδιπιαὶ. Ομ οὔ 
ψΠΟὮ αυθϑίοη8 γγὰ8 δὴ ἱπαυΐγυ, “δαὶ οδυβθ νγδϑ 80 Π]οϊθης Ὸγ ἃ 
1}}} οὗ ἀϊνοτοο Ὁ" Τῇ 06 διιἡματαμλαὶ δα Η1116] οὗ {86 Ταϊαυὰ ἀγὸ {π6 
βϑ6 ὙὙἹΓ} {Π6 ἸΘΔΥΠΘΟΑ Τ.6 5 ΤΩΘὨΠΟΠΘΑ ἴῃ “Ὀ8ορἤ8, νἱΖ. ϑδιηθαβ απ 
ῬΟ]]ο, ψο Βουτγβῃοα ἐπ γίγ-ἴΟᾺΣ γοαῦβ Ὀοίοσα ΟἸσιϑί, θη ΘΠῃδητηδῖ 
ΟΥ ϑβδιμθδβ 18 τηοϑῦ ῬΡγΟΌΔΟΙΥ {π6 βδᾶσὰθ τα (86 λθο ὙΠῸ 18 τη θῃ- 
ἰἰομοὰ ἴῃ 16 11. 26. 34., δη 8 Βοη Ὁ δηλδ}161], δβο οο θταϊοα ἴῃ {π8 

᾿ ἘὸΥ δὴ ἱπᾶοχ οὗ ἴ86 Βιυταθο ὁδὶ Τληρσύαρο οὗ (πὸ δοτριίαγοι ἀοεϊ ηρὰ τὸ [οἰ] ταῖο τῇ 6 
Ἐεδάϊηρ οἵἉ τὸ Ῥοοιΐοα] δηὰ Ῥτορμειῖςαὶ ΒΟΟΚΒ, δε 1π6 Αργμοπήϊχ τὸ τπἷ5 γ οίαπιο, Νο. 111, 



1πἰογαΐιγε απα ϑοίσηποεε οΓ ἐδ «7ειοε. δ23 

Ταϊυᾶ, ἴ6 {π6 βαηῆθ σὴ [Π6 ΟἰΔηλΆ116] τηθηϊ πο ἰὴ Αοἰϑ γ. 34., 
χχὶ!. 3. 

ὅ. ῬΗΥΒΙΟΒ, ΟΥ ΝΑΤΌΒΑΙ, ΡΗΙΠΟΒΟΡΗΥ, [88 βοουγοᾶ Ὀυϊ [1{{19 
αὐξοηίίοη ἴῃ [π6 Εἰαϑῦ; ρυΐ 6 Κπον]θάσα οὗ [π6 δηϊηγαὶ, νοροίβο]ο, δηά 
ΤΑΪΠΘΓΑΙ Κρ οΙη8, ΟΥ 116 δοΐθποθ οὗ ΝΑΤΌΒΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, τν88 αἰ ψᾶγ8 
Τα ΟἿ ΤΩΟΓΘ 80 ΟὈ]θοί οὗ ᾿πίογαί. ΥΥ μαΐθνυον Κποπ]θᾶρα οὗ [818 βοίθῃοθ 
{η6 Ηδῦγονβ Βα ΡΒΘα ΘΏΠΥ δα, [ΔΘΥ πηοβῦ Ῥγοῦδ]ν ἀουϊνοα ραγΥ 
ἴτοια {86 Οδμδδηὶ 88} τηοσομδηΐβ, ῬΑΥΠΥ ἔγοα ἴμ6 Εἰργρίδηβ, δηά 
ΟἾΒῈΥ παίϊοηβ ἢ ποῦ ΠΟΥ Πιδα ᾿ηἰθγοουσβθ Τρ Ὀοοκ οὗ 4200 
ονΐησοβ (παῖ 118 ΔΌΙΒΟΣ ροβδβοβϑθα δὴ 1ηὐτηδίο Κπον]θᾶρο οὗ {π6 τοῦθ 
οἵ παίυτθ ΤῈ δρτιοϊαγαὶ δηα ραβίοσαὶ μαῦδιίβ οὗ [6 ΗΘΌγονΒ γασθ ᾿Ὁ 
ἔνοῦγα 6 ἰο (86 δοᾳυϊδιζίομῃ οἱἨ {118 βοῖθῃσθ; δπα ον τυοῖ (Β6 Ὺ 
Ἰονϑά ὲ τῷ} θ6 ονϊάθηῦ ο ΒΠΥ͂ ὁπ6 ὙῸ ρδγιΒ65 {86 ρῥγοἀυοίϊοηβ οὗ 
(86 βεαογρά ροϑίβ, δϑρθοΐδιὶυ {πο86 οὗ Ἰ)ανια. - Βυὺ πο οὔθ διβοηρ (ἢ 
Ἡῦγονγϑ οι] α νον 6 οοπιραγοα το Κίηρ ϑοϊοιμομ ; τολο ὡραῖο οΓ 
ἔγεοα, ἴγοπι ἰδ σεάαν' ἐδαξ ἐς ἔπ 1,εδαποη, εὐεη ἰο ἐδ ἂγ4:ορ ἐλαξ φρτίπρ- 
οἰΐ οιέ 9 ἐδλε τοαῖϊ, απαὰ αἶδο ὦ δεαξί5 απὰ 97 70οιοἷ, ἀπά 0 ογεερίη 
ἐλίπσε απὰ 95. 4εἢεε. (1 ϊηρβ ἵν. 88.) Τῆδ ΠυΙΩΘΓΟῸΒ ᾿τηαροδ ὙΠΟ 
ουν ϑανίουν ἀοιῖνθα ἔγοιλ (μ6 σοσκΒ οὗ πδίυγο δἰζαϑί ΒΟΥ ἀΘΟΡΙΥ Β6 
μια οοπίοιιρΙαίοα ἐΒθιι. 

θ. ΑΒΙΤΒΕΜΕΤΙΟ. --- ΤΠ Θ ΤΙΊΟΓΘ Β'ρΡ]6 τιϑίμοαϑ᾽ οἱ αὐ [Ὠπιοϑίϊοαὶ ο8]- 
ου]αύϊοι ΔΓΘ βρόίβϑῃ οὗ ἴῃ {6 Ῥοῃίαίθιοι, 88 1 (πον ΘΓ γγ6}} πόσα. 
ΤῊ που δηίβ οὗ ὑμαὺ οΥΪγ ραγϊοα πηυδί, ἔῸΓ {Π 61} ΟὟ ΘΟΠΥΘΏΣΘΏΟΘ, 
ἢδνϑ Ὀ6θὴ ροβϑϑϑθοά οὗ βουλθ τοί βοα οὗ ὀρογβίϊηρ ΕΥ̓͂ πυμαθογβ. 

7. ΜΑΤΒΕΜΑΤΙΊΟΒ. --- ΒῪῚ {Π18 ἰθσὰ 6 Ὁπάογβίαπα (ὐδοιηθίσυ, 
Μομπρυγαίίοη, Νανρδοη, ὅθ. ΑΔΒ δ 88 ἃ Κυον)θᾶρο οὗ μθὴλ τγαβ8 
ΔΟΒΟΪ]υὐ6}] 7 τοαυϊγοα Ὦγ {86 οομαϊοη δηα οπρ] ουτλθηίβ οὗ {Π6 ρβϑορὶε,. 
6 ΤΩΔΥ͂ Ὑ76}] ΒΌΡΡΟΒΘ ἰμδὺ πον ]θᾶρο ὑο δνα δοίυδ!!Υ οχὶθίθα ; 4]- 
1πουρσὴ ΠΟ ΘΧΡΓΘ 8 ΤΩΘ [00 18 τηϑάς οὗ [8.686 8016 068. 

8. ΑΒΤΒΟΝΟΝΥ. -- πὸ ᾿ηὐογοβίθ Οὗ Ἀρτ Ό] γ6 ἀπ παυϊραιοη σὸ- 
αυϊγοά βοῖλο Κυον]οάσα οὗ Δϑ ΓΟΠΟΙΏΥ. ονιάθηοα (Πδὺ δὴ αἰϊοιηρί 
788 Τ816 δὖ ἃ ὙΘΓῪ ΘΑΓΪΥ ρογοα ἴο τορυϊαία [π6 γϑᾶῦ Ὀ. [Π6 δπηυδὶ 
τουοϊυοη οὗὨ {Π86 βιὰ, ΤΩΏΔΥ ὃδδ ἰουπᾶ ἴῃ (δα ἔδλοί, ὑμαὺ (86 ον 88 
τοοπίδθ πόσο αἰν ἀ6α ᾿ηἴΐο {Ππιτὸν ἀαγβ ϑδοῦ, (66 (ἀϑῃ. υἱῖ. 11., νυ, 4. 
Ιὴ Αδβίσομοσωυ, ἴμο Εἰσγρίϊαπδ, ΒΑ Υ]οπΐδΏΒ, δα ῬΒΟΘηἰοδηβ οσῃ! 6 
στοδί ΒΕ ΡΟΥΙΟΥΙΥ; Ὀὰΐ 1ὖ 4068 ποῦ ΔΡΡΘΑΓ ὑὸ ἴδυα Ὀδθη ταιοὶ ΟὉ}1- 
ναϊοα Ὀγ {π6 Ἡοῦτγοτθ. Τὸ ἰατα οἵ Μοβϑβ, ᾿πάθοα, ΟΥ̓ ΠΟ πηθϑῃ8 
[νουγοα [18 βοΐθῃσθ, 88 [6 παι ρβρουγίηρ Βοδίμθη πδίϊοηβ νοι ρροα 
[86 ποβὲ οὗἩ μϑᾷνθῃ : ἤθησ6 {Π6 ββογθα ὙΥΙΓΟΓΒ ΤΆΓΟΥ τ θη 0 ΔῺΥ οὗ {Π6 
σοηΒί αἴ ἸοηΒ ΟΥ̓ Ὥϑλθ. 66 «00 ΙΧ. 9., ΧΧΧΥ). 81, 32. ; 188. ΧΙ], 10.; 
ΑἸηοϑ ν. 8.; 2 Κιηρβ χχὶ!. ὅ. 

ϑ. ΑΞΤΒΟΙΟΟΥ͂. --- 1 18 ΟΥ̓͂ 20 χη68}8 ΒυΓρΥβιηρ {παῦ {16 ἩΘΌγοντΒ 
ἀϊὰ πού ἀδνοῖθ ζγθαῦαυ αὐὐθηίοη (0 δδίΓΟΠΟΠΛΥ, βδῖπο6 {Ππ6 βίυαγ οὗ 
αείγοίοσψ, Μ ἈΛΟΪ γ88 1 τη ύθ Υ δΘομηθοίθα τι [Παϊ οἵἁ ἀδίγοῃοιν, δηά 
Ὑγ88 ὙΘΓῪ ΒΙρΡὮΪΥ οδ ἐπηαίθα διποηρ [86 προσ ουγίησ παίϊοπβ (188. σχἹ νἹ. 
9.; Ὅογ. χχνὶ! 9., 1. 36. ; 1 Δη. 11. 18. 48.), γγαὰβ ᾿ἱπίογπϊοίθα ο {89 
Ηδφῦτονα. (Βουῦ. χυὶϊ!. 10. ; μον. χχ. 27.) δῃϊοὶ, ᾿πἀθ64, βιυαιοά 
186 τί οὗ δϑίγοϊορυ αὖ Βδθγϊοη, θυὺ πα ἀἸα ποῖ ρῥγδοίιβα ἴ1. (Όβδη. 1. 
20, 1}. 2.) ΤΠ6 δδίχοϊοροσβθ (8ηα {πο86 τν 186 τηθ ἢ τηθῃ!]οηθα 1 Μαίί. 



δ24 Οὐπιθιεσοε απ Ναυισαΐίοη οΥ ἐδε Ἡδοδγειυε. 

1). 1. οὗ 864. ΔΡΡΘΆΓ ἴο αν Ὀθθὴ 8008) ἀϊνιαοα (6 Βοδνθπδ ἱπ 
ἈΡΑΥ ΓΘ ἢ 8 ΟΥ ὨΔὈΙ Δ ΟΏ8, ὕἤο ϑδοῖ 6 οὗ συ μιοῖ ἀραγπθ8 [ΠΟΥ͂ 85- 
βἰσιθα 8. ΤΌΪ]ΟΥ ΟΥ ρῥγοδιἀθηί. ΤῊ ἔδο ἀθνθίοραθ {π6 οσὶρίη οὗ (δε 
ΜΓ Βεελζεβούλ, οΥ ἐς ]οτὰ οὗ ἐλε (οοἸεείϊαϊ) ἀιοεϊϊἐπο. (Νέας. χ. 25., 
ΧΙ! 24. 27.; Μαῦΐκ 111. 22.; ΤωυΚκα χὶ, 1ὅ---19.) 

10. ΜΈΑΒυΒΕΒ οὗ θηρία 8.6 τπϑηϊοηθα τὰ Ἃἀθη. νἱ. 156,16. Α 
Κηον]οάρο οὐ {Π6 τοι μοὰ οὗὨ τηθδβυσίηρ ἰδηβ 18 ᾿ρ]164] 1π 186 80- 
οουπί ρσίνϑη ἴῃ (ὑδη. χ͵νἹ. 20---27. ἡ δπιίοη 18 τηϑο, πὶ 16 Ὀοοῖκτβ 
οὗ ΦοὉ δηᾶ Ψοβῆυα, οὗ 8 11Π9 ΟΣ ΤῸΡΘ ἴον {π0 ρᾷγροβα οὗ ἐδβκῖπρ πηο8- 
ΒΌΓΣΟΠλΘΐΒ. ΓΠ γγα8 Ὀγουσμί Ὀγ {πΠ6 ΗΘ τονβ οἱ οὗ Εἰσγρί, τΟΓΟ, 80- 
οογϊηρ ἴο {86 υπδηϊμηουβ ὑβϑ  Π ΟΗΥ ΟΥ̓ δηιαυϊῖν, ΘΟΒΥΕΎΊΝΟ Βτεί 
δά 1.8 οτἱρίῃη, δηᾶ, 'ἴπ σομβοαιθποθ οὗ [86 ἱπυπάλίξομβ οὐἔἁὨ {86 Ν,]ο, 
ὙγὯ48 σδυχιθα ἴο (06 στοαίοδῦ Ποῖρπί, [Ὁ γγὰ8 ΠΟΘ, 88 6 ΤΩΔῪ ΜῈ ]] 
οοποίαδα, πὶ (πΠ6 ΠΟΌγονΒ δοαυϊσοα 8ὸ τσομ Κπομ]οᾶρσα οὗ (δ6 
ῬΥΪΠΟΡΙ68 οὐ ἰΠδὐ βοίθῃοθ, 88 ἴο Ἔπδῦϊθ ἴμοτὰ, τὴ {πὸ δα οὗὁὨ [86 πιθ8- 
ΒΌΓΙ Ωρ 11η6 δον τῃϑηθοηθα, ἴο ραυ!10ῃ ἀπά βού οδ΄ σϑορσγταρ  ολ Υ 
1π6 σ801]6 Ιαμᾶ οὗ ὕδῆδδῃ. Τμθ σοῖρὶθβ υδοα ἴῃ νοὶρῖηρ 8014 
Ὀοάϊο8 (θη. χχῖ. 16, 16.}, Ργου θα {Π6Υ ὙΟΥΘ δἰυῖαν ἴο οϑδοὶ 
ΟἴΟΣ ἴῃ ἔΌΥ ΠῚ, ΩΡΙΥ ἃ Κυον]οαρα οὗ [86 τυάϊπιοηίϑ οὗ βίθσθοσαδίσυ. 

11. ΤῊΕ ΜΕΟΗΑΝΙΟ ΔΒΤΒ. --- ΝῸ Ἔχργθβϑϑ τηϑῃίοη 8 τηϑας οὗὨ [86 
ὙΠ Ομ δηΐο αγίβ; Ὀυΐ ὑπαῦ 4 Κηον]θᾶρα οὗ [πθτὰ, πού βίη της, 6Χ- 
ἰϑί64, τῆλ 6 ᾿ξ ογγοα ἴσου ἴΠ6 ογθοῦοῃ οὗ Νοδῇ δύξκ, δπὰ {86 ἴονεῦ 
οὗ Β406]: ἴγοιω ἰπ6 86 οὗ ὈαΪδησοθ ἢ ἰδ6 πιο οὗ ΑὈτδδϑι : αἰβὸ 
ἔγοπὰὶ ψῃδί 18 βαϊα οὗ [86 ΕἸ ΣΥΡΌ Δ: ομαγιοίβ, ᾿ῃ θη. χ], 48,, χ]ν. 19. 
Ι. 9., Δηᾶ Εχοά. χὶν. 6, 7.; δα ἴτοιῃ {πὸ ᾿πβίσυτηθηίθ ὑδοᾶ ΌΥ {86 
Ἐρυρδηβ ἱπ ἰττιραίίησ (ποῖ ἰΙαπάβ. (Π ϑαῦ. χὶ. 10.) ΙΕ 18 πη ρ]16ἀ ἴῃ 
{Π6 τησπίϊομ οὗ [μ686, Δα ΒΒ ΒΘα. ΠΟΥ ΟἿ ΤΩΔΗΥ͂ ΟἾΠΟΥ ἱπβίσιπθηΐδ, 
{παὐ οὐἶοὺ ᾿πβίσυτηθηίβ 80}}1, πού Ἔχργθβαὶν παπᾶ, θαΐ ποῖ πόσα, οὗ 
ΘΟΌΣΒΘ, ὨΘΟΘΒΒΑΤΎ ἴογ {π6 ἐογῃχαϊίοη οὗ ἰποβο ψΒοἢ ΔΓ6 πδιηθά, ᾿6Γ0 
}ῃ Θχ᾽βύβθῃοσθϑ. 

12. ΟΕΒΟΘΒΑΡΗΥ. --- Οδορταρῖοαὶ πούϊοθθ ΟΟΟῸΣ 80 ἔγθαυ θη ἶγ ἱπ 
(π6 ΒΊΌ16, ὑμαῦ 1ξ 18 ποῦ πδοθββασυ ὑο ΒΑΥ͂ τηυοῇ οἱ {π18 ροϊπί; Ὀαΐ 866 
η. χ. 1---30., χί!, 4---1δ., χῖν. 1---16., χχνῆ. 2---9., χ]ῖχ, 18., ὅσ. 
Ε όσα «οβῇ, χυἱ], 9. Ὁ Δρρϑδγβ ἐμαὶ ἃ πϑρ τγ88 τπηϑάθ οὗ 1π6 τσ ]6 οὗ 
Ῥα]δβίϊπ : δῃᾶ ΐ 18 δυϊάθπί ἔστομαη {μοῖρ σϑορταριῖοαὶ Κπον]θᾶρα, 88 
Ὑγ6}1} 88 ἔγοτα οἵδοὺ οἰ γουσωθίδῃοθβ ΔΙΓΟΘῪ τηθηίϊοηοα, ἐμαὶ [Π6Γ6 πιτδὲ 
Βανα εχἰβίθα διγοηρ (86 ΗθΌγονβ {π6 τυαϊπιθηΐβ, 1 ποι μηρ᾽ ταογο; οὗ 
Φοορτδρο αὶ βοϊθηοο. 

ΒΕΟΤ. ΤΡ. 

ΟΥἩ ΤῊΞ ΟΟΝΜΈΒΟΙ ΑΧΡ ΝΑΥΙΟΑΤΊΟΝ ΟΥὨ ΤῊΒ ἨΕΒΒΕΎΓΒ, 

Ι. ΤῊΕ οι ρίυγοβ ἀο ποὺ αἴοιά ᾽8 ΔΠΥ͂ δχϑιηρὶθ οὗ ἰγϑδβθ, πηῸΓὉ 
δησιοπῦ Π8ῃ 1086 οαγάνϑηβ οὗ ᾿βἈγηδο 68 δά ΜΙιαϊδηΐίοβ, ἴο ποσὶ 
ΦΌΒΘΡΙ γγὰ8 Ῥϑσβ] οι Β}Υ 80] Ὀγ ἰδ Ὀγοίβγθη. (θη. χχχυΐ!. 26---28.) 

" ὅδμη᾿8 Ατομιδοϊορία ΒΙΌ]ο6, Ὁ ὕρβμβαι, δᾷ 98---Ἰ100. 104. 106. Ῥαγεδα, Απεααίιν 
Ἡεδγαϊῖςα, ΡΡ. 482---488. 

-» 
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ΤΊΠ686 Τρ ὝΘ͵Θ Οἡ {861} γοϊαγῃ ἔγομα (ἀ 1686, τι ὉΠ6 ΙΓ ΟΔτλ615 Ἰδᾶθῃ 
ὙἸΓἢ Βρίοθβ, δηᾶ οἵμοσ το ἀγο]68. οὐὁἨἁ τλϑγομδηά!βα, τ βῖοῖ ΤΠῸῪ τ γῸ 
οδυγυϊηρ ἰηίο Εργρῦ; Νθοτα, ἀου ύ] 688, ὑπΠ6 Ὺ ργοάιοθα 8 στοαῦ τὸ- 
ἴαγη, ἔγουλ [Π6 αυδη 168 ΘοὨβυπηθα 1 (πδ΄ ΘΟΌΠΕΓΥ ΤῸΣ δι δηΐηρ 
[π6 Ὀοάϊ68 οὗ 6 ἀθδᾷ, Ἐτσοιὰ {π6ὶΣ ρῬυτγοδαβιπρ' ΒΘ ΡὮ, δπα 86] ]1ηρ; 
Ἀλ το Ῥοῦρμαν, [Ὁ 18. δυϊαθπί ὑπαΐ ὑμοὶν χα ῆο γα ποΐ σοπῆποά [ο 
{86 σοτμταοα 168 ἐγ ]Βη6α ὉγῪ ΟἸἸοδα. Ὑ{Π6 ἰγαῆῆο, [π8 ΘΑΥΪῪ ὁοτ- 
Ἰη6η666, τηυσδὲ ἤᾶνα Ὀ6ΘῺ ΟΑΥΓΙΘα οἢ ἀυγηρ' Βα οΘ αϊηρ ἀρ68, Δπα οοη- 
Ββιζυἱροα ἃ Ῥτοβίδο]ς ἐγαάθ ψῖ ἢ ὑπ Εἰσγρίϊδηβ; στο, πο νου, οδυτὶθα 
ΟἿ ΠΟ ΌΓΘΙΡῺ ΘΟΙΏΤΏΘΓΟ6. ΤΠΘΥ Δραηαοηποα [86 πανϊσαίίοι οὗ {Π6 868 
ο οἴδ618 : Ῥοὶ 1 88 {Π6ῖν ΡΟ ΠΟΥ, {|κ {π6 τηοάθγῃ ΟἸἶηθβθ, ἴο τπδκα 
1 (π6 ᾿πἰογοδί οὗ οἵἴμποσ παίϊομβ ἴο ἰγσαὰθ χὰ (Β6ῖὰ, δηὰ ἰο Ὀγίηρ ὑΠθπὶ 
116 ῥγοἀποίϊομβ οὗ [Π6ὶγ οἰἶπιθβ. [}ἢ βυθβοαυθηΐ ἀρθ8 [80 Εργρίίδῃβ 
μα 6 ὀομίγοὶ οὗ πὸ βπι8}} ρᾶγὺ οὗἨ {π6 ὀοχασηοσοα οὗ ατϑθοθ δπά 
Βοπιθ, ὈΥ̓͂ {[π6 ἀδρθηάθηοα οὗ [ο86 σουπί 168 ὉΡροη μθτὰ ῸΣ ΘΟΤΉ, 

Βαυΐ ἴπ6 τιοϑὺ ἀἰδιηρ θα τηογομδηΐβ οὐὗἨ δῃοϊθπῦ {1π|68 χοῦ ἐδ 6 
Ῥμορηϊοΐδηβ, ν 8Ὸ Ὀουρσύ [86 οδοϊοοδῦ ργοαυοῦοπβ οὗ [86 Εϊαβί, τ ]  ἢ 
1Π6Υ οχρογίοθα το Αἴτιοα δῃὰ Εγορθ, βθηοο ΠΟΥ͂ ἴοῸΚ ἰπ χϑίυ χη 
ΒΙΙΥΟΣ ἃπα ΟΥΠ6Υ ἀγίιο]68 οὐ τρουομβδηάίβθ, τ μοῦ (ΠΘῪ δραὶῃ οἰγουϊαίοα 
ἴὼ ἴπ6 Εδδ, Τοῖς ἢγβέ πηθύσορο β γᾶ Θ᾽ άομ, δηᾶ δἰογυγασαβ ΤΎΤΘ, 
ἰουπαρα δρουΐ 260 γϑδαγβ Ὀδΐογο {π6 Ὀυ]άϊπρ οὗ οϊουμοι Β ὕθιωρὶβ, οὗ 
1261 Ῥοίογα ὑῦ6 ΟἸἢγιβίδη Ὡτὰ; 8πα ὙΠΘΥΟνΟΣ {Π6Υ τπγαπί, [Π6Υ 8Ρ- 
ῬΘΑΓ ἴο πανθ θϑίϑ Ὁ] Ἰϑῃμθα Ῥϑδοθῖ} Θοσαπη τοῖα] βου θη θηΐβ, πη τι} 

- ὈΘηΘἤο14] ἴο {Ποπλβοῖνοϑ δηα ἴο [86 παῦγϑ οὗ {π6 Θουπίσυ νἱβιιθα Ὁ 
πο. δα δοιμηοσοθ οὗ ΤΎΓΟ 18 Ῥραυ ἀοΌ ΪΑΥΪῪ ἀσβογι θα ̓ ῃ 88. ΧΧἸΪ, 
δηα Ε)Ζο]κ. χχυ!!., ΧΧΥἹ]. 

11, ΤΠ οοιωμλογο οὗ [86 Εἰαβί Ἀρρθδγβ ἴο βανθ θθθῃ ΟΠ Η͂Υ οαττοά 
ΟἹ ὉΥ ᾿απᾶ : ἤθῆσθ ΒΠ108 ἂγὸ Ὀπὺύ ΤΆΓΟΥ πιθηϊοποϑα ἴῃ {86 ΟἹα Ταοβία- 
τηδηῦ Ὀοίογα {Π6 {ἰπη68 οὗἩ αν! δῃὰ δδοϊοαοῃ. Ὑθοσα ΤΟ ΓΘ ὕνο ῥυὶπ- 
οἷραὶ τουΐδβ ἔγομῃ Ῥαϊββίϊπθ ἴο ργρί ; ΥἱΖ. ὁῃ6 δοῃρ (86 οοαδϑβίϑ οὗ 186 
ἹΜΜροαιϊ οσσδηθδῃ 8568, ἔσοια (ἀδαζὰ ἰοὸ Ῥαϊυδίυτα, τ ὨΙΟἢ τγὰβ δθουΐ ἐπ γθθ 
ἀἰαΥβ᾽ ἸΟΌΤΏΘΥ ; δηὰ ἰδ οἴμον ἔγοια ἀδΖα ἰο (86 ΕἸ Δηϊς Ὀταηοἢ οὗἉἨ ἐῃ6 
Αγδδίδῃ υἱέ, ΠΟ ΠΟῪ ῥρΆ8868 πρὰῦ Μουηΐ βἰπαὶ, δῃηὰ σχϑαῦίγοθ 
ὨΘΆΓΙΥ ἃ τοηίὶ [0 οοταρ]οίθ 1, ΑἸΒουρ ομασίοίβ σοῦθ ποῦ ὑπκπονῃ 
ἴο {86 δποϊθηΐ ἘππδὈιΔηΐβ οὗ {80 Εἰαβί, γοῖ [800 οὨ ΘΗ ἰχαπβρογίοα 
186} τογο δ πα 186. δοσοββ {86 ἀδβοσί ΟὨ οβπιθ]8β, ἃ ΒΑΡῪ ταοο οὗ δηὶ- 
ΓΩᾺ 18, ΔαΙΩΙΓΔΌΪΥ δαδρίθα ὈΥ παίυγο [ῸΓ {18 ῬΌΓΡΟΒΟ: δηα Ἰοδῦ ΠῸῪ 
Βῃου ἃ θ6 ῥ]υπαοτοα ὈΥ ΣΟΌΌΘΥΒ, (86 του μβδηίβ υὑδοα ἴο ἔγανοὶ ἴῃ 
Ϊαγρθ Ὀοάϊ68 (48 ΤῸ ΠΟῪ 410), ΜΟΝῊ ΔΓῸ ο81164 οαγαύαπε; οΥ ἴῃ 
ΒΙΩΔΪ]ΟΓ ΘΟΙΩΡΑΠἾῈ8 ἰδετηθαὰ ἀφηίέβ οὐ λαπέξ. (0. νἱ. 18, 19. ; εη. 
ΧΧΧΥΪ, 2ὅ.; 168. χχὶ. 13.) 

ΠΙ. ΑΙΒουρ {86 Ἰαπά οὗἩ Οδῆδαῃ τγα8, ἔοα 18 δρυπάδηπί ρτγὸ- 
ἄυοο, δαπ γ Ὀ]Υ δἀαρίθα ὑο Θομλμλοτοθ, γοῦ Μόοβϑβ δηδοίθα 20 ἰδ 'π 
ἴδνουῦ οὗ ἰγδᾶθ; Ὀθοδυβο ὑμ6 ΗΠ ΘΌγανβ, Ὀδίηρ Βρθοΐδι ]ν βοὺ αρασί [ῸὉΣ 
186 ΡὈγθβογνδῖίοη οὗ ἔσθ το] ρίοπ, οου] ποὺ Ὀ6 ἀἰβροσβοα διαοηρ 14οΪ8- 
ἰγοῦϑ παύου Μὶουΐ ὈΘΙηρ᾽ ᾿ῃ ἀδηροΣ οὗἩ Ὀδδοταῖηρ' οΘοπίδηϊπαίθα τ ἢ 
1Π6 Ὁ δουαῖ 4016 οσβρΡ. Α8 ἰδ ἱπ]δηα ἰγϑᾶθ βυϑηοοα ἴὸσ {86 
ΒΙΏΡ]6 τδηΐβ οὗ {π6 ρϑορὶθ, 6 οὩἱυ Ἰπουϊοδίοα (π6 ϑἰγιοίθδὶ ᾿ιβίϊοθ ἴῃ 
ΜΟΙ δηα τηθϑδιγθ ([μον. χὶχ. 86, 87.; 1 6υΐ, χχν. 18, 14.); δπά 
ἰοἢ {86 τεβὲ ἰο ἔπϊυτο αροθ δῃὰ ροόνϑύποῦθ. [{ 18 οὈνίοιιβ, ΠΟΥΤΘΥΘΙ, 
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{μαὺ [06 ἰἔγχοα στοαὶ ἔδϑυναὶθ οὗ {86 “678, Ὑῆοὸ το γο θουπα ἰο ργαβοπὲ 
{πϑιλβοῖγϑβ θοίοτο Φ ϑουδὴ ἰμγῖοα ἰὴ {Ππ6 γοαγ, ψψου]α ρῖνθ ΟΟΟΑΒΙΟΠ ΤῸΓ 
ΤΩ Οἢ ἀοτηρβίιο ἰσγδο, το (06 ᾿παϊνιἄυα]5 οὗ 16 ἔγχοϊνο ἐγῖδοθ 
γγ01}] ἃ ΟΑΥΤΥ͂ ΟἹ. ὙΠ} Θϑοῖ Οὐ Υ ΟἸΓΠΘΥ ΓῸΓ ΤΏΟΠΘΥ ΟΥ ργοάιοθ. ΕΎΟπα 
ψυάρ. ν. 17. Ὁ 8μου]α βοϑῖὶ ἐμαὶ τΠ6 ὑγῖθο8 οὗ θδῃ δῃὰ Αβῇογ δὰ 
ΒΟΙΩ6 ΘΟΙΆΊΘΓΟΙΆΙ ἀθα!ησβ ὙΓ ἢ {πΠ6 προσ ουτῖπρ' πλλΥ Ππ16 ὩΔΙ]ΟΏΒ ; 
θυῦ {μ6 φαυ]οβὲ ἀἶγϑοΐ ποῖος σοπίδι θα τη {π6 ΘοΥιρίυγοβ οὗ {ἢ6 οοπ- 
ΤΑΘΓΟΘ οὗ [πὸ Πορτονβ ἀοθ8 πού σοὺ Ὀαίοτα (Π6 τοῖρη οὗ ᾿ανμὰ. 
ὙΒαύ τῖθο δηᾶ υδ]δηῦ ρυῖποθ, ΟΥ̓ ΠΏΔΩΥ͂ υἱούουὶθθ, ποῦ ΟὨΪΥ͂ δηϊαγροάᾶ 
186 θουμάαγιοθβ οἵ ἢ18 δῃλρῖτα, Ὀυΐῦ 4180 βυραποα {Ππ6 Κίπρσάομι οὗ ΠΝ 
(σοι 6 τοἀυοθα ἰηΐο 8 ἀτύσθος » 8Πα ῃη846 ΠἰΠ15861 τπιλϑίοσ οὗ {86 
πο ροτγίβ οὗ Ε]δί ἢ δηά ΕἰΖίομ-ροῦοῦ οα {6 Ηρα δὅεα. ῬῬατί οὗ [86 
τ Δ] ἢ δοαυϊγοὰ ὈΥ δῖ8 Θομαπδϑίβ ἢ6 ΘΙ ρ] οΥΘα ἴῃ ῬΌΓΟ ΑΒ ρ' ΟΘἀΔΓ- 
ἀρ ῦ ἴσοι Ηΐἴγα 1. ἰσηρ οὗἩὁ Τγτγο, σὴ σοὶ πα τηδιπίδι θᾶ 8 
ΤΥΙΘΒΑΙΥ ΘΟΥΤΟΒΡΟΠΘΠ06 88 Ἰοηρ᾽ 88 6 ᾿ἰνϑα ; δῃηα ἢθ 4180 μιγοὰ ΤΎσιδη 
ΤΑΆΒΟΙΏΒ 8δπἃ σΑΥΡΘΏΤΘΥΒ [Ὁ ΘΑΥΓΥΪΠρΡ ΟἹ δ18 ψοῦκ8.} ὙΤῊΪ8 ῥγηγο6 60]- 
Ἰοοϊοα, ἔογ {86 Ὀυϊαϊηρ οὗ {π6 ἔθρ]6, ὑρνγασάβ οὗ εἰρῃῦ πυπατγοάᾶ 
ΤΑΙ ]ἸΟΠ8 οὗὁὨ ΟΌΓ ΙΠΟΠΕΟΥ͂, βοοογαϊηρ (ὁ γ. Αὐρυτμηοῦβ οα]ου]α οηβ. 
Οἱ [86 ἀοϑδίῃ οἵ Πανὶ, ϑοϊοιλοῃ, ᾿αἷ8 βιισοσββοσς, οὐ ἀναίθα {86 ἀτίβ οὗ 
Ρθδ06, δια ψ͵88 ἔπ γΘΟΥ ΘηδὈ]Θα ἴο ᾿Ἰπάπ]ρθ ἢ18 ἰαβϑίβ ἴο ππδρστιϊἤσθποθ 
ΒΠἃ ἸΌΧΟΤΥ, ΤΩΟΓΘ ἴδῃ 18 δῖ μοΥ οου]ὰ Ῥοβϑῖῦν ἀοθ. Βεΐηρ Ὀ]οΒβοά 
ὙΠ} Ἢ ἸΑΥΡῸΣ Βῃδγα οὗἨ σβάομι (μδπ ον ν Ὀαΐογο [6}} ἴο {86 Ἰοὺ οὗἨ Δὴγ 
τηδῃ, 6 ἀἰτοοίρα δὶ8 (Δ᾽ ἢ 5 [ῸΥ ὈυΒΊΏΘΒ8 ἴο [86 ᾿τπυργονοιμθηΐ οὗ ἔογοὶ 
ΘΟΙΏΙΊΘΓΟΘ, Μ Ώ1Οἢ Πα ποὺ Ὀ6Θἢ ΟΧΡΓΘΒΘΙΥ Ῥγοὶ οἱ οα ὈΥ Μοβοβ. ἥς 
ΘΙ ογϑᾶ {86 ναϑύ θα] ἢ διμδββϑα ὈΥ ΐβ ἔλίΠῸΥ ἴῃ στ σ 8 οὐ ἀγομ᾽ΐθο- 
ἴυγο, δηἀ ἴῃ βίσθηρι ποηϊπρ δηαἃ Ὀοδυ γηρ Ηἷ8 Κἰπράοα, ὙΤὨ6 ο6]6- 
Ὀγαίθα ἰθρὶα δὲ «ϑγυβαίθα, (86 ἐου οι οπθ οὐ {παὲ σαρὶίαὶ, δπα 
ΤΩΔΗΥ͂ ΘΠἾΓΘ ΟἸ168 (ϑιλοηρ 16 γα8 (Π6 ἴδιηουβ Τδύπιου οὐ Ῥαὶ]- 
ΤΩΥΤΆ}» Ο.6 0110 ὈΥ τὼ. ΕἸπαϊηρ' Η]8 οὐ δι] οίβ θαὺ 11{|16 φυδ- 
πο ἴοσ βιιολ υπαογίδίηρβ, ἢ6 Δρρ ρα ἰο Ηϊγαὰ 11. Κὶπρ οὗ Ἴγτο, 
1.6 βοῃ οὗ 8 ἔμ Β ἔτιοπα Ἡΐγα, το ΣΙ ΒΠ6α Πἰτὰ 1} ΘΟ δ 
δα τ (ΟΥ̓ ΟΥ̓ΡΓ688) {προ ν, δηα ἰαγρο βίομθ, 811 Ῥσορουῦ ουΐ δηὰ 
ῬΓΘΡΑΓΘα ἔοσ Ὀυμ]άϊηρ; σοι 1π ΤΎτΙΔη8 σαυτὶθα ΟΥ̓ νγαίθ ἰο {88 
τηοϑῦ σοηνϑηϊθηῦ ἸΔΠαἸηρ- ἶδοθ ἴῃ ϑοϊοηομ ΒΒ ἀομηϊπίοηβ. Ηΐγααι 11. 
αἶδο βαηῦ ἃ στοαὺ Ὡυσα θοῦ οἵ ψουκιηθῃ ἴο δϑβὶδὺ δηᾶ ἱπϑδίγιιοί ϑΟ]οσηοη Β 
ῬΘΟρΡΪθ, ποῆθ οὗ σψβοῖὰ ἢδα 81}}} ἰο λξιο ἐΐπιδον ἴΐλο μπίο ἐδ ϑἰάοπέαπς 
(1 Κτηρο νυ. ὅ, 6.), 828 μ6 1Βγϑο 168 [Β6ὴ οδ]]6α ἐδ ΤγΎΥΔη8, ἔγοπὶ 
Ἐμοὶ μανϊηρ Ὀ66Π ΟΥΡΊΠΑΙΠΥ ἃ ΘΟΪΟΩΥ͂ ἔγοπι ϑιᾶοη. ϑοϊοτθοῃ, ἴῃ γὸ- 
[γη, Γγη μα (ἢ6 ΤΎτΣΔηΒ τ ἢ ΟΟΥΠ, Μ1Π6, δπα 011; δῃᾶ ἢ6 δὐθῃ 
τορι 4 θαΐδηοθ ἴῃ μψο]α. (1 Κτηρϑ ν. 9-- 11. ; 2 ΟὨτγοη. 11. 10.) 
18. ποῦ ᾿ργΟ 8016, βούγανον, ὑπαὶ {πΠ6 σο]α νγὰϑ 186 βερυϊαίοα ρῥγίοα 
ἴον ϑοϊουβηοῃμ  οδθββίοῃ οὗ ὑθηΟΥ οἱτ]68 ὑὸ {πὸ Τγγίδηβ; δεῖ Η γα, 
ποῦ ΠἸπηρ (6 οἰἴ168, αἴλογνσαγαβ τοϊαγπθᾶ {ποπὶ ἴἰο Ὠῖπι, (1 ΚΊΠΡΒ ἰχ. 
12, 13.) 

1 ἘΠΡΟΪΟΙΏΌΜ, Δ δηεϊοπὶ Ὑτίοσ αἀποίοα ὮΥ Επσπδβουὶαθ (06 ῬγθΡ. Ενδηρ. 116. 1χ.), 58 γ8 
ἐπδὲ Ἰ)αυϊὰ Ὀπὲ] εΐρ8 ἴθ Ατδθΐδ, ἱπ Ὡς ἢ6 8οηΐ τηθη 8.16 ἱῃ σαΐῃ68 δηὰ τηοία]θ ἴὸ ἐδ 
ἰοδηὰ οἵ Ορμῖγ. ϑδοῖὴθ τωοάϑσῃ δαίθοῦβ, ᾿τπηργουΐηρ ΠΡΟΣ {118 ταῖμοσ δυδρίοἰουβ δυϊδοσίεν, 
ἢδγνο δδοσί ἃ ἰοὸ θανιὰ {86 Βοποῦν οὗ Ὀοΐηρ [16 ἰοσπάοῦ οὗὨ [6 χτοδὶ Ἐδϑὶ 1ηἀΐδη οοτὰ- 
ἸΔΘΤΟΘ. 

2 ΤδΔΌ]ο8 οὗἩ Αποίοηςξ Οοἰηδ, ΡΡ. 85. 2308. 



Οὐριηιεῦος απά Ναυίσαξίος ο ἐλε Ἡδεῦγει95, δ27 

Το στοαῦ ᾿ηἰθτοοῦγβα οὗ ἰγαθ δηα ἔτ οπἀβῃρ, τ ΒΊΟΝ βοϊομαοη Πα 
τὰ [86 ἢγβὺ δογηιμθσοῖαὶ ρθορ] ἴῃ (86 πνοδίθγη σου], ᾿πδρί γα Πἰπὶ 
ΜΠΓ ἃ βίγομῃρ ἀοδῖτο ἴο ραγιϊοιραῖθ 1 (Π6 δανδηΐδαρθ οὗ ἰγαάθ. 18 
ἐλ μου Β ὀομα οδϑίβ, 848 76 ἴδνο ΔΙΓΟΘΟῪ δθθῃ, ᾿δα οχίθηαθα ἢἰβ ἐθυτῖ- 
ἰοΥ 68 ἰο {(ἰ Βοὰ ὅθα οσ [6 Ασδθῖδῃ αυ]έ, ἀπά μδὰ σίνθη ἴτη {ἢ 6 
Ῥοβϑϑδβίοῃ οἵ ἃ ροοᾶ πασῦουσ, ἡ ΏΘΏΘΘ 8Π108 ταῖὶρΐ Ὀ6 ἀδδβραίομοα ἴο 
186 το οουπίγ!68 οὗ [16 βου ἢ δηᾶ ϑαϑί. Βυΐύ Ὠ18 οσχῃ βιι)θοίβ θϑῖῃπρ' 
οΐϑ}]}γ Ἰσπογδηῖΐ οὗ πὸ αγίβ οὗ Ὀυ}] ἀϊηρ' πα παυϊσδιηρ γοβϑβοὶβ, ῃ6 ἀρϑὶῃ 
ἢδα γϑοοῦγβα ἰο [86 δββιβίδῃοο οὗ Ηΐγϑαι. ΤΒ6Ὲ ἔν οἵ ΤΥ γα, γγῇο νγᾶβ 
ἀεδβίσιουβ οὗ δῇ ὀρϑῃϊηρ ὕο [86 ΟΥ̓ΘΗ 8] ΘΟΠΊΠΔΘΓΟΘ, [6 ἀΥΏο]6α οὗ τ Ιοἢ 
δὶθ Βι )]θοἴϑ Το γα ΟὈ]ρσοα ἴο τϑοοῖνο δὖ βδοοομά μαπα ἔγοιη (16 Ασαθίδηβ, 
οηἰοΓοα ΓΔ] Ἰηῦο {Π6 νἱθγΒ οὗ [86 ΗΘΌΓοΥ, τλοπαγοῦ. Αοοογάϊποϊυ, 
Τγτῖλῃ σΑΥρθηὔαυΒ ΘΓΘ βοὴ 0 Ὀ0}]ἃ γ6886}8 ἴογ βοίἢ Κίηρθ δἱ ΕἰΖιοη- 
θθΌδγ, δοϊοπιομ ροσύ οἡ {πὸ οα 868; ὙΒΠΒΟΣ βοϊοσμοι ᾿ὐπηβ6 1} αἰβὸ 
γγϑηῦ ἰο δηϊαδία {ἢ 6 ψΟΥΪΚΙΏΘη ὈΥ ΔΒ ὈΥΘΒΘΠΟΘ. 

ϑοϊομλοη Β 8.108, οοπἀυοίοα ὉγΥ ΤΎτΔη παν ρδίοσβ, βα]]θα ἴῃ οοτη- 
ῬΔῺΥ ὙΠῸ} τΠο86 οὗἩ Ηΐγϑτα [0 βοσὴθ τὶ οἢ δουηΐτθβ, οα δα Ορδῖν (ποδὶ 
ΡγΟθΔΟὶγ δοίαϊα οα ὑπ δαβίοσῃ οἼοδϑί οὗ Αἰτῖοδ), δῃὰ Ταγϑῃβῃ, 4 
ΡΪδοθ βῃρροββά ἴο Ὀ6 Βουβθύγοτθ οἡ {Π6 βαηλθ οοδδί. Τδθ γογᾶρθ Γθ- 
αυϊγοα Ὦγ66 γὙϑαγ8 [0 ΒΟΘΟΙΏΡ] ΙΒ τ; γαῖ, πον  δίρηαϊηρ [16 ἰσηρίῃ 
οὗ ἅμηθ θα ρου δα ἴη 1, [86 τοῦ 8 ἴπ 1818 πον Θμδηη6] οὗ ὑγαάθ ὙΤΟΥΘ 
Ρτοαιρ᾽οι ΒΥ ἰ δηά ρῥγοβίλὮ]θ, ὀομβιβηρ᾽ οὗ 5014, δῖ νοῦ, ῥγθοίουβ 
Βίοῃϑβ, 1: τὐσᾶε, δ βοτὴθ δ ΧοΟῖΔο Δ} 10,818, 88 8ρ68 86 Ρθβοοοῖβ. 
ὟἯγ 6 Βαῦθ πὸ ἱῃξουτηδίοη οοποθσζηϊηρ {16 το} 68 Ἔχρογίθα ἴῃ {118 
ἴσαᾶς : Ὀαΐ, ἸῺ 411 ργ ΔΌΣ] Υ, {π6 τοιπυδούπτοβ οὗ {π6 Τγτίδηβ, ἰορ- 
{86 τι {16 Θοπηπιο 168 πηρογίοα ὈΥ μδτὰ ἔτοπι οὔ ΘΟΌἰΤ168, 
“6 Γ6 δϑδοτίοα τὴ] [Π6 Θοχ, ψ186, 8η4 οΟ1] οὗ ϑοϊοσωοῃ β ἀουλϊ 018 1π᾿ 
Ταλ κῖησ ὉΡ 6 σΑΥρΌΘΒ; 8δηὰ ἢ5 β[,}08, |κ6 {π6 Ἰλΐθ Θρδηϊβ ἢ ρἈ]]ΘΟ 8, 
παρογίθα Ὀ0]]1οη, ΡΑΓΕΥ ἴοὼγ {πὸ Ὀθποῆΐ οὗ ἢἷ8 ἱπαυδβίχίουβ δηα δοτ- 
ΤΏ ΘΙΟΪΔ] ὨΘΙρἢ θΟΌΓΒ. ( Κίηρ νἱ.--- χ. ; 2 Οἤτοη. 11. νυ}. 1χ.) 0]0- 
ΙΏΟΠ 8ἷ8ο θβϑίδ ] ]βη θα ἃ. Ομ γΟΙΔ] οοταθροπάθηοθ τὰ Εργρῦ:; 
ψ ΘηΟς 6 ᾿πηρογίοα ΠΟΥΒ6Β, Ομαν οὐ, Δηα ΗπΠ6 ἸἸΠΘΉ-Ὑ ΑΓ : {Π|6 ΟΠϑγιοίϑ 
οοϑί βἷχ Βυπαγοα, δά [86 Ποῦβθβ οὔθ δυπάγοα δὰ ΠΥ, βῇθ κα ὶβ οὗ 
ΒΙΊγ ον βοῇ. (1 Κίηρβ χ. 28, 29. ; 2 Οβγοη.!. 16, 17.) 

Αἴνονῦ τμ6 ἀἰνιϑίοη οὗὨ {86 Κιησάομι, Εἰάομη Ὀαϊηρ 1π {παὺ ροτίϊοι 
Ὑ]οἢ τοτηδὶ πο ἰο (86 ἢουδο οὗ λυ, (86 «678 Ἀρρθαγ ἴο αν οδγ- 
τὶοα οπ {π6 οτθηίαὶ ἰγαᾶθ ἔζοσῃ [86 ἔτο ροτγίβ οὗ Ε]Ἰαῖα δηά Εἰζίοῃ- 
ΖΘ ΌΘΓ, Θβρϑοΐδ ν {10 Ἰαξίοσ, απ|}} {μ6 ὕτηθ οὗ “) ἐμβοββαρδαδῖ, σσβοβα 6 
γγ88 ὙΤΘΟΚΟα ἴμογο. (1 Είηρβ χχὶ 48. ; 2 ΟἜτοι. σχχ. 86, 87.) ἸΤυτίπηρ; 
186 χεῖρα οὗ Φοϊιογαεη, (86 Ὑ]ΟΚΟα βυοοθδβος οὗ «Θμοθμαρμδαῦ, (86 

Δ ΤῸ ἰ8 οοτίδίη ἐμαὶ πηᾶοτ ῬΠδγδαοῦ Νοοδο, ἔτο Βυηάγοῖ γοδῖΒ ἀποὺ (6 ἐἶπ)θ οἵ Βοϊοϊηοη, 
(8 γογδᾷθ τῦα8 τηδὰδ ὈΥ͂ 186 Εργριίαπβ. (Ηδτγοἀοίυμ, ᾿Ϊδ. 1ν. ὁ. 43.) ΤΟΥ 8811εἀ ἔγογα {86 
Ἡεὰ 866, δῃὰ τεϊυγηοὰ Υ ἴ86 Μοάϊτογγβηθδῃ. δπὰ [μου Ῥογίοττηοά ἰξ ἰπ [Ὦσεθ Υ6 88; δὲ 
1Πι6 88 π|6 ἔτη ἔδαὶ 16 σόογαβθ ππᾶογ ϑοϊοιηο ἰιδὰ ἴα κθη παρ. [᾿ ἀρρϑδτῖδ ᾿Κονσῖδο ἔγοιη 
ῬἸηγ (Ναὶ. Βΐβι. 110. 11. ς. 67.}, ἰδὲ 126 μαββαρο σουπὰ (6 ὕδρο οἵ ἀοοὰ Ηορθ νγὰβ 
Κηπονη δηὰ ΠΘ ΠΘΏΠΥ ργαοιἰϑεὰ Ὀοίοτο ἢΐ8 {πι6; ΕΥ̓ Ηδπηο 186 Οδγι παρ πἶδη, πμθπ Οδγ- 
{Πρ 88 ἴῃ 81} 118 μίουγ; ὉῚ οπθ Επάοχαυβ, ἱπ [80 ἔἶπιο οἵ Ῥιοίοτιυ [υϑίδγτοβ, κίηρ οἵ 
Ἐχγρῖ: δηὰ Ομ ϊπα Απιίραῖοσ, δὴ ἰβιογίδῃ οὐ φοοὰ ογοαϊξ, δοταθν δὲ ϑδγι ἰοῦ τπδη ῬΠΠΥ, 
ἐοδι1ῆ68 τὲ Β6 μδὰ βθϑῃ αὶ πιοομβαπὶ ὙΠῸ δὰ π)δᾶθ [86 γούαρο ἔγοτα αἀδάθβ ὃ ἀβχβίορίω. 
Βρ. Γονίν, δονοναγ, δυρροθοβ Τασβμίεῃ τὸ 6 Ταχίοθδιιδ ἴῃ ϑρδίη, [Ιδαΐδὶ, νοὶ. ἰϊ, μρ. 
δι, 85, 



ὅ28 Οὐηιπιοῦοο απ Δ)αυίσαϊίοη 9 ἐλ6 Ἡδεὗΐγειο:. 

Ἑἀοηιϊίο8 βῆοοῖκ οδ᾽ (8 γόκα οἵ (86 “76 νυ 18} βονϑγοῖσηβ, ἀπά γοοονογοᾶ 
(μοῖν ρογίβ. ΒΊοτα {π18 ὕτηο {π6 «6 188} ἰγαῆο, [πτουρ [86 Βδα 3564, 
οραϑοαᾶ {1}} {π6 ταῖρι οὗ {ΠΖΖῖΔῈ; σψῆο, πανϊηρ τοοονογοᾶ ΕἸδδἢ δοόοσι 
οἴου Ηἷθ δοοθϑϑίοῃ, Ἔβχρϑὶ δα (ῃ6 ΕἸ ἀογηϊύθβ ὕπο ποθ, δα, βανΐης ογά- 
βεα {6 ρΙαοθ, ρθορὶα 1 ψῖ Π18 οὐ Βα] οίθ, σγῃο τοπθνοα ἘΠ 6ῚΓ 
ἔουτη ̓ ΘΟΙωοσοθ. 1818 ΔΡΡϑασβ [0 ἴδνθ οοῃαπαρα {1} {μη6 Ταῖρπ οὗ 
ΑΒΑΖ, βοῃ Βοζίη, ἰεῖηρ οὗ ᾿ϑδιμάβοιιβ, μανϊηρ' Ορργοββοά δῃᾶ νγεδῖ- 
οῃθα Ψυάδῃ ἰπ οοπ)υποῦοι πὴ Ῥείκαῖ, Κιίπσ οὗἨ [δβγϑοὶ, ἰοοῖς ιάνδι- 
ἰδρ6 οἵ {818 οἰγουτηβίδποθ ἴο 86126 ΕἸδίῃ ; ψῆθποθ Β6 ὀχρϑὶὶθα {86 
76 νγ)8, δηα ρἰδηίοα 10 ψ ἢ ϑυτίδηβ. [ἢ {π6 [ΟἸ]ον ηρ γθᾶγ, Βουγον σ, 
ΕΠ Ν [611 ᾿μΐο ἐλ6 μαπαβ οὗ ΤΊ] ΔΙ ΡΊ] βου, Κίηρ οὐὁἨ Αβογσῖα, ννῦο οοῦ- 
αυογοά Βοζίη, θυΐ ἀἸα ποὺ ταβίοσθ 10 ἴο ἢΪ8 ἔτ! ο πα δηά δἰ]γ, Κίησ ΑΠΒαζΖ. ἢ 
Τῆι ἤΠΑΠΠΥ ἰογιαϊπαίθα [Π6 ΘΟΙΛΓΘΓΟΙΆΙ ΡΥΟΒΡΘΓΙΕ οὗ {π6 ΚΙπσάογηβ οὗ 
«δῇ ὁπ ἴβγδοὶ. ΑἸἶον (86 σἀριϊνιν, ᾿ηἀ 664, ἀυτίαρ (86 τεῖστιβ ΟὔΒ6 
Αϑιλοηϑθδῃ ρυΐποοθδ, {πα 96 ν))}18 Ὀθοδπιθ στοδΐ ἰγϑθσθ. [ἢ {86 τη6 οὗ 
ῬΟΙΩΡΟΥ͂ {6 ατοαῦ {πογθ ΜΟΥΘ 80 ΤΩΔΗΥ͂ 6078 ΔΟγοδα οὐ {π6 ὀοσθβϑῃ, 
ΘΥΘὰ ἴῃ [Π6 ομαγδοίοσ οὗ ρίγαΐθβ, [μαὺ Κὶπο Απέροπυβ τγχὰ8 δοουβοά 
Ῥεΐοσ μἶτὰ οὗ μανὶπρ' βααῦ {π6πὶ οὐ ἡ ΡΌγροβθΌ υσίηρ (Π6 ροσοα 
οὗ πη ὀοΙα ρΥβοα ἴῃ {ἰμ6 Ναὸν Γοβίδιηθηϊ Ὠἰδύουυ, ἤορρα δᾶ (δββαγοα 
Ὑ6Γγ6 {Ππ6 ὕὍπτὸῸ ὈΥΙΠΟΙ͂ρΑΙ Ροτίβ ; δῃα σοτῃ ΘΟ Ππα6α ἴο ὃ ἃ βία ρ]6 (1616 
οἵ Ἔχροσὺ ἰο ἼΤΎΤΘ. (Δα χὶϊ. 20.}3 

Βυσίηρ [16 ΒΑΡΥ]ο 8; οΔρνΥ, [86 “6 ν)]χ8 βϑοῖὰ ἰὸ ανα δρρ]οά 
{Ποιαβοῖνοβ τὰ ἢ τοτ6 (Π8ὴ ΠΟΥ͂ Π8α ὈΥΘΥΙΟΌΒΙΥ ἀπ 6 ἰο ΘΟΙΩΙΊΟΓΟΙΑΪ 
Ῥυγϑυϊίβ ; ἔοσ ἐπουρὶ δοῖια οὗ ἴβϑιὰ συ] ἰναίοδα {Π6 501} δ (π6 Ἔχδβογίδ- 
τοι οὗ “΄ογοιιϊδῃ (χχῖχ. 4, δ.), γοῦ ΤῊΔΩΥ ΟἶΠΕΥΒ ἈΡΡΘδΣ ἰο Βανὸ ραϊηοάᾶ 
1Ποῖν βυ δδἰβίθῃιοθ ὈΥ Ὀαγηρ δηαᾶ 86] πρ. Ηθηοθ, ἱτηπιοα ἰδίου δέ Σ 
{Ποὲν τοϑίοσδι οι, ἐμογθ 6Γ6 «618 ὑγσϑάθυθ, το, τοραγ]θβ8 οὗ {δ 
τοϑῦ οὗἩ [86 βαρ δι - αν ΠΣ Οἷ. γγ88 δ) πο Ὁ Μόοβθβ, ποῦ οὐἷγ Βουρῃὶ 
δα βο]ἀ οἢ {μδαΐ ββογθα ἀδὺ (ΝΆ. χιὶ, 16.), θαῦ αἰδο Ἔχίογ θα ὑπ)υδὲ 
υϑῦσγ. (ΝΘ Ά.. ν. 1--- 18.) Τπ Ἰδαῖον ὈΠπ68, ἔογοῖρη ΘΟΠΙΠΊΘΓΟΘ τ788 ἐγ 
λοι οὐρὰ Ὀγ ϑίπιοη Μδοοαθθυβ, ΠΟ τηΔας {πὸ ον ΠΒ6α οἱτγ οἵ Φορρα 
8. ΘΟΙΏΙΟΘΙΟΙΒ ροτὺ (1 Μδοα. χὶν. δὅ.), ἀπά Ὀγ Ηετγοά ἐδ6 τοδί, ψἢο 
εγθοίβα ἐπὸ οἰ οἵ Οὐβασθα, 1} ἢ6 σοηγνογίθα ᾿ἰηΐο ἃ ΣῪ Χο] πὲ 
ΒαΥθουΣ, ΒΟ 8 Αἰ γαγΒ βΒμο] ογοα ὈΥ͂ τηθδὴβ οὗ ἃ τηδρηβοοης 
10 016.8 

ΙΥ. Βοδροοίίηρ {Π6 51Ζ6 δηα δυομιἰθοΐυσγο οὗἨ {Π6 «ον 88 ΒΒ1ρ8, 6 
Πα α 50 Ἰπ ουτηδῆοη τ μδίανοσ. ΤῸ ὑγδάϊηρ νϑβϑβοὶβ οὗ ἐπ6 δηοιθηΐδ 
ὙΓΟΓΘ, ἴῃ ΩΘΠΘΓΑΙ, ΤΩ ὈΟἾὮ ἸΠΙΘΥΙΟΥ ἴῃ 8126 (0 {ποβθ οὗὨ [86 Τηοάθγηι : 
ΟἼΘΟΓῸ ΤΩΘΕΠΟΠΒ 8 ΠΌΘΟΥ οὗ βῃΐρ8 οὗ Ὀυτάδῃ, ποηθ οὐὗἁἩἨ τ Β]Οἢ ΜΓ ΟΓΟ 
θεῖον ὑνγο ἐμοιυιβαπα διηρθογο, (μαῦ 18, ποῦ Θχοθθαϊηρ ΒΥ -δἰχ ἐοπβ." 
ΤΒ6 ὑγδαϊηρ νθβ86}8, ΠΟΥ Ον ΟΣ, ὙΥ ΒΊΟΝ ὙγΘΓΘ ΘΙΩΡΙΟΥΘα [Ὁ ἰγδηβροσεηρ, 
οΟΓῚ ἤτοι ργρὺ (αὐ [μα΄ πη ὁπ6 οὗἁ [86 ργΑΠΑΥΊΘΒ οὗ Βοτι6) ᾿γογο οὗ 

1 γγυτίηρ τη ϊκ μοτίοα, τ1πΠ6 7 ονγϑ Βϑοσὰ ἴο δύο δὰ ρὈγὶυ]οχοὰ βιγϑοῖβ δὲ Τλαση β6τ5, 88 ἐδο 
γτίδηβ μαὰ ἰη βαιηδγία. (1 Κίηχβ χχ. 84.) 1ῃ Ἰδίοσ {1π168, ἀπτίπρ [Π6 οταδδᾶθβ, ἴμ6 ὅ6- 
ΠΟΟδ6 δηὰ Ὑ ὀποιίδηϑ, νῆο πιδὰ δδββίδίϑα 86 ζδη Κίηρβ οὗ Ψοτιτιβαίθῃ, δὰ δἰγδοίς δδδϊρηοὰ 
ἴο Του, τιῖἢ ρστοδὲ ΠΙΡογεὶθβ δπὰ οχοϊπβῖνο τ βα οι οη8 ἰπογοὶθ. 8.06 Ἡδυτηθτα Οὔὐϑοστ» 
εἴοηδ, νοΐ. 11:, ΡΡ. 489 ---192. 

8. Ψ26ἢπ, Ατοδεοοῖ. Ηθῦτ, ΝᾺ 107.-111. Μδορδογβοὴ  ΑΠηΑΪ8 οἵ Οοζησηοζοο, γοὶ. ἷ. 
ῬΡ. 33---94. 326. Ῥγίάεοδυ χ᾽ α (οπησοξίοῃ, γοῖ. ἱ. ΡΡ. ὅ---10. 818} εἀϊ. 

8. Φοδβορδιδ, Απὶ. “πὰ. 110. χν. ο. 9. 4 6. Ῥαγοϑδυ, Απεῖᾳ. ΗΘΌΓ. ΡΡ. 418, 419. 
4“ Ἑρίεϊ. δὰ ἙΔΙΩ ] ΐαγοδ, Εἰ. χὶΐ, οΡ. 1. 
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ΤῊ] Οὗ ἸΑΓΘΟΥ ΘΑΡΔΟΙΓΥ, ῬΓΟΌΔΌΪΥ ποῦ ἰηξουῖον ἴο {π6 ἰαγσοϑὲ τηογομιδηῦς- 
ΤΆΘἢ οὗ τοάσγῃ πα, [}ἢ δυοῖ ἃ. γϑβ86}, θουπά τι σοτὴ ἔγοιῃ Α16χ- 
3Ππα τα ἴῃ Εργρὺ ὑο Βοταο, ϑ(. ῬδῺ] νγᾶβ δια θαυκοᾶ δ᾽ Μυτα ἴῃ Πγοῖα. 
Ἑυοια ἴπ6 ἀοδοῦρύϊομ οὗ μἷβ σογασο πὰ Δοίβ χχυ] ἰῦ 18 ουἱἀθπὶ ἰὸ 
Ὑγδί 81}4}} ἱπργουθιηθηῦ (06 ατί οὗ πενὶσαίίζοη δὰ {πο αἰίαϊποά, 
ΤΊΟΥ ΠδΔα Π0 ΔΏΘΒΟΣΒ, ΟΥ̓ ΜΓΏΙΟΝ ἴο ΤΊΟΟΥ ΟΥ βαδῦγο {Π6ὶγ γβββθὶβι ΑἊΑ8 
[86 ατοοκβ δὰ Ἐοιδῃβ, ἴῃ [Π6 πηοσο δανδησθᾶ διαί οὗ πανυϊραίίοη 
ΔΙΔΟΏΡ' [8 6π2, ΛΈΓ χοἰ υοίαπύ (0 γϑηΐαγθ οὔ ἰο βε8 Ῥαγοπά [86 βιρμύ οὗἔἉ 
Ἰαπά, Χχὐ 185 ποῦ πα ργορΑὉ]6 (μῦς ἐπα ογαν οὗ {π6 νββ86], οὐ Ὀοδσγὰ οὗ 
ΒΙοἢ 1π6 ΑΡοβί]9 νγαϑ δι αι α, ἄγανν ΒῈΥ ὉΡ οα (δα Ὀδδοὶ οὗ {π6 
ΒΟΥΘΓΆΪ Ρ]Δ 68 ΠΘΓΘ (ΠΟΥ Βίορροα, δῃᾶ τηδάθ Ποὺ ἔαδί οὐ ἴΠ6 σόοῖβ, 89 
180 δποϊθηῦ σθοκβ αἸα ἴῃ {π6 πο οὗἩ Ηοχιογὶ, τ ΒΟ Ῥγδοῖοα δἷ8ο 
8.}}} οὈὐδὶμβ ἴῃ δἰπιοϑῦ ΘΥΘΥῪ ἰδἰαπά οὗ ἀτθοςθ ἘΕυγίποσ, [Π6Υ πα πο 
ΘΟΙΏΡΑΒΘ ΟΥ̓ ψ Ιοἢ (ΠΟΥ ΟΟυ]α δΐθον ἐμοῦ ΘΟΌΓΒΘ ΔΟΓΟΒΒ 186 ἰγδοκ 688 
ἄθορ : δηὰ {δμ6 βαογοᾶ ὀνεσα ΤΟρσοδϑηΐθ {Π6ῚΓ δι ὑυδίζοῃ 88 ρθου Δ Υ]Υ 
αἀἰδέγοβαίπρ, ψθὴ {π6 βἰσμί οὗ (86 βυπ, τηοοῆ, δηᾷᾶ βίβυβ τνγᾶϑ ᾿πίου- 
οορίοα ἴσοι ἰβοὰ (Αοίβ χχνιὶ 20.); (ἢ 6 αῦβϑθῃοο οὗ ὑ ΒΙΟὮ ἱπογοαβοᾶ 
Τποὲν ἀΔΏΡΌΙ, βίηοα 1 ἀοργινϑα ἐδ θπὰ οὗὁἨ ΓΠΘῚΡ ΟὨΪΥ τηϑδὴβ οἵ οὔρβοσγνδ- 
ἴοηῦ, ΤΠ ν6886] Ὀοΐπρ ουοσίδ θη ὈΥ οὔθ οὗ ἴδοβϑ ἰγοιμθ μου ρ8168, 
ψἸΟἢ αὖ οογίδ! ἢ ΒΘΆ80}8 οὗὁἨ [86 ὙῈΔΓ ΡὈΓΘΥΔῚΪ ἴῃ (6 ΜΘαΙΓΘΥΓΆΠ 68 ὃ 
(τ οσο {ΠΟῪ 8΄6 ΠΟῪ 641164 Ζουαηέεγ 4), ἐλεν λαά πνιμοὶ τοοτὰ ἴἰο σοπια ὃ 
ἐλε Βῃ10Ρ Β δοαΐ, τ ΒΙΟ ΔΡΡΘδΥΒ ἰο ἤᾶνο Ὀ6θη τον θα 8] οηρ δἴϊοσ {6 ὑεβιοὶ, 
ΔΟΤΘΟΔΌΪ ἴο {Π6 οὐυδίοτῃ {μαὺ 81}}} οὐδ δ ἴῃ (Π6 Εἰαβί, σβοτο {86 8.8 
ΔΙῸ ἴλδίθποα (ο {π6 βίθσγῃβ οἵ {π6 βῃ]ρ8 (16.); τολίολ λαυΐπ ἐαΐεη τρ, 
{παῦ 18, Βανηρ ἀγάπῃ 1 ἊΡ οἷοβα ἴο {86 βίθσῃ, {Π6 Ὺ ργοσθοάοά ἰο ἐπάεγ- 
γὰ ἐλς εὐΐρ. (11.) ὙἭΥ ε Ἰδαγῃ ἔγομη γδυῖουβ ραββαρθΊη (86 τρεῖς δπᾶ 
ν ΤᾺΝ ἐδ Δα Βοσβ, [πδὲ [86 δηοϊοηΐθ δα γϑοοῦγβα ἰὸ {Π18 ΠΡ ἴῃ 
ΟΥΘΡ ἴο ΒΘΟΌΣΟ ἐμ ὲγ γ688618, 6 ἴῃ Ἰταπυϊποηῦ ἀδηροσ,͵ ΤΠ6 ἸΆΥΡῸΣ 
ΒΕ108, οὨ {ΠΟΙ͂Υ τΏογΘ χη θα νογαρθβ, οαυτὶοα τ το ὑποζώματα, 
ΟΥ ΣΌΡΘΒ 0 ὉΠοΓ-ΟἸΓαΙ Πρ, 80 88 0 Ὀ6 ΓΕΔΩῪ [Ὁ ΔΗΥ͂ ΘΙΏΘΙΖΘΏΟΥ πΒΙΟἷκ 
τσ τοαῦγο {Π 6]. ΣΝ τοί ποα οἵ δ θην  Ποηϊηρ ἃ ΒΠ1Ρ αὖ 868, 
που ποὺ δἀορίεα 80 οἴῃ 88 1Ὁ δῃ ΘΠ τγ88, 18 ποῦ ὈΒΚπονσῃ ἴῃ 
1π6 ΟΧΡΟΣΊΘΩΟΘ οὗ πηοάδγῃ πανϊσαίουβ. 

᾿ Τϊοά, Ὁ. ἱ, 48δ. 6ἐ Ῥαβδίτη. 
5. Ἑτ οΥβομ 8 Τἰΐοτθ ἤζοτι ἴ86 ΖΕ σοδη, τοὶ. 12, Ρ.ὄ 121. ὙΈο (Ο]]ονίπας Ῥδδββοροβ οὐ Αοἱδ 

Χχνὶΐ, ν}}} ἀατῖνο εἰποϊδείοη ποτα το δῦονο Ὀσδοίϊοθ: ἴξ τὶ} θὸ οὐϑοσυεὰ ἐμαὶ δὲ ϑοίτηρ' 
881} ἴμοτὸ ᾽β ΠΟ τηθῃξίοη τοδὰο οἵ μεαυΐτρ ὰρ ἴμ6 δηοβοῦ; Ὀπὲ ἔδεσο οσσῦν δθο ἢ γΓδθ08 86 
180 (οἸϊονίης : --- “κά οπίεγίμο ἱπίο α δλΐρ 9 Αἀγακενείμπι, ὙῈ τύ ΟΗΕΡ, παν ῖΝ  ἰσ 
ΜῈ Ὑ 986 τοῦδ ὁ Ἄν (τεῦς 3.) Ακὰ ωἦενκ ἰλε ἐουϊὰ ιοἱκα δίδιο , δμρροεῖπρ ἰδαξ 
ἐλεὲγ οδίαϊπεα ἐλεῖν Ῥμγροδε, ζοΌθινΝο ΤΗΕΝΟΕ, ἰδεν φαϊϊδά οἷοοα ὃν Οτείε (18... Απὰ 

δραΐη, Ακά τολὲκ το λαὰ τλῦύνκοηεν ΣΒΟΜ ΤΉΞΚΧΟΕ, 106 φαϊϊοά πάθον , δεοαιδα δα 
εὶς Ἰοέτε οοπίγατυ (4.). Τοϊὰ. ΡΡ. 131, 1292. Ἰ ῸΣ 

: Ἐπὶ Ἐπαεῖπβοη ἀοφοτι θεὰ ἐπ6 ρβοποιηθπδ διϊουάϊπρ ὁΠ6 οὗἉ ἴπ666 σ6165 ἴῃ δὶΦ 1, οἰίοτο 
ἔτοτῃ Ζζεοδη, νοὶ. ἰδ. ὑῃ. 149---152. 

4 ΒΔρΠοΙπΒ δηὰ Ὑγοιειείη, ἴῃ Ιος., Ββανδ ςοἸ]θοῖθὰ πυπιεσοῦβ ὑθδτηοηϊοδ, 8.60 δἷδο Ὧσ.Ὶ 
Ἡδιποοά Ιπἰτοἀποιίοη, γο]. 1ϊ. Ῥῃ. 239, 340. τον ἧς 

" ὙΒ6 Ῥγοζεβδ οὗ ππάοτ- ρἰγάϊηρ᾽ ἃ διὴρ ἰ5 ἐπ8 Ρεγοστηβά::--- αὶ βίους οΔΌΪ6 ἰ8 εἰ! ρροὰ ππάος 

Ἐἶ6 γεβδαὶ δῖ (Π6 ὑσοῦν, ψηϊοῖι ἰἢς δεδιθθη δὴ οοπάυοϊ ἴο ΔΩΥ͂ ΑΓΕ οὔ τ6 δ ΐρ᾽5 ἰκϑοὶ, δηά 

ΤΠ η Ἀβίοῃ τὴ ἴπτο οηὰβ ου {π6 ἀδοῖ, ἴο Κοορ ἴπ6 ΡΊδηῆκβ ἔγοτα βίυτπ ας. Α8 ΤΩΔΗΥ͂ τουπὰδ 

ΔΒ ΤΩΔῪ ὯΘ ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ͂, ΤΠΔΥ Ὀ6 ἴππ5 ἰδίου δϑοαϊ ἴἰ νεβδοὶ. Απ Ἰπδίδποθ οἵ τιῖ6 κἰπὰ ἰδ 

τιθηιοηρὰ ἴῃ 1ογὰ Απδοη ὕογαρα τουηὰ ἴΠ6 ΟΣ]. βροδκίης οὗ ἃ βρδηΐϊδῃ τηϑη-ος- 

ὝΑΓΙ ἴῃ 8 δβίοσῃι, [0 ΕΓ ΔΥΒ, --- “ ΤΠΕΟΥ ΟΤΘ ΩΣ ἴο ἴπτον ονοτυοασὰ 4}} (μεῖτ 

ὌΡΡεΥ-ἀθςκ σζυπ5; ἀπά ἐαλε δἰ ἐμγηδ οὗ ἰδὲ οαδίε του ἐλε φλίρ, ἕο Ῥνευεπὶ μὰ ορεμβιῖῃο. 

(Ρ. 34. 4ιο. οἀϊ.) Βρ. Ῥεδγοθ δηὰ Ὧν. Α. ΟἸδεκο οὐ Αοἰβ ΧΧΥΙ͂Σ: 17. Ὑπο ἰηεδίδιιοοθ οὐ 

ΥΟΙ,. ΠῚ. ΜΜ 



δ.0 Οονπιλεγτε ἀπ Ναοϊφαζίοη 0 ἐδε Ἡεδγειοῦ. 

Μυο ἑησοπίουβ οση)οοίατα 848 ὈθΘῺ Ππαζαγάοα γοϊδίϊνο ἴο (86 ἠδέυγο. 
οὔ (δ γωσάεγεδαπάς, τλοπ δοηοα ἴῃ Αοἰδ χχυὶ!. 40: θα {π6 ϑυρροθοά 
ἀιβηου Υ μ}}} Ὀ6 οὐνϊαίθα ὈΥ αἰὐοπαϊπρ 0 [λιπὸ δἰταοίαγα οὗ δῃοϊθης 
γϑβϑοὶβ, [Ὁ νγᾶβ υϑ0] [0 δὶ ἰασρο β!ρθ (οὗ σπῖο ἀθβοσιρίοι Τ6Γ 
[Ὧ6 ΑἸεχαμπάγίδη οοσῃ Β8108) 10 παγο ἔσο τυἀάρογα, ἃ κα οὗἩ γ ΓῪ ἰδῦρὸ 
δηὰ Ὀτοβδὰ οὐσγβ, ψβϊοῖῦ ὍΟΓ6 αἰἰδοϊ θα ἰὼ ἰδ6 ϑίθσπ,ἢ οὔθ ΟἹ ϑδαὶὶ 
υδτγίογ, ἀιδϊηρυϊθηοα 88 {πὸ στρ ἀπά {86 ἰοῦ τυὰᾶογ. Τα Ὀδπᾶβ 
ὍΤΟΥ Βοηλα Κιηδ οὗ αϑύθηϊηρσθ, ὈΥ ἩΙΟΝ {8686 τυ άογθ 6 γ6 Πποϊδίϑα 
ΒΟΠῚΘ ὙΑΥ͂ Ουΐ οὗ {πΠ6 ψγαΐου ; [ὉΓ 88 [Δ6Υ οου]ά ὃὈθ οἵ πο 186 1 8 βίουτω, 
δηὰ ἴῃ (86 ἀνοηῦ οὗ δὶν ποδίμον οουΐηρ (Π6 γο886] οοῦ]ά ποὺ ἀο τι }- 
ουῦ ἐποηι, [Π18 νγγὰ8 ἃ ργυάθηΐ γᾶν οὗ βϑουσίηρ ἴθι ἔγομι Ὀοὶπρ᾽ ὈΓΟΚΘη 
ἴο ΡΙ6οοΒ Ὀγ {πὸ ἀρ!ἰαιτοη οὗ (16 ὙΑΥ͂ΘΒ, Το Ὀαπαβ Ὀοϊηρ Ἰοοθοᾶ 
ψ θη (Π6 [10 νγ88 ἀραίη χοῦ ὩΠὰοΡ ν8Υ, {π6 σιιάάογθ σου]ὰ [81] ἄοτη 
ληΐο {μ6 ῖγ ῬΧΌΡΟΓ ρἰδοαβ, δηα βοῦν [0 δίβεσς {06 γ6686] ἰπίο {86 οσϑεῖς 
ψΠ]οἢ ΤΠΟΥ πον Πα ἴῃ υἱον.ἦ 

Τι νψα8 (6 συϑίομι οὗἉ {Ππ6 δηοϊθηΐδ [0 ἤδγα ἰτηᾶρ68 ὁη {Π6}Ὁ Β8108 οί 
αὖ [Π6 Ποδά δπά βίϑγῃ; (86 βγεῖ οὗ τσ διοῦ ψγ88 οδ]βα Παράσημος, οΥ 
16 δέφνι, ἔγτοτα συ ῖοῖ [Π6 Ὑ6886] γχ88 Ὠδηλθα, δηα (6 ΟΥΒΟΡ 8 (λαῖ οὗ 
186 το αν ἀοιτγ ἴο οδΘ οᾶγα Ὁ γγ88 Θοιμτηϊ θα, ΤΆΘΓΘ ἰδ πὸ ἀουδὲ 
δυῦ {Π6Υ Βοπηοίηθ8 μεα ἀοι(168 αὐ (ἢ9 Βοϑα : ἴῃ ὙΠΊΟΝ ο866 1ὖ 18 τηοδῦ 
ἸἸΚεν ὑμαῦ, 1 (Π6Ὺ μαὰ δὴν ἤσπγα αὖ {π6 βίθγῃ, 1 τσᾶβ {π6 θλτωθ ; 88 1ὲ 
18 ΠΆΓΟΥ Ῥγόοῦθῦ]6 {παὶ [π6 ΒΒ1Ρ δου] 6 οδ]] θὰ Ὀγ (86 πδιδα οἵ ομβ 
ἀοιίγ, δῃὰ Ὀ6 οοτηγ6α ἴο {δ οαγα οὗ δῃοίμβου. 11]16 οοπβιϑι]δίίοη οὗ 
{πὸ Πιοβουτσὶ, {πΠαὺ 16, οὐ Οαβίοσ δῃὰ Ῥοϊυχ (Αοὶβ χχυἹ. 11.), νγδβ 
ἀβοπιθά Ἀυουγα Ὁ] ἰο0 τη ΠΟΥ ; δηά, {πο ΓΟΌΣΘ, [Ὁ 4 μοοα ομηθη, {μ6 Ὺ 
δε (Ποιὰ ραϊηίοα οΥ σαγνϑα οἢ (μ6 μοδὰ οὗὨ [ἢ6 8810, ἤθη {86 Ὺ 
Βᾶνθ 1 ἃ πδηι6, Το [86 Βδογθα πιἰϑίοσϊδῃ 1868. 

ΤῊο Ερσγρίλδηβ δομη τ ΟΥ̓ 1864 οἡ [Π6 ΝΘ ἃ ᾿ἐρσίιῦ βοτί οὗὨ β.}1}08 ΟΥ 
Ὀοδίβ τηϑδάδ οὗἩ ἰδ γτϑϑᾶ ραρυσιιβιὶ [βδῖδῃ δ] 468 το {μ6ῖὰ (χΥ}1. 2.) 
1 ΟἿΓ ψϑύβίοῃη γρηάογθα εοϑεβοῖς ὁ διείγιδῆσειῦ Ἰθοαῖθ οὗ βέμλῖ αν ἔγαὶὶ 
ταδίθσ 818 ΑΥ6 80}}} ἴῃ 86 ἴῃ [86 Εδϑδί. 

πηάοτ- μίγη 8 βῃΐρ δγὸ ποιἱςϑὰ πῃ [86 ΟΒον δ! ον 46 Φοδηδίοηθ᾽ Β Μοτηοὶγβ οὗ τ6 ἘΘθΕ] Ἰοὺ 
ἐπ 1745-46. ([Σοηάοηῃ, 1822. 8γ0,) ΡΡ. 42]. 454. ΜοΙο ΓΤΟΟΘΠΉΠΥ ἴῃ ΟἿ οὐτὶ τηδ, ὙΠ ΘΏ, 
ἧῃ 1815, Μεγ. Ηδησυ ΗδυΟΥ τνλ8 θη ρ] ογοὰ ἴ0 ρἷϊος ἴ6 Επββίδη βθοὶ ἴο 16 Βαϊεῖς, ομα οἵ 
πο 8[ιὲρ6 ὑπᾶογ ἷἰ8 οϑοοτὶ (186 Φαρίὶ 6.) νγϑδ 77γα τουπὰ τὴ τηϊἀἀ]9 ὈΥ {γθθ᾽ ΟΥὁ ἴσου 
ωΓΠ8 οἵ ἃ βίγεδιη οδΌϊθ, {πὰς ἷδ, δὰ (ὮΓΘΘ ΟΥ (ΟἿΣ ἴΠΓΠ8 οὗ [Π6 ο0]6 ρϑδϑοὰ γσουηὰ [δ 
τηϊ 16 οἵ μοῦ 88}} οὗ ἔγαπιθ. δὲν Οθόσγροὸ Βδοκ αἷϑο, ου ἰδ σοῖασῃ ἤοσα δ Ατοῖϊς γογαχζο ἴῃ 
1887, νγῶβ [ογοϑὰ ἴο ππάοτ- τὰ εἷδ Β8 10, ἐπ ΘοῃθοαπθΏςοθ οὗ ΒΟ δῃιδιίογοὰ δηὰ ἰοακίηρ ο0ῃ- 
ἀἰτίοη. 800 Μγ. ϑ:πι1}Π᾿ 8 ΕΣ ἰπϑιγαοίίνο ἰγοδιϊδο οὐ “ὙΤὴ6 ψογαρβο διὰ ϑμίρπσθοκ οἵ 
δαίηις Ῥδαὶ," Ρρ. 65, θΘ6. 1η ΡΡ. 172---177. 6 μὲ8 ἀοϑογ υοὰ ἴπ6 Ῥσγοοϑδα οὗ ππᾶοτ- εἰχάϊοσ 
16 δεΐρα οἵ 6 δηοίϑθηϊδ, 

δ δια 1 5 όογαζο διὰ Κδίρνθοκ οὗ ὅι:. Ῥδαὶ, Ὁ. 148, 
3 ἘΠΕ6πΠοΓ δηὰ Ῥοιδιοίη οἡ Αοἰδ Χχυϊΐ. 40. 
8. ὙαΙργ" Οτ. Ταβὲ, νοῖ. ἰδ. οχ Αοἴδ χχυΐ. 11. 
4 Ἐχ ἴρβο ᾳυϊάθπι βαργτο πανΐγχια ἱοχυηῖ, Ρ]ηγ, Ηΐεῖ, Ναας. 110. χὶδ, 11. ΤῊΘ βδσὴθ 

ἴδοι ἷἰ8 αἰτζοδίοιὶ υΥἹ σϑῃ : οοπδογίζας δίθα]α ΜΟΙΩΡὮ 8 σγταῦθ Ραργτο. Ῥμδγβηὶ. ᾿ἰὉ. ἱν. 
180. ; 

δ Βρ. Του οἡ Ιδβαΐδῆ χυΐὶ. 3. ᾿ 
4 ΤΊο Ηοη. Οερί. Κορροὶϊ, αἰνίης πὶ δοοουης οὗἩ δη ϑχουσγβίοη τπρ (86 τγεν ΤΊ στβ, [8 

ἀοδογῖθοδ ἴΠ6 Ὀοδὶ ἰη ΒΊΟΝ ἢ6 οι ΔΓ ΚΘα :--- 4 1 τ88 ᾿π Βῆδρο ᾿1Κ6 8 ἰαῦχζθ οἰσοῦ δὺ Ὀαδίκοῖ, 
πο 865 γεγο οἵ νΠΠ]Ἰοτν, οογογοὰ ονὸσ νὴ ἢ Ὀἱλατλση, [Π6 Ὀοϊζίοτλ 88 δἰ ἃ τ ὶτ το, ΤῊ 
ϑοτὶ οἵ Ὀοδὲ 18 ΘΟΙΏΠΊΟΙ ἴο 116 Ἐπρηγδῖο8 δηὰ (Π6 Τίςτίβ, ἀπὰ 8 ῬΡΥΟΌΔΌΙΥ ὃοδὲ δαἀδριδὰ ἴο 
πο δίΤΟ σΌΓΓΟΠΒ ΠΟΙΟῚ ὅο ἴΠ|686 ΓΙΥΟΓΒ. ΜΔΥ ποῖ {Π|686 Ὀοαΐδ ὃὉ6 οἵ [86 δᾶταα Κἰπ ἃ 88 
«᾿ς κὐῤρ φ δωϊγιιδίιεα ἀροὶ ἰδὲ ιυαίετα αἰ ἀοὰ το ὈΥ [Ξκαἰδὴ (χυν], 3.) Ναγσζαῖῖνο οὗ 
Ἴτανοίβ ἴτομλ 1ηἀΐα νοἱ. ἱ, Ρῃ. 197, 198. Μτ, 1ϑγ δὰ, ἰπ δοαίμοση Μοϑοροίδεηϊα, τοὶ τ ἃ 



Οὐοικϑ5, Ἡεϊσἠέα, απ Μίᾷεαδιγ65 0 ἐλο Ἡοδγειυϑ. δ81 

᾿ Ψ,, Οὐοπηπιοῦσα σου] ποῖ Ὀ6 σαγεϊθα οὐ τ ἱπουὲ ΟΟΙΝ, ποὺ πἰιοιὶ ἃ 
δγϑβϑίθη οὗ ὙΥΕΙΘΗΤΒ δηά ΜΒΑΒΌΒΕΒ. 

ΑἸΤΒουρ {π6 δογιρύαγοθ ἔγθαπι Π ]γ τηθηίλοι ρΟ]4, ΒΙ] νγ΄, ὈΧαΒ8, στα 
[ἴῃ ΒΌΓΩΒ ΟΥ̓ Τ]ΟΠΘΥ͂, ΡΌΣΟΠΆΒ6Β ταΘ 6 τ ΤΠΟΠΘΥ, ΘΌΣΓΘΗὗ ΤΠΟΠΘῪ, 8πά 
ΤΩΟΏΘΥ οὗ ἃ οογίδϊη σγοῖρῦ; γοῦ (Π6 υ86 οὗ ΟΟΙΝ οΥ βίδιωροα ΜΌΟΝΕΥ 
ἈΡΡΘΔΙΒ ἰο παυθ θδβῃ οὗ ἰδίδ ᾿πίγοάυοῦοι διμοηρ 6 ΗἩΘΌγονσα. (4]- 
ταί 18 οὗ ορϊ ἴοι, {μα (Π6 δῃηοϊθηὶ Η οΌγονγθ ἰοοῖ ρο]α δηα βιϊγοσ ΟὨ]Υ 
ὈΥ ποεῖρι, δηα μαῦ [Π6Υ τοραγά θα [86 ΡυΣ ΠΥ οὗἉ [86 τηοία] δηᾷ ποῖ (9 
βίδιηρ. ΤΠ6 δηοϊθηὺ Εἰσγρίϊδηβ 4180 βοί (16 {π6 ὑσῖοθ οὐ σοτωμηοα 165 
ὉΥ περι} Τ|θ ργδοῦοθ οὗ ποὶρΠ]Ὡδ᾽ ΙΏΘΏΘΥ 18 ϑιαίθα ὃ Μ. γοΪποΥ 
ἴο Ὀ6 φθποΙαὶ ἴῃ γτία, Εσγρί, ἀῃἃ ΤΌΚΟΥ : πὸ μίῖ6σθ, ΠΟΥΤΘΥΟΡ 
οἴεαοορα, 16 [Π6γθ γοίυβοα, 6 τῃοσοῃδηΐ ἀγα οαὐδ 18 βοδ]θθ δηὰ 
νγ 6] )}8 103, 88 ἴη {86 ἀδΔγ8 οὐ Αρσγδματη, τβθη ἢ6 ρυτοβαδβοᾶ {Π6 οἂνϑ 
οὗ Μδοῦροῖδ ἴῸΓ ἃ βερυ]οῆγο. (θη, χχϑὶ, 16.)}"λ:υ ΤῊ ῃχοβί δποϊθηὶ 
τη0Ὰ.6 οὗἁἨἁ σΑΥΤΎ Ωρ ὁη ἰγαθ, ὉΠα ΘΒ ΟΠΔΌΪΥ, τγαδ ΟΥ̓ ΨΑΥ͂ οὗ Ραγίοσ, οὐ 
ΘΧΟΠΒΏΡΊηρ' ΟΠΘ ΘΟΙΩΙΔΟΩ ΠΥ ἔοὸγ δηοίθοῦ; ἃ ουδβίομῃ ἩΙΟΙ οὈίδϊῃβ 'π 
ΒΟΙῺΘ ἢ ΘϑΘἢ ἰο {18 ἄαγ. [πω ῥγοόοθββ οὗ ἄμπηθ βυοῖ τωϑίϑ]β ἃ8 6. 
ἀθεοταθα {6 πηοβὺ γα] 806 γοτο γοσοϊνϑα Ἰηἴο ἐγαβῆο, απ ἡγο σα παρ μοᾶ 
ουῦ; υ)ὴ}}} [Π6 ἱποομυθῃῖθποοϑθ οὗὨ {818 τηοί πῃοά ἱπάἀπορά τχθπ ἴο σῖγα ἴο 
δϑδοῖὶ τηϑίϑ] ἃ οοσίϑίῃ τηϑυῖς, ψοῖρί, δηα ἄορτοα οὗὨ 8110γ, ἴῃ ογάθσ ἰο 
ἀούδγγαϊηθ 18 γαΐαθ, δηα βαυθ οὶ Ὀυγ ΟΣ δηᾶ 86] ]6γβ (6 ἐγοῦ]6 οὗ 
γε ἰηρ᾽ Δα Ἔχδιλϊηΐηρ᾽ ([Π6 τηοία], [ἢ Βοῖηθδ 64868, {Π6 68 }]}168ὲ οἱ ἢ 9 
Ὀογο [86 ᾿τηργϑββίοη οὗ 8 ραγέουϊαῦ σοχο ; 1 ΟἴοΓΒ, (Β6Ὺ Το γΘ πλ848 
ἴο τ θα} Ὁ]6 οὐ)θοίβ οὗἩ παΐῃσθο. 786 οοἰηδρα ΟὗὁἨ ΙΏΟΠΟΥ ψ88 οὗ ἰαΐθ 
ἀαίθ διηοπρ (ἢ6 Ῥογβίδῃβ, ασθθβ, 8π4 Βοιιδπθ. 76 Ῥογϑίδῃβ μδὰ 
ΠΟΏ6 ΟΟἸΠ6α Ὀθίοτα {πὸ τοῖστι οὗ Πατῖαδ (86 βοὴ οὗὁἨ Ἡνγϑίδβροβ, μοσ πα 
{π6 το (βοτὰ ἐμ6 Βομβη8 πιοϑὺ ὈγΟΌΌΙΥ ἱταϊἰαῦ6 4) ἀηγ ὈΘίογΘ 
(86 ἄϊπιθ οὗ ΑἸοχαπάοσ. Υο παῦθ πὸ οουίδϊῃ υθδβίϊροβ οὗ [Π6 οχίβίθῃοθ 
οὗ οοἰπθα τηοηΘΥ, δπιοηρ (π6 ΕσγρΔη8, Ὀοΐοσο {86 πιο οὗἉ (Π6 Ῥίο]6 
Τηΐθ8 ; ὯῸΣ βεᾶὰ (Π6 Ηδῦγονβ ΔῺΥ οοἴπαρθ ὉΠῊῈ] {Π6 ρσογογητηθηΐ οὗ 
“848 Μαοοδθευδ, ἴο νγοσα Απίοοι8 Θ᾽ 4οθ8, ιν οὗἨ ϑγτία, σγαπίοά 
{86 ρῥενη ρα οὗ οοἰπίηρ' 18 ΟὟ ΠΟΙΟΥ͂ ἴῃ πάπα. Βαέογα {Π|86 σϑ- 
βρϑοίζνα {πι68, 811 ραυπιθηΐβ 6 Υ6 πηδα ΕΥ̓ ποὶρῦ; {18 ψ}} δοοουσηῦ 
ἴογ πα δῃηά [8 βϑῆλθ πογὰ (θλελεῖ, τ Ὠϊοῖὶ σοι 68 ἔγοιω ςλαλαΐ, ἴο τοσίσἧ,,) 
ἀδπούϊπρ Ὀοίδ ἃ δογίδιη ποι οὗὨἨ ΒΥ σοι οα ΠΥ δη ἃ α͵8ο ἃ ἀδίθσπιὶ- 
ῃδῖθ δ οὗ τηόπου. Τ|16 ΒΟΙΥ Ρ]ἸΔΏΟΥ͂ οὗ ὑδαροῦ ἢ τ πο ἢ Ὀ6- 
ἸΠΙουοῦβ βου οοπίοστη ἰο 4}} (6 ῥγϑοοθρίβ οὗ {π6 (ἀοβροὶ 18 ὉῪ δὲ, Ῥδὰ] 

εἰ ταῖν Ὀοδίδ, οοπβίβιϊηςς δΏΡΙΥ οὗἩ 8 ὙΘΙΥ͂ ΠΑΙΤΟῪ ἔγδιηθ.οτς οὗ τιδῆθα, οουοῦοὰ νὴ} 
Ὀιξατηθη, τ᾿ οἷ αἰ πητηϑὰ ΟΥ̓ΟΣ [86 Βαχίβοο οἵ [86 ὙΔΙΟΣ ἢ γτοδὲ γαρίἀἰγ, ἱδοονογίοδ ἢ 
ΝΙΠονΘἢ απ Βαυγοη, Ρ. δ52. 

1 ὙΚΙηδοη 8 ΜδηηΘΓΒ, ὅζα. οἵ [86 Απεΐοης Ἐγρείδηβ, νοὶ. 111, Ῥῃ. 337, 938. ὶ 
3 Τὴ ἃ ρίθοθ οἵ βου]ρίατο ἀἰδοογογοὰ ΌὈΥ Οδρίδιηβ ἰσῦγ δηὰ Μδῃρίθ αἱ ΕἸ Οδδ, [μ6 8π. 

εἰοπὶ ἘΠ Θο 48 ἰη Εἰγρὶ, ἴἸγῸ 88 γορζοθοηϊθα 8. μδὶγ οἵ 908168 : δὲ 0η0 Θῃ4 ΜΒ ἃ ΙηΔῃ 
τη δὴ δοοουηΐξ, τ 8116 δηο 6 Γ τγὰ8 νοΐ ἈΠ; ΒΟΙΏ6 818]] διὶς]68, ργυ Δ ΌΪΥ Ἰοανθα οἵ 
Ὀγεδᾶ. Ὑδὸ νεἰχὶ γγ88 ἴῃ ἴΠ6 ἴοττη οὗ 8 ΘΟ οουςδη!. ΤΎδΥοὶβ ἰῃ Ἐργρί, Νυδία, ὅζο. 
ῬΡ. 190---}82. 

δ ΨΟΪΗΟΥ 8 Τταυοὶβ ἰῃ δυτία, ὅς. νοὶ. 11, 426. Ιῃ ΟΠ ἀΟΩΥΔΌΪΘ Ῥαυτηθπίδ ἂπ δρϑηΐ οὔ 
ΘΧΟΒΔηρο 18 βϑηΐ [ῸΓ, 0 ΘΟ 8 ρᾶΓΑΒ ΟΥ̓ ὑΠΟΙΒΔΠΩΒ, Γο οοῖβ Ῥίθοθ8 οἵ ἔμ]86 Ἰῇ ΠΟΥ, δηὰ 
μοὶ (ἢ 4}} τῃ6 δοαυΐηβ οἰμμ ον βαραγδίοὶυ οὐ ἱομοῖμοσ. (101..}ὺ ὙΠΪΒ ΠΙΑΥ βϑόσυο ἴο 1 υδίταῖθ 
186 Ῥῆγαβο, σμγγεπί πιοπεν ιοίϊὰ ἰδ πιεροδαπί, ἰὰ ἀφο χχιίϊὶ. 16. 

4 Οδ]ιροῦ β Ὠ᾽ οι ΟΠ ΔΓΥ, νοὶ]. 11. ἀγιίοϊς Μοπεν. 8566 8 [1}} δεσοῦπὶ οὗ [86 ΤΠΟΏΟΥ οοἰηεὰ ὈΥ͂ 
ἔθ Μη σΔΌσΔῺ Ρῥγίποοβ, ἰῃ ΒΕ. Ρ. Βαγετ Ὀἰβϑογιδιῖο θῸ Ναχηπι δ ἩθΌΓΣροο- ϑ τ) ασ Δ 18, 
γαϊοπιὶο Ἐκ]οϊδηοτυτη. 1781. 410. 

ἍΜ. 



δ88 τ ἢ Απηιμδβοπιοπίβ ὁ {6 «ειῦδ.. 

τοργοβθηίοα ὈΥ 8 Ὀοδυϊι αι] ΔΙ] δῖοι ἰο [86 οοἰπΐπσ οὗ τόπον, ἴὰ τυ Βῖ ἢ 
τα ᾿χυϊά πιοὶϑ]β δοουγαίου σϑοοῖν ὑμ6 ἤρυγα οὗ {μ6 τλου]ά οΣ ἀϊε 
ἱπίο ποῦ ΤΠ6Υ ἀγὸ ρουτοᾶ. (Βοα. νἱ. 17.}} 

ὙΥΕΙΘΗΤΕ ΑΝῸ ΜΕΑΒΟΒΕΒ τό Γα σορυ]αίθα αὖ 8 ΘΙ ΘΕΣΥ Ροσῖοά 
ἴῃ Αεἷβ. Μοβϑβ πιδᾶθ ναγίουθ ϑηδοίμθηϊβδ ΘΠ σπρ ἐποῖ ἔχ 18 
Ἡοῦτονβ ; πᾶ δοῖ] νοὶ να δηα τηθαβαγοδ, ἩΒ1οῖ ΤΟΥ [0 θασνα 8ὲ 
δἰδηααγαβ ἔοσ ἔοστῃ δῃά οοπίθηϊβ, γα ἀσροβιίοα αἱ ἔχει ἰὴ ἐμ ἔδθος- 
ΠΔ6Ϊ6, δπᾶ δέοσναγαβ ἴῃ (6 ἰθρῖθ, πἀπᾶθν (86 οοσηΐβαιισα οὗὨ ἔδε 
Ῥυιθδίβ.ι; Οα {{6 ἀοβιγαοίίοη οὗὨ ϑοϊοσμοῃ  ἰθαρὶθ [686 βδίαπασάβ 
ΠΟΟΘΒΒΑΙΙΥ ΡΟΙΙΒ6α ; δηά ἀατηρ (86 οαρανιγ (6 Ηοῦγονβ πϑοᾶ ἐμὲ 
νγοῖσίβ ἀπά τηθάβυσοβ οὗ ὑποὶν τηδϑίοσθ, [Ι͂π (86 ΘαΡῪ ἀρθ8 οὔ ΟἸ σ"- 
ΕἰἸΔΗΙΥ, 88 ΔΡΡΘΔΙΒ ἔγουι 86 ὑνγθηΐγ-οἰσμι οὗ 8 1π|δη 8 ἸΝΝονοἶδ 
(α. 15.), δἰαπάαγα νεῖϊριιῖβ δῃα τηθαϑυσαθ γ γθ ογαθγρα ἰο Βα Κορὲ ἴῃ 
[π6 τόσα νϑηογαίθα ομυγοῖ οὗἨ ΘΥΘΥῪ ΟἸΐΥ. 

ἘῸΥ (40168 οὗὁἩ {86 πο 8, πηθαθασαδ, δ ἸΩΟΠΘΥ͂ π804] 1 ΘΟΓΩΣΏΘΤΙΌΟΘ, 
δηᾶ ΒΊΟΝ ἀγὸ τϑηὐϊοποα ἴῃ {86 Β10]6, ἐπ6 τοδϑυ 18 ζοΐοσγοα ἴο ΝΥο. 1. 
οὔ 6 Αρρεμάᾶϊχ ἰο {18 νοϊυπη6. 

ΟΗΑΡ. ΥἹΠ. 

ΑΜΌΒΕΜΈΝΤΒ ΟΕ ΤῊΝ ΕΒ. ---ΑΙἸΥΌΒΙΟΝΒ ΤῸ ΤῊΣ ΤΗΞΑΤΒΕΒ, ΤῸ ΤΗΞΒΑΤΞΣΟΑΙ, 

ῬΕΒΕΟΒΜΑΝΌΟΞΒΗ͂, ΑΝῸ ΤΟ ΤΒῈΕ ΟΒΕΟΙΑΝ ΟΑΜΕΒῚΙΝ ΤῊΣ ΝΕῊῪ ΤΕΒΤΑΜΕΕΊΜΤ. 

ΤῊΒ σ οἷθ ἀοδῖρση οὗ {πὸ Μοβαῖο [πϑιϊζυΐοϑ, θϑῖηρ 0 ῥγϑϑοσυθ ἐμ 
Κηπονϊοᾶρα απὰ πόυβῃρ οὗ {πΠ6 ἰσυθ σοα διμοηρ ἴδ6 3γβοθβθ, τι} 
βυποϊοπεν δοοουηῦ ἔοσ {Πα ῖγ ΒΘ 06 ΤΟΒρΡΘΟΌΏΠρ᾽ ΓΘΟΣΥΘΔΕΟΣΒ δηα ϑιΏτιβο- 
τηθηΐα, ΑἸΒουρὮ πὸ ραγίουϊαν οἰγοιπιδίδποθβ δγὸ σοοογθα οἡ {819 

᾿ βαυδήοοί, γα πιθοῦ τ ἢ ἃ ἔον ἀοίδομοα ἔμοῖβ τ ΒΙοἢ δον δαὶ (6 Η6- 
Ὀγαῦγθ ΘΓΘ ποί δηγοὶγ ἀοβίλία ο οὗ διχυβοπιθηΐα, 
. 1. ὙΠ6 ναγουβ δυθηΐβ ἱποϊἀθπΐ ἰο ΘΟΜΕΈΒΤΙΟ {.1ῈῈ αϑογαοα ἤθη 
Οσοϑί ἢ 8 ΤῸΓ [δϑέϊνγ. ΤῆυΒ, ΑΌγαΠδα τη8468 ἃ στοαῦ ἔδαβί ου [1 δῪ 
ΘΗ ἴδδδο 8 Ὑθδποά. (Ἕἀεη. χχὶ. 8.) Ὑ οὐἀϊηρθ πόσο αἷνα 
ΒΟΆΒΟΩΒ οὗ γτοὐοϊοϊηρ' (866 Ρῃ. 448---444. διργὰ): 80 4180 6 ΓΘ 
ΒΘΆΒΟΙΒ Οὗ ΒΒ 66 Ρ- βῃθδυηρ (1 ὅδιῃ. χχν. 86. δῃὰ 2 ἤδη. χἱδ 23.); διὰ 
μαγνοδύσβοιαθ. (866 Ρ. 496.) ΤῸ νἈοῖ πλᾶῪ Ρ6 δἀάορά, {π6 Ὀἰτ -ἰδγο 
οὗ βονογοΐζῃβ. (θη. χ]. 20. ; Μαγὶ υἱ. 21.) ΟΥ̓ τωοβί οὐ {π686 ἔδβεξ"νἱ- 
{168 πηι8ῖ6 (866 Ρ. ὅ132.) απα ἀκποίηρ (866 Ρ. 616.) τγοτο {π6 δοοοῖι-Ἑ 
ῬϑηϊπμθηΐθΌ ΕὟΟῚ {Π6 διηιδοιηθηΐ οὗ ΟὨ]άγθη δἰ ἐσ 1ὰ {π6 τηαγκοῖ- 
Ὀίδοθ, δηᾶ ἱπηίδίϊηρ [16 πβαρθβ Θοησηοι δἱ ποδάϊηρ δαβίβ δηὰᾶ δἱ 
ἔπηογα 8, «9688 ΟἸγίδὶ ἰαῖκοθ ὁοοδδίου ἴ0 οορατο ἰδ ῬΠΔσῖβθοθ ἴὸ 
ΒΌΆ]]6 Πα Ομ] άτοη τὸ “111 06 ρ᾽οαβθα ψῖῖ ποδηρ ψ οί {Π6 Ὁ οοτηρα- 
ΠΙΟΏΒ ὁδῃ Ὧο, ὙΠΘΙΠΟΥ (ΠΟΥ ΡΙΑΥ͂ αὖ γϑἀαϊηρβ οσ ΠᾺΠΘΓΑΪΒ; βίποθ {Π6Ὺ 
οουἹὰ ποῖ Ὀ6 ργοναὶ]θα ἀροη ἴο αὐἰΐομα οἰΐπον 0 {π6 βουθσο ῥγδοδρίδ 
δά 116 οὗ Φόδη {π6 Βαρ(ιδῦ, οΥὁ [ο [86 τι] 6. ργθοθρὶβ δπα ΒαὈϊΐβ οὗ 

Ὁ Οοχ Ηοσθ Βοιϊηδηδ., Ὁ. 838. 
2. ΜΙοδΔοΙἷ8 μα8 }1γ ἀϊδουδδοὰ {86 νυϊβάοτῃ διηἃ Ῥσορσγίοιγ οἵ ἴ9 Μοδδῖο εὐνοίας, οοἢ- 

οΟΥηΐη Ὑορ2 δηὰ Τηθαδῦγοθ, ἰπ ᾿ἷ8 ΟὐΟπμθηίδσίοδ οὐ [Π6 1δ'γ17ὸ οὗ γοϊ. ἰἰ, 
ῬΡ. 818.--397. 



Μη αν ἀπά Ογηιπαςίϊε δρογές. δ88 

ΟἸἈτῖβί. ἀν; χὶ, 16,17.}͵] ὙὉΠῸ6 ἱπίδωουβ ργϑοίΐοθ οὗ ρβϑιωββίθσβ: τ ῃὸ 
Ρίαγ τῖα Ἰοδάοα ἀϊοα [88 ἔμγηϊβῃθα δὲ. Ῥδὺ] σι ἃ βίτοηρ; πιθίδρβοσ, 
1ῃ. ὙΓΐο 6 σδυύομβ {π6 ΟἸγΙβίδηβ δ ΕἸΡἢθϑιιβ δραϊηϑί (ῃ σθαι πρ' 
δἰεῖσῃέ 9 πιεπ (ΕΡἢ. ἴν. 14.), ποῖ π ον ἀπο] ονὶηρ «6178, Βοδίμοα 
ῬΒΙΟΘΟΡΉ ΘΓ Β, ΟΥ̓ ἔα 866 ὑβδοῆθυβ ἴῃ [16 ομαγο οι 1186], 0 οοττυρίοα (6 
ἀοοίτῖποβ οὗ (Π6 (ἀοβροὶ ἴῸ νόοσά]Υ ρυΓΡΟΒοΒ, Μ᾿ 8116 ἸΠῸῪ δδϑυμλθα [6 
δ} 06 οὗ στοαὶ αἰδι αὐθγεβίθ 688 δηά ρἱοίγ . 

Ι. ΜΙΣΙΤΆΚΥ ΡΟΕΤΒ ΔΠ6 ΘΧΟΓΟΪΒ65 ἈΡΡΘΑΓ 0 πᾶν Ὀ6ΘῺ ΘΟΙΏΤΩΟΙ 
ἴπ {86 ΘΑ ΟΣ ρουϊοαϑ οὗ (δ 6 «ον 18ἢ Εἰβίοσυ. ΒΥ {π686 {π6 6 18} 
γουῖδι πογο ἰδυριῦ [86 86 οὗὨ [86 ὈοΥ (] ὅϑδια. χχ, 20. 80---3δ.), οὕ 
186 παν] πρ οὗ βίομποϑβ ἔγομι ἃ βίϊπσ τὶ ὉΠουΥ σ᾽ δἰηι. ( υασ΄. χχ. 16. ; 
1. ΟἼγοη. χὶϊ. 2.) «ογοταθ ἸπέΌστη8Β 18, ἱμαῦ ἴῃ ΒΒ ἄδγβ (ἴ1Π6 ἔοι 
οομίυσΥ) ἰὉ τγ88 ἃ ΘΟΙΏΓΔΟΙ ΘΧΘτΟῖΒ6 [γουρδουΐ «πάφοα ΤῸ [Ππ0 γουηρ; 
ΤΩΘΠ, ὙΠῸ ΟΓΘ Δ ΙουὰΒ ἰο οἶνα ῥγοοῖ οὗ {Π6ὶν βίσοησί, ἴο [ΠΡ ὰρ 
τουπά δβἴομοϑ οὗ δῃογιηουδ ἡγοὶρ ὔ, ΒΟΙ6 88 Ὠὶρἢ 848 {πο ὶγ Κῆθθβ, οὐ μδσὰ 
ἴο ἰδ6ῖν δυο], Βῃου]άογβ, οὐ μοϑά, τ }116 οἴ γ8 Ὀ]δοοα {Πθῖὰ αὖ {π6 (00 
οὗ {ποῖν ποδάβ, τ (Βοὶνς μδη 48 ογοοῖ δηα )οϊποα ἰορείπον. Ηδ ἔασίμο Σ 
βἰδῖθβ, μαὸῷ 6 Βα Ὁ δὲ ΑἸΘἢΒ δὴ δχίχοι  ] Υ ΒΘΑΥΥ͂ ὈΓΆΖΘῚ ΒΡΏΘΓΘ ΟΥ 
ἴο06, τ ΠΟ Π6 ψΑΙΏΪῪ ομἀθανουγοα ἰοὸ 1ξπ|; δηα {μδ΄ ου ᾿παυΐγίη 

Ἰηΐο 118 υ86, ἢ6 γῦᾶ8 ἱπέογτηθα, ἐμαῦ 0 ΟΠ6 νγὰ8 ρϑγιαϊ θα [0 τ ἐεἢ 
ἴῃ 186 ρϑπηθθ ὉΠῚ}, ὈΥ 8 ΠΠπρ οὗ {818 ποὶρὶιν, 10 νγαϑ δβοοσίδιποα 
ὙΠὸ0 οουἹὰ 6 τρδίοποα ἢ δὰ. ΕὙἾΟΙλ {118 Θχογοῖθθ, Φογομμα οἷι- 
οἰἀαίεβ ἃ αἰ βἼο.}} ραββασο ἰπ Ζϑοδ. χὶὶ, 8., ἴὰ ψ Β]οἢ {Π6 ῥτορϑὺ οοπι- 
ῬΘΓΘΒ «7 Θγιιβα ει 0 8 βίομθ οὐ στεαῦ νγεϊρμῦ, ΨυὨ]ον Ὀϑίηρ' ἴοο θαυ 
ἴον (βοβα γιὸ αἰἱϑιιρίοα ἰο 11} 10 ὯΡ, οΥ δυθῃ ἴο γϑῆγουθ ἰ, [4118 Ὀ80 Κ 
ὩΡΟῚ ἴμοῦι, δηα ογυβῆθβ ἰἤδπι (0 ΡΙ6οεβ. 

ΠΙ. Αἰποῦρ ἴΠπ6 στοαί σμβησθθ  ΉΏΙΟΝΒ τ γο οἤἴδοίθα ἴῃ {Π|6 ὨΙΒΏΠΟΥΒ 
δηά ουδβέοτηϑ οὗ (86 «6νγ8, δι Βα. ΘὨΕΠΥ (0 {π6 ττὰ6 οὗ ΑἸοχδπᾶθν (ἢ6 
Οτοδί, πᾶν Ὀ6 τοοΚοηθα {Ππ6 τπἰγοάποίίοη οὗ ΟΥΜΝΑΒΤΙΟ ΘΡΟΕΒΥΒ δηά 
ΟΛΜΕΒ, 1π ᾿πϊαύϊοη οὗὨἨ [086 Ἄοο]ογαίθα Ὀγν 16 ατθοκβ; ψ80ο, 1 18 
γγ76}1} ΚΟΥ, Ὑ ΘΓ ῬΔΒΒΙ Ομ ΔίοΥ ἰοπα οὗὨ {ποαΐγιοαὶ χα ΒΙὈΙ 1008. ΤΉ 686 
δι ΠΒΟΙΘΏς8 {ΠΟῪ σαγτιθα, ψττἢ {Π6ὶν νἹοϊουϊουβ ἀσπιθ, ᾿ηΐο [86 νϑυῖοιιβ 
σουηίγιο8 οὗ {π6 Εβί ; 186 ἸΠΠαθιδηΐβ οὗ ν] ἢ, ἴῃ ᾿ταϊ δίϊοι οὗ {πον 
τηδδίοσθ, δα ἀ]οίθα {μοιηβοῖνοθ ἰο {Π6 βαῖλθ ἀἰνθυβιοηϑ, δηα ομἀοανουγοα 
ἴο ἀἰβιϊπρυ δη {Ππδγαβοῖνθδ 'ῃ {Π6 βδπ6 δχθγοὶβοθ. Τδ6 ργοῆϊραῦθ δισῃ 
Ῥυϊοδὺ “}480π, 16 [6 τοῖρῃῃ οὗἩἨἉ Απεοοΐυϑ Εριρθδηδβ, γβῦ Ἰπίγοἀποραᾶ 
ῬΌΡΙΙΟ ρϑπλθ8 αὖ 6γυϑαίθ, τ θσα μ6 ογθοίθα ἃ ΟῪ ΠἸΠΘΒΙΌΓΩ, ΟΥ ““ Η]Δ66 
ἴου δχθγοῖβα, δηὰ ὉΣ (π6 ἰσαϊμϊησ ἊΡ οὗ γουῦῃ ἴῃ [86 Ἀβῃϊοηβ οὗ 1Π6 
Ποδίμοη." (2 Μϑβοο. 1ν. 9.) “ΤῈ ἄνουν ρυγροβα οὐ {μεβ6 δἰ] θίϊο 
ΘΧΘΓΟΙθο8 τγὋ9, ἴΠπ6 βγη μομΐπρ οὗἩ ἰῃ6 Ὀοαγ ; Ὀαὺ {86 τοδὶ ἀδβίσῃ 
σοηῦ ἴο {86 ρσταάτ8] ομδηρθ οὗ )}υἀαΐδηι [ὉΓ Ποα ΓΘ Ἶ δ), 18. τῦ88 ΟἸΘΑΥΥ͂ 
Ση0]οεἰοα ὈΥ (ῃ6 ῥδΐῃβ ὙΠΙΟἢ τδηΥ ἰ00Κ ἰ0 εἴἶδοθ {π6 τηατὶς οὗ οἷτ- 
ουτηοΐβοη. ΤῊ ρΚΆΠι68, Ὀ681468, γΥ 6ΓΘ ΟἸΟΒΘΙΥ Θοπποοίοα τ 10} ἸΔοἸαίτγΥ ; 
ἴου {ΠΟῪ 6 ΓῈ σΘΏΘΓΆΙΠΥ οΟἸοὈγαίοα ἴῃ Βοποὺν οὗ βοπὶθ ρασδὴ ροά. 
ΤΠ ἱπηονδίίοηϑ οὗ 9480ὴ ὝΕΓα ἱπογθίοσ οχ γο  ] Υ οαϊουβ ἴο {Π6 ΠΟΤ 
Ῥίουβ ρατῦ οὗ [86 παίζοῃ, δα ὄν [ἷ8 οὐ δαπογθηΐβ ἀἸἃ ποῖ θοῦ 

1 Ἑαἰηπδοϊ οἡη Μαείϊ. χί. 17. 3 τ, Μαοκηΐϊμδὲ οα ἘΡὮ. ἵν. 14. 
5. Φογοηθ οἢ Ζερβι,, χὶϊ, 8, (Ορ. ἰοπι. 11, οοἱ. 8780. ΕΠ. Βεηποάϊςεῖ).) Ὑ. ΓΝ οἢ 

Ζδοἢ. χὶϊΐ, 8. ᾿ : ὌΝ 
ΜΜ»98 



δ34 Αἀἰϊμείοηε ἐο ἐλε Τλεαίγεε, ἀπά ἴο 

Φ0}}γ ἰηΐο 4}1 ἷ8 νἱϑνβ ΤΟΥ αἶθο ργοἀυσοα 8 ἀοιλογα δῖην οἴἶεοὶ 
Ὅροη ἰμ6 ὅονθ. Εσνθῃ {π6 ὙΘΓῪ ῥγιθείβ, πορίϑοίίπ (μ6 ἀιίϊε8 οἱ 
18μοῖν βδογοὰ οϑῖοθ, μαβιθηθα ἴο θ6 ραγίδοσβ οὗ (᾿θ86 πη] αν} βροσία, 
δηα γγ6γ6 δι}  (ου8 οὗὨ οὐιαϊπίηρσ (86 ῥγῖζθβ διγαγάβα ἰὸ 186 υἹοίοσβ. 
(10---16.) Τα τοδίογδοι οὗ ἀἰνῖηθ ν σϑμῖμν, δηᾶ οὔ {π6 Οὔβοσναῃοθ 
οὗ ἰῃ6 Μοβαὶϊο ἰατνβ δπα ἐπε οὴ8 Ὡπᾶθν {πὸ ΜδοσΑ Όσθθη ὈΓΊΏΟΘΕΒ, 
δὴ δὴ πα ἴο {686 βροοίδοϊθβιί ὙΤΏΘΥ Ὑ6Γ6, ΒΟΎΘΥΟΙ, τουϊνϑα ὉΥ 

δγοά, ψγῇο, ἴῃ ΟΥ6Γ [0 ἱηρταίίαία Πἰγη86 1 ψ τ [ἢ 6 ΘΠ ΡΕΤΟΥ Αὐρπδβίυ 
(8. ο. 7)» 0} ἃ {ποαίτα αὖ ὁ ϑγυβαίθπι, δ αἰϑὸ ἃ σαρβοίουβ ϑιηρῃι- 
ἐμβοαίσο, ψιποὰΐ (μ6 οἱ, πὰ [6 ρμ]δῖὶπ; δῃὰ ψγᾶὸ δγθοίθα βέμαῖαν 
οαἀδοοθθ αἱ σβαγθα ὃ, δπὰ δρροϊηΐθα σβϑίηθθ ἴο Ὀ6 δβοϊ]θιμηϊβοα ΘΥΟτΥ͂ 
ΒΓ γεν τ στοαῦ βρί πάρα, δῃα Ἀπιϊα ἃ σαϑὺ Θοποουγβθ οὗ ϑρθοία- 
ἴογϑ, ὙὯΟ Ὅ6 6 τηνι θα ὈΥ ρῥγοοϊδιηδίιοη ἔγομη {86 ποὶσῃουχίηρσ᾽ ΘΟμἢ- 
168. «Φοβορἢυ δ᾽ παυταῦνο οὗ ἴπθβο οἰγουπηβίβῃμοαοβ 18 ποΐ δυο Εἶν 
ταϊηυΐα ὑο ΘΏΔθΪ6 υ8 ἴο ἀείοσιηϊηθ τ ΓῸῚ ΔοοΌΓΔΟΥ αἱ [86 ΘΣΒΙ ΠΟ μ5 
ὙΓΒΙΟὮ ΤΟΟΚ Ρ]8Δ06 οἡ {686 Οσοδδίοθβ.Ό Βαϊ ΜΔ ΤΏΔΥῪ ΟΟ]]δοΐ, (Βδὺ {πο Ὺ 
οοηδίϑίοα οὗ ψταβϑι!ηρ, οπαυϊοῦ- τοίη, τ}816, Δπα σοι ραίβ οὗ νὴ] ἃ 
Ῥοδδίβ, τ δῖ οἰ μον ἔουσιῦ τι ΟΣἿΘ Θηο οί σ, ΟΥὁ ΠῚ το ὙΠΟ ΤῸ ΓΘ 
ὈΠ6ΘΓ βοηΐθῃοθ οὗ ἀοδίβ: --- ἃ ῬΑ θά ΓΟΙΒ ἀπιυϑοιηθηῦ τ ΒΘ 888 ΠΑΡΡΙΪΥ 
θδθῃ δρο ϑῃθὰ Ὀγ {π6 θεποδοθηΐ Ἰπῆμπθμοθ οὗὨἩ (86 οθρθὶ. Εγίδοσ, 
{86 τηοβὲ ἀἰδεϊησυ βῃοα γθβίϊουθ οσο ᾿ηνι θα ἰο αἰὐθηά ὈΥ͂ {86 ῥγο- 
ΤΩΪΒ6 Οὗ ΥΘΥῪ στοαύ το γὰβ ἴο (Π6 νἱοΐοσβ. Τ|ι6 (ὑδη 1168 6 Γ6 ΒΙΡΉΪΥ 
ΔοΙ ρμἰοα τὰ (686 Ἔχ ἢ Β:Π1Ο0η8, τ ΒΙΟἢ ΤΘΥΘ 80 υὐϑουγ ταρυρηδηΐ ἴο 
{πο ἴδτγβ δῃα ουβίοιωβ οὗ {π6 «68, [δ ἴμ6Υ τοραγα θα {πολ τ Ὰ {86 
πἰταοβῦ Βοῖτοῦ δα ἀοἰοδίδοη, ἢ 

ΤΥ. ““Τη 4}1] οουῃίτίοβ (Π6 βίαρο [δ8 ουὸῦ ἔχη Ιθῃοα αἰ γος ᾿δη- 
υδροθ τὰ} δοῖλθ οὗ {86 τιοϑὺ θδδυς} Μοίαρμοσβ ἀπά ΑἸ ΌΒΙΟΝΒ 
(μδὺ δἄογι (Βοιη.ὃ [πὶ ΟΥΘΡΥῪ οησια Μ͵ὸ τοδα οὗ {86 ἀγάτηδ οὗ Ὠυϊηδῃ 
1166; 18 Βοβῆθβ ἃγθ ἀθβου θα 88 Ομ ΠΌΔΠ}Ὺ ΒΕ ηρ' ἀμα νϑγυϊηρ: 
ταογίϑὶ 116 18 σοργθβοηθα 88 δὴ ἰηὐγιοαίθ ρ]οί, πο Μ11}} στδα δ! ]}ν 
πο] 4 δηὰ βπαὶν πὶπᾶὰ ὉΡ ᾿πίο ΒΑΣΤΠΟΩΥ δηα ΠΕρΡΙΠ 688; δῃὰ [86 
ἸΠΟΥ]α 18 βύυ 164 ἃ τῃαρηϊβοοηῦ {ποαῖτα, ἴῃ ΝΘ τ (ἀοὰ 88 μ]δοθά 18, --- 

5 92 48η᾽ Ηἰἶδι. οἵα Ἠρῦσγονν Ομ δ], νοὶ. ἱ. Ρ. 808. 
5. Φόὀδβερῆπβ, Απῦ. ὅπά. ᾿ἰδ. χν. ο. 8. ὃ 1. 
3. Β6]}. ψυά. 110. ἱ. 6. 2]. ἢ 8. Το αἰἴοσθης ραδδαροθ οἵ Φοδορῆυδ δσὸ εχδιιϊποὰ ἴῃ ἀ6- 

181} Ὁγ ἘΠΟΒΒοῖτι (0 ομπι ᾿τθ ὅζὰ ἱπά ούθα ἴον [Π6 ἔδοῖβ δῆονο διδιβα) ἴῃ Ηἷ8 Οὐτηπχοηίδεῖο 
ἄἀο Φυάεοτγαπιὶ Ἐδ ϑοοηίοξ, Ἰηδοτίοα ἰη [Π6 δεαοοηὰ γνοϊαπη6 οὗἉἩ [ἴδ ΟΟτητηοηςδιϊοπο8 ϑοοίείδες 
Ἐορί Οοιηροηεῖβ Βοοθηκίοτοθ. ὟΑἀοιυΐηρδι, 1818. Αἴο. 

4 ΨΦοθορῆυβ, Δῃϊ. διά. 110. χν. 6. 8. 88 1, 2. 
5 Ἐργ ἐδ [0] ον πο δοοοιηΐ οὗ ἴδ 1Βοδῖτῖ 68] ΓΟΡΓ ΒΘ ΔΙ: 0η8, δηἃ οὗὨ ἔπ 6 Οτϑοῖδη ραππιοῦ 

ΑἸ]πἀεὰ ἢ ἱπ τὴ6 Νονν Τοδίδιηθηϊ, [6 ΔῖΠΟΥ 18 ἰηἀοδιοὰ ἴο Ὦτ. Ἡδγποοά [πιτοὰἀποιξίου, 
νοΐ, ἰδ, θοςοῃ8 1. δηὰ 4., οοἸ]αϊοὰ τὶ ΒγὰπὶηρΒ ΟὈὐπιροπάϊυμαι Απιϊᾳαϊξαϊατη ΟΥγοδσαπι ὁ 
Ῥτοίδπὶβ βδοσζδασιι, Ρρ, 352---37γ6., ἰσοῦλ ψΒ]οἢ ἐγοδίὶδο Ὦτ. Η, ἀρρϑϑγε 'ὸ τὸ ἀοσὶγοὰ ἃ 
ΘΟ: ἀΟΥΔΌΪΘ ρογίίοη οὗὈ 18 χηδίθγὶ]8. 

4 Σεηνὴ πᾶς ὁ βίος, καὶ παίγνιον" ἣ μάθε παίζειν, ͵ 
Τὴν σπουδὴν μεταθεὶς, ἢ φέρε τὰς ὀδύνας. Ἐρίρταμι ἰῃ Απιδοΐορ. 

Ουὐοϊιοάο “ΆΡη]8, δἷς νἱϊα; πο ᾳυὰτη ἀϊα, Βδοα χαὰπῃ Ὀ6η6 δοίδ δἰῖ, γοίοσι, ΝΙΝ] δὰ σθαι 
Ῥοσεποῖ, 410 ]οο0 ἀ6β' 88 ; ἀπΠΟσΌΠαΠΘ γ0}68 ἀθβἴηδ; ἰδηϊδπι θοηδηὶ οἰδηδβα] απ ἐτηροηα. 
βοηθέβ, ορὶ θὲ. ̓ χχυΐ, ἴοι, 11, Ὁ. 806. οἀϊξ. ΕἸΣ, 1678. Οἷον εἰ κωμῳδὸν ἀπολύει τῆς σκηνῆς 
ὁ παραλαδὼν στρατηγός " ἀλλ᾽ οὐκ εἶπον τὰ πέντε μέρη, ἀλλὰ τὰ τρία" καλῶς εἶπας" ἂν μέντοι 
τῷ βίῳ τὰ τρία ὅλον τὸ δρᾶμά ἐστι, Αγ. Απίοπίπα5, 110. κι]. Ρ. 236. εἀϊε, Οχοη. ΤῊΣ 'οσὰϑ 
ΟΥ̓ {π|6 ῬΒαδΙ ταδί, --τοὐς Ὑ6 ΡΟ ἃ ΟἿΣ ἀΔΥ8 88 8 1816 (Πδἰ ἰδ (ο]ὰ," --- αν Ὀ6θῃ ϑιρμροθοά ἴο Ὠς 
(ἈΠ ΔΙ] δίοη ἴ0 ἃ ἀγδζηϑιῖο (3016. ΤῊΘ ἱππσΌΓΥ, οομδίἀογϑά ἴῃ (8 νἱονν, ᾿γου]ὰ δὲ ει κίης, 
ἰὰ τὸ Κπονν μαὶ ἐμ ΘΑΥΥ͂ σον ΕΥ̓ῸΣ ἃ ΒΥ δΒορηΐς8] Γοργοβοπίδι ΟΉ8. ᾿ 



Τλοαϊγίσαϊ ΤΕ) }ογηιαποος ἰὴ ἐδ ει Τοςξίαηιθμί. 598, 

αϑϑὶ στο (0 ΘΥΟΓΥ͂ ΤΏΔΠ ἃ ΟΠΑΓΔΟΌΘΥ, --- ἰ8 ἃ οοῃδίδηξ βρϑοΐδίοσ ΠΟῪ ἢ6. 
ἘΠΕΡΟΤΙΣ {818 οἰ γβδοῦοσ, ---- δια “}}} παν ἀρρίδυᾶ ΟΥ οοπάριηῃ 80- 
οοτάϊηρ ἴο {πΠ6 ρσοοᾶ οΥ ὈΔα δχθϑοιου οὗ ἔπθ ραγύ, πμαΐονορ 16 18, ἢθ 
[829 Ὀ6θη Δρροϊηϊοα ἰο δο.ὶ Τῇηδ ἀγαιηα ν88 ᾿πβύϊ θα ἰὸ χα ῖθὶ 8 
βύυκληρ ῥἱοίανα οὗ μυπιδη ᾿ϊθ, 8η4, ἴῃ 4 (δ! 1Π 1] ταῖγτοσ, ἴο ΒοΙ ἃ υρ ἰο 
{Π6 ϑροοίαίον᾽ Β υἱδνν {παῦ τη ΒΟ Ο Π]ΔῊΥ ΟΥ̓ ΟΠπαγαούίοσα σοι αἰ γΟΥΘ Ὺ ἰΐ, 
διηα {Πο66 1 ΟΥΟΠΔΙρΡῸΒ δπα γον γβ68 οὗ ἰοτίαμο πίοι ομοαῦον (.52 [ἰ 
18 ΒΟΔΙΟΘΙΥ͂ ΠΘΟΘΕΒΑΙῪ (0 Τοιλϑυῖς, ἐμβουσῇ (Π6 ΟὈΒογναίοη 18 ῬΤΟΡΟΡ ῸΣ 
(06 βακο οὗ "]υδίγαίληρ, ἃ. γ6ΥῪ Ὀοδι Ὁ] ραββαρα ἴῃ οη6 οὗ 8. Ῥαι}}8 
Ερίβε]θβ, (μὲ ἃ νυν οὗὨἨ βοβπθδβ '8 ραϊηιθα, νυν μῖοῖ ὈῪ Πλ68η8 οὗ {Π8 
τοαυΐδιϊα ᾿ΩΔΟΒΙ ΠΟΥῪ 8.6 ὙΘΥῪ ἰγΘαΌΘΠΕΥ Βῃϊ τἰπρ, ἴῃ ΟΥΟΣ ἰὸ βοῦν 
{π|6 Ομαγδοῦθυβ ἴῃ ἃ ναυιοίν οἱ μίδοθβ δὰ ἔογίυποθ ΤῸ {Π6 βρβοίβίοσ, 
Ἰνοὶγ δῃᾶ αἰδοίη υἱϑῦγθ δγὸ ὈΥ͂ -ἰὑγὴβ αἰ Βραγρα, βοιηθῦτηθ8, ἴοτ 
δχδίρῖο, οὗ ΤΠ οῦθδ, βοτηθίιηθβ οὗ Αἰ μθη8ὅ, ὁη6 2116 οὗἉ 8. ρβΐδοθ, δὖ 
ΔΩΟΐΠΟΥ οὗ ἃ ὈΥΊΒοῃ; ποὺ οὗἉ ἃ βρη] ἐγὶυτηρῆι, απ ΠΟ οὗ ἃ ἰπηογαὶ 
ῬΣΟΟΘΒαί Ι, --- ΘΥ̓ΘΓῪ ἰπΐησ, ἔγοιη (ῃ6 Ὀορσίπηϊηρ (0 {Π6 οΑἑΔΒ ΌΡἢΘ, 
Ρετρεΐυδ!ν γαγγίπρ' δηά ομδηρίηρ δοοογάϊηρ, ἰο {π6 τιϊθ8 πὰ οοηδυοί 
οὗ {86 ἀγάϊηαβ.1 Αρτυθθδθ)ν ἴο {Π|8, ΣῈ τ βαῦ οἰαρδηορ δηα Ῥγορυ οί 
ἄοεθβ δι. Ραυ], τοῦ τὸ βηά αὐοίϊπρ Μοηβηάον, ὁπ οὗἉ {Ππ86 πηγοδῦ 
οοἰο ται πυσϊίοσβ οὗ ὑἐμ6 ατσροὶς δοτιθάυ, τοργοϑοπΐ {86 βίου οὗ {18 
ἩΟΓΙα 838 ΟΠ ΔΙ Ῥδβδίηρ ἈΥΑΥ 4, Δπα 41} [Π6 Βορπββ οὔ (118 γαϊῃ 
Δ ΥἹβίοπΆσΥ [16 48 ρογρϑύυα νυ βῃϊηρἱ “ΤΏ ᾿ΠΠΔΟΌΓΥ,7 βλν8 
του, “ ἴθ ἰδκόῃ ἴγοπι (86 {ποϑῖγθ, ΠΟΓΘ ὑΠ6 ΒΟΘΏΘΙΥ 18 βυδάθδηϊν 
ομδηροα, ἀπ Ὄχι διῖδ 8η ΔΡΡοδγΆηοο ἰοία!ν αἰ ογθαῖ," δ Απά 88 16 
ἰγδηβδοίίοηδ οὗ (6 ἀγϑίηδ δύϑ ποῖ σϑαὶ, θυαῦ βου οι δηα ᾿πηΔΟΊΠΑΤΥ, 
βασι, δηα βυοι Ἑμαγαοίοσθ βοὶηρ δβϑυταθὰ δηα ρογϑοπαίθα, ἴῃ ᾿ν ἢ ο860 
ἦογβ οὐ υτιϑίβ, ἴῃ μοβ6 ἀομηδβῦϊο [6]10 1168 οσὐἁὨἨ Ἰῃ 6] οἱ (168, 1π Ἡ]ΊΟΒ6 
οἰοναίϊοη οὐ ἀεδργοββίοῃ, [886 δοίοσ 18 ποῦ σϑϑ]ν δηα Ῥουβοη δ  Υ ἴῃς 
ἰογοϑίϑα, θυ ΟὨΪΥ ΒΌΡΡοΣΊΒ ἃ ὁμαγδοίευ, ρεσθδρθ ΘΗ ΓΘΙΥ ἰογοῖση ΤΓΟπὶ 
ἢ8 οὐ, δηἀ γϑργϑβϑηΐβθ ρϑβθΊ 8 δηα δ θο0}}8 1η τ ΒΙΟἢ ἢ 18 οὐ ποατί 
48 Ὧ0 βῆδγα : ΒΟΥ θθϑα Ὁ] δηα Οχργοβδῖνθ, π᾿ ἤθη Θοπβι ἀογρα ἴῃ {ἢ}}18 
Ἰρἢΐ, 16 ταῦ ραββαᾶσα οὐ δου ρίασο τμογοὶῃ [86 ΔΡΟΒΙΪ6 18 ἱποιϊοαλύϊην 
ἃ ΟΠ εδλη Ἰπα ΠΒ[ἔδγθηοα ἔοὸσ ἐἢ}18 σου], απα ὄχπογίησ υ8 ποὺ ἴο βιι θεν 
ΟΌΓΒΕΪν6Β 0 6 ὑπάυ]γ αἰδοῖα οἰ μον ὈΥ (Π6 ΟΥΒ ΟΥ ΒΟΥΓΟῊΒ οὗὨ 80 
Πυριῦνα ἀπ ἰγδηβι ΟΣ ἃ 8οθη ΐ (1 Οὐογ. Υἱ!. 29---81.) δμέ ἐλὲα 17 δαν, 
ἀγεέδτεη, ἐδ ἐπι 8 δῆογί, 7ὲ γεπιαϊπείλ ἐλαέ δοέΐ ἐΐεν ἐδλαΐ ἤαυε ιυἱυεξ 
ὧς α8 ἐμποισὴ ἐλεν λαά ποπὸ: απά ἐδεψ ἐδαΐ ι066} ας ἐλοιισὴ ἐΐεν τοορὲ 
ποὲ: απά ἐδλον ἐδλαξ γεϑοῖσο αδ {ϊποιφὴ ἐΐεν τοοίοεαά ποῖ: απὰ ἐλεν ἐδαξ 

! Ἐρίοίοι! ΕἸΟΒ τί ἃ, σδρ. 17. Ρ. 699. ὕρίοη. Ἑίοϊοι! Ὠἰδεοσίδϊοτοδ δὸ Αστίαμο, 1. ἷν, 
Ῥ. 580. ὕρίου. : ᾿ 

3 Μ. Απιοηΐπαμ, ᾿ἴ. χί. ὃ νἱ. Ρ. 204. οὗ. Οχοη. 
5 Μοάὸ τὸ ΤΠΘΌΪ8, τηοἀὸ ροηϊξ ΑἰὨΘῺῊ 8, Ηοτϑι. Ἐ;ρίϑι. "10. ἰΐ. υϑσ, 318. 

- 8. 10Ὁ ογ΄. νί!. 81. Π ι γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ κόσμον τούτου. 
5 Ὠϊοϊζατ, παράγειν τὸ σχῆμα τῆς σκηνῆς, τὶ ΒοΘὴ8 ἰπνογΌΥ, δἰ 'δτηαπα ἴδῃ οδίθηαϊς 

δοΐϑηι. ατοῖϊαθ δὰ ἰΪος. Μαϊβδ ουπηπι ατγοί 8 τοιηδγαιθ 400 οοἴίο τέβοχίου ἀς [᾿Αρδίγο 
δὲ οιπργυίέο ἀὰ τπέδιγο, εἴ αὰὸ 6 πιο ατοο σχῆμα, απ ἸῸΠ ἰγδάπΐξ ἴα ἔσχατα, δὶς πὶῆθ 
Ῥτοργοηθης ὑἢ Ῥοβοηπβο ἀο ἐμέδῖτο, οἱ πη ἀέοογϑιίουῃ ἀδη8 Επτρίὰθ οἱ ἄδῃβ Ατσίβ- 
τορῆδπο, οἱ 406 108 ατοοδ ἀϊδοίθηϊ ροῦγ τηδγασοῦ 16 μδηζοηηθης ὧδ βοδῃα, οὐ ἀθ ἀόοογϑιίϑη 
ἂυ τῃδᾶϊγτο παράγει τὸ σχῆμα τῆς σκηνῆς, Οἡ ΟοΓΟΙδ 4᾽}} ἰλυάτοϊξ ἰγαάπΐτο, 1.6 ἴδοθ ἄς οθ 
τποηάος οἰδηρο, 60 ᾳαὶ σομνίοπί ρμδυμυϊοσηθης δι}: ἀἰθβδοΐὶῃ ἀθ }᾿Αρῦιγθ ἀδηβ οεῦίθ ΘΟ ΟΠ 0" 
ἴπγο. Ῥτοΐοι ἀνμῃο Νοαγοι!ο Ὑοεγαίοι, ρᾶσ ἰο ὕοπο, Β. 674. [Κυιίογ, 1696. 

. ΜΗΝῚ. . 



δ86 . ᾿Αἰϊωδίοηδ ἐο ἐδα Τὐοαΐγεβ, απὰ ἰο 

δι αϑ ἰδουσῆ ἐδεν Ροδβ65εεα ποῖ: απὰ ἐΐεν ἐλμαΐ ει8εὲ ἐδιὶδ τοογ αἱ ας ποὶ 
αὐεδίπφ ἐς} ον ἐδ ζαελίοη ο ἐλὶ τοον]ά ραδεοίδ, αἰὐσαψ. ᾿ 11 τὸ Κοθρ 
ἦπ ταϊηα 186 Βυρροβοὰ 8] βίοι ἰμ {πὸ ἰαχί ({Π6 λδαϊοπ οἵ {π19 ποηὰ 
Δϑβϑίδι ΔΌΥΑΥ}) ὙΓ6 888}} ἀἴβοθῦι 8 ῬθΟυϊΑΥ ὈΘΔΙΓΥ ἀπα ἔογος 1 [8 
συαρο δηα βοηιηθηῖ, ΕΌΣ (86 δοίοσβ ἴῃ ἃ μίαυ, τίμιο 11 δὲ 

ΘΟΙΩΘΟΥῪ ΟΣ ἱγαροᾶγ, ἀο ποῦ δοὶ ὑπ|6 1 ΟὟ ὈΓΌΡΟΓ Δῃ ἃ ΡΟγβοσ δ} ΘΟΏΘΟΙΙ, 
Ὀυῦ ΟὨΪΥ Ροσϑοπδῖθ δηα μαϊπιῖο ἴῃ 6 ομασγδοίοσβ δῃα σοπάιουβ οὗ οἵδεῦ 
6η. Απά βὸ θη Π6Υ 6ΟΡ ἴῃ δοίϊπρ' βοπια ἐγασίοδὶ μαζί, 10 15 88 
Τμουρἢ ἰΠ6Υ πρὶ ποῦ ; δῃηᾶ {Π6Γ6 18 ΠΊΟΓΘ Βῃονν δῃ ἃ ρρβδγασοα, ἴπδη 
ἰγαϊῃ δηά τοὶ τυ, οὗ στο δηά βοστοῦν ἴῃ (6 οα86. Οἱ (Π6 οΥ̓ΒΟΣ ᾿ιδιῦ, 
1 {Π6 } τούοῖοα ἴῃ δοῖϊπρ βοὴ Ὀγρ ΘΣ ΒΟ6Β6, 1Ὁ 18 88 ποι »;Ὦ ΠΥ το- 
)οἰοεά ποῦ; 1Ὁ ἴ6 θαῦ ἃ ἔοϊρῃοα βοιῃθίδηςς οὗ 70Υγ, δηα ξοχοϑὰ δἱγ οἵ 
ταῖν δηᾶ ραἱοίῦ, τ μἱοἷ (ΠΟῪ Ἔχε ρλὺ ὑο {8.6 δροοίαίογβ, μο σαὶ ᾿πυγασὶ 
δἰαάηθθθ οὗ μβοαγί, [1 {ΠΟῪ δϑοῖὶ (0 οοπίγαοῦ τηδυτίαρθθ, ΟΥ δοΐ {δὲ 
τ γομδηῦ, ΟΥἩἨΡΟΥΒομδίθ ἃ θα ]θηδῃ οὗ ἐογίαμα, Β5}}} 10 18 ποιδεπρ δυΐ 
βοίϊοθ. Απα βὸ ψ ἤθη {Π|6 ΡὈΙΑΥ 18 οΥὐθῦ, {ΠΟῪ ἤδνθ πὸ ΜΪν6Β, ΠΟ Ρ06- 
ΒΘΒΒΙΟΙΤΒ ΟΥ̓ ΨΟΟΩΒ, πὸ Θη]ογιαθηίβ οὗ {π6 νοῦ], ἔῃ Θοημβοαῦσθαποα οὗ βυοὶ 
τεργθδθπίβ[ομβ, [ἢ 1 τβηποσ, ὈΥ͂ (μ18 δρῦ οοπιρασίβοῃ, {86 δροδίΪθ 
ψουὰ ἰοβοῖῦ 8 ἴο τηοάογαΐα ΟΣ ἀθβισοθ δῃὰ αἴδοϊιομβ ἰουγαγὰὰβ θυ 
τὐΐηρ ἱπ (μὲ8 ποῦ]ᾶ ; δῃὰ σαίμοσ, 88 10 πογθ, 0 ρογβοπδῖθ βίο {πὶ ηρθ 
88 τηδίίογβ οὗ 8 ογοῖρῃ παίυσθ, μη ἴο ἱποογρογαΐθ ουγβοῖνοθ Μ11} 
{86 1, 88 ΟἿ ΟὟΤΏ ῬΓΌΡΟΣ δῃη4 ΡΘΥΒΟμ ΔΙ ΘΟΠΟΘΙΏ. ἢ 

,, “Τα {πραῖγα 18 αἰδὸ ἔπγηϊβηθα τ ἀγθββθδ βυϊ Ὁ]6 ἰο ΘΥΘΓΥ 806, 
δηα δαἀαρίοα ἴο ΘΥΘΥῪ Οἰγουπηβίαποσ δη ομδηρο οὗ ἔοσίαπο. 86 ρΡεῖ- 
ΒΟΠΒ οὗὁ 86 ἄγδιμδ, ἱπ ὁπ6 δηᾶά [86 βϑηθ σεργϑβοηίβδίϊου, ἔγθαπαπν 
ΒΌΡΡοτί ἃ νδυϊεεῦ οὗ ομδγδοίοσβ: [86 Ῥσῖποα δπα [π6 Ὀθρραγ, [86 γὸὺ 
δηὰ {μ6 ο]4, οὔδηρα {πο ὶγ ἀγθβθ δοοουάϊηρ (0 1π6 ομαγδοίοβ 1π πὶ 
ΤΒΕΥ͂ ΤΕ ΒΡΘΟΙΥΘΙΥ ΔΡρΘΑΓ, ΟΥ̓ ἐΌΓΠΒ ἸΑΥΠρ' δι ἀθ ὁπ μδοϊξ δμᾶ 88- 
ΒΌΓΑΪρ ΔΠΟΐΒΘΓ, ΔΡΤΘΘΘΌΪΥ ἴ0 ΘΥΘΟΙΤῪ σΟΠαϊοη δηα ἀρο. ΤΒ6 δροβίὶθ 
Ῥαδυ] βθϑιῃβ ἴο 8] υἀ4ς ἴο {18 οαδίοτα, ἀπά ἢΐ8 δα ρσγθββίοῃβ γοραγαθὰ 1η 
{18 σης μανθ ἃ ρϑουϊαῦ Ὀθαατυ δηα ΘΠ ΓΡΎ, ἡ ΒΘ ἢ6 Θχμογῖδ Ομγῖθ- 
(ἰ8ὴ8 ἴο ΡΟΊ ΟΕΕ [Π6 ΟΙὉ ΜΑΝ τοί δια ἀδεας, απά ἰο ΡΟΎ ΟΝ ἔδ6 ΝΕΥ͂ 
ΜΑΝ. ((Οο]οΒ8. 111, 9. 10. ; ΕΡἢ.. ἰν. 22, 28, 24.) 7)λληαὲ γε Ῥυτ ΟΕΕ, 
οοποογπῖπο ἐδ 70Υη16Ρ σοπυογδαΐξΐοπ, [δ6 ΟἹ,Ὁ ΜΑΝ, τολέσἠ ἐδ σοΥΤαρέ αο- 
οογαϊης ἐο ἐδε αεοεϊςμὶ ἰδές ; απαά δὲ γοποισδά ἱπ ἐδ εριχὶέ 0} ψοὶτ 
πιϊπάδ, απᾶ ἰλαὲ γεὲ ῬΌΤ ΟΝ ΤΗῊΕΒ ΝΕῊ ΜΑΝ ὃ, τηολέοῆ αἴέν Οοά ἡ 
ογθαίοα ἴπ τἱσλίεοιιδπε85 απὰ γι ᾿οίϊη688. 

ΦΤ7 18. πούθοναρ, ΜῸ Κπονη, ἐμαὶ ἱπ (π6 Βοιμαη ἐποαῖγοα δὰ 
ΔΙΩΡΕΙ ΠΘδῖγθβ τρδὶοἴδοίοσβ δα οὐ ταϊηα]β ΤῸ ΓΘ οομἀοιηηθα ἴο ἤρλί 
Μ ἢ ]Ιοπ8. Ὀθάσβ, δἰθρμαπία, δπά ἰροτθ, ἔον τ μον ὁ 4}} ρασίβ οἵ [86 

' Καταχρώμενοι ἮΒ ὙΘΤΎ ὉΠΏΔΡΡΙΪΝ τοηδογεὰ αὔπδθ. 10 ἰβ Ποῖο πδοὰ ἴῃ δ δε 58 
88 ἴπ6 ὙΠοῖΘ Ῥαβδδο Γοαυΐγοδ. ΕἼΟΙῚ [6 ἸΓΔΗδΙΘΏΟΥ οὗἩ Βύσηβη ᾿ἰΐο [6 ΑΡροδεῖθ οὐδεσυοδ, 
τὴ [Ὠ0866 ἮΠῸ ΔΙῸ ΠΟΥ͂ πιϑίῃρς [ϊ8 τοῦ  ἀ 5 Ὠδρρίῃθϑδθ ννῖ}} δοοῦ 6 85 [ἢοδο δΟ δὰ πετεῖ 
Θπ͵ογοὰ ἱ. Τὴ Οτθοῖκ τυτὶϊογβ 0890 Παραχράομαι οὗ ᾿Αποχράομαι, ἰο αὔυϑα. 

3 Βγο κκ.}} 8 ̓ ἸϑοοῦΓδο8, Ὁ. 818. ᾿ 
5. ΜΙδὶ χαΐάοπι ἀπδίαπι ποη εδὲ αυΐῃ ἴϑο ἰΙοᾳποηὰϊ ταιΐο ἀποίδ εἰς δῷ ἀοίονγίδωε, χαὶ, λαδίμι 

᾿πιιμαίο, νεβιϊδαδαια ἀδροβίεῖβ, αἰΐας ρασίϑβ δρυηῖ, αἰέοογμε 86 6586 ργοάπηΐξ, αυασὰ αὶ 
φοεπᾶ 6886 νἱἀοῦδηῖιτ. Ἐγοῦοὶὶ Οὐδοσυδίϊοηθθ ἴῃ Νον. Τεδῖ, ἢ. 842. 1 ρδῖϑα, 1755. 

. Ουοάοθηᾳυθ ἰτοτηθηάυτῃ 68 
Ὀυϑηιθυκ, δὶ ᾿πδίχηθ 0018, δὰ ΠΟΌ1]6 οογηα, 
Ἀπὶ σίχίάππι δοιΐδ οδρίταγ, ἀθοῦδ Οὐμηθ ἐἰσηοίαιθ 
Βγϊνασιιοο, βοὴ οδι]ο ἰδίοπί, ΠΟῺᾺ τλοἷΐς Γοδἰδίμης, (Ἰαυάϊδπ. 



᾿ Τλεαίϊγίοαϊ ΤΕΥ γηιαποοε ἐπ ἐλο ἥειο ΖΤεβρίαπιεμέ, δ87 

Ἰλουλδη ἀοτηϊηϊοηδ ποτ ἹπἀυΒ ΥἹΟΌΒΙΥ σαηβδοκοὰ ἰὸ αἴογαά τῆ ΐθ τὸ 
ῬΟΙΙΐΘ δᾶ οἱαρϑηΐ διηυβοηθηῦ ἰὼ {818 τηοϑὺ τοβηθά απὰ οἷν") βοα 
ῬΘΟΡΪθ. Τηο τυὺυείομοα μἰβογθδηῦ νν 88 Αθλνι νὰν ὌΡΟΣ {π6 βίαρο, σὸ- 
Ἀῷ ἘΠῚ αι αὶ (86 Ἰαδὺ Ἰσποιηϊην δηά οοπίοηιρὺ ὈΥ ἴμ6 δδβοι}]θα τη} {}- 
τυάδ8, τη846 ἃ ψαζιηρ-βίοοῖκ ἰοὸ 186 τΟΙ]Ω, 88 Π6 Ἀροβϑί]θ δχργβββθβ 1; 
διά ἃ ν11ὰ Ὀοδβῖ, ἱπβραίοα ἰοὸ τηϑάμθθβ ὈΥ [86 δῃουίβ δὰ ᾿σδί 
τηϊβϑῖν ἀαγίβ οὗ [16 βροοίδίουβ, ττδϑ 1οῦ ἰοοβθ ὉΡοῚ τω, ἴο ἴθϑσ δηᾶ 
ὙΓΟΥΤΥ Ὠ1Πὶ ἴῃ 8. ΤΑΪΒΟΙΆΡΪΙΘ ΙΏΔΏΠΘΙ. ΤῸ {Π18 ΒαΑΠρΈΪΠΑΓΥ δηα Ὀχιίαὶ 
ουδίοαι ἐπ ἐΟ]]οτυΐηρ᾽ ΘΧΡΓΟΘΒΊοὴ8 οἵὗὁἨἁ {86 δῖ μοῦ οὐὗὁὨἨ {π6 Εἰ ͵8116 ὑο 186 
Ἡδῦτονβ δ] 6. (χ. 82, 38.) 7 ἐπάιγοα ἐΐθ στεαί ἥολέ 07 αϑώ[ϊοξίοπ, 
»Ῥαγίϊν τοὐῖῖθέ γὸ τῦεγὲ πιαδ α φαξζῖὶπφ-δίοολ, δοίδ ὃν τεργοασὴες ἀπά 
αδέίοἐίέοπθ. ΤῈ οτῖρῖπαὶ 18 ὙΘΤῪ οι ρμδίοδὶ ; Ὀθῖπρ' ΟΡΘΗΪΥ Θχροδοὰ 
88 Οἢ ἃ Ρ0Ὀ]16 {ποαίγο ἴο Ἰρῃοταϊηῖουβ ᾿η80}18 δηα ο ἴπ6 αϑὲ ογπο 168. 
Τὴ δῃοίποῦ ρϑββαρθ 8180 δί. δ], βρϑδκιηρ οὐ {π6 ἀδιοσταϊηθαά ἤσγοο- 
Π688 8η4 Ὀἱροίσυ νει τ βϊοἢ 1Π6 ΟἸΠΖοηβ οὗ ΕΡβοβὰβ ορροβϑὰ Πΐτω, 
868 ἃ ΒίΤΟΩΡ ΤιΘίΔΡΠΟΥΪΟ8] ΘΧΡΓΘββῖοη ἴβίοη ἴγομα ἴΠ6 (ποδί: --- ΖΡ 
αὐἴεν ἐλε πιαππεν οΓ πιόη 1 λαυό ζοισὴξ το δοαδία αὐ Ἐρλεεια. Νοὶ 
[μαι ([ῃΠ6 ΑΡροβίϊα δρρϑᾶγβ 0 αν Ῥθθῃ δοίῃ ΠΥ οοπάοιμπηοα ὈΥ͂ δὶδ 
Θμθηΐθβ ἴ0 οοιηδαὺ ὙΠῚΡ Μ11ἃ Ὀθαδίβ ἴῃ {Π6 {ποαίτο ἢ (θθοδυβα {π6 
Βοιηδῃ Οἱ ἸΖθηβ ὙΟΥΘ ὭΘΥΘΥ Βυ )θοἰοα 0 δβιιο ἃ ἀαρταάδι οη}): ““ ἢθ 
ΒΘΘΠ8 ΟὨ]Υ͂ (0 Βαγθ ϑιρ]ουϑα {818 βίσοηρ ῬΡΏΣΑδθοϊ συ, ἴο ἀσηῃοῖθ [86 
ψοΪθμοα Δηα ἔδγος ΠΥ οἱ ΕΒ Δαν ἜΓΒΑΣΊ 68, ἡγ Οὗ. ΣΟΒοι ]θα ἴδ ταρα δπᾶ 
ΖΌΥΥ οὗ Ὀγαΐοβ, δπα ἰο Θοπραγα δ18 οοπύθηοη τ τ {Ππ686 ἤογοθ ρασδη 
σϑαῖοιε δηά ληδῦοβ ἰο {16 Θομηπιοι {ποδίγοαὶ οομῆϊοῦ οΟὗὁὨ τβθη ψ ἢ 
Ὑ}1α Ὀοαβί8.ἢ3 

1 ᾿ονειδισμοῖς τὰ καὶ ϑλίψεσι ϑεατριζόμενοι, ὀχροΞο οἡ 8 ΡῬΌ)]16 εἰίαρα. Ὀϊδροπβαίογοι δὰ 
Ῥθνεδιῖδ5 ἀοάϊς. Ηος εδὶ, δείρειπι ἰγαάμοεγε. Ἰὰ εδὶ, ΒΔΥγ8 ὁπ6 Οὗἁ (Π6 σομηπηθηϊδίογε, σα] υτίο 
Ἔχρόποσο. Ῥεϊγοηΐῃβ ΑὐὈΪΓοΥ, Ρ. 390. δἀϊι, Βυττηδη. 1709. ᾿Εξεθεατρίσαν ἑαυτούς. ὙΠΟΥ 
ΟΡΘΏΪΥ οχροθοὰ Γδοτηβοῖνοα, Ῥοϊγθίμδ, Ρ. 864. Ηδηου. 1619ϑ.0 Ἐπιϑοδὶπο τοϊαΐθθ τηδὶ 
Αἰδῖυ8, ἃ ΟἸγδιίδη, ννδῦ Ἰεὰ τουπὰ 186 διῃρὨ ποδβῖσο, διὰ Ἔχροβοᾶ ἴο 106 ἱπβυ}18 δηὰ 
νἱοίοποο οὗ (86 πιυϊεα 6, ἘυδοὈὶυν, Ηἰδὲ, Εσοίαβ, 10. ν. Ρ. 206. απίδῦ. ϑοϊοῦαπε οἸ᾿πὶ 
εἰδάϊδιοτεβ οἰ Ὀδοδείασίΐ, δηυθαυδη σογίδιηθη ΟὈΪΓΟπΣ ΡῈ οΥἂ ῬΟΡρὨΪ οἰγοπιη οὶ, Ὑ αΙ δὴ 
ποξ. ἰη ἴΙοοῦ. ΤΏΕΣΟ ἰδ 8 δβισϊ Κίηρ ρδϑβαχο ἱπ ῬΏΠο, τ ἤογο, 1π 1[ῃ6 δΆΠ}6 δίσοηρ πιοιδρδοσγίοδὶ 
ἱπΑΒΘΕΥΥ͂ 189 ΑΡοΒε]6 ἤοῦθ θηρίου, ΕἸδοοῦβ 18 γοργεβοιοα ἀορίοτίς, ἦν ρα]. ἱσηοπιΐην 
ἴο0 δῖ Β ἢ6 νὰ8 ὯὨον τοἀυςοα. 6 ῬΒΠοηΐδ Ομογα, ἴοπι. ἰϊ. ἢ. 543 οἀϊε, ἕο Υ. 

3 ΤὮΟ ΒΑΘ ΠΟΙ ΡΏΟΙΒ δῖ οὔ ἔγεαυδηξ Τσοιισγθοο ἴῃ τἴῃ6 Νον Τοβίδιηθηϊ, Ηογοὰ ἰ5 
(8116 ἃ ίοχ ; 6ο δηὰ :6]] ἔπαὶ ἴοχ. ({μπ|κὸ χὶν. 82.) Ηγροογίϊοβ δύο Ἵδ θὰ ὑγοῖνϑβ ἴῃ 
8ἘΘΕΡ᾽ 5 Εἰοι δίῃ. (δέεις. νἱῖ, 15.) δρασίουϑ δινὰ τηοΥΟΟΠΘΓΥ ῬγΘΒΟΏΘΙΒ ΑΓ διγ θὰ ποἶνοδ, 
πεῖ ν }} Θπῖοσ διὰ γσάναρο ἴπ6 (ΟὉ]α : ΤΏΘΓΟ Ὑ}} ὁπῖου διηοπηρ γοῖ στενοῦ γΟΪγο 8, μοὶ 
δραγίηρ ἴπὸ οςκ, (Αςἰ8 χχ. 29.) Το Αροβιὶα υδ05 Δ ΠΑΥΒΠΟΓ ἸηΘΙΏΡΠΟΥ 10 ἀοποῖθ [89 
ΤΑ] οο δηα γαρθ οἵ Πὶϑ μἀνογμησίθβ: Βονγασο οὗ ἀορε. (ΡΠ. 1,2.) Ηδὰ ὅ8ι. Ῥδὺ1} Ὀδϑη 1μυ8 
οηχαγοά, βαγϑ Ὦγσ. Τ αγά, ἰὲ ἰ8 ἀῆουϊο το Θρργοποπὰ μον ἢ6 οου!ὰ πᾶγὸ οδοδρεὰ ψἱιμουΐ ἃ 
Τοΐγϑοϊο, ἘτῸν ἴἤο86 τῆο οοηαυοτγοὰ ἴπ0 Ὀ6Αϑ1Β νἜΓῸ διοσγισαγὰβ ΟὈ] χοᾶ ἴὸ σὰς τ ἢ πιο 
11}} ἸΔΟῪ σοῦ ΚἰΠοὰ ἐμοιηβοῖνοβ, [Ὁ δοθπηδ τηοδὲ ΣΟ ΒΒΟΠΔΌΪΟ, {ΠΟΓΟΙΌΓΟ, ἴο πηἀετδίδηὰ ἴῃ 9 
οσχργοδδίου ἐ ΡΥ ΟΡ ΑΧΗΡΕῚ δὲ πιοϊδριογίοδὶ, δὰ ἐμαὶ 86 Δ]11ἀθ8 ἴο 16 τυπιαϊς ταϊϑοὰ ὉΥ 
Τθειαοίγιυδ. Ηθ υδ68 δ6 ᾿ἰκο πιοίδρδοῖ, ἀπὰ ἩΪῈ τοβροοῖ ἢ 1Π6 δαῖῃς της (1 Οὐγ. ἱν. 9.λ, 
Δηα δρεΐη (18.), ΔΙΙαΐηρ ἴο δϑποίθοσ οἰβίοθ!. Α8 ἴο ἴπΠ0 οχργεβδίοη, Κατ᾽ ἀνθρώπον ἴῃ 
Ἰ Οὐον. χυ. 832., [Π6 56ὴ86 δοϑη8 ἴο ὃὉ6 ὀμραπέέμ ἰοφσμεπάο. 1). Ὑ νὰ β 1),δδογιδιείοτιβ οα 
Βοτίρίυγο, ἀΐδδογι, χιῖχ. ὑρ. 200, 201. ὙΤηὸ ΤΟΥ δϑθα πογὰ ΠΌΘΟΝ [6 ΑΡΟβι]α μβοσθ δπὰ- 
Ῥίογε ἰο ἀδηοίο ἴδ νἱοίΐδηςο δῃὰ {ὩΣ οὗὨ ἰἷβ δὐνοσβασίοθ 18 πδοὰ ὉΥ ̓ χζῃδιὶυδ πὰ ἢΠ6 |ἰΚὸ 

ΒΟΥ Δ] 8686, ᾿Απὸ Συρία: μέχρι Ῥώμης ΘΗΡΙΟΜΑΧΩ διὰ γῆς καὶ ϑαλάσσης, νυκτὺς καὶ 
ἡμέρας. ΑἹ] ἔνθ ἯΔΥ ἔοι ϑ'γτίδ ἴο οχηθ, ὮὉΣ 868 δῃὰ Ὁγ ἰδηῇ, ὈῪ πίχζῃςῖ δηὰ ὮΥ̓͂ ἄδυ, 0 
Ι[ΊΟῊΤ ἩΙΤΗ ὙΙ.Ὸ ΒΕΛοΤα. Ιρηδεὶϊὶ Ερίδι. δὰ οι. Ὁ. 94. οἀὐΐξ, Οχοη. 1708. Προφυ- 
λάσσω δὲ ὑμᾶς ἀπὸ τῶν ϑηρίων ἀνθρωπομόρφων. 1 δὰἀνὶδο γοιλ ἰο Ὀοίγαζο οὗ θοαδίβ ἰῃ 109 
Β[ΔΡ6 οἵ Ιῃδῆ, ἢ. 22. 8.00 αἷθὸ ἴμ6 Ῥβαϊπιΐβί, Μν δοιὶΐ ἐδ α ἰΐοκα, δυεπ ἰδ δοηδ 9. πιξη, 
ἀοἦοϑε ἰδείλ αγὰ δροαγα απὰ αγγοῖσα. (Ῥδδ]. ἰνὶϊ. 4.) Βηεαξ (δεῖν ἐεείλ, Ο Οοά, ἱπκ ἐδεὶγ 
᾿πομίλό. Βγεαᾷ ομέ ἰδα σγεαΐ ἰδείλ ο (δε γομπῷ ἰΐοπβ, Ο Ζονγά (1) 54]. ἵν}, 6.) ὅς οἷξο 
1 Κοιαδοβοσ᾽, Οὐδοσυδίίομθε ὅβὅϑογϑθ, ματὶ 1ϊ. Ρῃ. 194--- 196. 



δ38 ΔΠἰμδίονε ἰο ἔ]ιο (ΩἸ γεοίαπ ααπιε8, δ. 

1,εὲ 1 ὃδ6 ἴαυῖμοσ οὈὐβογυθά, ἴον ἐμ οἰ ποι αίϊηρ ἃ ὙΟΥῪ 5 γι κιηρ 
6 'η 1 Ὁον. ἰν. 9. ἰπαῦ ἴῃ τ1Π6 Βοπιδη δε ρ Πποαίσο (Π6 δεδέϊαγιὶ, 

ΜὯῸ 1η [86 τηογηΐηρ σοτηραίοα τ} Μὰ Ὀοδδβίβ, δὰ γοῦν τ "ἢ 
ὙΠ οἢ ἴο ἀοίδμα {Πποιρβοῖνεβ, ἀπ ἴο ΔΏΠΟΥ δηα δ] 4  {Πποὶ. δηϊαρσοηιβί. 
Βυὺ {86 ἰαδὲ νῆο ψχόγὸ Ὀγουρῃῦ ἀροὰ [86 δίαρο, πθοι τδθ ρους 
ΠΟΟΩ ἷ, Ὕ6ΓΘ 8. ΤᾺΪΒΟΥΑΌΪΘ ὨΣΊ Ό6Γ, αυϊΐα πακοά, πῆ μοῦῦ ΔΗΥ͂ ὙΘΑΡΟῺΒΘ 
ἴο 85881} {Π6}Ὶ Δαν ΘΥΒΑΣΥ ---- ὙΠ} Ἰτητηθαϊαία πα ᾿που 016 ἀθαίῃ Ὀοΐοτα 

. ἴδηι ἴῃ 8}} 18 Βοστοσβ, δῃα ἀδϑιποὶ ὕἤο θ6 ταδηρὶ θα δηα Ὀυϊομογοα ἴῃ 
ἴπ6 ἀἰγοβὲ πλϑηηοῦ. [Ἃ}ἢ Δ᾽ βίοι ἴο (818 ουδίοτα, τα τ μδῦὺ δ] ἐμ Υ 
ἈΠ ΘΩΘΙΩΥ͂ 816 [Π6 δροβίϊθβ τεργοϑοηϊθα ἴο 6 Ὀγσουρμῦ ουΐ ἰδὲ Ὡροπ 
106 ϑίαρα, 848 θοϊηρ ἀονοίρα ἰο οογίδιη ἀρθαίῃ, δηὰ Ὀϑὶπρ πηδάθ ἃ ρι0]}16 
βροοίβοϊα ἰο (86 ποῦ], ἰο δῆροὶβ, δα το Ζὸγ 1 ἐλίπλ ἐλαὶ Οοά 
λαίλ εεὲ ζογίδ ὧὲ ἐδλε ἀαροκέϊες ἰαδί, αε 1έ τοεγὲ αρροϊπέεά ἐο ἀδαίἦ : ΚὉΓ τ06 
αγὸ πιαΐδ α δρεοίαοίε ἰο ἐδ τοογἱα, ἐο ἀαπφεῖς απά πιεη. ἴν. ὙΥ ΒΡΥ Β 
1Π]πϑ γαίδοι οὐ {μ18 αἰδιησιυθηοα ραβϑαρα 18 δοουγαῖο 8δηα ὑπαϊοίου. 
“Ἤρστγο {86 ΑΡοβί]θ βϑϑϑῖῃβ ἴο 8|1046 ο {1:6 Βοτηδ βροοίδοϊθβ τῆς τῶν 
ϑηριομάχων καὶ μονομαχίαν ἀνδροφόνου, ἰῃαΐ οἵὗἩἨ [Π6 δοδίἑατὶϊ ἀπα [86 
υἱδάϊαίοτθ, ὙΠ ΘΓΘ ἴῃ {Ππ6 τηογπίπρ' θη 66 Ὀτουρηῦ Ὀροπ [86 {μοαίγθ 
ἴο ἤσῃῦ τι τ ]]ἃ θαδβίβ, δπὰ ἴο [ποθ τγ88 δον θα δυλοιυν ἰο ἀοἔίοπα 
{Ποιϑοῖγοδ, δηα βεϊίθ (6 Ὀοαβδίβ {παῖ αἰ 88841} (δϑῃ : Ὀυΐ ἴῃ τΠ6 
τ οΥ] ἰδ βρϑοίβο]θ σσογο Ὀτουρῆς ἔογι ἢ (π0 οἰκαϊαΐογθ πακοᾶ, δηά 
ὙΠ Ου 8}γ {πὴρ το ἀείοπα {ποτὰ ἔγουμη {ΠῸ βιγογαὰ οὗἨ (Π6 αβϑαιδηὶ, 
δηά 6 ὑμαῦ {6 ϑϑοηρθα νγα8 ΟἿΪΥ σαϑοσυϑα [ὉΓ Βα ρῃῦον ἴο δθοῖβοσ 
ἄΑΥ ; 80 ἐπαΐ 1Π686 τρθῃ τυ Μ6}} Ὀ6 οΔ]]6α ἐπιθανάτιοι, τὰδῃ δρ- 
Ροϊηΐρα ἔον ἀθαίῃ ; δῃὰ {Π18 Ὀοΐϊπρ {π6 ᾿ἰαϑὺ Ἀρρϑάσγαηοα οἡ ἴΠ6 {ποαῖσϑ 
ἴον (Πα ἀΔΑΥ, {ΠΟῪ ἀΓ6 βαϊὰ ἤοσα ὅο Ὀ6 βοῦ ἑοσίἢ ἐσχάτοι, ἰμ6 481." 

Υ. Βυὺ {86 τηοβὺ βρ]ϑπαϊά δηα τοπον θα 80] 6 πη} 1168, ΤΥ ΠΙΟἢ δηοϊοηςξ 
Πιἰδίογυ 888 ὑγαῃηβιην δα ἴο ὰ8, γογα ἴπ6 ΟἸγτρὶς ἀαπιθθ. Ἡἰβίογιδηβ, 
ογδίογβ, 8η4 ροοίβ, Δϑουμπᾶ τ} ΣΟ θυ πο Β ἴο (ἤθη, απ {Ποῦ βα ]πθϑὲ 
ἸΠΊΔΡΌΓΥ 18 Ὀογτου α ἔγομι {Π686 66] Ὀγαίοα Θχγοῖβθθ. “ ΤἼΏΘΒ6 ζϑῃγθ8 
ὝΓΘΓΘ ΒΟΪ ΘΙ ΠΙΒρ ἃ ΘΥΘΓῪ ΗΠ ὙΘᾺΓ ΟΥ̓ 8η 1πῆπὶΐθ Θοποοῦγδα οὗ ρθορὶθ 
ἔγοτῃ αἰπιοβὺ 411] ραγίβ οὐ {πΠ6 σου] α.323 ΤΉΘΥ ποτα οοϊουταίοα τι [86 
στοαίθϑὺ ροΟῺΡ δπὰ σηδρη]!]ἤσθηοα : Πασαίοηλθθ οὗ υἱούϊμηθ ὙΤ6ΓΘ δ] 1ῃ 
ΠΟΘ οὗἁἨ {π6 ᾿πητηογίαὶ ροάϑ; δηα Ε18 νγδϑ ἃ βοθῆθ οὗ Ὁηΐνογβαὶ ἴδθ- 
ἘΠῚ ῚὴΉ᾿Ὺ δηᾶ )0γ. ποτα 6 ͵γ6 οὗμοσ Ρυ Ὁ] 16 ρσάπιοβ ἰπϑυϊταϊθα, 88 1ῃ:6 
Ῥγιεβίδη, Νοιηθϑῃ, 1βἰῃταΐδη; σοῖς οου] 4180 Ὀοδβί οὐὗἨἩἨἁ (86 νδ]οιισ 
8 ἀοΟΧΙΘΓΙΥ οὗὨ {Π6ῚΓ οοτηθαίδηίθ, ἀπ βιοῦν ἃ βρϊοπα!α 118ὲ οὗἁὨ 1}}8- 
(ΥἹΟῸΒ ΠΆΤηθ8, τη 86, ἔγοτῃη {{π|6 ἴο {1π|6, βοηουγοᾶ (ἤδη τ Π} 1ΠΟῚΓ 
Ῥγθβθῶοθ. Βυΐ {Π6 Ἰυβίχε οὗἩἨ {Πε686, {ποιιρὶ ταδὶ πο [ῸΣ ἃ βϑυῖθϑ οὗ 
Εϑγϑ, ὍΩ8 ΟὈΒΟΌΓΘα, δ πα αἰπηοδὺ τοί} }Υ Θοἰρθοά, Ὀγ (86 ΟἸγπρῖα. 
6 δηά {μαὲ {86 τηοβὲὺ ἐοστη! 8 Ὁ]6 δῃα οραϊθηΐ βουογοὶσηβ οὔ ἴῃ β80 

1 Μαιϊπίπαγαπι ἤοη αἰτίη ῥὑγεὰδ ἕδγατιιπι, Ματτίαὶ, χὶϊ, 95. Οἴδδὰ ἴῃ τησγὶ ἀϊδποτι 
Βροοίδοι ] απ) ἱποί αὶ --- ααϊ απ ἃ δηΐα μαυρπδίιπι εδὲ, τἰκευϊοογαΐα [υϊξ, πα πο οπιΐβδὶβ πα νὶϑ 
ΣΊΘΓᾺ ποπηϊοϊἀα δαπῆ: ἢ 81} ἤδῦοης 40 ἰοραηίαγ, δὰ ἰοζατ τοι Θογροῦίθαδ Ἔχ μοὶ --- θα 
ϑυϊεῖ, ποὴ βουο γρο ταῦ Ἰοσγταῃ. ϑϑπθοδ, ἴοπι. 1ΐ. δρίδβί. υἱΐ. ρρ. 17, 18. εοαϊς, αἀτοῦον. 
1672. ᾿Απόλλυντο μὲν ϑηρία ἐλάχιστα, ἄνθρωποι δὲ πολλοὶ, οἱ μὲν ἀλλήλοις μαχόμενοι, οἱ δὲ 
καὶ ὑπ᾽ ἐκείνων ἀναλόμενοι. Ἰίοη Οὐδϑδίυ8, 110. ΙΧ. Ῥ. 961. οΐπηθτ, 8,66 δἷϑὸ ὑρ. 91], 
972. οὐαϑάστῃ οἀὐξιϊοηΐθ. 3866 αἰβο ΒδϑΌβοῦσθ᾽ Β ποῦθ οἡ 1 Οὐσ, ἱν. 9. δηὰ 1ἰρεὶϊ βδλυχιδ)λα, 
ἰοηι. νὶ. Ρ. 95]. ; ὶ 

5 Φοβορῆαβ, ἢ)9 Β6}1. Φυά. 110. ἱ, οαρ. 21. 8 12. οἀ. Ἠδυθγοᾶπρ. Αὐτγίβηΐ Ερίοιοίδ, 
Ὁ. ᾿ἱ. ν. 456. οἀϊι. ]ρίοῃ. 1741]. 
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ἐἰσλθϑ 6 ΓῸ οι ρο ὕοτΒ ΤῸ ἴπ6 ΟἸγταρῖο σον, ἯὯ,Δ6 866 (6 Κίηρϑ 
οὗ Μδοϑάομῃ ;, ἐπ ἐγγδηΐβ οὐὗὁἨ δ᾽. 1] γ 5, [Π6 ῥτίποθβ οὔ Αϑὶα Μίμου, δι 
αὖ ἰαϑὺ {μ6 Ιογάβ οὗὨἨ ᾿προγῖαὶ Βομλθ, δηα ΘρθΡοΓΒ οὗ {π6 που] , ἰῃ- 
οἰτοὰ ὈΥ 8 ἰονϑ οὗ ρίογυ, [9 Ἰαϑὺ ᾿πβυταῖν οὗ ποῦ ]6 ταΐηά 8, δηΐου ἐμοῖς 
Πϑῖη68 διηοησ (6 οδηαϊἀδίθϑ, δηὰ οοηΐεπα ἴογ {ἢ6 δηνἹθα ῥραΐπὶ; --- 
λυάρσίησ {Π6ῖν 8] οἱ οομαρ εἴθ, δηα ἰἢ6 ΘΑΥΘΟΥ ΟΥ̓ 8}} Βυμηδη ροΣΥ 
δὴ ρσγραῦηθ98 ΒΒΡΡΙΪ ἐδγπϊηα θα, 1{ ὕΠ6Ὺ σοι] θυΐ ἱπίογννθανθ (ἢ 6 
ΟἸγριο ραῦϊαπα 1} {110 ἰαυγα]8 {ΠΟΥ Πα ρυγοδαβθοᾶ ἴπ 618. οὗ 
Ὀ]σοα." ἔμ ψοτιο 8 σιηγθθ. Υἢιοἢ [Π6 Βομηηθ οΟἸ ΘΟ γχαϊοα ἴῃ {Ποὶν 
σαριῖαὶ πὰ ἴῃ {Π6 ῥυίμεῖραὶ οἰζ68 ἀπά ἴον 8 οἵ [1ία]γ, νη ἢ δαοὶι 
Βραπάοαυγ, οϑἰθυίβίϊοη, δηἃ Θχρθηβθ, βθϑι ἴὸ ἤᾶνθ βθϑη ἰμπϑιϊυξθα ᾿π 
Ἰηλδιϊοι οὗ [π6 ατθοΐαῃ ; (που ρἢ ὑΠπ086 ὙΓΘΓΘ ΟΎΘΑΙΪΥ ἸΠδυὶοῦ 1π μοὶϊπῦ 
ΟΥ̓ Το] πηοτὶδ ἀπά ᾿π τ η816 οἸοῦυ : ἴον ἱπουρῇ {π6 Βοιηληβ μα {ἰ|ὸ 
ΒΥΓΙαΏαϑίϊο ΘΧΟΓΟ868 Οὗ {πὸ βίδαϊιπι ἀηα (86 οἰαγὶοί ταοο, ὑ δὲ [π6 υϑατι8] 
Ββίαυσμίον οἵ διιοῖ πα πηθοΓ οὗ ρἰδαϊ!αΐοτθ, {Πππ6 οομα θαῖβ νν ἢ ἸΔοη9, Ὀ6δγ8, 
δη4 ροτθ, ἱπουρἢ οοηροπίαὶ [0 {Π6 ΒαΠρΌΙΠΑΓΥ ἔΘΥΟΟΙΓΥ͂ δα Ὀγαΐα ν 
οΥ̓ἴΠ686 ΡΘΟρ]6, --- ἴὉΓ 0 μα] δηἰογίδιπιηθηὶ οου]ὰ Ὀ6 πιδάθ ἀρτθ6- 
ΔΌ]6 σῇ πουΐ (6868 ΕΟΘΠΕΒ, ---τθδέ ργθβοῃξ βρθοίδο 8 ὕο {Π6 Ἰαδὲ ἄθρτθθ 
βῃοοκίησ ἰ0 ΒυμπηδηϊΥ ; [ῸΓ ΘΥΘΓΥ ΟΓΟΥΤΏ ΠΟΓῈ ἼΟΠ ν᾽ 88 αἱρὺ πη δ]οοά, 

1. “Ἴμο ΟἸγιαρῖο δχθυοῖβοϑ ῬΓΪΠΟΙΡΑΙΥ οοηδιδίθἃ 1ὰ τυππηΐηρ, 
ὙΓΟΘΙΠΩρ, δπα {16 ομαγιούττδο (ῸΓ ᾿ϑαρίηρ, (πγονίησ ἰῃ6 ἀκγί δηᾷ 
ἴδουδ, γα ραγίβ οἵ ἐμδὺ {6} οΔ]]6ὰ [ῃ6 Ῥοηιαίοη. ὍΤηθ οδηαϊἀαίο9 
γγοῈ ἴο Ὀ6 ἴγϑοιιθη, 8Πα Ρϑγβοηβ οὐ ὑπθχοθρυ δῦ ]6 τρογα 8. ΔΛ 
ἀεἔεοῖ ἴῃ Ἰορ᾽ πι ΟΥ̓ ΟΥ 'π ῬΘΓΒΟΙΑΙ ομδγδοίον (ΟἿΆ ΠΥ ἀἰθαιδ! 1 β6α {μ6πι. 
Τὺ νγᾶϑ ᾿παΙΒΡΘΏΒΑΌΪΥ ΠΟΟΘΕΒΑΓΥ [ῸΣ (ποτὰ ὈΥΘΥΙΟΑΪΥ ἰο ϑυυτηϊδ ἴο ἃ 
Βαυθῦα στοριθη. Αὖὐ (ποὶν οὐῃ πουβεθ {ΠῸΥ ργθβουι θα {Πποηλβοῖνοβ 8 
᾿Αέβϑσον οουσθο οὗ ἀϊοῦ ; δηὰ {π6 ἰαννβ σϑαυϊτοᾶ (Ποῖ, τ θθπ {ΠΟῪ 
μα χίνθῃ ἴῃ {μ6 }" ὨδΠ168 ἴο Ὀ6 ΘΏΓΟΪ δα 1η (16 118ὺ οὗὨ δοιηροίοτβ, ἴο 

Τοβοσΐ ἰὸ ΕἾ}18, δηὰ τϑϑῖίβ ἰθοσο {διγυ 7 ἄδγβ Ὀοίογα {π6 ρσαμπηθὰ σοι- 
ταθηορα ; ψθοσθ {86 ταρίπηθη δ ηα ΡΣΟρΡΑΓΑΙΟΤΥ ΘΧΘΓΟΪ868 6 γ τορ]αϊο 
δηᾷ ἀϊγτοοϊοα ὈΥ͂ ἃ δυθοῦ οὗ ᾿Πυδέτουϑ Ῥοβοηβ ἢῸ ὑοῦ δρροϊηϊοά 
ΘΥΘΣῪ ἋΟΔΥ ἴο βυροτϊηἰοηα πο. Τ}18 ἴογ οὗ ἀϊοὺ {παν δα ποτγὶ δ» 
ΟἸΥΘΙΥ ῥγθβϑουθ6α, δηά το] σἹΟΌ ΒΥ ᾿ἰηϑροοίοα, {μᾶὺ (μ6 οοιηθαίδηί 

1 ῬΏΝΡ. Εδάοτι αυοαῦθ αἷἰο πυπίξυτι Ῥδίοῦ οἦιδ [ΡΝ ρΡΡα 817 ἀπδσγυτα Υἱοίου τ π, 
δοοορίς : δἰζογίι8, 8611} 1 γτίοὶ, αἰ νεσίαβ, οοτίδπι 5 ΟἸγπιρίςοϊ, ἴῃ αυοά ᾳυδάτί ζαταπι εττταδ 
τηϊδοσαῖ. ΦΔαβιίη. 110. χίΐ, σδρ. 16. Ρ. 359. οαϊς. αἀτοῦου. 1719. Οαἱ ΑἸοχδηάτο τϑηΐδ οἵ - 
πίατη τἰτταϊαπι πδευγᾷ ΟΥ̓Πδπ ἢ 8 Θχβίΐϊογο, αἰ οἐΐατα ΟἸγταρίο οοσιδιρΐῃθ ναγὶο ποσὰ 
ἔθηῃοτγο οοπίοηογῖ. Φαδιίη. |ἰδ. νἱ!, ολρ. 3. Ρ. 217. 

5 Ἡΐοτο, κίπρ οἵ ϑγγδοῦβθ. 866 Ρίμάδυβ ἥτγεε ΟἸγτηρίς οὐδ : δίβ ὅγε! Ῥγιβίδῃ οἄθ. 
ΤΠοτου, Κίηρς οἵ Αμτίρεπίιπι, 8.66 186 δοοοπὰ δῃά τῃἱγὰ ΟἸγπιρὶς οὐ 08. 

8. Νότγο. Ὀίου Οδββίαβ, ἴοπι. ἰΐ, Ρῃ. 1082, 1083. 1066. εὐϊε. Βοίπηατ. Αὐτίγζαν!ς 
ΓΝότο] ν᾽ ασιἐαγίαμι, ΟἸγτωρὶϊβ δἰΐδπι ἀςοοιηαροπι, ϑιοίοπίιδ ἰῃ Υ ἰϊὰ Νοτοηΐβ, Ρ. 605. 
οὐἀϊξ, νᾶσ. [κρ. Βαδὶ. 1662. 

4 βιηΐ 4ποβ οσυγτίοαϊο ναΐνογθτι ΟἸγπιρίςατ 
ΟΟἸἸοςίβ8β6 γαῖ : τηοΐδαθο ἔδγν} 19 
Ενίτδτα τοῦθ, ραϊτωδασθ ΠΟ 18 
Τοζδγιπι ἀοτηΐηοβ ουθεὶβ δὰ 608. Ἡοτγβὶ. Ἰ1Ό. 1, οἄο ἱ. 

. 5 ΠΉΝ οδηδιδίοϑ γογο οὈϊ χοὰ ἰο ἀπάογρο δὴ δχδιοί πδέϊοη οὐἨ βδηοῖβονῦ Κἰηα, σοῃδίδεὶπρ, 
οὗἉ ἐἰπ (ΟἹ οννῖπρ ἱπυογτορδίουίεβ : ---. ΘγΘ ΠΟῪ ἔγεοπθη ἢ 2, ζοτο [ΠΟῪ Οτοοίδηβ ἢ 8. 
Ὕετο τμοὶγ ΟΠΑΓΘΟΙοΥΒ οἶθαῦ ἤγοτῃ Α}} ἰηΐδιηοῦβ ἀπ ἱπιθογαὶ ϑιδίη ἢ Ὑ 68. 8 1 δϑοσίδι οι 
οα ἴδ6 ΟἸγτηρὶς αδιηθδ, Ὁ. 182. οαϊξ. 12 πο. 

4“ Αττίδπὶ Ερίεἰοίπ, [ἰὉ, 1ἰϊ. ν. 456. Τρίοῃ. 
3 ῬΑΪΙοδιγαῖαβ, 46 γ}18 ᾿Αροϊοηΐ, 110. ν. εδρ. 483. Ρ. 227. οαϊξ. ΟἸἹοδγι), 1 μ5ία;, 1109. 
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ταῖρδς δοαυδὺ {μοηηβοῖναβ ἴω ἐδ6 οοπῆϊοί 'ἴπ ἃ ἸΔΠΠῸΓ ὙΓΟΣΙΠΥ {9 
Οτθοΐδη πδῖηθ, ΜΟΥΪΆΥ {μ6 Βοϊθιηΐ νυ οὗ [πὸ οοσαβίοηυ, απ ὑγοσίῃγ 
18οϑ6 ογονγάβ οὗ 1]υδέγιουβ βρϑοίφίοσβ ΕΥ̓ πιβοπὶ ἴμοῪ που] 6 δυτ-. 
τουπαοά. ΤΏΘΥΘ ΔΓΘ ΤΘΠΥ ρᾶββαρθδ 'ῃ (δ6 τοὶ δὰ Βοόσδι Ο]αβδῖοβ 
Ὑ ΠΙΟὮ τα Κα ταϑηϊΐοι οὗ ἐδαΐ οχίγομηθ βίγοίποβθ, ἰθιηροζαῖιοθ, 84 δ0ῃ" 
Ῥποηοο Ἡοδ {π6 σαπαϊ ἀαὔθ8 ἡγοσα οὈ] ρα ἴο ΟΌΒοσυο. 

Οαΐ δἰυάεοὶ ορίδίδπι σΌΓΒα ΘΟ ρΟΓΟ τηοίϑεη, 
Μυϊίᾶ τυἱϊε Γδοϊϊαᾳιιθ ΡΌΘΥ ; δα αγὶξ οἱ 4818}: 
ΑΑδνδὥπαυϊν νϑῆοῦο οἱ Υἱῃο, Ηον. Ατὲ. Ῥοσέ. τος. 412, 

Α ἐὐβείμα ὙΠῸ ὮΟΡαΒ ἐπ᾿ ΟἸγταρὶς ὑσίζο ἴο μαΐβ, 
ΑἹ] δι πιηδὺ ἰγΥ, δῃηὰ δυθῖγ 10] βυείδίη; 
ΤῊ’ ΟΣΧΊΤΟΙΏΘ69 οὗ θδὲ δηὰ ςοἷὰ τηπεῖ οἰγδἢ ὈΓΣΟΥ͂Θ, 
Απὰ βδυῃ 186 Ὑδδκ᾽ εἰηρ ᾽0γ8 οὗ νΐὴ0 δηὰ Ϊονθ. Ἑταπεῖε. 

ΤῊ ΓΟ] ονϊηρ 18 ἃ νΟΥΥ͂ ἀἰΒΕ Ὠρ ἸΒμ ἃ ραββαρο ἴῃ ΑΥὐτδπ Β αΠΙΘΟΟΏΓΘΘΘ 
οἵ Ε)ρΙ᾿οἰοίιβ, τι οι Ὀοΐ τοργοβθηίβ ἰο {δ 6 γοϑᾶθν (ἢ6 βουθυΥ οὗ {π16 
εὐ μῆθα Δηα (μ6 γάμοι μαΐυγο οὗ {π6 βυρβααιιθηῦ οοη ΟΠ ἶ : -- 
“4})0 γοὺ νῖβ ἰο σοθαθοΣ δὖ {π6 ΟἸγρῖο ρη68  --- Βαῦ ΘΟΙΒΙΔΟΓ 
ὙΠδΐ ῥργϑοθάθβ δπᾶ ζο]]ονγβ, δηα τΠ6η 1 τς Ὀ6 ῸΓ γοὺῦ δανβηΐηρε, 
θηβαβο ἴῃ 186 αἴδισ. Ὑου τοιϑὶ σοηξοσπι ἰο σὰ Ϊθ8: βυδιϊ ἕο 8. ἀϊοί, 
Τοίγαιῃ ἴσοτῃ ἀδίῃΠ168, Θχθσγοὶβθ γον ὈΟΟῪ ἩΒοίμο γοὺ ὁθοοβα 17 ΟΥ 
ποῖ, ἴῃ 8 βία θα που, ἴῃ μοαὺ δηα ΘΟ] : γοῦ τηυδὲ αΥΙΠΚ πο ὁΟ]α νγϑίοσ, 
ΠΟΥ ΒΟΙΠΙΘΙΙΠ.Ί68 ΘΥΘἢ ὙΠΠ6. [ἢ 8 ΟΣ, γοὺ τυδί χῖνθ γοῦΣΒ ἢ ὕρ 
ἴο ΥΟῸΓ τηδϑίοσ, 88 0 ἃ ρμγβιοίδη. ΤΆΒθη, ἰπ (86 οοαδαῦ γοῦ ΠΙΔΥ 
δ6 {γόνγῃ ἱπίο ἃ αἰΐοι, ἀἰβοοαῦθ γοΣ 8γπλ, [ΓΗ γΟῸΓΣ 8ηΚ]6, Βυγα 0 
δουηάδηοο οὗ ἀπδ, Ὀ6 ψβμὶρροα, δηά, δου 411, [Ιοβα {π6 νἱοΐοσγ. ὙγΒθα 
γοὰ δᾶνθ τϑοκοηθα ὑρ 4} {{15, 1 γοὺγ Ἰπο᾿παῦοη 80}}} πο]. 8, δοὲ 
αδουΐ (86 οομιραί.ἦ 3 

2. “Αἴἴὔον {Ππ|8 ργορδγδίογυ αἰβοὶ ρ]1η6, οα {86 ἄαγ Δρροϊηἰοα ἔον ἐδ6 
οοἰογαϊζοη, ἃ μογα]ὰ οδ] θὰ ονοσ (86 }Γ ΠΔΠ168, τοοϊ θα ἴο ποῦ [6 ἰατνθ 
οὗἩ {186 ραμηθδ, ϑποουγαροα {πολ ἰὼ δχοσὺ 411 {ποὶγ βοῦγθυβ, δπᾶ 6ὃχ- 
Ραϊἰαϊθα Ὡρὸπ {πὸ Ὁ] βϑίηρβ δη δἀναπίαρο οὗ υἱοίοσγ. Ηθ ἔδδη 
1πίγοααοοα (π6 Θοτρ οι οΣυΒ ᾿πίο {π6 βἰβδάϊαπ, ἰοα Πθπὶ ἀγουπά 1{, δβηά, 
ΜΠ ὁ ἰουα νοΐοθ, ἀοιηδηαοα 1 ΔΏΥ ὁπ ἴῃ ὑδπαὐ ἈΒΒΘΙΔὈΪΥ οου]ὰ ομαγρθ 
ΔΩΥ͂ οὗ (86 οδπαϊἀαίοβ τι Ὀοΐηρ Ἰηΐδιμουβ ἴῃ ἷΒ ΠΠΠ{6 Πα ΤΊΟΓΆΪ5, ΟΥ 
σου] ῥσουα ἷπὶ ἃ 8δυθ, ἃ το θοσ, ογ Ἱ]οσὶ γηαΐοΣ ΤΟΥ ποτ {δ 6π 
δσοπαιιοίοα ἰο (ἢ6 4]ΐδῦ, δηὰ 4. βοϊϑιιῃ οαδἷϊι οχδοιθα ἔσοση ἰἤδθῃ, {πδὲ 
ΠΟΥ που] οὔβογνα ἰδ βύγιοίθαι ΒΟΌΣ ἴῃ (86 οοηζοπίίοη. Αἰἴνογ- 
Ὑ ΑΓΒ, ἰἤ0860 ψΠῸ ὙΟΥΘ ἴο Θηράρα ἴῃ {Π6 ἔοού Γαοο τ γα Ὀτουρῆῦ ἰο 
[ἢ6 ὈΑΓΥΙΟΓ, δἱοὴρ ὙΒΙοῖ ΓΠΑΥ͂ ΕΓΘ διταηρσοα, δηα ναϊυθα ἴῃ 41} {86 
ΘΧΟΘΒ868 οΟὗὨ ΔΡῸΟΌΓ δηα 1πηραίθηοθ. [Ὁ {86 βῖρῃαὶ. Τμα, οογὰ Ὀοϊηρ 
ἀγορρΡο(, {πον 4}} δ οὔοθ βργυηρ ἕοσιγαγά 4, γοὰ σὴ {πΠ6 Ἰονα οὗἁ 
Εἴουγ, δομβοίουβ {πα {δ 6 ογϑβ οὗ 4}1 δϑβειιθ]οὰ σὐθθοθ τ γΘ ΠΟΥ͂ 
ὌΡΟῺ ἔοι, δηα {μδὺ ἰΠ6 δηνιθα ρῥβ]πι, 1ἢ ΤΠΟγ ποι 10, ψου]α βϑοῦγθ 
(θὰ 86 Βῖριιοδὺ Πομουσθ, δηα ἱπηγλογία] 86 {μοῖῦ ἸΠΘΙΏΟΥΥ. [Ὁ [8 

ι ἘΡΚΕΟΝ 1Ὁ, 111. 6.16. 8.566 δῖ8ο Ερὶοὐεϊ: Ἐπο ἐγ ἀΐοῃ, οἂρ. 29. Ὁ. 710. οὐξι, Ὁρίοη. 
3 Οαγίοσ δ ἰγδῃδἰδιίοη οὗ Αὐτίδη, ὑΡΡ. 368, 3269. 1 ηάοηῃ, 1758. ἐϊο. 
8 800 δι᾽ ΠὨἰδϑοσίδείοῃ οὐ (Π6 ΟἸγιρίο Οδεηθδ, ἢ. 1 δέ. 12πιο. 

δίζηοσιθ γορϑηΐθ 
Οοστίρίππι δρϑιίδ διιάϊιο, Ππιοη4πο το παπθπὶ 

᾿ ἘΜΒαδι, ηἶταθο 5:π|}}68: δίπχι υἹ τη δ χπδηῖ. Ὑ γαῖ, ΑἸ Δαἰὰ ν. 81 ὅ. 

4 φαοξοοςεα τα αμ, 



ἴῃ ἐλὸ Λγειο 7 εοίαπιοηξ, ξ4] 

πδίΌΓΑΙ ἰο ἱπιαρίηθ ψΠᾺ ταὶ τρια γ ΤΠ6Ὺ που]ὰ ἀτρα (ποῖν οουγθο, 
δηα οχαυ]ουβ οὗ ρίοτυ, δίγοίοι ΘΥΟΓῪ ποῦνθ ἴο σϑϑοῖ (86 σοι]. ὙΤῊΪδ 
186 ὈοΔυ ΠΥ τοργθδοηϊθα ἱπ {πὸ (Ο]]ονσίηρ οἰοραηί ορὶ (τδη8-. 
Ἰαϊοα Ὀγ Μτ. Ὑ εβῦ) ου Ατίβδβ οἵ Τδγϑιβ, νἱοῖον ἴῃ 186 επρίμα ἐ-- 

Τῆι βροοὰᾶ οὗ Ατίαϑ, νἱοῖοῦ ἴῃ [ἢ τδςθ, 
Βείηρβ ἴο ΤῃΥ ἰουπάον, Τ γδυϑ, η0 ἀἰδατδοθ; 
ἘοΥ, ΔΌΪα ἴῃ 126 σοῦγϑα τυ τἢ πὶ ἐ0 Υἱο, 
1ὴΚὸ Ὠΐπι, ἢ 866Π|8 οἡ [σδιμοτ᾽ ἃ ἴδοι το Ηγ. 
Τῇ ὈΔΥΤΙΘΓ νδη ἢθ6 απ 8, [Π6 ἀκα: οὰ εἰχῆξ 
]η νδίῃ δβ88γ8 ἴ0 οδιοἢ ἢἷπὶ ἰῃ ἢἶδ Ηϊρῆϊ. 
1,δὲ ἴ8 116 ΣΟΟΓ Γπγοιρ ἢ τῃ6 τ 016 ΠΑΣΘΟΥ, 
ΤῊ] νἱοῖοσ δὲ [Π6 ζοδὶ ἢ6 ΣΘ- ρῬοδυ. 

Τῃ 411 {π686 δἰ β]θίϊο οχογοῖβοθ {16 οοταθαίδηϊβ οοπίθηοα Ὡδἰκοα" ; 
ἴον ἱβουρσῖ,, αἱ βγβί, {Π6Ὺ ποῦ ἃ βοδγῆ γουμα (86 νναϊδί, γοῖ δὴ πηΐοσ-ς 
ζαπδαὺθ ΘΑΒΘΌΔΙΥ ομοθ δρροϑηϊηρ, Θὰ ἰμ18 ἀἰδοηραρσίηρ 1186], δὰ 
ἐπίβδηρ]ηρ τουπά [86 ἔδοί, ἵμγονγ {π6 ρόσϑοη ἄονγι, δῃα ργουθᾶ {ῃ6 
ὈΠΠΘΡΡΥ͂ Οοοββίοῃ οὐ μὶ8 ἰοβίηρ [86 υἱοΐοσυ, 1 νγϑϑ, δέου {π18 δοοιἀδηΐ, 
δα)υάρσοα ἴο Ὀθ6 Ἰαϊὰ δεἰὰς. 

8. ““ΟΒαρίοίβ οοσηροθοά οὗ [Π6 Βρτὶρβ οὗ ἃ ν]]ὰ οἱϊνοδ, δῃᾶ Ὀσϑπ θα 
οὗ ρϑίτι, τοσὸ ρυ] 161} ρἰαορά ὁ ἃ ἰτὶροά ᾿ῃ {86 τὰ] 44]6 οὗ {Π6 βἰδάϊπῃι", 
[Ὁ}1 ἰπ {86 υἱὸν οὗὁἨ (86 οοτηροίϊ οτβ, 0 Ἰηἤδηηα ὑμοῖὰ τ ῖτ 41} (88 
ΔΡΩΟῚΓ οὗ οοπύθηίοη, 8Π4 8}} (Π6 βριτιῦ οὗ [Ππ6 πιοδὺ ζϑηθσουβ ουγυϊδίϊοη. 
Νϑασ [πὸ 504] τγ8β δσϑοίθα ἃ ἰσϊδαπαὶ, ου μοι βαΐ (86 ρτθβϑ θη οὗ 
1Π6 ρζδῆιθδ, ο8]]1.ἃ Η 6] δηοῖοβ, ρουβομδροθθ ΥΘΠΘΙΓΆΒ]6 [Ὁ {πο ῖν γθδγ8 
δια ομεαγδοίοσθ, 0 σσοσο (Π6 βουθγαῖρσιι ΔΥΌ ΓΒ δᾶ Ἰυάροβ οὗ [8680 
διάυουβ οοη θη οη8, {6 ᾿ρΑΓ 4] ἩΣίΏΘΕ868 οὗἨ (6 τοβροοῦνα τρουῖς 
δηα ῥγοίθῃ 008 οὗ δδοὶὶ οουπιδαϊδηΐ, δα τ {Π0 βἰχιοοδὺ 9106 Θοη- 
εστοᾶ {π6 ογόνῃ. 

4, “1 18 ῥ᾽ ϑαδῖπρ δῃηᾶ ἱπείτυσενο ο ΟὔθΟΥΥΘ ΠΟῪ [16 ΒΟΥΘΙᾺΪ ρδ- 
ΠΙΘΌΪΑΓΘ ΠΟΓΘ θροοὶποα οοποοσπίηρ ὑπ686 οΘἸ Ὀγαίθα δο]θηλη 168, τ οὶ 
ὝΟΓΘ ΠΟΙ ἰπ {π6 μρῃθοδὶ σϑῆονσῃ πὰ ρἸΟΣῪ πὶ {π6 ἀδγβ οὔ [86 
Δροβίίοδ, δχαρὶαῖπ δηά 1] δ γαῖ νυ ραβϑϑαρθδθ ἴῃ {πον τσὶ {π6 
ὈοδαΥ, ΘΠΟΥΩΥ͂, δπ4 δ] Υ οἵὁἨ ὙΒΙΟΝ. σομδίδὺ ἴῃ {Π6 τρϑίδρποσὶοαὶ 
ΔΙ] υϑομθ ὅο ἴπ680 σϑηλθβ, ἔγομῃ {Π6 σνδυΐοιιβ ΟὝὙΤΉ ΠΑ ϑῦ]0 ΘΧΘΓΟΙθ68 οὔ 
ὙΠΟ. ὑποὶν ο]οραπὶ δηα ἐπυρυθββῖῦθ ἱΠΏ ΚΣ ΘΥΥ 18 Ὀοιτονοᾶ, ὙΤμυθ (Ἐ6 
ἩΓΙΟΥ οὗὨἨ (6 Τρ δι16 το {890 Ηδῦγονδ (8 δρίβίϊο σοῦ, ἢ ρΡοϊηῦ οὗ 
ΘΟ ΡΟΒΙ ΟΣ, ΤΩΔῪ νἱθ τὶ [86 ποῦ ρυγο δηᾶ οἰδθογαὶθ οὗ (16 ἀτοοεὶς 
οἰδδββὶθ8) βᾶυβ, ἤγλογείογτε, δοοῖμο τοὸ αγὸ αἷἶδο οσοπιραεεοα αδοιιέ εοἱζὴ, δ0 
γεαί α οἷοι 0} εοἰΐπεθ8εε, ἰοΐ τὲ ἴαν αδἰδ εὐενῳ τοεϊσὶξ, απαὰ ἐΐδ εἴη 

1 Τδπαογάϊάοα, 110. 1. δ ὁ. ἔοι. ;. ΡΡ. 16, 17. οἃ. ΟἸαθρ. 
3 Τὴ 186 χίνιἢ ΟἸγταρι δὰ, ὁπ0 ΟΥ̓ΙΡῬτιΒ, 8 ΤΆΓΟΥ, ΒΔρροπθὰ ἴὸ Ὀ6 (τον ἄονγῃ ὉΥ ἰδ 

Βοδτῖ ἰΔηρ] πρ δδουῦὶ Ηἷβ ἔθος, δὰ ναϑ κἰ]]οὰς τπουρσῇ ΟἸΠΟΓΒ ΒΑΥ ἰδὲ Ἦθ ΟἿΪΥ Ἰοδὲ [860 Υἱο- 
ἸΟΤΥ ὉΥ [8}} ; δαὶ ΜΠ ΘΉΘΥΘΙ ῬΑΥ ἰδ '᾿ν88, Οσοβδίοη τγ88 ἰδίκοῃ ἴζοϊῃ πθὴ00 ἰ0 Πιδκο δ 
]δυν, ἰδδὶ 411 τ)6 αὐλίείωε ἴον {[Π6 ἔπέμγο δῃου)ὰ οοπίοηὰ πακοὰ, Ὑ οδι δ Ὠ᾿δεογιδίίου, Ρ. 66. 
13 γη)0. 

βοτὶρείοιι οὐὗὁἨἩἨ τ᾽6 ἘΠίδη τογτϊτοσίθβ, τος οΠΒ ἃ ζτονο οἵ ν]]ὰ οἰΐνοδ. Ἔστι ὃ ἄλσος ἀγιελαίων 
πλῆρες. βΒίγαρο, 110. τῇδ, Ρ. 848. οαΐξ, Ῥασίβ, 1620. ῬΧΟΌΔΟΪ ἔγοσῃ (δΐ8 στόονυθ ἴπ:6 ΟἸγταρὶο 
ΟΥΟΥΤΠΒ ὝΟΓΟ ΟΟΙΏΡΟΘΘΩ͂, 

4 Τὸ οχοῖϊο [86 δια διομ οὐ [Π6 σοτϊαροίίοτβ, ὈῪ Ρ]δοίης ἴῃ τποῖν υἱοσ [09 ΟὈ)εσὶ οὗ 
Ἐποὶν διροἰεἴοη, ἔπ 680 στονσιδ ΤΌΤ ἰαϊἃ ἀροῦ 8 ἰτίροὰ οἵ ἰδ Ὁ]ς, νοῦ ἀυγίηρ [6 γαπιοθ 
ν5 Ὀγουρῆ ουὐ δηὰ ρῥἰδοοὰ ἰῃ ἴπο τυϊὰἀϊς οἵ [6 δἰδάΐα, Ὑ εδι᾿ 5 Ὠ᾽δδοσίδιίος, Ρ, 
174. λῶπιο. 
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ιολίολ ἀοίδ εο φαεὶϊν δεδεί μὲ, ἀπά ἰδὲ κι, ταπ υἱέδ, ραΐίοπφο ἔδιο σατο ἐδαΐ 
ἐς 8εὲ δ ογο τις ; ἰουλίηφ μηίο «σι, λ6 απέλον ἀπά Μη δῆστ οΓΓ οἷν ζαϊέλ, 

«οῦο ζὺγ λό 7ον ἐλαὲ ιραϑ8 8εὲ δέξοτε λῖπι, ἐπ ἀμγοα ἐδ στοδ8, ἀοδρὲδίπσ ἰλε 
δἦαπιε, απά 8 εἶ ἀοιοη σὲ ἐδ γἱίσὴέ λαμ ὦ ἐλ πιαλεοίψ οπ ἀϊσῆ. ον 
εοπδί δεν ιΐπι ἐμαὶ ἐπάν οα δμοΐ σοπίτγαάϊοίίοη Ο δίηπετ 8 ἀφαϊπδί ᾿ϊηιεῖ, 
ἰεϑὲ ψοῖς δε ιοεαγίεά απά ζαϊπέ ἐπ ψοὺγ πιϊπά8. λογοΐοτο ἱὑ ἢ πΡ ἐλε 
λαπάς ἐλαὲ απο ἄοιοπ, απά ἐΐε ζδεδίε ἀπεες ; απα πιαΐε δἰγαῖσἠλέ ραΐλα ἔῸγ 
ΟΊ ζεοί, ἰεεί ἐμκαὲ ιολοἢ ἐδ ἴαπιε δὸ ἐμγποά οἱ ὁ ἐλε τσαψ. (Ἠ6Ὁ. χι!. 
1--8, 12, 13.) Τῃ αἰϊυβίοῃ ἴἤο {πᾶ ῥγοαϊρίουβ δββθι Ὀ]Υ, ἔγομι 81] 
Ρατίβ οὔ (86 ποῦ]α!, τ ἢ τνα8 σοπνθηθα αὖ ΟἸγτηρία ἴο θ6 βρθοϊδίογβ 
οὗ [ποβ86 οοἰθγαϊθα ράγαθβ, {μ6 Αροβίϊο ρδοβθ {6 ἐμηβθδα οοταθαίδης 
ἴῃ [1η6 τηϊάβὶ οὗ ἃ τηοβδὺ δυσυδϑῦ δηα τοδρηοσηΐ [Ποϑίγο, οοιμροδβϑα οὗ 
41} 1Πο86 ρστοαῦ δῃᾶ 1] υδίτουβ οἰδτδοΐθσβ, σοὶ ἴη ἴπ6 ῥγϑοθαϊησ 
Θμδρίου Βα μδᾶ δπυπιοσγαίθα, {π6 ἔδῃοὶοα ργθβθῆοο οὗ ψ μομὶ βπου]ὰ ἤγα 
δῖπὶ ὐ ἢ 4. υἱγίαουβ δι! οη, δηά δηϊτηδίθ ἴσα ] ἢ πποοηααογοά 
ΘΙΟΟῸΣ ἴο στὰ {Π6 τὰορ {παΐ ὅσὰ8 δοὺ Ὀϑίοσα ἔπι. ἤζλογεζογε, δβεεοῖπῷ 
106 αγὉ οσοπιρμαβεεά αδομέ ιοἷέδ δμοΐ α οἱομα ὁ εοὐίγιδδδε5 ὃ ; ὮΟΒΘ ΟΥ68 
ΓΘ ὉΡΟοη 8, Ὑὰ0 Ἔχρμδϑοῦ θυθσυίῃηρ ἔγοια {Ππ6 ῬγΘΡΑγΘΙΟΣΥ (1801 0116 
ἀν 8 ἢανο γοοοὶγϑα, απὰ ὙΠῸ Ἰοηρ' ἴο ἀρρΙδυᾶ δηα οοῃρταί]αίθ π13 ὕὉροὴ 
ὉΌΓ ΥὙἹΟΙΟΥΥ : ἐσέ μὲ ἴαν αδἰάθ δυο τοοεϊσλίδ, απὰ ἐδ εἴπ ἐδλαΐ ἀοίδ 20 
θαδιῖν δεϑεῖ μα΄; Ἰοῖ τυ τον ΟἹ ΘΥΘΥῪ προ αϊπηοηΐ, 88 [Π6 Θοταρθίοῦβ 
ἴον {π6 ΟἸγιαρίο ογοόσσῃ αἰ, δηα {πΠαὺ 8᾽π {πα που]Ἱὰ δηΐδηρὶο δᾶ 
ὑπηρ6 4.6 ΟἿ δίθρ8, δπα ῥγονα [Π6 ἔδίαὶ Ἵϑυβο οὗἁὨ οὔγ Ἰοβίπσ' (Π6 ΥἹοίογῃ ; 
“πὰ ἴεΐ μι τῶπ υοἱέδ ραξίοποο ἐδ γασθ 8οΐ δε ογ τι8; 16 [8086 ψἜΟ σΣϑπ 
ἴη {π6 τοοδη βίδαάϊυμπι, Ἰοὺ 8, ᾿πῆδιηοὰ τ (86 ἰάοα οὗἁὨ ρίογγ, 
ὨΟΠΟΌΓ, δηἃ ἱπηημουία "γ, ὈΓρΡῸ ΟἿ ΟΟυγΒ6 ὙΠ ὈΠγοια Πρ’ ΔΓΔΟῸΓ 
ἰονγαγὰ {Π6 ἀδβίϊηθα ΆΡΡΥ ροδὶ ἔογ (ῃ6 ῥγὶΖθ οὔ οὺγ πἰσἢ οΑ]] Ἰηρ οὗἁ 
αοά, Ζοολίπρφ τιριΐο «ζόδιι6 ἐλ απίλον ἀπά ηϊδῆδν οΓΓ οἱ ζαϊξι : 88 186 
οδπα!ϊἀαίοβ ἕοσ ὑπ ΟἸγίωρῖο Βομουγβ, ἀαγίηρ (μΠ6 δγάποιϑ οοπίθη θη, 
δὰ ἴῃ νἱον {πο86 1Π]Πυϑὐ τοῦδ δηἃ σθη γα Ὁ]6 ρουβοηασθα ἔγοσα ΏΟβ6 
δαμάβ ΠΟΥ͂ ὑγοσο (0 γϑοοῖνο {ἢ6 δηνὶθα ρϑΐτα, δπᾶ ψῆο 6 Χ6 ᾿τπι6- 
ἀϊαῦθ πϊΐηοββοα οὗ {Π6ὶ} τοβροοῦνο οσοῃάποῦ δηά ποῖ; ἴῃ ᾿τϊίδίοι οὗ 
ἴδοι, ἰοῦ 8 ΟἸγβδηβ ΚθοΡρ ΟἿΣ 6γε68 βίδα ξαβιὶυ χοᾶ ὑροὴ “6808, 
{86 οτἱρίπαὶ Ἰηἰγοάσοεν δπὰ ρογίθοϊον οὗ οὐν σοὶ σίου, Ὑ80, 17 γα 816 
νἹοζοτϊου 8, γ7}}} τε οῖοθ ἴο δάση ον ἰθιαρ] 68 γι ἃ ογόνγῃ οὗἩ γἼοσΥ 
(παῦ Μ7111} που ῦ 846 ; τοῖο, 70 γ᾽ ἐδιε ον 8εὲ δοίογε ᾿ϊηιδ, σημγϑα ἐἦιδ ογοδς, 

Ἰ Νοῖ πιργοῖν (δ6 ἱπδδοίίδηι οὐ Αἰθη5, οὗἨ Ἰδοοάδιλοῃ, δηὰ οὐ Νίςοροὶἱθ, ναὶ 86 
ΠΗ Δ  Δπὶ8 οὗ ἴΠ6 πῆοϊο του] ἃ δσὸ οοηυθηθὰ [0 Ὀ6 Ββρϑοϊδίογβ οἵ ἔἶθ ΟἸγιωρὶς ὀχοχζοίθεβ, 
Αὐτοὶ Ερίοεΐειαβ, 110. 11]. Ρ. 456. Ὁρίοη. 

3 Νέφος μαρτύρων. Α ὔεἱομπὰ οἵ τίϊηε8865. ΤῊΣ ἔογιι οὗ ἀχργοδβίοῃ σοῦ ἰη ἐπ Ρο τοδὲ 
ὙΓΪΕΓα, 866 ΠΙδὰ, χ. 1883, ΑἸ ποϊά, νἱ]. 793. Απάτοι. ΒΠοάϊὶ Αὐχοηδυιίοοπη, ἱν. 8398, 
Αρρίδη, Ῥίδβε. ἱ. 468.; δηὰ ΕἘπτιρί ἀἰβ Ηθουθα, νον. 907. 

8 ογκον ἀποθέμενοι πάντας Α πἰϑάϊο Βυτηρίδ 5β᾽ πι}Π[Πππάο: Οἱ αὐἱ οατγδυτὶ βιιπῖ, οππηΐᾶ 
4π2 οῃστί 6886 ροβϑιηΐῖ, ἀθροπαηῖ. Οτοῦ, ἰη ἶΙοας. Μοῃοῖ αἱ ὄγκον δ ϊοϊαιυδ, ααο νοσαῦυ]ο 
ὈΓΆΒΒ8, ΟΠΪ8 δὲ ἑδγὰδ Τη0]68 δἰ σηἰβοδίαγ. 626, 

4 Εῤπερίστατον. ἸομϊΔηρ]οἃ ΌὈΥ τΓΑρρίηρ τουπᾶ. Αἡ δἰ] βίοη ἴὸ ἴἢ6 ματτηθηῖβ οὐ {ἢ 
Οτοοκ8 ψ μῖο ἢ οσγα ἰοηζ, απ τουϊὰ οηἰδηρ]ο δηὰ ἐτηροᾶο ΓΠοΙγ βίθρϑ, ἢ ποῖ (τον ΟΗ͂ ἴῃ 
1η0 τᾶδσθ, ὅδθο Ηδ]]οῖ, ἰη ἰος. 

6 προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς. ΤὴΘ 7οΥ ῥ]αοοᾶ {8} ἰπῃ ἢἷ5 νον. Τὴ τη6 ΟἸγτηρὶς Ἵχογοῖβος τ᾿ 
μά Ὑ88 ΡΌΌΠΟΙΥ ρῥ]δοοὰ ἴῃ 116 νἱθὶν οὗἨ 186 σοπι δῖδηϊδ ἴο το τπεὶν οι ]αιΐοπ, Τῆὸ ἢ] 
ονίηρ ποῖς οἵ Κγεθδὶαβ 18 νοῪ οἰθζβηῦ: --- ΕἸΟρ ἢ Ὁἰδϑίπηα πηθ ρίογα οϑὲ νοοὶβ προκειμένης, 
6 γνϑίθζιπι οογ δηλ πιτα ταϊίοηο ἀποῖα. ῬΥΟΡΤΙΘ Θηΐη πρόκεισθαι ἀἰσιηΐυῦ τὰ ἄθλα, ες, 
Ῥτροτηΐα σοτίϑτηϊηΐδ, αθο ῬυὈ]ςὰ Ῥγοροπυπίυγ ἰπ ῥγορδίιϊο, αὐ δοστπὶ δϑρθοίαδ, οοΊ Δ ἢ 6 



75 ἐδ Λϑίειο Τεδέαηιρ,ιξ. δε 

εἰοερίδίησ ἐδδ διανιθ, απὰ ἐδ ποῖο 8εὲ ἄοιοπ αἱ ἐς τίσλέ λαπα 9.7 Οοά: 
“68115 ῃϊπη86 1, το β6ῖΖθ {π6 αἹοτίουβ ρα]πὶ ψ )οἢ ἷ8 αοα ἀπᾶ ΕΑΙΠΟΣ 
Ρἰδοθᾶ [Ὁ}] 1ῃ 18 ὙἹΕῪ 1π ογάον ἴο ᾿πβρισιῦ πὰ ἢ ὉΣάΟῸΣ δά αἷα- 
οΥγ, ἴῃ 17Π6 τᾶοθ ἢ δᾶ βοὺ Ὀείοσο ᾿ΐτ, Ομ ΘΟΥΪΥ δα θτ θα ἰοὸ 
ΒΟΙΤΟΥ͂Β 86 βυβοτίηρβ, δπάυσθα {86 ογοβθ, οοῃίθιρηΐπρ' [86 ἸΠέλτηΥ οὗ 
Βυο ἢ ἃ ἀοαίμ, δηᾶ, ἴῃ Θοηϑθασθησοα Οὐ ρϑύβθυθγαποθ δια υὙἹοίοσυ, 18 
ΠΟῪ ΘΧΑΙ ὑ6α (0 {6 Ὠϊρίαδῦ Ποπουγβ, ἀπά ρ]δοδα οα {86 τὶραΐ Πμϑηά οὗ 
{6 Θαρτγοαθ Μα]οδίυ. ον σοπδίαεν μΐηι ἐπαξ οι μγοα φμεῖι σοπέγα-. 
εἰσίοι, Ὁ δἴππεγβ ασαϊΐπδέ ᾿ιὲηιδεῖῇ, ἰοδὲ ψὸ ὅς ιρεαγίοὰ ἀπά ζαϊπὲ ἐπ ψοῖν 
ηεϊπάδ' ; σου ϑι 6 Ὦϊπὶ 80 σομβ]οίΘα τ δυο ορροβιίοη οὗ υἱ]οκοά 
τηθη δἷϊ οοπίδαἀθγαϊθα δροαιηδβὺ ἢΐπη, δηα 1οἱ τϑῆδοίοηβ οα 18 οσε ὁ 
Ῥτονθηῦ γοῦν θαΐηρ' Ἰδηρηα δπα αἰδβρί γι θα ; ἐλογεΐογο ἰδὲ πρ ἐλο παπάς 
τολίοῖ δαης ἀοιος, απὰ ἐδ6 ξεεῦϊε ἔποοβ.2 μά πιαΐε εἰγαϊσἠέ ραΐλ5 ΚΓ 
ψΟΏΡ ὕδεί, ἰ68ὲ ἐπα τιολἱοἢ ἐδ ἰαπιθ ὅς ἐμγηθα ομὲ ὁ ἐλδ τοαν : Ἔχοτῖ Ἰὼ 186 
Οτιδάδη σαθο ἔπο86 Ὥθσνοβ {παΐ μανο Ὀ6Θη σοἰαχοϑά, δηαᾶ οο]]δοΐ [ἢ ο86 
Βρ᾿ τἰῖῖβ τῃ]οἢ μανὸ 66 η ϑθπῖκ ἴπ ἀο)θοίοη : τλα]ζα ἃ βιμοοίῃ δῃᾶ θύθῃ 
Ῥαίδ [ῸΣ γΟῸΣ βίβρβ, ἀπά σϑίλουθ ουθσυίηρ ἰπαὶ που]ὰ οδβίσαος δηθὰ 
τοί τα γοῦν γϑἰ οὶ ἐγ. 
“Το ] ον ηρ αἰδιηρι θ᾽ 6 ἃ Ῥαδβδαρθ ἰῃ δὲ, ῬΔῸ} ΒΒ Ετεὶ ΕἸ ρ 8116 ἴο 

{86 (ΟὐΟΥ ἈΠ 8 ΟΣ: 24----27.} δρουπάβ τι ἀροη βῦοα] ἰθυταβ. [{8 
Βοδυ 1 αἀπὰ Ἱπρ ἸΙΔΔΘΟΘΓΥ ἴ8 ἐοία}} γΥ Ὀοττοσοα ἴτοπι {π6 ατοοῖς 
βίδα. Ἀποιο γε ποὲ ἐϊπαὲ ἐλεν τοῖο τη ἐπ α τάσδ, γωη αἷΐ, διιξ ὁπό 
γοοοϊυοίς ἐδ »Υὲζεῦ δὺ γμῃ, ἐδλαὲ ψὸ πιαν οδέαϊπ. Απὰ εὐοτῳ πιαη ἐδαξ 
δἰγϊυσίν ΤΡ ἐδδ πιαδέεγῳ, ἐδ ἐεηιρεγαΐο ἴπ αἰΐ ἰπῖπε. ΟΝΝοιο ἐλεν ἀο ἰξ ἐο 
οδίαϊπ α οσογγιρέδίο σγοιῦπ ; ὑτξ τοῦ απ ἱποογγμρεδίς. 1 ἐλογ ογ 80 γμη, 
ποΐ αϑ μποογίαϊπῖψ ; 80 Ξολέ 7, ποὲ αϑ ὁπ6 ἐδπαὲ δεαίεές ἐλ αἷν; διὲ 7] 
ἤδορ ᾿πάδν πιὶν δοάν, απά ὀγίπρ ἐξ ἵπίο διεδ)εοίζοη ; ἴ68ὲ ἐμαΐ ὃν απν πιεαπ8 
τολοη 7 λαῦο »γεαοσδοα ἐδε Οὐερεῖ ἐο οἰΐεγδ, 1 πιψεοῖ φἠομία δό ἃ εαδέ- 
ατοαν : Καον γου ποὺ ἰδμαῦ ἴῃ (πὸ (ἀὐτοοΐδη βίδα ϊιπιὶ στοαῦ πα Πθ6 ΓΒ ΤΏ 
μ ἢ [πὸ υὐπηοδβῦ σο Θ ἢ ΠΟ ὅο ΒΘΟΌΓΟ {86 ᾿γ]Ζα, θαύ {μαῦ ΟὨ]Υ ΟΠ 6 ρΡδῖ- 
ΒΟΏ ὙΠ8 δα χϑοοϊνο ΠῚ {86 ΒΔ 016 ΔΡΟΟῸΓ δηα ρϑυύβουθσδῃοα ἀο 
γου τυῃ, ἰπδὺ γοῖ! ΠΙΔΥ δβοθὶζθ {π6 σαυ]δηα οὗ 66] βία] ροσυ. ΕἸΥΘΥ 
026, 8180, ὙΠῸ Θηΐοτβ {(Π6 1188 88 ἃ οοτηθαιδῃΐ, βυ πη} 18 ἴο ἃ νετῪ τὶρίά 
80 ΒΟΥΘΙΘ Τοῤίτηθη δ ΤΠΘΥ ἀ0 {Π]18 ἰο ραίῃ 8 ἔδαϊπρ ομαρὶο 4, {παὺ 18 

ΘΟΣΌΙΩ δά ρἰβοθηδοσιιπὶ 8068, ΟοΥΔΙΌΓΟΒ ΔΔουΪογο 8 το αγοὶ δὰ οὐσίδτηθῃ ἱηθυπάσχῃ, Υἱοο 
τοϊηαυθ σοροσίδη δῆ. Φ. Τοῦ. Κτοῦδὶὶ Ορϑοσυδὶ. ἴῃ Ν, ΤΊ ὁ Ψόβθορῆ. Ρ. 8377. 1ρ8 
1758. Βγνο. 

1 “να μὴ κάμητε, ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν ἐκλνόμενοι. Ἧς ἄπο νοτῦδ 8 ραϊββδίγα οἱ ἂὮ δι] οι δ 
ἀοδιιηρίδ δυηὶ, φαΐ ργορσία ἀἰουπίυν κάμνειν οἰ ψυχαῖς ἐκλύεσθαι, στη ΠΟΥΡΟΣΙΒ Υἱτὶ δὰ5 ἀ6- 
ὉΠ εδεὶ δὲ ἐγαοῖ, οπιπίᾳυθ Βρὸ υἱποοπαϊΐ δου θεοί, υἱοῖαβ τηάπηβ ἀδηϊ δΔΥΟΓΒΑΓΊΟ ------ ΝΘ 409 
ἀυρίαπι οὁδὲ ΄αΐῃ δροβίοϊϑ 60 τεβροχογίι, Κγεϊδβίαβ, ἢ. 8390. 

5 Διὸ τὰς παρειμένας χεῖρας καὶ τὰ παραλελυμένα γόνατα ἀνορθώσατε. ΟΑγποτηδιηοάθτι 
Ῥραυϊιιδ δρορ᾽ββίτηθ ἀοίθοίδίυῦ Ἰοαυςηΐ ΤΌΓΣ,Π]18 6Χ 10 μα] διίτίοῦ ρει δ; ᾿ϊα ἀα δία πὶ θη 
οδέ, ᾳφαΐη δὶς αὔοαπθ τοβροχίθδο 60 Υἱάθδαίασ. ΑἰΠ]οιβ οηΐπι οἱ Ἰποϊδιοτὶ Ὀ..56 (ΥἸΡΌΘΠΙῸΥ 
παρειμέναι χεῖρες οἵ παραλελυμένα γόνατα, οσυπὶ ἰυοϊδηᾶο 18 ἀοίδιϊρ αἰὶ, γἱΓ ὈαΒα4 06 ἰΓΑΟΙΪ διιηῖ, 
ὯΓ Ὠ646 ἸΏΔΠῸΒ ὩΘ41τ|6 μδά68 οϑὶοῖο 880 ἔπηρὶ ρμοβδβίηξ, ἱρϑίψυῃβ δάάϑο υἱοῖοβ 80 6880 ἤβιεσὶ 
οσοχϑηϊουγ. γοθδβὶπβ, Ὁ. 392. 

8. Πᾶ: δὲ ὁ ἀγωνιζόμενος πάρτα ἐγκρατεύεται. 76 ᾿δΥΘ ΔἸΙΓΟΔΟῪ ποίϊςοα ΠΟΥ τἱχίἃ δηὰ 
δούοτο 118 τρίτο γ88, δη ἃ Ὑΐδὲ (ΘΙ ΡΟΓΔΠΟΘ δΔπἃ σοὨ ΕἾ ποη66 ἐγκράτεια! 1066 τῶῆο οὐ - 
τογοὰ τποῖσ πδηγοβ 1 ἔπο ᾿1δὺ οὐ ἧσο δι Π8 6 ΓῸ ὈΓον οι ΒΥ ΟὈΪ  χοὰ ἴο οὔβοσνθ. ΜΈ] 

τ 0}}} (ϑεϊίαπο ῬθοΥ, βαδανίς οἱ αἰβίὶ : δοβεηαὶξ υθθεγο οἱ Υἱπο, 88γ8 Ἠογαοθ. 8.65 ἘΠ] ἰδηὶ, 
αν. Ηΐδι. 11Ὁ. χὶ ςδρ. 8. Ρ. 684. Οτοπονυῖϊ, Γπρ. δῖ, 1731, δπὰ Ῥ]αίο ἀθ 1ωρίδπε, "10. 
Υἦ]ἱ, ΡΡ. 1839, 140. εἀϊι. βοιτδηὶ, 1578. δηὰ Επδιδι δ δὰ οι. Πίδὰ Ὡ. Ρ. 1472, 

4 φθαρτὸν στέφανον. ἼΠ6 ἌἜπαρϊοῦ τΠδὴ ννὰ8 θοβίονγοα ὁπ [86 Υἱοῖοσ ἴῃ ἴῃς ΟἸγπιρίο ζαπιοθ 



δ44 «Ἀϊωςϊοη8 ἰο ἐλε Ογεοίαπ Οἰαπιεβ, δ. 

ΟὨἶΪγ οομλροβαῖ οὗἉ [86 ἀδοδυῖηρ᾽ ἰοαυθβ οὗ ἃ ψ]ὰ ο]1νο, θαΐ ἴῃ Οὐὐ Υἱὸν 
8 Βυηρ ὑν [86 υπίλαϊηρ τοδί οἵ ἱτατηογία! γ. ὙΎᾺ 1816 ἴὴ δι] 
Ῥγοβροοῦ 1 στὰπ (86 Ομ γιδίλδδη σϑοθ, ποῦ αϊβίγεββοα ψὰἢ τυτοίοποά τη- 
ΟΟΥ ΔΙ ὨΤΥ͂ ΘΟΠΟΟΓΏΪΩρ 18 ἢπα] ἰδϑὰρ.2 [ΘηρδρῸ 88 ἃ οουωθδίβηί, δθυὶ 
ἄ64] ποῦ τὴν Ὀ]ΟῪΒ ἰῃ ΘΙΩΡΟΥ αἰγιὃ Βυΐ 1 Θμυτο τυ ὈΟαῪ ἴο {86 δουοζαὶ 
ἀἰβοὶρ!π6, δμα Ὀτίηρ 4}} 16 ἀρροϑιϊίεβ ᾿ηΐο δυδ)θοίϊου : 16δὲ, ψβαπ] 
αν ῥσοοὶδιπηθα 4 (πΠ6 φογίουβ ῥυ1Ζθ (0 οἴδποτγθ, 1 βῃου]ά, αὐ ἰαβί, δὲ 
γο)θοίβα δ ἀππτογίδυ ὅ ἰ0 ορίδίη 1, ΤῊΪΒ ταργοβαπίδοι οὗ {μ6 ΟΒτῖν- 
(ἴδ Τ06 Ιησβῦ στηϑῖζο 8 βίγομρ ᾿ργοβϑίοη ὌΡΟῸῚ {86 τϊπαβ οἵὗἉ ἰδ 
ΟοΥἰ πε ἶδη8, 88 ΠΟΥ ὙΓΟΤΘ 80 Οἵΐοῃ δβρθϑοίδίουβ οὐ {ποβα ζβϑγαθβ, πιὰ 
γΟΓ6 οΟἸο γαίθα οὐ {π6 1δἰπηηιδ, ρου πο ὑΠ6ῚΓ ΟἿ νγ88 αἰζυδίοά, 
10 ἰδ ὙΘΥΥ͂ ΡΓΟΡΘΕΙΥ ἱπίσοαυοεα τὰ ΚΝΟΝ τὙοῦ ΝΟΥ ; ΖῸΓ ΘΥΘΙΥ 
“ΙΖ ἴῃ Οοσϊ ἢ} γα δοαυδιηΐοα ὙΠ] ΘΥΘΓῪ ταϊπυΐα οἰγοιιπαβέβησα οἷ 
1Π18 ταοϑὲ ϑρ]6 πα! δῃα ροσα ρου βοϊθιηηϊίγ. 5’. Ρδὰ], ἴπ ΕΚ 6 ΤΩΔΏΠΕΙ, 
ἴῃ ἷ8 ϑοοοημαὰ Τρ 8116 ἴὰ ΤΙ οίδΥ (ἰϊ. ὅ.), Ὄὔβοσνοβ, ἐλαΐ ἐγ α νκαλ 
εἰγίυο 70. πιαδίοεγῳ, ψοὲ ἐδ ὧδ ποΐ ογοιοηδα, επἴε88 ἦε εἰτίυο αι μἶίῳ : ἢ 
ὙΠῸ σοπίοηθ ἐη [Π6 ΟὙΘΟΙΔΏ ρΆΤΩΘΒ ΒΟΟΌΓΕΒ Ὠοὺ {Π6 ΟΥΟΥΤ Ὦ, ὉΏ]688 ἢθ 
βίο] οοπίοστῃ ἰο [86 το ]68 ρῬγθβοσι θά. 
“αι 8 θ6θὴ ΟὔὈβουυ θα Θοποθυμηρ' (δ6 Βρὶ τὶ δηά αὐάουγ πιὰ 

ψΙοἢ (Ππ6 σοι ρο ΟΥΒ θηβαβος 1η (Π6 ταῦθ, δηα σοποογηῖηρ ἐμ6 ῥΓΙΖα 
186 πᾶ 1π υἱὸν 00 σοασαὰ {Π6ῚὉ δγάπουβ οομ θη οη, νν1}} 1] δ γαίθ 
{86 [Ο]Πονί:ρ ΘΒ] πι6 ραβϑαρο οἵ (Π6 βαπγ6 βαούβα τυιίοσ ἴῃ 8 ΕΡ᾿β6]6 
ἴο 6 ῬΆΠΠΙΡρΙδηΒ (111. 12---14.)):---ὑλῆοί α8 ἐλουρὴ 1 λαὰ αἰτεαάν αἰίαϊπεά, 
εἰἐλεν τοεγε αἰγεαάν ρεγἤεοί; δὲ 1 ζοἴΐοιο αἴετ, 7 ἐλαὲ 1 πιαν ἀρρτελεμὰ 
ἐμαὶ 90. ωὐλίεολ αἷδο 1 απὶ ἀρρτεποπάεα 9. Ολγὶδέ ὕεειδ. Βγείλτεη, 1 
οομηΐ ποὲ πιγϑεῖ ἰο λαῦό ἀρρτολεπαδά : διιέ ἐλ ὁπ ἐλίπο 1 ἀο, γογσείξης 
ἐιοδο ἐλῖπρε τολίοῖ, αγὸ δελῖπα, ἀπά τεαολίπο ζογίλ ὠπίο ἐΐοες ἐπέπρε τολϊοῖ 

788 τηδὰο οὔ ὙΠ οἷϊνο, [86 ογόνγμβ ἱπ ἴμ0 [δι δπιΐαῃ ζατηο8 ὙγοτῸ οοτϊαροθθᾶ οὐ μαζεῖεγ, 
ἼΒο86 οΠδρίοῖβ γοσο ἰδάϊπρ δηὰ ἰγδηδίϊοσυ. δΔιδοὺς καὶ τοῖς ϑυμελικοῖς στεφάνου μὲν ον 
χρυσοῦς, ἀλλ’ ὥσπερ ἐν ὀλύμπια, κοτίνων. Ῥ] αἴδγοῖ, Οαἴο, πη. ἢ. 1438. οὐἱξ, αν. ύδρΒ. 8ζ0, 
860 δἷϑο Ῥουρηγτῖαβ ἀθ ΑΠΠΠῸ ΝΥΤΩΡΒΑγΌπι, Ρ' 240. οἀϊτ. Οδηί80. 1666. ῬΆΣ]οπίδ Ορεῖα, 
ἰοτα, ἷ2, Ὁ. 463. εἀΐϊι. ΜδηροΥ. Τοὺς γὰρ τὰ Ἴσθμια νικῶντας οἱ Ἑορίνθιθι τῶν σελίνων 
στεφάνουσιν, ὙΏοΟΒΟ ὙΠῸ ΘΟΠΟΑΌΘΥ ἴῃ [Π6 δι πιίδη ρϑπι65 86 ΟὈΥὨΐδη5 ογοότῃ πι 
ῬΆΓΒΙοΥ, ῬοΪγ ΩΣ ϑιίσγαΐαρ. 110. ν. Ρ. 876. οἀϊξς. Οδβαυῦοη. 1589. 

1 Ἡμεῖς δὲ͵ ἄφθαρτον. Ὑ͵ ΟΝ πῖιδὲ ἀγάοαυς ἱπ τἢ6 ΟἸγίδείδη σϑοο [Πἷ8 σἱοτίοτδ Ἴγόνσι. δμουϊὰ 
ὨΒΡΙΓΘ 1Β ἷβ γγῈ]] γεργοθοπίεὰ ὈΥ̓ ἸΙγϑηβοαϑ., Βοῃῦβ ἱμχίταγ δροηϊδία δὰ Ἰησοτττιρίεἶα; δροδεῖβ 
ὐδμιοτίδίυγ πο8, αἰ σΟΣοθ ηαγ, οἰ ργθοίϊοβδηι δυο Το Γ σογοηδαι, Υἱ ἀ6]1ς6ὲ 4185 ΡῈ δροῦέπι 
ΠΟὈ[8 δοαυϊγίτυ, δοὰ ποὴ πἱ1Ὸ οοΔ] ἴ8π|, Εἰ ᾳυδηνὸ ΡῈΣ ἀρόοηθῖι ῃοδὶδ δάνθηϊι, ἐδπιὸ οδὲ 
Ῥτγθοϊοβίογ : ααδηϊὸ δαυίοπι ργθοϊοδίου, ἰδηςὸ θ8Ππὶ ΒΟΙΏΡΟΣ αἰ Πρατησα, Ιγοηβουϑ, ᾿ἰ δ. ἦν. Ρ. 3571. 
εἀΐ!, αταῦ. ΤΏ [Ὸ}}} αἷβο οἵ Ομ γβιΐδιιβ δοίης πορὶϊ ζϑηὶ ἀπ τοι ΐβδ, ἤθη δ ἱποοτιτγαρε θ 
ΟΓΟΏ δυγαὶίδ ἐποὶν ρουβουογίηρ δηὰ νἱοϊοσίουβ ΘΟ ΒΙΔΏΟΥ δηὰ Υἱτγίῃο, 8 4180 ὈοΔΈ ΣΙ ΠΥ 6Χ- 
Ῥοβοὰ ὉΥ Ψυδεῖη Μαγῖγσ, ὅ,ε6 Ὠἷἰβ Αροὶ, ἰϊ. ρ. 78. δαϊξ, Ῥασὶβ, 1636. 

3 80. τὸ πηδοτρίδηὰ οὐκ ἀδήλως. Μτ. Ὑ εδὲ γϑηάοσβ ἰδ, ἰπ τπ6 11υϑιγαϊίοη ἢ6 846 χίτει 
τ|8 οὔ τῆ ϊβ ραωβϑαρσο; 180 σι, 88 ποῖ 0 Ρ888 πη ἰδιϊηρτιϊδῃδὰ; δηὰ τ[πθη δἀὰδ (86 (οἰοπίηδ 
ποῖθ: Ως οὐκ ἀδήλως, ΙΔΔΥ 4[|860 δ᾽ ΙΗ Ὺ ἴῃ 118 ῥΐδοθ, 88 ἢ 1 νγὰ8 Ὁπδϑθῃ, ποῖ 050 
ὦ, ὁ. ἃΔ |'ῇ: 1 νὰ ἴῃ [86 Ῥγόβθηοο οὗ (6 ἡπάφο οὗ {16 ζδηλοδ, δηὰ ἃ χτοδῖ πππιῦον οἵ δρθοίδ" 
ἴοἴ8. Ὑ ει 8 Πἰβϑογιδίίοη, Ρ. 268. 12Π)0. 

5 Οὕτω πυκτεύω, ὡς οὐκ ἀέγμα δέρων. ΤῊΪΒ οἰγοππιδίδηοθ ἰδ ΟΥθἢ τηοπιϊοποά ἴῃ ἀοβοί δίῃ 
[6 ΘὨ ΖΑ ΘΙ Θη8. οὗ σομα δίδηΐδ ; ἴδυ8, Ὑ γα 888, Ἐπ ο] 8 νἶγοθ ἰῃ σαϑηΐιπὶ οθαάϊε, 
-ποὶὰ, ν. 443, Ὑδοιιδβ αρὶς ἱποοηβα ἰδ μδῈ. δυγὰδ Βγδλοιίδβ. Υ διοσίῃβ ΕἸδοςιβ, ἱν. 803, 
τρὶς δ' ἠέρα τύψε βαθεῖαν. 1ἰϊαὰ, Ὑ. 446.{ 8.66 αἷδο Ορρίδαη. Ῥίδβοδὶ. 110. ἢ, νεσ. 450. Ἀἱ'- 
[ογβῆυα, Τα. Βαὶ. 1597. 

4 Ἄλλοις κηρύξας; ῥτοοϊαίπχοᾶ, 88 ἃ Βεγαϊὰ, [μ6 ργῖζϑ τὸ οἴμοσβι Αἃ πογαϊὰ, κήρυξ, πιοάθ 
Ῥγοοϊδηχγαιίοη δὲ [86 ζαηγθ8 τ μδὲ τενσαγάβ που]ὰ Ὀ6 Ὀεδιονγοὰ οἡ [6 ΘΟΠαΌΘΓΌΙΒ. 

5 ᾿Αδόκιμος γένωμαι, Βο ἀϊδαρρτονθᾶ; Ὀ0 τοὐοοϊθὰ 48 ΠΏ ΠΟΣΔΥ; σοτοθ οδ᾽ πεβοαὶ Βοηοῖῦ 
δΔηὰ ΔΡΡσοβδίοῃ, 



ἴα ἐδ Λίει.ν Τεϑέαη.εἩΐ, δ45 

γε δεξογο, 1 »γεβ8 ἐοισαγαὰβ ἐδ πιαγὶ, 707᾽ ἐδθ ργίζε 97 ἐδ ἀϊφῇ οαἰἕἔπρ 9 
Οὐοά πη Οἰνῖβί ὕει: Νοὶ ἰμδὺ αἰγεαάν ἵ αν δοαυϊγτοα [818 ραΐπει ; τιοί 
1παὺ 1 πᾶνε αἰγεαάν αὐἰϊαϊποα ρογίοοϊοη ; Ὀαυὺ 1 »ῶγδμο τὶν δοιγ86, {παῖ 1 
ΤΩΔΥ ϑ8εἶζο ἰμαῦ ογοισπ οὗ Ἰητ ΓΑ] ΠΥ, ὑο 16 ΒΟΡΘ οὗἉ πβοἢ 1 τ 88 ταϊβοά 
Ὀν ἴδ στϑοῖουβ Δρροϊπίμηθηὺ οὗ ΟἸτῖϑὺ 9 οϑὰ8. ΜΥ ΟἸ ιγιβίίδη Ὀγθίθγοη, 
1 40 ῃοΐ οβίθϑμλ συ β6] ἢ ἢ. μανα οδίδι θα {818 ρ]οσίουβ ργίζε: Ὀυΐ ὁ. 6 
{πῖπρ ΟΟΟΌΡ 68 ΠΥ ὙΠ016 αὐξομίοη ; ἐοτροί προ ταὶ 1 ἐἰε δολίπα, 1 
αἰγοίοϊ οΌΟΥΨ ποτΌΘ ἰοΟΑτΒ (ἢ6 »γίζε ὈΘίΟΣγΘ τὴ6, ργδββίῃρ Ὁ Φαφοῦ 
δη4 γαρίά 5ἰορδ, ἰο Αγ 8 ὑπ σοαΐ, ἴο 5εἶζε (86 ἸτητηοΥία] ραΐηι.,  ΒΙΘΒ.. 
(οά, Ὀγ ΟΒγιδί “6808, δεδέοιοδ. ΤὨΪΒ αϑδοίίπρ' ραββαρθ, 8[80, οἵ {86 
ΒΒΓΩΘ Δροβί]θ, ἴπ {π6 δεουπά ἘΣ 8116 οὗ ΤΙτοῖδγ, τυ θη ἃ 1116 Ὀοίοσθ 
Ὧ18 τηϑγίγτάοσα, 18 ὈΘϑα  Ἅ]]Υ 4|1υ8ῖν6 ἕο {6 Δρονθ- ΘΠ ΠΟΠΘα Τ866, 
ἴο 16 οὔόνῃ ἐμαί δὐγαιῖθα (86 νἱούοσυ, δῃᾶ ἰο ἰ6 6] δηοάϊοβ ΟΥ 
υάροθ πιο Ὀοδίονγοα 10: --- 7 λασυό γοισλί α φοοά βλέ, 1 μαυε βηϊρἠεά 
τὴν σοι 863, 7 ἔαῦε Ἀερέ ἐδε ζαϊί. Ποποεζον τὰ ἐλεγο ἐς ἰαϊά ὩΡ 707 πιὲ 
ἃ ογοιῦη Ὁ τὶρλέσοιιδηπε85, ἐρλϊοὶ ἐδ ],ογά, ἐδ τὶσλέοοιδ μάσε, δῃλαϊϊ σίυό 
ηι6 αἱ ἐμαὶ ἄαγ: απά ποὲ ἰο πιὸ οπῖψ, δμὲ ἐο αἰἷΐ ἐΐεπι αἶδο ἐλμαξ ἰουε ᾿ΐξ 
αρρεαγίπρ." (2 Τίμα. ἰν, 7, 8.) 

Δ Τὰ μέν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος, τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος, ὀτὶ σκοπὸν διώκω ἐπὶ τὸ 
βραβεῖον. ἘΣΥΘΥΥ ὕδττῃ ΠοΓῸ οιηρ]ογαὰ ὈΥ [πΠ6 ΑΡοβίῖβ ἰ8 δροηϊβεῖοσαὶ. ὙΤἢθ ὙἘΟΪ6 ραββαῷθ 
ῬΘΘΕ ΠΥ τοργοβοηῖδ ἐδαὶ δγάους πο ἤγοα [86 σοπιθαΐαπίβ τ ἤθη οηχαρϑαὰ ἴῃ 86 Τάοό. 
ΤΒοΙ͂Ρ Ββρίτὶξ δπαὰ δοῃίοπίοη ΔΙῸ ἴῃ ἃ ὙΘΥῪ ΒΓ} κί; ΤΩΔΏΠΟΣ ἀοϑοσί θὰ ἰη ἴΠ6 Το οντίης ἔτα Υ 
ῬΟΘΈΙΘΑΙ πο6 οἵ Ορρίαπ, το ΠΔΡΡΙΥ 1 ϑίΓαῖθ [818 Ῥθεδβ :---- 

Ὡς δὲ ποδωκείης μεμελημένοι ἄνδρες ἀέθλων, 
Στάθμης ὁρμηθέντες, ἀπόσσυτοι ὠκέα γοῦνα 
Πιροπροτιταινόμενοι δόλιχον τέλος ὄγκονέουσιν 
Ἔτασσα πᾶσιν' δὲ πόνος ἡράξι τε ϑσσσει 
Νίκης τε γλυκύδωρον ἑλεῖν κράτος, ἔς τε ϑύρεθ 
᾿Αἴξαι, καὶ κάρτος ἀέθλιον ἀμφιθαλέσθαι. δὰ 

Ορρίδῃ Ῥῖδο. 110. ἐν. νοῦ. 101. οαϊξ, ἘΠ σε πε, 

Α8 ψὮση {Π6 [Πἰγθὲ οὗὨ ῥγαὶθθ δῃ ἃ οοηϑθοϊ 8 ἔοσοθ 
Τηνῖτο [π6 Δ ουΓΒ οὗ [86 Ῥϑηϊην ΟΟΥΕΒΕ, 
Ῥτοῦθ ἤοπι ἴἢ6 1818 [86 Ὀἱοοπηίηρ, γἶνβ}8 βιζαΐῃ, 
ἈΑπᾶὰ βργίηρ ὀχυϊίηρ ἴο ἴπ0 ἀϊδίδηϊ ῥ]Δίη, 
ΑἸνοττιδῖθ ἔθος πεῖ εἢ π᾿} 0]6-τηραδυτεα Ὀθουσηὰ 
Ἰτηροίθουδ Εἱρ δίοης ἴῃ6 τοβαθης χτουμπὰ, 
ΤῺ ΘΥΟΙῪ Ὀὑγεδδὶ δι ὈΪ 1 00}8 ῬΒΒΒίΟΙ 8 ΤΊΒ6, 
Το φθοΐΖο ἴμ6 ζοαδ], πὰ δηδίοἢ {π᾿ ἱτηΠ] ΟΣ] ὉΓΙΞΘ. 

ΨΦοποβ᾽ 5 ΤΥΔΠβϊδεΐοη, 

Ἰπδίδὲ θαυΐβ δυγργδ 8008 νἱηοσῃ ΐθπΠ8, ΠΌΤ 
Ῥυβοξοσίαση Ἰοσ 8, ΘΧΊΓΘΣΩΟΒ ἱπίου Θπηΐθιῃ. 

Ἡογδξ. βαίγτ. 110. 1. δδὲ. ἱ, 11δ, 116. 

5 Τὸν ΔΡΟΜΟΝ τετέλεκα. 1 μδγὸ ἤηϊβηῃθά ΤΩΥ͂ ΒΔοβ. Τἢ6 016 μαδβᾶρο 8 Ὀοδα Ὁ} 7 
ΔΙ᾿πδῖνγο ἰο [π6 οο]ο γδίθὰ χϑηγθ8 δηὰ δχογοίβοβ οὗ [0866 ΕΠΠπ268. Δρόμος ΡΓΟΡΟΙΙΥ δἰ χηΐῆοα δ 
Τϑοθ. Ὑποοογίίθθ, 1 γ], 1. γογ. 41. ϑβόρῇος δ ΕἸθοῖτα, νοσ. 698. 8.60 8δ|80 τνογ, 686----688. 
Ἑανὶρί 8. Απάτγοπιδοῆθ, νοῦ. 599. ΕαυΡ  ἀἷβ ΓΙΡΪσοπία ἴῃ Αὐ]ϊάο, νον. 212. ϑβίσδῦο, 110. 
ἔϊ, ν. 155. οαἷξ, Ῥαγίβ, 1620. ΧοπορΒοητβ Μοιθοσαῦ, ΡΡ. 210,211. Οχοη. 174]. 8. (Πΐ8 
πογὰ οὐχ τὸ Ὀ6 τοπᾶογοά. (Αςῖβ χχ. 324.) Μεΐ ποπὲ ὁ ἰλεβε ἰλέποϑ πιοῦδ πιδ, πεὶίλον 
οὐμπέ 7 τῖν ἰὑ78ὲ ἀἄδαὺῦ ὑπίο πιψϑεῖ; δο ἰλαὶ 1 πισδλέ Πηϊοὴ πιὶν σου 88 τοί ῥον ; τελειῶσαι τὸ 
ΔΡΟΜΟΝ μου: δηϊδῃ 6 δῃοτί Τασο οἵ Ὠαπηδη [16 τ ἢ ΒΟΠΟΌΣ δι ἃ ρρίδυϑα. ἷξ 18 ἃ Ὀ6δ- 
ΕΠὮ] δηὰ βισι Κίηρ δ] βίου ἰο {86 γϑοθ ἰῇ ἰἰπ696 οοἸοὈταϊθὰ ζ8ΙΏ68. --- [ἢ [10 ΒΝΠ νοϊατηο οἵ 
Βίθδορ Ηοσιοβ ογίο (Ποσὰ 18 δῇ δηἰϊπιαιθα αἰ ΒοΟΌΣΘΘ οὐ ἔα ΟἸ γι βιΐδη σᾶοο; [Π6 τηδίοσ 818 
ἐδ Ἡ ἘΣΘ ΔΙῸ ῬΑΣΕΪ ἀοτίνοα ἔσο Ὧτ. Ηδγνοο β [ηἰτοἀποίίοι ἴὸ ἴ0 ΝΟ Τοδιδιηθηξ, 
γοϊ, 11, δοοῖ. 4. 

ΥΟΙ,. 11]. ΝΝ 



δ4ὃ Τρίμεαεον πιεπίϊοποά ἴῃ ἐδε ϑεγίρέιγεε. 

ΟΗΑΡ, ΙΧ, 

ΟΝ ΤῊΞ ὈΙΒΕΛΒΕΒ ΜΕΜΤΙΟΝΕΌ ΙΝ ΤῊΝ ΒΟΕΙΡΤΌΒΕΒ, ΤΒΕΔΤΜΕΝΥ ΟΥ' ΤΗΣ ὉΣΔΌ, 
ΑΝ ΕΌΧΝΕΞΒΔΑΙ, ΕΠῚ ΚΒ. 

ΒΕΟΊ. 1. 

ΟἹ ΤῊΞ ὉΙΒΕΛΒΕΒ ΜΕΝΤΊΟΝΕΌ ΙΕ ΤῊΒ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΒ, 

1. ΤῊΕ ἀΐβθαβοβ ἰο Ὑμο ἢ (Π6 ΒαπιΔη ἔγδτηθ 18 δι ̓θοὲ του] παίαγαγ 
Ἰοδὰ πῆθη ἴο ΕΥ̓ ὅὍο δ᾽] ονυϊδίθ ΟΥὁ ΄Ο ΤΘΙΔΟΥΘ ἔμϑῖῃ : ἤθΠ6Θ Βργδηρ [86 
ΑΒΤ ΟΡ ΜΕΡΙΟΙΝῈ. [ἢ {Π6 ΘΑΣΙΥ͂ αροϑ οὗ 86 ψου]ᾶ, ἱπάἀθοά, ἐθογο 
δου] ποὺ Ὀ6 τυ ἢ ΟΟΟΑΔΙΟΠ. ΤῸΓ δὴ αὐ ὙΠΊΟΝ 18 ΠΟῪ ΒΟ ΠΟΟΘΒΒΑΓΎ ἰο 
{πα ἤρα]  δηα ΠΔΡΡΙΠμ688 οὗ τοδηκιθμὰ, Τὴ Βἰ τ ρ] 1Ο Υ οὗὨ ἐμοῖγ τοδη- 
ΠΟΙΒ, {86 ῥα πη 688 οὗ {μοῖρ ἀϊοῦ, {6 }γ ὑθιιροῦαηοθ ἴῃ τηθϑὺ δηα ἀσῖηκ, 
δηα τηοἷν δοῦν 116 (Ὀοὶηρ ρΘΏΘΓΑΙΥ ΤΟσΟΟρΡΙΘα ἰπ (μ6 Π6]4, δῃά ἴῃ 
Τυτα] Δ 1γ8), του παιΌΓΑΙΠΥ τοπα ὕο βιγοηρίμοη {μ6 ΡΟΩγ, δηά ἰο 
αἴοτά 8 στοδύοσ βῃδγο οὗἩ βϑδ! ἢ ὑμδὴ τὶ 7 ΠΟῪ Θηΐου. 80 Ἰοπρ' 88 
ΟἿΓ ἢγϑὺ ραγϑηΐβ οοῃυϊηποθα ἴῃ [Πδ. βίδα οὗὁ ὑργὶσμίηθββ ἴῃ ΒΟ ΤΠ6Υ 
ὙΓ6.6 ογοαίρα, ἰδογ6 γγ)χὰ8 ἃ 766, ΘΙ Ρ Βα 6Ά}}γ ἰοττηθὰ {86 ἔγχεα οὗ 11ἴδ, 
1η6 ἔγυϊς οὗἨ ὙὑΒΙΟΝ νψγ88 ΑἸ ΠΟΘΙ δρροϊπίθα [ὉΓ (86 ρῥγοβοσυδίίου οὗ 
Βοϑ τ; Βα αὔνον (86 [4}}, θοΐηρ; 6ΧΡ6}]64 ἔγοσαῃ Εάθῃ, δά, δοῃβοαυθη, 
ὈδηΒμοα ΓῸΓΡ δυο ἔγοια ὑμαῦ ἴσϑο, [ΠΟῪ Ὀδοβδηιο 1140] ἴο ναγίουβ 415- 
6868, τ ΙΟΙ, ἀουύ]688, {πο Ὺ ου]Ἱα οπἀθανοῦῦ ἴο ΣΘΙΏΟΥΘ, ΟΥἩ ἴο ταῖ- 
θεῖα ἴῃ νϑυϊουβ Ψᾶγ8. ΕὙἼοπὶ {86 ἸΟΠΡΘΥΣΥ οὗἁἨ [86 ῥαύγγοΒ 1 18 
δυϊάθηῦ ἐμπαὺ ἀβθαβοθ ὑοῦ ποῦ ΥΘΙῪ ἔγοαυθηῦ ἴῃ [06 ΘΑΥΪΥ αἀρ68 οὗ {86 
ὙΟΣ]Α, δηα ἐΠΘῪ βθϑῖὰ ἴο βαᾶνο θη]ουθα ἃ βυ ΠΟ ΘΕΥ υἱρόσγουβ οἷα ἀρ, 
δχοθρὲὺ ἐμαὺ {μ8 6γ68 Ὀθοδῆι ἀἴσὰ δηᾶ {86 βῖσαῦ ἔθ6]6., ((ἀδῃ. χχυλ! 1., 
χΙν ἢ, 10.) Ηδποα ἰΐ 18 Τϑοογ θα 88 8 Σϑιρδ ΚΑ ὈΪ6 οἰγουμηβίδηοα Θ0- 
οογηΐησ Μοβοβ, {μαῦ ἴῃ οσίγοαθ ο]α δρὸ ([ὉΓ δ 88 δὴ υπαγοά δπὰ 
ΕΘΗ γοϑγβ οἷα τ Βδθη μα 4164) λὲβ ἐγθ τρα8 ΝΟΥ αϊἶηι, ποῦ ἀΐδ παέιγαὶ 
το αδαϊεά. (θαι, χχχῖν. Ἴ.") 

Τῆι 96 .)71ὲ δϑουϊροά {μ6 οτρίη οὗ [86 Βοαδϊϊηρ αὐτὶ ἴο αοα Βἴπιβ6}} 
(δου. χαχυ. 1, 2.), 3π4 186 Εργρὥδῃβ δἰ δυϊοα {μ6 ᾿πνθηὕοη οὗ 
10 ἴο ἐμεὶν ροὰ Τρδουῦ οὐ Ηογτλθ8, ΟΣ ὕο Οβὶσίβ οὐ 1818. 

Αποϊθπίϊυ, αὐ Βαγοι, [86 Βιοκ, ψβθη ἰμοῪ 616 ἢγθι δἰίδοκοα Ὁ 
8 ἀἴθοαδβο, ψοσ ἰϑῖν τῃ (6 δβίσθοϑίβ, ἴοσ [πΠ6 ΡΌΓΡΟΒΘ οὗ Ἰθδγηϊηρ' ἔγοση 
{8080 ψἘῸ ταὶραῦ ρ888 ἴμθτλ Ὑμδὺ ργβοίϊοαβ οσὐὁ ψβαΐ τηθαϊοῖμθβ μϑά 
Ῥδϑη οἵὗὨ δβαϊδίδηοοϑ ἴο ἔμοη, ψ ἤθὴ διοίθα τ ἃ δἰτα αν ἀϊθθαθ. ΤῊ 18 
48, ῬΟΙΠΔΡΒ, 4016 δ͵80 ἴῃ οἴδανὺ δουπίγοβ Τμο Εἰργρίίδηβ οαστιϑὰ 
{πον βἰοῖκ ᾿πΐο 86 ἰθιωρὶα οὗ βϑδιδρῖβδ; (6 ασϑοῖβ οαγγϊ θᾶ {μεῖσα ᾿πίὼ 
ποθ οὗ “ΖΕ βου]αρίὶνβ. Ἃ 186 ἰδιαρ 68 οὗ θοίδ (686 ἀθι᾽ 0168 Τ{Π6ΥΘ ΤΘΣῸ 

ββοσυϑα ψυιτθη τϑοοὶρίθ οὗ ἐπ τθδηβ ΕΥ̓͂ ψΠΙΟἢ γαυουβ οὔγοδ δα 
6 οδεοοίεα, Ὑπ ἢ εἶο δα οὗ {π686 τοοοσάθα σϑιηθαϊοθ, {Π6 ατὶ οὗ 

Δ 4 Τῃ Ῥᾳϊοδιὶπο το τοδᾶβ δηὰ πιοβαποδ ἃσὸ 8ι1}}} ἐγοχιδηϊοὰ ὮΥ ἴδ6 ἴδπδ δπὰ πὰ δηὰ 
τηαϊτηοὰ, Ἰδὰ ἔοσο ὉΥ ἰμοὶΡ ἔγίοπὰβ, ἰο δδὶς δἰπηβ οὐϑὴ δ8 ἰῃπ οὖν [γ᾽ ἀδγβ. Ἧ7ο τοσὸ 
οἴῃ τοσηϊηδοᾶ οἵ ἔδοδο ὅσο δὲϊμα ἘΡ ἘΘΟΙν Ἵν Τὰς ῬῸΝ δὐπ9 ὍΘΑΥ στ θυ, ποῦ (σίδε 
τοδιοτοὰ [0 δίρῶιϊ (Μαῖς. χχ, 80.), 88. αἷδὸ οὗ ἔπδὶ ῬΟΟΣ οΥΡΡΪ6, τοΐοιε ἕλεν ἰαϊά ἀαὲΐν αὲ ἐλε 
ΤΠ ὦ δὲ ΘΝΡΝ (ΑΕ δ 3 Ὁ ΒΕ ΑἸχνὰ Ῥοίοσ διὰ Φοδη μοδιοὰ," ἘΠ γα μαπι ΒΒ Ῥὰ» 

6, Ρ. 46. 



Τούσεαϑος πιοιιέϊοηιοὰ τη ἐδ ϑογῖρέμ» 68. ᾿ 647 

ΒοΑΙηρ ἀϑϑαιηθα ἴπ (ἢ6 ῬΓΟΡΤΘΒΒ οὗ ἄτηθ (Π6 δδροοῖ οὗ ἃ βοϊθδῃοθ. [ὲ 
αββυσηθα βυοῖ ἃ ἔοιτω, ἢγβέ ἴῃ Εἰργρί, δηα δὖ ἃ τηυσοῖ τηοσΘ τϑοθηΐ 
Ροσϊοᾶ ἰπ ατγοθοο; θυΐ ᾿ξ νγ8 ποῦ Ἰοηρ Ὀϑίοσθ {δμοβο οὗἨ [86 ἔοστῃοσ 
ὝΓΟΓΟ ΒΌΓΡΑΒΒΘα 1π ΘΧΟΘΙΪθμ66 ὈΥ {86 ΡΒ γβιοϊδηβ οὗ [16 ἰαἰίοσ σουῃίσγ. 
Ταῦ [86 Εργρίδηβ, πούγανοσ, μδα πὸ [1{{16 8}.}}} 1ῃ τη θα !οῖη 6, ΤΥ 
Βὸ ραίμογοα ἔζοα σδὺ 18 βαα 1π {πὸ Ῥοηίδίθυοα γοβροοηρ [ἢ 
ΤΑΒΥΚ8 Οὗ ΙΘΡσοθυ. Ταῦ βοὴ οὗ (86 τη6 6108] ᾿ῥγΘβου ροη8 βμου]α [81] 
ΟΥ̓ Ὀσϊηρσίηρ [86 Θχρθοίθα το] 0 18 ΟΥ̓ ΠΟ ΠΊ68ΠΒ βίσϑηρθ, βῖποθ Ρ]ΗΥ͂ 
ΕὐτηΒ6 1} τθη 08 ΒΟλΘ ὙὙΠΙΟΣ 8.6 ἴΓ ἔγομλ ργοαυοίηρ [μ6 οβδοίβ 6 
διϑοσῖθοβ (ο βοὴ. ῬΥΒιοΙΔἢ8 8.0 το υποα ἢγβὺ πῃ θη. ], 2. ; Εἰχοά. 
χχὶ, 19.; 900 ΧΙ, 4. ϑὅοτηθ δοαυδίπίδποθ τ ἢ οὨϊγυσρῖοαὶ ορογαίϊοηβ 
8 προ ἴπ [86 γτῇῦο οὗ οἰτουμηοίδιουν. (δ. χυὶ!, 11---14,.)ὺ ὙΤΠοτΘ 
18. ΘΙΆρ]6 δυιάθποα {παὺ {86 [βγδϑ] 168 μδα βοιαθ δοαυδιηΐδηοθ τι [(Π6 
Ἰηΐοσηδὶ βίσυοίασο οὗ {πΠ6 Ὠυμλδῃ δγϑύθηα, δἰ πουρἢ Σὺ ἀο068 ποῖ ἈΡΡθδΓ 
{μαὺ ἀϊδοοοοηβ οὗ 186 Βυπλαπ ὈΟΑΥ͂, ἴὺΓ πηθᾶϊοα] ΡΣ ΡΟΘΟΒ, ἡγο τα τηβᾶθ 
Ὁ} 48 ἰδΐβ δ 86 πη οὗ Ῥζϊθυ. Ὑμαὶ ρΠγβιοἴδὴβ βοιηθίμηθβ Ἀπ αθυ- 
ἴοοῖκ ἴο δχθσοῖβα {861} 8111, ἴῃ στϑιρουΐηρ ἀἸΒ68568 Οὗ 8 ἱμύθγ μι] μδ- 
ἴυγο, 18 ουἱαθηὶ ἔγοστα {π6 οἰτουταηβίδηοο οὗὨ ΠλανἹ Β Ρ]αγίπρ προρ [ἢ6 
Βα ἴο συγα [86 τρα]δαυ οὗ ϑ'δαὶ!. (1 ὅδιη. χυϊ. 16.) Τὴθ τί οὗ μ68}- 
ἴηρ᾽ τγ)χ88 Θοματο ὑθ6α διλοπρ ἰἢ6 ΗΘΌΓΘΥΤΒ, 88. νΥ6}} 88 διλοπρ' 6 Εργρ- 
[ἴδ 8, ἰο 186 Ῥγίοδβίβ: το, ᾿π 664, τοῦ ΟὈ]ρ δα, ὈΥ͂ ἃ ἰδ οἵἉ {86 βίδία, 
ἴο ἴδκα οορηβδηοα οὗ ἰθργοβῖθβ. (μον. χἹ!, 1----]4, δῆ. ; δαί. χχὶν. 
8, 9.) οίδγθμποθ 18 τηϑδᾶβ ἴο ῬΠΥΒΊοΔ 8 ὙΠῸ ΜΟ͵Θ ποὺ ῥγἹθβίβ, δῃα 
ἴο ᾿ἰπβίβδῃοοβ οὗ βίοῖηθθβ, ἀ186886, μα] ϊηρ, ὅζο. ἴῃ {Π6 [Ὁ] ον ρ ΡΔ8- 
ΒΆΡΘ8; ΥἹἱΖ. 1 ὥὅδιλ. χυϊΐϊ. 16. : 1 Κίηρβ 1. 2---4, ; 2 ΚΊηρβ γ11}]1, 29., 1Χ, 
1δ. ; [δ8. 1. 6. ; “76Γ. γ111. 22.; ΕΖΕΚ, χχχ. 21. Τῃθ ῥγοῦθδθ]θ σθϑϑοῃ 
οὗ Κίπρ' Αβαϑ πού 86οϊῖπρ μοῖρ ἔτογα (οά, θυὺ ἴγοια {86 ρῃγβίοίβῃβ, 
88 Τη ΘΒ Π]ΟΠΘα ἴῃ 2 Οἤτοη. χΥϊ. 12., ψγαβ, ὑμδὺ {πον δὰ ποῖ δὖ {πα 
Ῥογοα γϑοουσβο ἴο {86 8 0]6 τηθάϊοϊῃθ8 τ ΒΙοῖ παΐαγο οἴδτγοα, Ὀυΐ ἴο 
οογίαϊῃ Βυρογβίϊουδ Υἱΐθϑ δηα Ἱποβη δίῃ; δηα 818, πὸ ἀου θέ, νγ88 
[6 στουπὰ οὗἉ {π6 τοβοοίίοι ὙΒΙΟΝ τπγὰ8 οαδὺ ἀρο μι. ΑδΡουΐ (ἢ 
ὕ)6 οὗ Οτῖδί, (88 ΗΘΌΓΘΥ ῬΠγβιοῖδηβ οί τηδαθ δαάνδηοθιηθηίδ ἴῃ 
ΒΟΙΘΠΟ6, ἈΠ ᾿ΠΟΓΘΑΒΘα τὰ ὨυτθογΒ.} [Ὁ ΔΡΡΘΆΓΒ ἔγοτῃ {μ6 Ταϊμυὰ ὃ, 
ἐμπδὺ [16 ΗΘ τον ΒΥ βι οἰ ΔΒ ΟΓΘ δοουβύοπηθα ἴο βα]υΐθ (86 βῖοκ Ὁ 
ΒΆΥΠΡ,, ““ Αγίδε ἤγοτι ψοι αΐδοαδε. ΓῊ9 βα]υὐδίοι Βα ἃ ταϊγδου]ουβ 
οἤἴεοι ᾿π {π6 τροῦἢ οὗ 9668. (Μακ νυν. 41.) Αοοογαϊηρ ἴο {μ6 Φοτὰ- 
βαίθιη Ταϊτηυά, ἃ βιοἷκ τῶϑδ γ͵ἷὲ8 Ἰυάροα ἴο Ὀ6 ἴῃ ἃ ὙΔΑΥ οὗὁὨ ΓΘΟΟΥΘΓΥΥ, 
ὙΠῸ Ὀοσδη ἴο ἰδ 818 ὑδ08] ἔ (ομιραγθ Μδῖκ νυ. 48.) ΤΠ 
ΒΏΟΙΘΗ8 ὙΓΟΓΘ δοουβίοτησᾳα ἴο αὐἰιθαΐθ {86 οτσιῃ οὗὨ ἀ]ΒθΆ868, ραγίου- 
Ἰαυὶγ οὗἩἨ μοϑθ τ βοθο πδέυσγαὶ οδυβοθ (Ποὺ αἸα ποῖ ἀπάοχβίδπα, ἰο {16 
ἐγιηιεάϊαίς ᾿Ἰϊοτίοσθηοο οὗ 86 Ποιίγ. Ἡδηοθ ὑμ6 Ὺ στ τα ἀδηοχηϊηδίοα, 
Ὀγ {μ6 δποιθηῦ σοί, Μαστίγες, ΟΥ ἴ86 δοοιγσοδ 0}, Οὐ, ἃ ποτὰ π ΒΟ 
18 Θιωρὶουθα ἴθ {86 Νεὺν Τοβίδιηθηῦ ὈΥ {86 ρῥΠγβιοσῖδη 1ὉΚ6 ΒΙτηΒ6] 
(τῇ, 21.), δπὰ αἷβο ἰῃ Μαῖῖκ νυ. 29. 84. 

11. Οοποογηΐηρ {μ6 τοηιθαϊθ8 βού! } οι ρ] οΥΘα ὈΥ (δ0 «“}6ν]ϑ ἔθ 
Ῥδυύου ]αγΒ ἀγο σου ΔΙ ΠΥ Κπονῃ. ὙΥ ουπβ 6 ΓῸ θουπά ὑρ, ΔὍ6. δρ- 
ῬΙγίηρ οἷ] το {ποιὰ (ΕΖΕΚ. χχχ. 21. ; 188. 1, 6.), οσ φουσίηρ ἴῃ ἃ 11η]- 

1 Μαῖκ νυ. 26.; Τκο ἰν. 23., ν. 31. Υἱἱϊ. 48. Φοβορδυδβ, Απεᾳ. 64. 110. χνὶϊ, ὁ. 6. ὃ ὅ. 
3 Βοθδῦθδ, ἢ. 110. ὅ66 α|80 1ἰχδμείοοι Β ἤοτγθο ΗἩθὈγαΐοιθ οα Μασ ν. 41]. 
8. Φδη, Ατοθοὶ. ΒΙ ]ςα, Ὁγ Ὄρμδα, δὺ 106. 1564. Ῥάχοδα, Αηὔαᾳ. ΗΘΡΣ, Ρρ. 164. 166 
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δ48. Τίδεαεεβ πιεηεϊοπεα πὶ ἐδ ϑεγίρξμτγοι. 

τηδῃΐ οοιηροθοᾶ οὗ οἷ] διὰ πῖπο (10Κ6 χ. 34.), ΟἹ] Βεϊηρ τι  ] ἾγἸπῦ 
δηὰ Πορησ, τ ἢ} ]6 πὶμο που] ἢ τ αρε ρα πὰ πότ μει δ σϊ σοηΐ. 
Ἡεοτοὰ νδβ ἰοῖ ἄονῃ ἰηΐο ἃ ὑδίδ οὗ ο11.} Ααὐτϑδῦ υδὲ γγδδ8 τηδας οὗ ἐδ 
ςοἰουταίοα θαϊπὶ οὗ (αἸ]οβὰ, (“6 ΓὙ. νἱῖ}. 22., χὶν!. 11., 11. 8.) ὙΤΒ6 δομ- 
Ῥδυίδου ἰῃ ῬΊΌΥ. 11}. 8. 18 ἔβκϑῃ ἔγομλ (86 Ρ]αβύθγβ, οἹ]8, δια ἐγ σ ἢ 8, 
ὙΠΟ Ὦ, ἢπ (86 Εδϑὲ, διὸ 81}}} διωρὶ ογϑᾶ οῃ {86 Δθάοσμθη δηᾶ βίοσηβοϊ 
1η τηοϑύ π}8]861168: {86 ΡΘ6ΟΡΪ6 ἴῃ (Π6 γ}]αρθβ Ὀοὶηρ' Ἰσποσδηῦύ οὗ [86 ασὶ 
οὗ πιβκίηρ ἀοοοσώομβ δηᾶ ροίϊοῃϑβ, δπα οὗἨ {6 ἀοδδθθ ὑγΌροσ ἴο ὃ6 δἀ- 
τὐταϊοιεκοῖ ΦΘΠΟΓΆΙΠΥ τηδῖζο 086 οὗ Θχίογηδὶ τ θα οἴη 68, ἴο νν ἈΙΘἢ ἴῃ [πᾶ ϊ8 
ἴπ0γ ρῖνο 8 ἀθοιἀθὰ ργοίοσοποθ Βα «Ψ εβὺ8 ΟὨΒγὶβί δυϊμβογίθθα 18 
ΔΡΟβί]68 ἰο 868] {86 βιοῖς (Μαΐι, σ. 8.), [86 δυδηροὶ εὺ Ματῖκ γοϊδίδβ {πὲ 
{πον αποϊπέεα οὐδ, οὐΐ ΚΤΩΔΏΥ {πᾶὺ ΘΓ βῖοκ, δα μοα]θα {ποπὶ. (ν], 18.) 
Ετοια {Π6 δχργθβϑίοηβ ἰπ σου. 1]. 18., χὶ, 830., χἱ, 12. δῃᾶ χν. 4., 
Οαἰταοὶ (18 18 ργοῦδ0]6 {παῖ {πὸ “6018 ΠΔα Βα] υἰΑΥῪ ΠΟΥΌΒ δηὰ ρ]δηίε 
ὙΠ1Οἢ ΠΟΥ ο81168 (Π6 το6 οὗ 116, δὰ τΒΟἢ ὁ Βμου ἃ ποῦν 68]} 
τα οἶα] μουῦβ δηᾶ ρμἰδηΐβθ, ἴἢ οὁρροβι οι ἴο βο 88 Δ.Θ ῬΟΪΒΟΠΟΙΙΒ 
διηα ἀδηρσογουβ, τγμοἢ ΠΟΥ 6411} [μ6 ἴτο6 οὗὨἉ ἀοδίἢ, 

ΠΙ. γαγίουβ ἀἴβθαβϑθθ 816 τῃϑηΠοηθα 'ἰπ ἴπ6 β'δογοα ὙΥΥΙ ΡΒ, 88 
ΟΑΠΟΘΙΒ, ΘΟΠΒΕΠΙΡ ΪΟΙ, ἀΤΌΡΒΥ, ἔδυθγβ, ἰπΔου, ὅθ. (ΟΠΟΟΤΗ Πρ 8 δ 
ἀϊδογάθεθ, {16 πδΐυσο οὗ Ὑδιοῖ [48 ὀχοσγοϊβοα {π6 οὐ σαὶ δουζθη οὗ 
ῬἈΥΒΙΟΙΔῺΒ 88 ν06}] 88 ἀἰνίη68, ὑμ6 [Ὁ] ον ἱηρ ΟὔΒΟ υΔ Ο.Β ΤΩΔῪ Ὀδ6 88{18- 
ΑΟΙΟΥΥ ἴο [86 το υ : --- 

1. ΟΥ̓ 41} λ6 πιδ δάϊθβ τηϑη πο ἴῃ (16 Θουιρίαγοβ, [86 ταοβὶ ἔοσ- 
ΤΩ] 6406 18 ἐμ6 αἰβογάοσ οὗ (86 βκῖη, ἰθυμχθα ΓΠΙΈΡΒΟΒΥ ὃ, (ῃ6 οἴδγδο- 
[6ΥἸ 8010 βυτωρίοτα οὗ συ ῖοῖ '8 ραίοδβοβ οὗ βιχοοί ἢ Ἰδιϊηδύθα 808168, οὗὨ 
ἀἰδγοηῦ β᾽Ζθθ δηᾶ οὗ ἃ οἰγουϊασ ἔοση. ΤῊΙΒ ἀἴδθαβθ τγᾶβ ἤοῦ ρθοῦ αν 
ἴο [86 1ϑγϑο ΐθβ, θυΐ ΒποΙ ΘΠΕΥ τῦᾶδ δπάδχωϊο ἴῃ ΔΙ οβίϊμθ, 88 1ζ 8}}}} 18 
πῃ Εργρῦ δπὰ οἵμοσ οουπίσιθβ. [ἡ [86 δαιαῖγϑῦϊθ ἀββοσιροη οὗ {86 
συΐδηθουβ αἰἴδοϊομϑ ἰὸ το (86 1Βγα 1068 τ σα δυρ)]οού δῇοσ {8 6] 
ἀδραγίυσο ἔγομι Εργρί, σίνοι ὈΥ Μοβϑβ ἴπ {π6 {μϊτύθοητι ομαρίογ οὗ 
{Π6 θοΟΙΚ οὗ 1,οντου8, [ΠΟΥ ἀγα ἴσο ὙΒΙΟΆ αἰ Β ποῦ] ΒΘ]οης ο {88 
Ἰεργοβγ, ΑἹ] οὔ {ποπὶ ἀγ αἰβαηρυβῃοα ὈΥ (6 πάπα οὗ ΠτΩ 
(ΒΕΗΒΑΤ), ΟΣ ““ ὈΓΙρΡΗΐ βροῦ ;᾽ ΥἹ]Ζ. 

.ι, Το ῥῦῷ (ΒΟΗ“Κ), μοῦ ᾿ωρογίβ Ὀυὶσῃίποββ θαῦ ἴῃ 8 βΒΌΡοΥ- 
ἀϊπαίθ ἄδστθθ, Ὀδῖηρ 8 4}} ψ αἱ βροῦ : 10 18 ποῦ οοπίδρίουδ, δη ἄοοβ 
ποῦ ΣΟΠΟΘΥ 8. ῬΟΙΒΟῺ ὉΠΟΪ6ΒΏ, ΟΥ̓ ΤΊΘΪΚΘ 10 ὨΘΟΘΒΒΑΙΎ (αὶ ἢ6 βῃου]ά ὃὉθ 
οομῆποα, Μ|ΟΠΔ6118 ἀθϑοσ 68 ἃ 880 οἵ Ὀοθαῖς ἴτομλ 16 ἔγανθὶ]οῦ 
ΝΙΘΡυὮγ, ἴῃ τ ΒΙΟὮ {Π6 βροίβ ὑγ ΓῸ ποῦ ῬΘΓΟΘΡΟΙΥ οἰοναΐθα αῦονα ἐμ 
ΒΚῚ πη, δπα ἀἸαἃ ποῦ ομδηρα {π6 οοἷουσ οὗ [86 Βεαὶγ. Τῇ βροίβϑ ἴῃ {Π|18 
ΒρΡΘΟΙΘ8 οὗὁ ἸθρσΌΒΥ ἀο ποῦ Δρρϑᾶῦ οῃ [86 δδῃᾷᾶβ οὐ δράοπιθη, θὰ οα 
1:6 π6οΙΚ ἀπά ἔδοα (Π6Υ συϑάυλ!!υ βργοϑά, δπα ΘΟ 6 ΒΟΠΙΘΠ68 ΟὨ]Υ͂ 

1 ΨΦοθορῆπε, Β6]], πὰ. 110. ἱ. ς. 88. ὶ ὅ. 
3 Βρ. ἴον [βαΐδ}, νοὶ. 11, Ρ.ὄ 10. οθοτδ᾽Β Οτθηῖαὶ ΠΙπδίγϑείοηβ, Ὁ. 556. 
8 Τα ἀγοδα [Ὁ] ἀϊδβογάοσ ᾿85 ἰϊ8 πδίῃηὴθ ἤοϊῃ [ἢ6 ατοοῖκ Λεέπρα, ἔτοτῃ λεπις ἃ δοαῖε; δ6- 

οΔ086 ἰῃ (δἰ5 ἀΐδθα86 ἴΠ6 ὈΟΑΥ͂ γᾶ8 οἔἥδη οογογοὰ τ ἢ [Ὠΐη τ εἶ δοαΐεδ, 80 85 ἴο ψῖνο ἱξ [9 
ΔΡΡΟΔγϑηΟΘ οὗ βῃον. Ηδποθ ἴ86 Παπὰ οὗ Μοβεβ ἰβ δαϊὰ ἴο δυο Ὀδθὴ Ἰθῃγοῦβ 88 δποῖρ 
(Εχοά. ἱν. 6.); δηὰ Μιγίδηιν ἰδ βαϊὰ ἴο ανθ Ὀθοοπιθ ἑεργομδ, ισλίδε αὁ δπυισ (Νατηῦ. χίϊ. 10.}} 
διὰ Οοδακὶ, ἤθη βίγαοκ ἡπαϊοΐ δ! }γ ἢ [16 ἀἴδεδ8θ οὗ Νδαπιδη, ἰ8 τθοογὰθὰ ἰο ἢδγο ζοῦθ 
᾿λὴ ἐβθυᾳ (6 Ῥγοϑθποθ οἵ Εἰϊδ8.)8, ἃ ἱέρεν, αδ λίίε αΔ ἐπκοιυ. (ἢ Κίηρβ ν. 37.) Ὧγχ. Α, ΟἸασκε 
οη . ΧΙ. 1. 

4 Ἐὸὸγ ιδΐδ δοοοιηῖ οἵὨ (δ 6 ἰΘΡΓΌΘΥ [86 δΔυίῃοΥ ͵8 δἰπιοδὲ ὙΒΟΪΟΥ ἱπἀορίοὰ ἰο Ὡς Θοοὰ᾽ δ 
διπαγ οὗ Μοαϊοίηο, τοὶ. γν. ΡΡ. δ87---ὅ97. 3πὰἃ οὐἀϊείοῃ, 



Τούίδεαϑεε πιοπέϊοποα ἐπ ἐδα ϑοεγίρέμγει. δ49 

δθουϊ ὑνο πιομίδβ, μου ρἢ ̓ἴῃ ΒΟΠῚΘ ΟΆ868 88 ἰοὴρ 88 ἔνχο γϑᾶγβ, Β6α 
ΠΟΥ τ Αγ ἀἰβαρροαγ οὗ ἐπϑιγβοῖνοθ ΤῊ]8 ἀἸβογάθυ 18 Ποῖ Π6Γ 1ἢ- 
ἐδοίζοιιβ ΠΟΥ ΒαγΘα ΑΓ, ΠΟΙ 4068 1Ὁ οσοπδίοη ΔΩΥ ᾿ποοηνυ θη θηοα. 

11, ΤῸ βρθοῖθβ οὐ] θα ΠΥ καὶ (ΤΒΟΒατ,) ὑμαὺ 18, γϑποῖῃ ΟΥ̓ τα] στ γ, 
νἱΖ. (86 Ὀγρηῦ 6 Ὀοῆγαῦ (1μον. χιϊ. 88, 39.}, απ {Π6 ἀατῖς ΟΥ̓ 
ἀυδῖγ ὈοὨγαῖ, βρυθβαϊηρ ἰῃ [86 δβἰἥῃ. (1ωον. χὶϊ, 8.) Βοίὰ {μ686 δ.θ 
ΘΟὨἰΑρΡΊΟΙΒ ; ἴῃ ΟἾΠΟΣ ψΟΡ8, τορος 86 ρϑύβοῃ δήοόοίθαά ψ 1 10 υἢ- 
ἐν τ: ΕἾΝ τὸ δῖμα ἔγοσμ βοοϊοίγ. ἘΞ 

1.) ἴῃ 126 Ὀϑῃγαῦ οθοδα (086 Ζεργοδὶς ΤΣ ερτγίαείξ πίφτίοαηδ ὁ : 
(ὐοοα ΒΒ ποβοϊορῖοαὶ βυβύθῃλ) [6 πδίυχαὶ οοἱοὺν οὗ ἀμ. μοῖν, γι οἢ ἴῃ 
Ἐσγρύ δηθὰ Ῥαϊοβίϊηο 18 δίας, 18 ποῦ ομδηρθά, δα Μοβοθ χορθδίβ! Υ 
δΒίαίοθ, ΠΟΙΡ 18 {ῃ6γ6 ΔΩΥ͂ ἀδργθβδίου οὗ {μ6 ἀμ ΚΥ βροῦ, δ Ἐκ 186 
Ῥϑίύομαϑ, ᾿Ἰπβίοδα οὐ Κϑορίῃηρ βίβ οματΎ ἰὸ {πεῖς ἤγθί 81Ζ6, δ. ἢῬου"- 
Ῥδίυδ νυ Θη]αγρίηρ μοὶ Ὀουπάλτγ. Τὰ ραϊοηΐ Ἰαδουτίπρ ὑπᾶογ {ι|8 
ἔοσῃι οὗ ἀν ἡ πεῖ ὁ γγ788 Ῥγοποιποραᾶ ἐν ἈΝΕ Ὀγ 186 Ηφρσγον ρῥγιθϑῦ, 
δ, ΘΟὨΒΘΑ ΘΏΠΥ, ͵)88 βοι θμοθα ἰο 8. βθρδγϑίζοῃ ἔγοσῃ [ὲβ ΤΥ δπᾶ 
ἔγιθ 8 : τθθποα {πθγ6 18 ἢ0 ἀουδὺ οὗὨ 118 Βανϊηρ ῥγουϑά οοῃίδριουμ. 
ἸΠΟΟΡὮ ἃ τυ οἢ ΒΟΥΘΙΟΙ ΤΩΔΙΔΩῪ ἴπδπ [Π6 ΘΟΙΠΙΏΟ ἸΘΡΓΟΒΥ, 1Ὁ 18 [ὩΣ 
688 80 ἔβδῃὴ {88 Βρθοὶθβ ἀββογιυθα ἱῃ [μ6 δηβυϊην πὐακταν; Δα οἢ 
0818 δοοουμῃὺ Ὁ 18 αἰδιηϊββοὰ ὮὈΥῚ Μόοθοθ τινι ἃ οοιηραγδί νου Ὀυιϑί 
ΒΟΙοΘ. 
( ΤΠ Βοδιγαῦ ἰθροπα, (Ζοργοεςὶς 7 ερτίαδὶς οαπαϊάα, οΥ ἴδιος οὗὨ 

Ὦσ. ἀοοαξβ Νοβοϊορυ,) οὐ ὄὀγίσἠμξ ιολίδε ἰεργοεν, 18 ὈΥ Ἀγ [86 τοοβῖ ' 
Βουϊουβ δῃᾶὰ ορβεπαιθ οὗ 411} ἴπ6 ἴόσηὴβ σοι ἴπθ ἀἸΒΟΆΒ6 888. Π|68. 
ΤΠ ραϊδβορπομηοηΐο ομαγϑοίοσβ, ἀνσοὶῦ ἀΡροῚ ΟΥ̓ ΜίοΒ68 :π ἀθοϊαϊηρ [ἴ, 
ΔΙΘ ““8 ΡἸΟΒΒΥ ν᾿ ἢϊΐα δηα βργοαϊηρ βοΐ ΡΟΣ 8ῃ οἱονδίθα Ὀδδβ6, (89 
οἰοναίίου ἀδργοβδοα ἴῃ [86 τϊ84]6, θυῦ νηοῦ 4 οὔδησε οὗ οο]ουΓ, 
πὸ ὈΪΔΟΙς Β6ῚΓ οα (δ6 ραΐομοϑβ, τ] ἢ 18 {Π6 παΐαγαὶ! οο]ουγ οὗ (86 διδὶν 
1η ῬΔ]οϑῦπθ, Ῥδγ οἱ ραπρ, ᾿πὰ ἐδ6 τ ΒΙύθπθθθ, δηἃ [16 Ῥδίομϑβ {ῃθπι- 
ΒεῖΪνθβ ροσροίυδ! νυ τὶάθηλρ ὑμεῖς οὐ] π6. βδθνοσγαὶ οὐ {π686 οἷἶνὲ- 
ΤϑΟΘΙΒ [ΔΚΘῚ ΒΟρΑΓΑΙΟΙΥ ὈΘΙοΩρ ὕο ΟΥΒΟΥ ἸΘΒΊΟΏΒ ΟΥ ΆὈ]Ο δ ἢ 68 οἵ ] 6 
ΒΚΙη, δπα, ἐμογοίοσο, ἤοη6 οὗ πολ τοῦθ ἰο Ὀ6 ἰβίκθῃ 8δ]ὁῃδ; δὰ 1 
88 ΟἾΪΥ ὙΠ6η 186 8016 οὗ [Β6τὰ οοπουγτοά, παΐ 186 «68 ρῥσγιθϑῦ, 
1ὴ. ἢ18 ΘΑ ΡΔΟΙΓῪ οὗὁἨ ΡὨγβιοῖδη, γ͵188 ἴο Ῥσοῃοῖποθ (Π6 ἀϊδοαβα 8 ἰϑοζαῦ, οὗ 
ΠΑ σηδηΐ ἸΘΡΓΙΟΞΥ͂. 

Οὐμπμηοη 88 {Πἰ8 ἔοστω οὗ ἸΘΡΥΟΒΘΥ γ88 διηοηρ ἰμ6 Ἡῦγονβ, ἀυγιπρ' 
Δηα βυδβοαᾳιαδπὶ ἴο {Π6ὲγ ΚΑῚ μίαν ἴῃ Εργρί, γα πᾶν Π0 γθᾶβοῃ ἴο 
ὈδΙτουθ ἐπὶ 1Ὁ νγᾶϑ ἃ ΓἌΠΔΠΥ σομρ]αἰμῖ, ΟΥὁ ἀνθ Κπόνῃ δηηοηρδῦ ἴῃ θη 
δοΘο θη ι]γ : βθποα {Π6 γα 18 1116 ἀουδέ, ποὺ ϑίδπμαϊηρ [86 οοπ- 
Πάφηῦ δββουίοβ οὔ Μαδηδίδο ἴο [88 Θοπίγαιυ, {μαῦ {ΠΥ τοοοϊνθα {16 
ἰηξδοοη ἴτοιν 186 ΕἸργρίϊδηβ, ἱπβίθδα οἵ οοιηιηυπιοδίηρ 1Ὁ [0 {Βθμι. 
Τηρῖν βυδ)υραίοα δηα αἰδβίγοβθθα βἰδίθ, οΎ υῸσ, δηᾶ [86 ρϑου αγ 
παίαγα οὗ {μοἷγ ϑιηρὶ ουτηθηΐ, τηδῦ αν σοηἀογοὰ {πθηλ νΕΥῪ 1180]6 ἴο 
(Πἷ8. 88. γ78}} 88 ἴο νδυίοιιβ οἵμιδν Ὁ] πνβῃθβ πα πιϊβαϊβουίομθ οὗ (ἢ 
βκίῃ : ἴῃ {π6 ρῥγοάδυοίζομβ οὗὨ ψ ΒΟ {Π6Γ6 ΔΓΘ ΠῸ σϑΒ68 ΤΔΟΓΘ ΒΟΙΨΘ ΟΥ̓ 
Ρονγ γι} (μδῃ ἃ ἀδργθββϑὰ βἰαΐβ οὐ ΒΟΥ οὐ πὐϊπά, μαγὰ Ἰδθουῦ ὑπάοσ 

1 ΜΙΝ δοἑ ν᾽ Β Οὐττωθηίασῖοδ οὐ ἴδ Τανγ8 οἵ Μοροβ, τοὶ. 13. ρρ. 388, 84. “ ἘΠδὶ δ]} 
ἐπ, Βο δά δ, “τ τἢ θαιδὶ ἔοσοο δηὰ {τπῖ, δμου]ὰ 61}}} Ὀ6 ἔουπαὰ ΧΟ Υ ἴοὸ μοὶ, δὲ εἶν 
εἰοίδηφο οὗἩ 8500 γοϑζδ ἔγοπι ἐμπὸ (τῶ οἵ Μοβεβ, οὐρᾷϊν οοτί δἰ ΠἸΥ [0 βίῃ δοπνα Ἵσοαϊξ τ0 ἰδ 
Ἰδννβ, ὁνοη ὙΠ ποθ τδο νν}}} ποὶ δον ἐπθῖα τὸ Ὀ6 οἵ ἀϊνίπο Δα μου." (Ρ. 334.) 

ἈΝ 



δδο.͵ Τρίδεαξες πιοπέϊοποα ἐπ ἰδὲ ϑεγίρέμγοι. 

ἃ Ὀυγηϊηρ᾽ Β0}, {Π6 ὈΟΟῪ ΘΟΠΒίΒΗΟΪΥ οονοσθα στ [ῃ6 Ἔὁχοοσϊδσηρ ἀτιοί 
οὗ ὑγ1οΚ- 6148 δπα δὴ γε ποῖ αϊοί ; ἰο 4}1 οὗ συ ΒῖοΒ (Πα 1ἀγβ 6} 1169 
Ὑ ΘΓ ΘΧΡΟΒΘά, ὑ}118ὲ πάθον [μ6 Εργρίάδηῃ ὈῬοπάαδρθ, 

ΤῸ ἀρρϑᾶσζβ, αἷδο, ἴτοτα (86 Μόοβδδιο δοοουπῦ, {μδὺ πὶ δΘομβοαπθπος οὗ 
{1680 Βαγάβῃρθ {Π6 16 νγᾶ8, ουύϑῃ δέξου {Π6 [βγβϑ θ8 μδα αυϊδέοα Ἐ γρί, 
8 ΄ΘΠΘΓΑΙ ργοαϊβροβι οι ἴο {86 οοπίαρτουβ ἔοστα οὗ ἰδρίοδβυν δϑὸ (δδὲ 1 
οἴὔθη οοσυγΓΘα 88 ἃ ΘΟῃΘΘαΏΘΩ66 Οὗ γα ου 8 οἴμοῦ δσαΐδηθουβ αβδοΐομα, 
Ἑὰρύ αἰ θογθηῦ Ὀ]ΘΙΙΒΗ6Β τπ {86 βκῖη, τ μοῦ μα ὦ ἰδπάθμον ἕο ἕδστως- 
Ὠδῖθ ἴῃ {Π]18 ἰυσὶ Ὁ] 6 ἀϊβθαβα, ἀρ δῃηυτηθγαίθα ὈΥ Μοβοδ, δα ἀδβοσιβοὰ 
Ὀγ Ὁγ. ἀοοά, ἰο γοβο οἰδδογαΐθ ἰγοδίϊδα [Π6 γὕϑϑᾶου 18 τοΐοστοα, Τ8ε 
εἴϊεοίξ οὗ ἸΘΡΓΙΟΒΥ͂, 88 ἀθβουι θοα Ὀγ ἔσαν} ]οσθ γ8Ὸ δανα νι θεβθα (δὲ 
αἸβογάθν ἴμ 108 ταοβί υἱγιι]θηῦ ἴοσταθ, ἃγὸ ἔγυν ἀΘρΙογα]6. ὙὉὍ86 
Μοβδῖο βἰίαἰαῦδβ γοθρθοῦηρ; ἸΘΡΓΟΒΥ͂ ΓΘ σϑοοσζαθα 1η ἴω6γ. ΧΙ. δηα χῖν.; 
ΝύυΏΩΡ. ν. 1--4.; δῃὰ Τ)ουΐ, χχῖν. 8, 9.0. ΤΟΥ 816 ἴῃ βυδβίβποθ δ 
Ο]]ΟΥΨΒ : --- 

(1.) Οπ 186 δρρϑαγβῆοθ οὗ δὴγ ομδ οἵ {86 ουϊδηθουβ αδοουβ 
δΌοΥΘ ποίϊορα ΟἹ ΔΩΥ͂ ΡΘΙΒΟΏ, {Ππ6 ῬΑ ψγ͵ϑ ἴο ὯθΘ ἱπϑροοίθα ΌγῪ ἃ 
Ργιθϑῦ, Ὀοΐα 88 δοίζηρ᾽ ἰπ ἃ 70.1018] σα ρδοιίγ, δηᾶ αἷθδο 88 Ὀοὶηρ β.εἸ]]οὰ 
1η πηθαϊοῖπθ. Τμὸ βῖρτβ οὗ (μ6 ἀἴβθαβθ, ψ ΐοῖ ἃ. ΟἰΓου δ Δ ΠΕ 221} 
Ροϊπίοα ουῦ ἴῃ (Π6 δΒίαΐαΐα 1861, δοοοσὰ πιὰ ἴποθ6 πίοι. μανα Όθοῦ 
πο οοα ὈΥ̓͂ τοάθγῃ ρ᾿γϑιοίΐδηβ. “1, οα {π6 βγϑὺ ἱηβροοῦουι, ἐδ οσα 
Το δ πο α ΔΗΥ͂ ἀουδὺ 88 ἴο {π6 βροῦ Ὀαὶπρ' ΓΟΆΠΥ ἃ βυιαηρίομι οὗὨ ἸΒΡΥΌΘΥ, 
{π6 δυβρθοῦθα ρ σβθοι γ88 βῆ ἋΡ [ῸΣ ϑέυέπ Δ Υ8, ἴῃ Ογά ον (μδῦ 10 ταϊρὶνέ 
ΜῈ βδϑοογίαϊ ποᾶ, ψβϑίμοσ 1Ὁ ΒρΥΘϑα, ἀἰβαρρθαγθα, Οὐ γϑιμδί πο 88 1Ὁ τῦϑδ; 
δια [818 Θομποιηθηῦ τϊρῃς Ὀ6 τοροαίθα. δυσίηρ; (818 πιο, 1 16 ᾿χὸ- 
ὈΔ4016 {μδὺ τγθϑὴβ Ὑ6ΓΘ υδοα ἴο τϑίλονο [Π6 βρού. [{1ὴ {86 τηϑϑῃ ἔσθ 
10 ΒΡΓΘΔΩ͂, ΟΥ ΘΟὨΠΙΠπΠ6α 88 Ὁ τγ88, γι μβουῦ Ὀδοοιηϊην ραίοσ, τὸ χαρὰ 
ὃ δίγτοῃρ; δυβρίοΐοι οὗὨἨ γ68] ἰθργοβυ, δηα [Π6 ρϑύβϑοι Ἰπβρϑοίθα ψ͵1χἃὁ8 ἀ6- 
οἷα υὑποΐθαη. [ἢ 1ὖ ἀἰβαρροαγθᾶ, δηα δέον ἷ8 ΠΠροσαοι θθοδσηθ 
δρδΙΏ τ Δ] θϑῖ, ἃ ἔΓ δ ἢ ἸΠΒροοοη ἴοοῖ ΡΪδο6. 

(2.) “Τᾷο ὑμοϊοθδῃ ΜΟΣΘ Ββαραγαίθα ἔγοσα {86 σοϑί οὗ (86 Ῥϑορίϑ. 
80. ΘΑΥΙΥ 88 116 βϑοοῃά γϑᾶῦ οὗ {μ0 Εχοάιβ, ἰθρϑὶβ 6 οὈ]ρσοα ἴο 
Τ 8:46 ψιμουΐ [86 οαρ (ΝΡ. ν. 1----4.); δῃᾷ βὸ βύ ἸΟἿ]Υ γᾶ8 {ἰδ 
ἴα δῃηξογοσά, ἐμαὶ {Π6 βἰβίον οὗ Μοβϑβ Ἀθσβο] ἢ, Ὀθοοσαΐηρ ἸΘρσουΒ, νγϑ8 
ΘΣΡΘΙ]οα ἔγοπι ἴθ, (ΝΡ. Σὶϊ. 14 --16.) ὙΒδΘα ἰδ9 δυο] 68 οϑπης 
ἱπίο {ποῦ οσὴ Ἰδηα, δῃᾶ ᾿νοα ἴῃ οἱ(λοθ, (Π6 Βριτιῦ οὗἨἩ [86 ἴὰν 8 ἴδγ 
ορογδίθα, ὑμαὺ ᾿θροῖβ γα ΟὈ] χοα ἴο γϑβῖάθ ἴῃ ἃ βεαραγαΐθ ρἷβοα; δηά 
ἔγοτα 818 βθαοϊ ῃδοη ποῦ ουθῃ Κίηρδ, ψ ΏΘη ΠΟΥ Ὀθοδηλθ ἰΘΡΓΟΌΒ, Ὑγ6Γ6 
οχοιηρίοα, (2 ΚΊηρβ χνυ. δ.) Α8, ΠΟΎΘΥΟΣ, ἃ ἰθβρὸσς οδῃποῦ δἰ ΑΥΒ 

Σ Μγ. Βαυκοσ, (0 δροηΐῖ οὗ (26 ΒΥ 5} δηἃ Εοτοίρστι Β[Ό]6 Θοοίοὶν, τη δὲ Τλασζηδδουῦδ 
ἴῃ [1πΠ6 γοδσ 1825, ἀθβουιδίηρ [Π6 ΠΟΒΡΙ(8] οὗἨ ΟἸὨ ΓΙ βυ δ ἸΘΡΟΓΒ, Βα γ8, “Ηον δῇ οιίηρ τῶϑ 
(δοῖγ βἰτυδείοη δηἃὰ Δρρϑασγδῇοθ ἱ ϑοτηθ Ὑογο τοῦ ΠΟΒ68 δηἃ ἤηροῦβ, θοΐησ δβίθῃ Ὡρ ὉΥ 
[0 ἀΐφϑοδθο, δὰ οἴδοσβ ὑγγοσὸ αἰ δ ΥΘΏΟΥ αἰπῆρηγοα,." (Ἰποηϊγ-αἰχῖ Βδροτὶ οὗ δ ΒΙδ]ὸ 
βοοϊοίγ, δΡΡ. Ρ. 111.) Τδο Βονυ. . Ὁ. Ῥαχίοῃ δ δὲ [26 ζϑΐθ οἵ ΝβΌΊοΟΘ οὐ Νροίοϑο 
(86 δηοίθης βμθσμθιλ, οἷρν ΟΥ θη Ἰἰθροσδ, 0 ὝΘΓΘ ποῖ Ῥοστηϊ δὰ ἴο Θπίοσ [86 τγ8}}6 οὗ 
ἐδιο οἰτγ, τὴ βροῖδ ὑπαὶ Ἰοοκεοὰ ||Κὸ τῶν ἤθβδῇ, δπὰ Βαὰ ἃ τηοβὲ αἰδβριιδβιίηρ Δρρδδσγδῆσο, 
ΤΈΠΟΥ δεοτηδᾶ ἰο ὃὈ6 δυΐ ουὔν ΠΌΤ {Π6 Εἰζγ, Θη! γογθ τηοϑὺ ἱτηροτίπηδῖο Ὀαχαγα. ([,οἰΐοι 
ἔτοτα Ῥαϊθδιίμθ, ἢ. 178.) Α δἰ πὴῖϊαν δοοουηΐ ἰ8 σίτομ ἴῃ ἴπ6 Ναισζαῖίνο οὗ {π6 ϑϑοοιζίδῃ 
Μιδβείοη ἰο 186 Φονγα, Ρ. 214.; δηὰ ὈΥ Μζ. ϑίβρῃθηϑ. [ποϊἀθηΐβ οὗ Τχαγοὶ, Ὁ. δ69. 

3 Τὴ [δ6 νἱοϊπίεγ οὗ Ψοττιβαίοτι Μι. ὙΠ Ργαμασα ταὶ τε ἃ ῥτοῦρ οὗὨ ἰθπ Ἰερεσβ, γγβὸ ἀϊᾷ 
ποῖ ἄδγο ἰ0 ΔρΡργοδοῦ ἔοσ ἴϑασ οὗ ἱπίοοϊηρ [μ6 ἔσαυθὶ θοῦ δηὰ ἢ18 ΡΑΥΥ, ὈὰΣ οτἰ θὰ ἴοσ δὶ πὶ 
αἰ ἃ Ἰουὰ γοῖοθ, δηὰ μοϊὰ ἃρ ἰδοὶς μδηάβ, ψ Ἐς] Οχἰυἱλοα [16 ταναχοδ οὗ ἴδιο ἀΐϑοδδο ἰδ 



Τίδοαβο8 πιοηδοηοα ἐπ ἐδε ϑεγέρέμωγος, δ51 

6 ὙΠ ΐῃ ἀΟΟΥ̓Β, 8ηα ΤηΠΔΥ, ΘΟΠΒΘαυΘΗΠΥ, βομπιθίϊτηθῦ τηθοῦ οἴθδῃ ρ6Ὲ- 
ΒΟΙΒ, 6 τγγὰ8 οὔ] σοά, ἴῃ ἐπ6 ,γδἐ ΡΪδ06, ἴο ταρῖκθ Εἰγηβο ἢ Κπόνγη ὈΥ͂ 18 
αγθββ, δῃά ἴο ρὸ δρουῦ σὴ ἴογπ Οἰοίμ68, ἃ θδγα μοδᾶ, δῃάᾶ ἢἷ8 οῃϊῃ 
ΘΟΨΘΓΙΘΩ͂ ; δῃα ἢ {Π6 ποζέ μδοθ, ΒΘῚ ΔΠΥ͂ ΟΠ6 στὴΘ ἴ00 ΠΘΑΓ ᾿ΐπ, ἰ0 
ΟΥΥ ουΐ [δαὉ 6 νγὰ8 ζὕμοίεαπ. (ΝΠ. χὶρ. 486, 46.}" 

(3.) ΑΙΙΒουρὴ ἃ Ἰορθσ, ταθγ  Υ τηϑούϊηρ, Δηα ἰουοἢῖηρ' ἃ. ΡΘΙΒΟΙ, 
ΘΟυ]α ποῦ Βαγο ἱπηηθαϊαίοὶν ἰηϊθοίθα ἤτω, γαῖ, 88 δυο ἃ γβῃποοηίτο 
δηἋ (οὐοῖ ψου]α αν τοπάογοα δῖτα 1 ΘΥΣ.ΟΆ 117 πποίθδῃ, ἴῃ ογᾶθγ ἴὸ 
Ῥγαουθηΐ ἸΘΡΓΟΒΥ ἔγομι Ββργθδαϊηρ,, 1ῃ ΘΟΠΒΘΑΊΘΠΟΘ ΟἿ ΟΪοΒ6 Θοιητηηϊοδ- 
ὯΟΏ, ““1ὖ 8 δὴ ΘΔ ΠΙΒη6α τὰ] ἴο ΘΟΠΒΙ ΘΓ 8 Ιθρσουβ ῥϑύβοῃ 88 
᾿ἸΚονῖθο Ὁηο θδη ἴῃ 8 μΘνι θα]! ΟΥ̓ ΟΝ Β6ΠΒΘ; 8Πη44, ΘΟΠΘΘΑΙΘΗΙΪν, 
ὙΓΒΟΘΥΘΙ ἰουομοα δῖτη, Ὀθοθτμθ 8180 ὑποίθδῃ; ποὺ ἱπάθϑα τη θα! 8 }}} ΟΥ 
ΡἈΥΒΊΟΔΙ]Υ 80, --- (Παὶ 18, ἑηϊεοίοα ὈΥ͂ ομ6 βἰῃρὶθ ἰου ἢ, ---- θὰ 8}}}} 
ὉΠΟΪ]Θδη 1ῃ ἃ 61] Β6Ώ86. 

(4.) “Οπ [89 οἴδον Παπά, βουνοῦ, ῸΣ ἐμ6 Ὀθοποϑῆϊ οὗ [μοβ6 ἔουπά 
οἴθβϑη, {μ6 αν [86] βροοϊβοά [μο86 γῇο σοῦθ, ἰο Ὀ6 Ρῥγοποιμῃοϑᾷ ἔγθθ 
ἴτοτηῃ [86 ἀἸΒοσάου ; αῃα βυο ῬΘΥΒΟῺΒ Ὑ6ΓΘ [ΘῈ ΟΙΘΑΓ οὗ 4}} ΓΘΡΥΌΘΟΝ, 
ὯΠῸ)] (ΠΟῪ ἀρϑίη [6}1] ὉΠ άΘΥ δοουβαίοη ἔγομλ τηδη]θδῦ δυτηρίοιηβ οὗ 1η- 
ἔδοῦοι. ἸΤῆα τδη γ8ο, οἢ (86 ἢτγβὲ ᾿μϑρϑοίΐζοῃ, νγ88 ζυμά οἰθϑη, οὗ 
1π ἡ Βοῖλ [16 ΒΕΡΡοΒϑα βυτηρίομηβ οὗ ἸΘΡΥΌΒΥ ἀἰβδῃρθαγθά ἀυγίηρ σοῃ- 
Βηρθιηθηΐ, νγ88 ἀθοἸαγθα οἰθδῃ : ΟὨΪΥ, 'π 186 Ἰαὐ(6. οα86, 6 νγαᾶϑ οὔ! δα 
ἴο παᾶγο ἢἷβ οἱοίβοϑ ναβμβοά. Τῇ, ἀραῖη, η6 μαᾶ δοίυδ!]ν μ8α {86 ἀ18- 
ΟΓΥΟΣ δπα σοί τὰ οἵ 10, {πΠ6 ἸαῪ τϑαυϊσχοα πΐπὶ ὕο τββθ οογίαϊῃ οθυ- 
Ἰηρ8, ἴῃ {πΠ6 οουγδα οὗ πηϊοῖὶ ΒΘ )788 Ῥσοποιηοθα οἰθδῃ. 

(ὅ.) ΤΕ Ἰδρτοὺβ Ῥϑύβοῃ γγὰϑ ὅο 086 ΘΥΟΙῪ οἴἴογὺ 1 18 ΡΟΥΘ ἴῸ 
6 ΠοδΙοα ; δῃά, {μογθίογθ, τν88 βίυ] ΟἹ] ἰο [ΟΠ] ]ονν (Π6 αἰ Γοοίϊοηϑ οὗὨ {Π|6 
Ργϊθθίβιυ ΤῊϊ8, ΜΙΟΒΔ6118 18 οὗὁἨ ορίπῖοι, ΤΩΔῪ ἔδυ] 6 Ἰηΐοιτοα ἔστοσὰ 
θρουΐ. χχῖν. 8. 

(6.) δα μοαϊϑᾶ οὐ ἷϑ ἰβργοθγ, ἐπ ρούβοῃ τγαὰϑ ἴο ρῸ Δῃᾶ βῇον 
ἈμΏ 861 ἴο {86 μγιθϑίβ ἐμδΐ δ6 τηϊσὺ 6 ἀθοϊαγθα οἰθδη, 8δπα οὐΐοσ [Π6 
βου ἤρα δ ῃ)οϊη6α ἴη ἰηαὶ οὁ386; 8ηα, σψ βοὴ ρυγβοα, {παί μα ταὶ ιύ Ὀ6 
διζαῖη Δαταϊ 6 ᾿ηΐο οἷν] βοοϊοίγ. (Μδι. ν11]. 4. ; ωϑν. χῖν. 11--- 32.) 

(7.) 1μϑϑῦγ, ΔΑ. (818 ἀἸδθᾶβθ νγ88 80 οἴδπβῖνθ ο {86 1βγ86] 168, ἀρὰ 
οομμιηϑηαρα ἰμθὰ ἰρ υ80 ἔτβαυδπῦ 0] 10η8, δπα ργοι 164 [Πϑιὰ 
ἴτοια δαίϊηρ'᾽ ΒΥ 168 Η68}} δπα οἵμοσ δγί16168 οὗ δηῖτμδὶ ἰοοα (Πα Ππαά ἃ 
(ΘΠ ΔΘΏΟΥ 0 ρΡγοάμποο [18 ἀἰβθδβθ. 

ΤῊΘ ΡΘΟοΌΪΙΑΡ Ἰδέ ἄομβ, Ὑ ΒΊΟΝ 8 ρθύβοι {80 Βρα Ὀδθη Πθα]θα οὗ 8 
ἸΘΡΓΟΒΥ͂ γγ88 ὕο ἈΠάεγρΟ, 8γ6 ἀϑίβι]θα 1ῃ [ω6Υ. χῖν. --- 866 δὴ δβίγδοῦ οὗ 
{πθπὰ ἴῃ Ρ. 362. οὗἉ {118 γο] πΊ6. 

2. ΤῊ ΠΙΒΕΑΒῈ ψ 1} τ ΒΙΟΒ ἐπ6 ραϊπδγοῖ 08 ψ88 δἰ Π]οίοα (1. 7.) 
[88 ΦΥΘΑΠΥ οχογοϊβοα (Π6 ἱπρομυυ οὐὁὨ σδοταπηθηΐδίοσβ, ῆο μᾷνο Βὰρ- 
Ροβϑα 1 [ο 6 {μ6 οοπίαριουβ ἰθρυοϑυ, {Πρ β:ωὼ8}} Ροχ, 8π4 {π6 Ε1.Ὲ- 
ῬΗΑΝΤΙΑΒΙΒ, ΟΥ̓ ΠΘΡΓΟΒΥ οὗ 86 Αταρῖαμβ. ΤῊΘ Ἰαβὺ Ορ᾿ ΠΙΟΏ 18 ἘΝ 
Ὀγ τβ. Μοδᾶ δῃὰ (οοά, δμὰ Ὀγ Μ|οβ86118, δῃα ἀρρθδῖβ ἕο Ὧθ Ὀθϑὺ 

1:0 Ιο88 οὗ τηοδὲ οΥ̓ [Ποῖ ἤη ΟΠ Ρσδβδση  Ῥαϊρβεῖπο, Ρ 46.) Αἱ Πα βΒΟΑ ΠΟΥ, 82 
δΠΟΪΘΠΕΪΥ διηοπρ; ἴ[Π6 76 }78, ἰορϑῦβ ἃῦὸ Ὡοΐ βι ογεα ἴο ἐπέοσ ἰηῖο [86 χαῖθ οὗ ἔμ οἶἵγ, ὁχοθρῖ 
ὉΠΟΥ͂ οοσίδίη τοϑ τ] ΟΕ ΟΩΒ; αὶ [ΠΟΥ τὸ οοηῆηξα τ0 ἃ ν᾽ ]Πδρα ουϊδ᾽ ἀθ [ἢ6 νγν 8118, ἱπμδθϊϊοα 
ΚΟΥ ΌΥ δυβογοσβ {{κὸ ἐδοηθοῖγοθ (ΕἸ οὐ Β Ὑτανρὶβ ἰὼ Αἰιδίτία, Ηποθία, δη ΤΌΚΟΥ, 
το]. 11. Ρ. 295.) 

᾿ ΜΊΟΝΔΟΙ θ᾽ 8 Οὐμηταθηίδσίθβ, νο]. 111, ΡὉ. 378---287. 
Ἀπ4 
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βυρροτίεὦ. ΤῊ ἀγοδά ι] τπδ]δγ, Ὑμοῖ [π6 ἀποϊθηΐ τηρᾶϊοαὶ ττῖ τον 
Ῥαυΐϊυβ ΖΞ ρ᾽ποία ᾿88 δοδυγαίθΥ Ομδγδοίουθθα 88 8 Ὁπίγοσβαὶ ὉΪδοΥ, 
π88 παιηθα οἰ Θρμϑη ϊαϑῖβ Ὀγ (Π6 σθθῖβ, ἔσομι 106 Το πἀοσῖηρ {π6 βία 
οὗ {86 ρϑιϑηὺ {πὸ [μα οὗἨ δ δἰ θβριδηΐ, βοδογουβ δῃα ἀδυκ-οοἸ ουγοά, 
δά {υὐτονυοα 811} ουοσ τ ἢ ἰυθόΓο 68, Ἰοθ βοσηα 8116 ἰο [π6 ᾿παϊνιάυλὶ 
δηά ἴο (86 δροοίδίοσβυ ὙΉΘΗ ἰΐ δἰίδῖηβ ἃ οογίδιπ μεϊσῃΐ, 88 ἴξ β8ρ- 
ῬΘΑΥΒ [0 ἴθ ἄοῃθ ἴῃ {{18 ᾿πβίδῃοθ, ἰῦ 18 ἸΠΟΌΓΘΌΪ6, δη, ΘΟΠΒΟΩΈΘΏΙΙΥ, 
ΔΟγαΒ [Π6 ὈΠΏΔΡΡΥ ῥδίϊθην πὸ ῥγοβρθοῦ Ὀυΐ {πδΐ οὗ Ἰοηρ-οοππυοά 
ΤΩΊΒΟΣΥ.ἶ 

8. Το ΠΊΒΈΕΑΒΕ, ΟΕ ΤῊΒΕ ῬΗΙΙΙΒΤΙΝΕΒ, τη οηροα ἴῃ 1 ὅδῃι. ν. 6. 
12. δηα τἱ. 17., 88 ὈΘΘῺ ΒΌΡΡΟΒΟα ἴο Ὀ6 1Π6 ἀγΥΒΘΒίΟΥΥ ; Ὀαΐῦ 10 γγα8 
τηοϑὺ ῬΥΟΡΔΌΪΥ͂ (16 ΠφΙΠΟΥΥΒΟΙἀβ οὐ Ὀ]οαϊπρ Ρ1]68, 1 8 ὙΘῪ 
ναϊοα ἄορτοθ «6, ΠΟΥΘΥ͂ΘΥ, ΟΟΠΒΙΘΙΒ 11 88 {86 αβϑοί οἵ 86 Ὀ116 
ΟΥ̓ γϑῃβοιηοῦβ 80} 3 

4, ΤΊ ὈΙΒΕΑΒΕΒ ΟΕ βασι, (1 ὅατα. χυϊ. 14.) ἀρ ρϑδγβ ἴο αν Ὀ6θὴ 8 
ἴτυο τηδπο688, οὗὁὨ [Π6 τη6Ἰη ἢ 0116 ΟΥ Δ ΓΑ] γίουβ Κἰπα, 348 1Π6 δῃοϊθης 
ΡΒ βιοίδηβ ἑθστηθα 1 ; {86 18 οὗἉ τψΠ]οἢ τοϊυγηθα ὁ [86 ὈΠΒΑΡΡΥ ταὸ- 
ΠΑΓΟΝ αὖ ἀποογίδϊη Ρουθ, 88 18 ἔγοαυ ΘὨΠῪ {Ππ6 6456 ἴῃ {Π18 δοτέ οἵ 
ΤΑΔΙΔαγ. ΤὨ6 ΤΟΙ ΘΑΥ ΔρΡΡ]164, ἴῃ {86 ἡυσρτηθηί οὗἨἉ δχροσιθποθᾶ ρὴγ- 
Β᾽ ΟἾΔ Π8, ὑγΑ8 8Π Ἔχ ΓΘ ΘΙΥ ῬΓΟΡΘΙ 016, ΥἹΖ. ΡΥ ηρ οα ὑπ6 Βασρ. ΤῈ 
Θδαγβοίοσ οὗ {Π6 τροάθσῃ οσδηίδὶ τηι810 18 οαργθϑβίοῃ, σδίμοῦ δδη 
ΒΟΊΘΩΟΘ: 8Π4 ἴὕ ΤΩΔΥῪ Ὀ6 ΘΑΒΙΪΥ σοησοῖγοα ΠΟ ν716}} δἀαρίοα {π6 υἡ- 
βίυ 6 δηα ἀγί]θ88 βίσαῖπθ οὗ αν α τ σο ἴο βοοίπθ ἐπθ ροσίαγθϑά 
τηϊπα οὗ ὅδ}; σι Β]οἢ βίγαῖμβ σοῦ Ὀο]α δῃᾶ ἴγθθ ἔγοιη 18 ὀουγαρο, 
δηα βοάδία {που ἰδ ῥ᾽ οἰγ.ὃ 

ὅ. Τῃὸ ὈΙΒΕΑΒΕ ΟΕ ΦΕΒΟΒΑΜ ΚΙνα ΟΕ ΙΒΒΑΕΙῚ, --- ΤῊϊ8. 80- 
γογοῖρη, 10 τγὰβ οἰοί οα χὰ [16 ἀου]6 ἱπέλπιυ οἵ Ὀαϊηρ' δ ὁμοα δὴ 
ἸἀοἸαίον δῃά {86 τηυτάθγο οὗ Π18 Ὀγθίθγθη, τγ88 ἀἰβοαβοαά 1ῃΊΘΓΏΑΙΥ ΓῸΣ 
ἔνο γααγθ, 88 δὰ δὴ ρῥγϑαϊοίθα Ὁ {π6 φῬχορμοῖ 17) 6 ἢ; δηα Ἠΐ8 
μὰ ΓΘ 88] δὖ ἰαδύ ὕο αᾶνϑ [8116 η ουῦ ὈΥ Γεδϑοι οὗἉ 18 βίοκπθβα. (2 
ΟΒτοη. χχὶ. 12---1ὅ. 18, 19.) ΤῊ 8 ἀἴβολβα, ᾿σ. Μοβδά βαγβ, βογοπά 
411 ἀουδὺ νγᾶ8 16 ἀγβϑηίΐοσγ, δηὰ ἱβμουρῇ 108 ΘΟΠ Βη66 80 Ἰοηρ 8 
{1Π16 88 ὙΘΥῪ ἸἈΠΟΟΙΏΤΩΟΙ, 1ὖ 18 ὈΥ̓͂ ΠΟ ΤΛΘΛΏΒ ἃ πηρ' ἀπμοαγὰ οὗ, με 
Ἰη ΘΒΌ1Π68 ἴῃ τη Ὀθοοιη6 υἱοοχαίθα ὈΥ {π6 ορογαίϊοι οὗ {Π18 ἀἴ86δθα. 
Νοῦ ΟὨ]Υ Ὀ]οοά 18 ἀἰϑομπαγροά ἔσομαι ἰμϑτα, θυΐ 4 βοτί οὗ τηυσουβ δ χογθ- 
τηθηὐ [Πκονν 186 18 Τσόνσῃ οὔ, πα βοιηθίϊπλθ8 8.18}} ρίθοθβ οὗ {86 Ηδβῃ 
1056}; 80 ἐμαῦ δρρδγθηΐίν [Π6 ᾿Ἰπ οβίλη 68 ἀγὸ ϑιιὶὑθα οΥ ζ8]] οαΐ, τ ΒΙΟΣ 
18 βυ Ποϊοηὺ ἰο δοοουπΐ ἴογ 186 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ ὑμπαὺ ΔΓα πδοά ἴῃ {86 δβίδίο- 
ταοηΐ οὗὨ Κιηρ᾽ «ΘΠΟΥΆΤ Β ἀ186486." 

6. ΤπῈ 1ΙΒΈΑΒΕ ΨΙΤΗ ΜΨΗΙΟΗ ΗΕΖΕΚΙΑῊ ΜΑΒ ἈΕΕΙΙΟΤΕΡ (2 
Κιηρβ χχ. 7. ; 88. ΧΧΧΥΣ]. 21.) [88 Ῥθθῃ ὙϑΓΪΟΌΒΙΥ Βυρροβοά ἴο θ6 8 
ἸουγΙΒΥ, ἴπ6 γῥΐασιιθ, [86 Θ᾽ ρ ἤδη 18518, δηα {π6 αὐΐηδογ. Βαΐ Ὠγ. 
684 185 οὗ ορ!πίοῃ ἰμαῦ {86 τρϑ δα 88 ἃ [6 Υ 6 ψ ΒΊΟΝ ἰοττηϊηαθα ἰῃ 

8 ΔΌΒΟΘΒΒ ; 8Δη4 ἴοΥ ρῥγοιηοίίηρ' 18 ΒΌρΡρυγδΟ. ἃ. οαίδρίδετα οὗ ἤρβ νγ88 
ΔΩ γΆΌΪν δἀαρίοα. Τὴ οδδο οὗ ἩθΖοίιδῃ, μουθυοσ, ᾿παϊοδίθβ ποῖ 
ΟἿΪγ (86 ἱπνοϊιοα Κπον]οᾶρο οὗ [16 688} ΡΗγβιοἰδηβ αὐ [παὺ ὥσθ, νυΐ 

- Μοδά δ Μοάϊοδ ὅὅδοτα, ὑρ. 1--11. (οπάοῃ, 1755.) αοοά᾽β ἰγϑῃδ᾽διΐοη οὗ δοὉ, ᾿. 33. 
3. Αὐοθθο]. ΒΙ0]. ἃ 185. 8 Μελὰβ Μοάϊοβ ὅδογα, ὑρ. 30 -- -38. 
4 Μοδὰ δ Μοάϊο Ρ. 35 94 }π5 ΑΣοδοὶ, ΒΙΌ], ὃ 187. 



ίδοαδεβ πιεπίϊοηδα ἵπ ἕλε ϑοτγίρίμγοῦ, δδ8 

αἶβο {μαὲ ἐπβουρὰ (ἀοά οδπ συγ ὈΥ ἃ ταΐγϑοϊθ, γε Π6 4180 ρίνϑθ βαρϑοι 
ἴο αἀἰβοουοῦ 8πα ΔΡΡΙΥ {π6 πηοβὺ παίυγαὶ γοιβθαϊθδ. 

7. Οοποογπῖπρ' ἴῃ6 παίατο οὗ ΝΕΒΟΟΗΑΟΝΕΖΖΑΒΒ ΜΑΙΆΑΡΥ (Β δΔη. 
ἵν. 25, 26. 31---3.3.}, Ἰδαγηθα ΤὩθἢ ΓῸ ρου αἀἰν!ἀοα, θαΐ [Π6 τηοβὶ 
ῬΓΟΌΔΌ]6 δοοουηΐ οἵ 1ὖ 18 ἰμαῦ ρσίνοπ Ὀγν 1)1. Μοδά:; ψῖιο τϑιηδυκβ ἐπδὲ 
811 1}.6 οἰγχουμηδίβδηοοθ οὗ 10, 88 σοἰαίθα ὃν θδη16], 80 ρϑυίθου Υ ἄρτϑθ 
ὙΠ ἢ ΒΥΡοΟΒομαγίδοαὶ τηϑάμθβθ, ὑπαὺ ἴο ᾿ἰπὶ 10 ΔΡρθαῦβ ουἹἀεπὶ, {μδὲ 
ΝΟΟΟΘΒ Δ ΘΖΖΆΓ γγ͵1ὁ8 86 ]Ζθα τ {18 ἀϊδίθηροσ, δπὰ υὑπᾶρν 118 ἴῃ - 
βυδησοα στη 114 ἰηΐο {π6 86]48; δπᾶ ἰ(μδὺ ἰδπουίηρ ὨΪπι8 6} {γ8η8- 
ζοσιηθά ᾿ηἴΐο 8 ΟΣ, 6 ἴρα οἱ ἴῃ {Π|6 Δ ΠΠΘΓ οὗ οδὐί]6. ΕΌΣ ον 
βοσί οἵ τη Π688 18 ἃ ἀ1864886 οὗ ἃ ἀϊβίαγ θα ̓ τπηαρΊπαίϊοι ; Ὁπᾶογ ΜΠ πε, 
{Π|8 ΠΒΔΡΡΥ τρδῃ ἰδροιτγοαᾶ [Ὁ}} βουθῃ γϑᾶτβ.0 Απᾶ {πγουρῇ πορ]θοῖ 
οὗ ὑλκιηρ ΡΓΌρΡΟΥ οᾶγο οὗ δϊπη56 1, ἢἷ8 Πα δα πα1}8 στον [0 8 δχοθϑ- 
βῖν ἰθηρία; ὈῪ ψΏΙΟΒ {ῃθ Ἰαίία ν᾽ στονηρ {ΠΊΟΚΘΣ ἀμ ὁγοοκρά σο- 
ΒΘΙΙ]6α {μ6 οἷανβ οὗ Ὀϊγάβ. Νον, [Π6 δηποίθηΐβ σα] θα ρουβοηβ δοοίβα 
ΙΓ {818 ΒρΘο168 οὗἨ ταδάπρβα λυκανθρώποι (ιοοἰγεπιεη) ΟΥ κυνανθρώποει 
(ἀοσ-ηι6η); Ὀθοδυβο [ΠΟῪ γοηΐ Δργοδα ἴῃ 1886 πὶραῦ ᾿ἱπλιαίϊησ γοῖναοβ 
ΟΣ ἀορβ; ραγου αν Ἰπΐθηῦ Ὀροα ΟρΘὨΙηρ (Π6 Βορυ ἢ γο8 οὗ {π6 ἀοδά, 
8ηα δά {πο ὶν ἰαρβ πιυοὶ υἱοοτγαίορα, ἀΝποὲ Ὀγ ἰγϑαυθηΐ [Ἀ118 οὐ {Π6 
Ὀἱύοβ οὗ ἀορβ.2 [π ΚΘ ΔΉΠΟΥ ἃσγα ἴπ6 ἀδυσμίογθ οὗ Ῥχοβίῃβ γοϊαίθα 
ἴο ᾶγα Ὀ6ΘῺ τηδΩ, τῆ, 88 ΥἹΓΩῚ 888, ---- 

------ 1αρίεγιοι ζἰδὶε πεισίεἰδιια ἀστοι. 

----- ὙἹΣ τοϊμιϊοκ᾽ ἃ πιοοΐηχβ 8]1οἃ [Π6 8614. 

ΕΌΥ, 88 ϑοσυϊθ οὔβοσνοθ, πὸ ροββϑοββοᾶ {π6ὶν στηπἦβ τὰ δυο} 8 
ΒρΘοΐθ8 οὗ τηδάμποββ, ἱμαῦ Ἀπουϊηρ ὑμϑιλβοῖν 8 σΟυ8, ὑΠΟΥ͂ τϑῃ ᾿μΐο {π6 
Β6 148, Ὀ6]ονγοα οἴομ, δὰ ἀγοδαβα [86 ρίουρσῃ, Βαῦ (Π686, δοοοτάϊηρ; 
ἴο Ονἱά, {86 ῥΒγδβιοῖδη ΝΜ ἰδιηρυθ, --- : 

-- Ῥὲν οαγπιδη οἱ λεγδαε 
Ἐγίριαε σι." « 

ϑμδίο δ᾽ ἃ ἤοσα [6 ἔπτίο8δ ὮΥ ἷ8 ομδσιηδ δηὰ μοῦ. 

ΝὸοΣ ν͵δϑ {Π18 ἀΙΒΟΣΟΣ ὉΏΚπονση 0 {Π6 τηοάσγηβ: ἴοὸῦ ΘΟ μοκιυβ 
ΤΟΟΟΙΓῈΒ ἃ ΓΟΙΔΔΓΚΑΌΪΘ ᾿πβίδηοα οὗ 1Ὁ 15 ἃ Ὠυβθαπάσηδη οὗ Ρδάυδ, τοῖο 
ἐγιασίποα ἐλαΐ ἦς τρα5 α τοοΐϊΐ, αἰξαολεά, ἀπά ευθη ἀἰϊοα ϑευεγαὶ ρεέγβοπϑ 
ἐπ ἐλο Ποῖα; απὰ ιοδδη αὐ ἰοσπσίς δ ισαβ8 ἑαΐοπ, ὧδδ γ»εγϑευογεαά ἔπ α[6- 
εἰαγίπο ᾿ϊπιδεῖῇ α γεαΐ τιοοϊῇ, ἀπά ἐλαὲ ἐλε οπἶἷν αἀἰδεγόποε οσοπδιίβίες ΤΉ ἐδ 
ἑηυογείοη Ὁ ἤϊδ δλίη ἀπά μαΐγ.δ Βαῦ 10 τηᾶγ ὑὕ6 οὐ)δοοϊοα ἴο (μ18 ορ᾿πίοῃ, 
{μαῦ Ηἷδ τηϊδίοσία πο νγχ88 ἔογθίο]Ἱα ἴο {Π6 Κιηρ, 80 1ᾶῦ π6 τορι μανθ 
Ργονθηΐθα Ὁ ὈΥ οοττθοίϊηρ 8 ΙΔΟΓΆΪΒ; δηά, ἱπογοίουθ, 1Ὁ 18 ποῦ 
ῬΓΟΡΔΌΪ6 {μπαΐ 10 Ὀ6[6}1 Ὠϊηι τὼ {86 οουγβο οὗ παΐιτθ. Βαΐ 6 ΚΠΟΝ 
1Βαῦ (μόοϑο ἐπΐηρβ σι μιοῖ αοα Θχθουΐοβ, οἰὕπ6  βγουρ ΟἸΘΙΏΘΠΟΥ͂ οὗ 
 ΘΏΘΘΔΠ06, ΔΙῸ ΓΘαῸΘΠΗΥ ρογίουιηθα Ὀγ 1Π6 δϑϑιβίδηοο οὗ πδίυγαὶ 
οϑυδ68. Τῆυδ, μανὶηρ {πγοδίθηθα ἩΖοκιδὰ τ ἀθαίῃ, δηα Ὀοὶησ 
αἰουαγδ τηονϑα ὈΥῪ ἮΝ ΡΓΆΥΘΥΒ, μ6 τοβίογοα ἢἰπὶ ἰο 116, δα τοδαθ 

λ Μοάϊοι ὅδοσα, ὑ. 87. 
3 866 Αοἰϊυ5, 1.10. Μοάϊςείη. 110. νἱ., ἀπὰ Ῥαδιῃ]. ΖΦ χἰηοῖα, 110. 111, 6. 16. 
8 ἘκΊ]οζ. νἱ. 48. 4 Μοίαπιητρῆ, χυ. 89. 
8 Οδεογυδιίοηθδ Μούίοσ Βδσ. ὧδ Γι γοδηιγορ. Οὔθ. 1. 



δδά Τίδοαδος πιορζϊοποα ἐπ ἐδ δοτίρέμτγει. 

086 οὗἨὨ ἤρπ ἰα]ά οἡ (86 που, 88. 8 πηϑαϊοῖηθ ἴὸς μῖβ ἄθθαβο Ἧὸ 
ογἄογοά Κιηρ Ηοτγοά, ὉΡου δοοουπί οἵ δ᾽8 ῥγάθ, ἰο θ6 ἀδνουσδᾶ ὃν 
ὍΟΓΙΏΒ. πα ὯΟ οπ6 ἀουδίβ Ρυὺ ὑπεῦ {86 ῥΪαρτιθ, ψ ΒΙΟἢ 18. σΟΠΟΓΑΙ, 
αἰϊτιθαΐοα ὅο {86 αἰνίπθ Ὑγδίμ, πηοϑῦ ΘΟΠΙΟΙΪΥ ΟΥΘ8 108 ΟΥΊρΊη ἰὸ 
οοΥτυρίθα δἱτ. 

8. Τα ῬΑΙΒῪ οὗ [86 Νὲν Τοδίβδιμηθηῦ 18 ἃ ἀϊ8β686 ΟΓ[ ὙΘΥῪ τάδ π- 
Ρογΐ, δῃα {π6 ατβοκ ποσγά, ψΒ]Ὸ ἢ 18 80 ἰγαπδίαὐθα, οι ΡΥ θη ἀσϑά ποί 
ἔθνος ἴμὰπ ἔνθ αἰογοηὺ τλδ]8 168, υἱΖ. (1.) “ἱρορίεσψ, 8 Ῥαγαϊγῶς 
Βῃοοῖ, ψ]οἢ αἰοοίοα (ῃ6 ψΠο]6 ῬΟΑΥ ; --- (δ Ἡενιέρζεσν, Ὑἰάοὶ 
αϑδοίβ δῃα ρα  γ868 ΟὨΪΥ ΟΠ6 8146 οὗ 1Π6 ὈοὰΥ; [86 ο5886 τηδπίιοποὶ 
ἴῃ Μαίῦ. ἴχ. 2. δρρϑᾶσβ ἤο ἴδνθ Ὀ66ῃ οὗἉ [118 βοσὺ; --- (3.) 26 ἀσ ἃ 
ὙΓΠΙΟΘΝ ΑΓ 868 41} {86 ρατίϑ οὗ {80 δβγβύθῃαι ὑοίουν [6 πϑοῖς;--- (4) 
Οαἰαΐεορεν, π Ἀϊοἢ 18 σδαβοά ὈῪ ἃ οοπίγδοϊοη οὗ {π6 τηυ801686. ἴῃ {δ 
Ὑ Π0]6 ΟΥ ραγύὺ οὗἨ [86 Ὀοάγ; [π6 6 η68, ἴῸΣ ᾿πϑίδποθ. 18 18 8 γε 
ἀδηρΘΓΟῸΒ ἀϊβοδβο; δηὰ {Π6 οβδβοίβ Ὁροπ ἴπ ραγίβ βο:Ζϑα δγα ὙῪ 
νἱοϊθηΐ δὰ ἀθϑάϊγ. Τῆυβ, ΜΘ 8. ΡΘΊΒΟῚ ἷ8 βίσυοκ 8 τ, 1 ἢν 
μαηᾶ Βαρρϑπβ ἰο Ὀ6 οχίθπἀβά, 6 18 π80]6 ἰο ἄταν 10 Ἀβοῖκ; 1 ἰδὲ 
Πδπά Ὀ6 πο οσίθηᾷορά, ἤθη Πα 18 8ὸ βίσυοῖίς, ἣ6 18 ὑπδθὶθ ἕο Ὄχίθηα ἢ, 
70 βϑοὴβ ο 6 αἰπα Βμοα 1π Ε1Ζ6, δῃὰ ἀγα ὉρΡ ἴῃ δρρΡθδϑγδαῃοε: 
ὙΠΟ Πο6 π6 Ηρῦγονγβ ΜΈΓ δοουβίοιηοα ἴο 64}1 1 ἃ ιολογοα λαπά. 
ΤΠ ἱπηρΙουΒ Φ γοθοδι γ)88 βίσυοκ τ οδίδ! ρου (1 Ειηρθ χα, 4-- 
6.); {16 ῥγορμοῦ Ζροβαγίδι, διποηρ [86 ᾿ιἀρτηθηΐβ Π6 838 Θοσηπιῖα- 
βἰοῃϑᾶ ἰο ἀθπουῃοα ἀραϊπβὲ {μ6 ἑάοὶ δἤδρ ἐλαὶ ἱεαυοίᾳ ἐδε Μοοῖ, 
{πγθαίθμβ ἐμαὶ λὲς αγπὶ ἐἢαϊ! δ6 ἀγίοά τρ. (Ζεομ. χὶ, 171.) ΟἿΟΣ ἰη- 
Βίδμοοβ οὐ {Π18 τυϑαῦ σοὺ ἰὼ Μαί. χὶὶ, 10. ἀπά ΦοΠῃ ν. 3. ὅ. -α 
(ὅτ ΤΙ Ογαπιρ. ΤΉ]8, 'ἴῃ οτίθηΐαὶ σουπίγὶαβ, 18. ἃ [ϑασίι} τη  δαγ, 
πα ὈΥ͂ ὯῸ τπιθᾶη8 ὑπίοαιθηί, [{ οτρίπαίββ ἔγοια (88 6 81}}8 οὗ {μ6 
πἰρθῦ; 186 τα ῦβ, βοὴ βοὶζοα νὴ 10, Τοιηδῖη ἱῃΠΟΥΘΑΌΪ6, ΒΟΠπΙ6" 
Ὀπη68 ἰυχηρα ἴῃ δηᾶ βοιηθίϊωθρθ οὐ, ἴῃ ἴπ6 ὙΘΣῪ βδ)6 Ῥοβί ΠΠ0 83 
ὙΠΘᾺ ΠΟῪ ὙΟΥΟ ἢγθὺ βοϊζεα, Τὴθ Ῥϑυβου δ ΠΠούθα σθβοι 0168 8 πιδῃ 
πηάογροΐηρ (86 ἰογίυγαν ἀπ Οχρουθμ 68 ΒΘΑΡΪΥ (16 βδίὴθ 8 Π ΓΙ ΩΡ, 
Το Β ἐΟ]]ονγβ {{|8 ἀΐβθαβθ ἱπ ἃ ἴθ ἄδσβ. ΑἸοίπηυβ νγχβ βίγυοι νὰ 
τ (1 Μδος, ἰχ. δδ---ὅ8.), 8 4180 γγᾶ8 πὸ οϑηίασίοπ Β βεσνδαπῦ, (Μδί. 
ψῖλι. 6. 

9. με ἀἴβεαδα, ψ μοῦ ἴῃ Μαίξ, ἰχ. 90., Μαΐκ ν. 2δ., δυὰ [0Κὸ 
ψ1}1. 48.,, 18 ἀσποιαϊπδίθα δὴ ἴΒ8580Ὲ ΟΕ ΒΙΟΟΡ, ἰβ ἴοο νὁ6}} Κπονγῃ ὦ 
Τοαυΐα ΔΏΥ δχρδπαίϊοη, ῬΉγβιοδηβ δου 688 ἰξ ἰο Ὀ6 8 ἀϊδογάδν πίοι 
18 ὙΘΙῪ αἰ ου] οὗἩ οὐγα. (Μαῦῖς ν. 26.}} Ηον ἀο68 {Π18 οἰΓουπλδίδηοε 
ΤΑΔρΡ ΠΥ {μ6 ὈΘμονο θηΐ ταῖγδοὶθ, στουρμῦ ὈΥ «“68ὺ8 ΟΠ γῖβῦ οῃ ἃ τόπιᾶπ 
ὙΠῸ Βαα ἸΑθουγοα πηᾶδν 10 ἴον ὑνοῖνο γϑαγϑ] ᾿ 

10. ΤΒ6 ΒΙΙΝΌΝΕΒΒ οὗ {6 βοσοθσοῦ ΕἸ γτηδβ (Αοἰβ χἱϑ]. 6---12.}.9 
ἴῃ {86 τοῖς ἀδπομϊπαίοα ἀχλυς, δηᾶ ἢ ρτααῦ ῥσορυιοίυ, θδῖηρ 
ΤΑΙΠΟΥ 8 ΟὈΒΟΌΓΔΙΟΩ (ῃΔη ἃ ἰοία] οχυϊπουοη οὗ βίρῃί, [Ὁ γγχ88 οὉ" 
οαβίοηθα ὈΥ ἃ ὑμῖῃ οοαῦ οΥὁ ἰυπῖοϊα οὔ Βαγὰ βυθδβίδποθ, τ βῖοι δρτγεδ 
1186] οὐϑὸσ ἃ ρογίΐοῃ οὗ [6 δυϑ, δῃᾶ ᾿πίοσσυρίοα {6 ρΟΥΤΟΣ οὗὨ γτἱδβίοῃ, 
Ηδποα πο ἀἴβοαβα 18 ᾿ΠΚουγῖθα οα] θα σκότος, οΥ ἀαγάποθ8. 1 788 ΘΆ5}}Ὁ 
ουγοᾶ, δΔηα βοτηθίάτηθβ θυϑῃ μοα]θα οἵ 1086], σι μουῦΐ γοβϑοσίηρ ἴο Δ8ΕΥ 
τη αο 8] ρσθβου ρου. Ὑμοσγοίοσο δύ, δὰ] δἀἀθά ἴῃ 18 ἀδθπιιποίδίοη, 

1 Μοάϊοα ββδοσα, ὑῃ. δ8---6]. 5 ζομη᾿ Ατομοϊορία Βἰθλίοα, 5 190, 



Τύβοαϑ65 πιοπέϊοπεα ἐπ ἐδε ϑοτίρίμγοα. δὅδὅ 

ἐπαὺ [88 ἱπηροδίου δλοιζα ποὲ 8.6 ἐδ δεπ 707 α δεαδοπβΌ0 ἘΒαὶ [Πα δ]1πά- 
1688 οὗ [Π6 τηϑῃ, οὗ Μ᾽ Ὦ0Β86 Τηϊγδοῦ]οιβ σοβύοσαϊοη ἰοὸ βίρῃὺ νγγχὸ πᾶγο 80 
τη ογθδίηρ' 8η δοοοιπΐ ἴῃ ΦΦΌΒ ἰχ., γ)ἷδβ ἰοίδὶ, δῃὰ δοϊηρ ᾿ηνοίογαίθ 
ἔγοιῃ ἢ18 θισίῃ, τγᾶ8 ἸΠΟΌΓΑΡ]Θ ὈΥ ΔΗΥ δυπΊδη ατὺ ΟΥ 8Κ1]], 

11. 1,μΔβι]ν, ἰὰ ἰδ6 Νὸυν Τοβίδιηθηῦ γγὰ τηθοϑῦ τ τ τοροδίθα ᾿πβίβηοοθθ 
οὗ νδῦ ἀγθ ἑθστηθα ΠΕΜΟΝΙΑΟΑΙ, ῬΟΒΒΕΒΒΙΟΝ. Το σδ ΠΥ οὗἁὨ βυοῃ 
Ῥοββθββῖοῃβ ἱπάθθά 88 Ῥθθῃ ἀβηϊθα ὈΥ βοπλθ διιίβοσβ, δηά αἰζοπηρίβ 
Βανθ θθθῃ πηδαθ ὈΥ Οἰμοῦβ ἴο δοοοπηὺΐ ον {Πθτὰ, οἰζθ Ὁ 88 1π6 οἴἶδοῦ οὗ 
ΠΕ[ΓΑ] ἀἸΒ6886, ΟΣ {π6 ᾿πῆπο ποθ οὗ ᾿Ἰπηλρὶ παύου Ομ. ῬΘΓΒΟΙΒ οὗ ἃ ΠΘΥνΟΌΒ 
ΒΑΡ, Βαυὺ 1ὑ 18 τηδηϊοβὺ, (μαύ [86 Ῥαγβοηϑ, γῆ 1π ἴδ6 Νενν Τοβίδιηθης 
ΔΙῸ 8814 {0 6 »οδδεδϑεά ισίίΐ ἀευϊίϊβ (Ἰλογθ Θουτθοῦ Υ τι ἀδμμοη8) 
σδῃμηοῦ Τη68} ΟὨΪΥ͂ ΡΟΙΒΟΠΒ ΔΗ Ποῖα ἢ βοῖμθ βίγαηρα ἀἴβθαβο : [ὉΣ 
ΤΠ6Υ 816 ἘΠ ΝΑ  α ΤΚ6 ἵν. 38---86, 41.) αἰ ηριμβμοα ἔγοτα [86 
ἀϊβεαβοα, Εὐσίδοσ, (γιβυβ βρθακίησ ΟὨ νδγίουιβ ὁσοϑβίοηθ ἴο {π|686 
ΟΥ̓ βρὶτῖΐθ, 88 ἀἰβποι ἔσομαι [Π6 Ῥϑύβοῃβ ροββθββϑα ὮὈΥ {μι πη, --- Β19 
Θοτσηδη ἀϊηρ' {6 πὶ δηα Δ βκιηρ [Ποῖ αὐ ΘΒοΠΒ, αῃα γϑοθι ]ηρ ΔΗΒΎΤΘΥΙΒ 
ἔγοτα {βϑῖω, οὐ ποῦ βυδοσιπρ ὑπθῖὰ ὕο Βρϑδᾷ, ---- δ βϑύϑῦδὶ οἰσουχη- 
Ββίδῃ 68 τοδί ηρ ἴο (Π6 ὑδΥΓ}0]6 ῥγϑίθγμδίυγαὶ οἴδοίβ μοῦ {Π6Υ δα 
ὍΡΟΙ {86 ροββοββοαᾶ, δπά ὕο {88 τπλδηποῦ οὗ ΟἸγδ Β δυοϊκίης {Π6.ὰ, ---- 
ἈΓΓΟΙΠΑΥΪΎ ὑμῖν γϑαυθβθπρ' ἀπά οὐίδἰπἰηρ ῥουταἰββίοη [0 ϑῃΐθσ [Π6 
ΘΙ οὗ βυσίπο (Μαίι. νἱ}}. 81, 832.), δηα ρῥγδοιριίαϊησ {π6πὶ ᾿πίο ἐδθ 

Β08; 81 {π686 οἰτοιμπηδίδῃοοθ οδἢ ΠπόΡΟΥ ὍΘ δοοοιμπίρα ἔοσ ὈΥ͂ ΒῃΥ͂ 
ἀἰδύθαρου σϑδίΐονοσ. Εγίμογ, “ (Π6 ᾿ππουκιησ Βρὶ 8 ΚΉΘῪ δπά 80- 
Κηον]οάρσοα «6808 ἰο Ὀ6 {π6 Μοββίδῃ, σθθ ὑμογα πο ὴ0 ουϊνετά 
ΟἸΤΟΌΠιβίβῃο8β (0 ρχῖνο {π6 πῖηῦ ὕο {Π6 Βαρδοιυ οὗὁ 8 τηδπῖδο. (δι. 
ψ}}}. 29.; ΜακῚ, 34,, 111,11, 12.) ΠΕ 1686 δα Ὀδθὴ (86 ἀβοϊαγαί! 8 
Οὗ ΤΏΘΓΘ ἴπβ8Π6 ῬΘΙΒΟΙΒ, Ἡιδὺῦ ἃ δία] οδ)θοίϊοη ἢ [1ὸ του] παν Ὀ66}] 
“το {86 ἀγτρυχηθηΐ ψ  ΙΟΝ 18 ἰδ ἰγ ἀγαῦσῃ ἴγουὰ {Π6 ὑβδί τ 168 ὈΥ͂ (δ 
Θυδηρ ] δἰ8] Απά «6808 ᾿πιρατίοα {π6 ρονγοῦ οὗ οδϑίπρ' ουὐΐ ἀρ ΟΩΒ 
88 8 τη ΪΓΔΟΊΪΟΙΒ σἸ ὑο Ὧ18 4186 1068 1π ὕθυτηβ βχρ ον τοορηίβιηρ (Π9 
ἔλοὶ οὗ τραὶ ῬΟΒΒΘΒΒΊΟΏΒ (Μεαίι. Χ. 1.:; Μαῖκ χυὶ. 17, 18.), δὰ 1τ}6 
Θχϑγοῖβα οὗ {π18 σἹΕ 88 ἃ νἹΟΌΟΥΥ οὐοσ ϑδιαίδῃ. (1υϊκ χ. 17--20,}}} Νὸῦ 
18 10 ΒΥ ΓΘΔΘΟΠΔΌΪ6 οὈ]οοῦοη παὺ ψγ ἀο ποῖ τοδα οὗ βυοῖ ἵγοαυθηῦ 
ῬΟΘΒΟΒΒΙΟῺΒ ὈΘΙΌΓΘ ΟΥ ΒΙη06 [86 Δρρϑδγϑποθ οὗ οὐγ Ἐθάθϑδσ ΠΡΟῸῚ 
δδγίῃ. Τῦ βϑϑωηβ, ἱηἀδθϑᾶ, ἰο αν θθθῃ οσαδγοα ὈΥ ἃ βρ6οῖ8] ργουϊάθηοθ 
(Βαΐ ἐθογ ββουϊᾶ μβανθ Ὀδθθη ρμοτγτηϊ θα το βανθ ἐλέπ Ῥ6θῃ ΤΔΟΥΘ Θοπλ- 
ΤΏΟΩ ; ἴῃ οὐδ (παὺ Η6, γῆο οδπι ἴο ἀδθβϑίσου [Π6 σσοσκβ οὗ {π6 Π 6ν1}, 
τσ εὐ (86 ΤΩΟΥΘ ΤΘΙΔΔΥΚΑΌΪΥ δπα νυ ]Υ Ἰατρἢ ον Σ μὰ ; δηά {παὺ 
[Π6 τοδοῃιηδίοηβ ἀπ ἄθυῖοθβ οὗ ϑαίδη ταϊρῃῦ Ὀ6 ἸΏΟΣΘ ΟΡΘΗΪΥ ἀ6- 
ἔδαϊοα, αὖ ἃ τω ἤθη {πο ῖν ΡΟΥ͂ΤΟΙ γγὰ8 αὖ 108 ἰσμοβί, θοίῃ ἴῃ {89 
Βου}8 δῃᾶ θοάϊθβ οὗ τηϑῃ ; δπᾶ αἷβο, ἰπαῦ ρ]αῖη ἰδοΐβ τηϊρηῦ θ6 8 86ῃ- 
Β1016 οοπδαίαίίοη οὗὨἩἨ {π6 ϑαδάμποδθαῃ στοῦ, τυ] οἢ ἀσπὶθα (Π6 οχιϑίθηοθ 
οὗ δηροῖὶβ οὐ βρί γἰίβ (Αοῖϑ χχἹ!. 8.), ἀπὰ ὙΠ10}} ργαν θα διαοηρ [ἢ 6 
ῬΥΪπΟΙ͂ΡΑ] ταθη ὈοίὮ ΤῸ τϑηκ δπὰ ᾿θαγπὶηρ' ᾿ὰ {Βο86 ἄγ. ΤῊ οα868 οὗἉ 
186 ἀειηηοπίδοβ δχρϑὶ θὰ Ὺ {π6 δροβίϊθθ ὑγϑῖθ οβδβϑθδ οἵἨ σϑϑὶ ροβββββίοῃ , 
8πα 1Ὁ 18 ἃ Μ6}} πονῇ ἔβοί, ὑπαὶ ἴπ [86 βοοοπα σϑηίσΥ οὗ (6 (ἢ γ]8- 
ἴδῃ ϑοῦϑ, [86 Δροϊορ βί8 ἔοσ {π6 ρϑγβοοι θα ργοΐβββοσβ οὗ {π6 ἔῃ οὗἁ 
ΟἸγῖβὺ δρρβηϊϑὰ ἰο ἐμποὶγ ο᾽ϑοϊΐοῃ οἵ δυἹ] βρὶγιῦ8 85 ἃ ῥργοοῦ οὗ (μ8 ἀϊν!ηθ 

: Ὧν. Ζ. Ρ. δ} 5 ΕἾσει 1:ηοὸ8 οὗὁἨ Ομ ϑδη ΤἬΘΟΪΟΖΥ, Ρ. 8336. 



δδ6 Ττοαϊηιεπέ ΟΥ ἐδε 7)εαά. 

οσίριη οὗ (Ποῖν το ρίοη Ηΐθδοο ἰὖ 18 ουϊάθηί μα {Π6 ἀουποηῖδοθ ὑγοτθ 
Ποῦ ΤΩΘΓΘΙΥ͂ ἸΠΒ8Π6 ΟΥ ΘρΙ]ορίο ραῦθηΐβ, θαῦ ῬΘΣΒΟΩ ΤΟΆΙΪῪ δᾶ ἰσχὺν 
γοχοϑά δηᾷὰ οομνυϊθοα ὈΥ τποϊθδη ἀθιμλοηβ. ἢ 

ΒΕΟΊΤ. ἢ. 

ἘΒΕΛΥΜΕΝΤ ΟΥ ΤῊΞ ὈΚΛΡ. --- ΕΌΝΕΞΒΑΙ, ΒΙΤΈΒ, 

50 βίσομῃρ' νψγ88 {πὸ ἰονε οὗἉ 118 διθοηρ [16 Ηδῦγονσ, {παΐ ᾿ἱπβίβποα οὗ 
ΒΌ]Ο1 46 ΔΓΘ οὗ Ἔχ ΓΘ ΠΟΘ] Υ͂ ΓΑΓΘ ΟΟΟΌΣΤΘΠΟΘ ἴῃ (86 Ὠἰβίοτγ οὗ {μα΄ ρθορῖαβ. 
δαὶ, ΑΒ ΠΟΡΒοΪ, ἀπα {Ππ6 ἰγαῖῦοσ υἀδ8 ἃγο [86 ΟὨ]ΥῪ ρδύβοηβ τϑοογαρά 
ἴο ᾶγ6 ἰα!α νἱοϊθπῦ μδηβ ᾿ροὴ {μπθιηβοῖνοβ, ἱπ 8 δἰ οὗ ἀδβρογαίϊομ, 
(1 ϑδπι. χχχὶ. 4, ὅ. ; 2 βδζωη, χνυἱ!. 28.; Μαίί, χχυῖ!, 8---ὅ.)} [πὶ {μ6 Δὲ 
Ρουοα οἵ {π6 6 18ῃ βίδίθ, πόνέθνοῦ, (86 ουδβίοτι οὗ [μ6 Βοπιδπβ 8ρ- 
Ροδγβ ἰο Ὦδνθ συγ Ἰοββθηθα [ἢ 6 ΠΟΙ͂ΤΟΥ οὗ βυϊ19 146 διγοηρ (86 “6νγ8: 
θυὺ {μαΐ ταοδὺ ἰθγγ]θ οὗἨ 41} ἀἴβθαβθβ, (86 Ἰθρσοβθυ, βϑϑίηϑ (0 Βανθ 
ΓΟΠοΙΘα 118 ν] οὔ] πλ8 αἰ ΓΘ Υ]Ὺ ΓΘρΆΓΑ]688 οὗ 116. (000 νἱ. 16.) 

Ι. Τὸ Ηθργονγβ, π᾿ Θοησηοῃ ΙΓ ΙΩΔΗΥ Οὐμοῦ δηποϊθηῦ πα 08, 
ΘΒΡΘΟΙΙΪγ ἴῃ {86 Εἰδδί, σοῦ δοουβίομηρα ἴο τοργϑϑϑηΐ ἀθδίμ ὈΥ νϑγίουθ 
(ουτὴ8 ὙὙΒΊΟΝ γογα οδ]ουϊαίοα ἴο τηραίς [Π6 ρρδὶ]ἑπρσ' ἱπααρα ᾿ηδριτοά 
Ὀγ {μᾶὲ ἰαδὺ ΘῃθΩΥ οἵ πιδηκιηα, ποθ ΠΟΥ οἴϊδθηῃ οδ]] θα ἄρα 8 
ΤΟΥΓΣΤΘΥ͂ οΥ ἀαραγίαυχο. (9 ο88. χχὶῖ. 14.: 1 Κίηρβ 11, 2. ; Εἴροϊθβ. νυ. 
1ὅ., νἱ, 6. ; Γ1ὰΚα 11. 29.) ΕὙΘΑΌΘΒΟΥ δ180 ΠΟΥ Θοτηραγθᾶ 1Ὁ ἰο β]6θρ, 
δηα ἴο ταδί δϊοσ {6 [0118 οὗ 116 οσο οὐοὸσν (ϑῃη. χ]ν, 80. ; Φ0Ὁ 111. 
18. 17---19. ; 88. χῖν. 8., [ν11, 2. ; Μαῖϊί. 1σ. 29., χχυἹῃἹ. 62. ; “Ἀπ Χὶ. 
11.; Αοἕϑβ νἱῖ. 60.: 1 Οὐον. χὶ. 830.; 1 ΤΉρΒβ8. ἴν. 18.; 2 οί, "1, 4. ; 
Ἐν. χῖν. 13.); δηὰ 10 νγγᾶϑ ἃ ΨΘΣΥ͂ ΘΟΙΏΙΔΟΙ ΘΧΡΥΓΘΒβΊΟη ἰοὸ ΒΑΥ͂, {παὶ (ἢ 6 
ΡΑΥῪ ἀθοραβοα ᾿ι8δα ρΌΠΘ, ΟΥ̓ γγὰϑ σαί μογθα ἰὸ ἶβ ἔδίμ 8 .Β οὐ ὑὸ [18 
Ῥοορΐθ. (ἅδη. χνυ. 1ὅ., χχνυ. 8. 17., ΧΧχυ. 29., χ]ῖχ. 29. 88.; ΝΡ. 
Χχ. 24., χχυ], 18., Χχχὶ. 2.; ουΐ, χχχὶ, ὅ0.; Φυάρ, ἱ. 10.; 2 
Κίηρθ χχὶ!, 20.) 
ΤᾺ Βυ {86 ἰαν οὗ Μίοβεβ ἃ ἀθδα ὈΟσὰγ οοῃνυουϑᾶ 8 ἰθραὶ ρο] οι 

ἴο ΘΥΘΙῪ ἰδίην (μα ἰουομρά 1{, --- Θγθη ἰο {16 ΥΟΙῪ Βουδβο δῃα ἤσσηϊ- 
ἴυγα, --- Ὑ ΒΊΟΣ οοπεϊ πα βανθὴ ἄδγβ. (ΝΌΩΡ. χὶσχ, 14, 1ὅ, 16.) Απὰ 
{118 τγαὰδ (86 γϑᾶβοῃ ΠΥ (Π6 ρῥχιθδίβ, ὁπ δοοουηΐ οὐἁ {Π61} ἀδη]Υ τα ϊη18- 
ἰγαύϊομβ 'π ΠΟΙΥ {πίηρδ, οσο ἔου Ὁ] θη ο δββιδὺ δὖ ΔΩΥ {ῸΠ6ΓαΪβ, Ὀὰΐ 
1Πο86 οὗἉ {Ποῖ πϑαγαβὲ σοΪανο (μον. χχὶ. 1---4., 10---12.}:; Π8Υ, [Π6 
ΨΟΙῪ ἀοδα Ῥομθβ, {πουρὶ {ΠΟῪ Πα ]αῖπ ονοὺ 80 ἰοπρ πῃ {86 σταγνο, 1ἢ 
ἀϊρρεά ὉΡ, οοηνουϑα ἃ ροϊ]υΐίοη ὅο δὴν ψγ80 ουομθα {μθ. ΤὨϊ8 
αἰγουτχηβίδῃοα 071} δοοοιπῦ ἔῸΣ «7 ΟΒΙΔ ἢ Β οδιδιπρ {Π6 Ὀθοη6Β οὗὨ ἰδ6 ἔβ]βθ 
ΡΓΙοβίβ ἰο δ6 θαγηΐ Ροπ {86 δἰΐαν αὖ Βοίδιοὶ (2 ΟἌτοη. χχχὶῖν. δ.), ἴῃ 
οὐὕἄον {μα {π686 δ᾽ἴασβ, δοίϊηρ ἰμ8 ρο]]αἰοα, τῖρηῦ 6 Βο6Ια ἴῃ 186 
ϑτοαῦοσ ἀοίοβίδί:οη." 

. Ὁ ἘΟΥ 8. ΒυΓΩΤΏΔΙΥ ΟὗἨ ἰδὸ ενϊάθηοθ ἐμὲ [Π6 ἀοτηοηΐδοδ, τηθἱοηδὰ ἴῃ ἴμο Νονν Τεδίδσησος 
ὙΓΟΙΟ ῬΟΓΒΟΠΒ γεαίΐν μοδαδεδϑεά ὧν ευἱΐ δρίγί(δ, 8606 Βρ. Νουίοη᾿ Β  οτΚΒ, νοΐ, ἷν, ὑρ. 356--- 
804., αηὰ τ. Τοιυπβοη δ  Ηδγηοηῦ οὗὨ ἴμ6 Νὸν Τοδί., νοὶ], ἱ. ΡΡ. 157---160. 

3 Φοβορῆαβ, ἢ Β6]]. δπά. 110. 111, 6. 8. ὃ8 4--Ὀθ. 
8 Ῥᾳγοδῖ, Απιαυΐϊδα Ηθῦτγ. ΡΡ. 468, 469. 
4 Ἠοπιθ᾿β Ηἰδβί. οἵ ἔμ Φονγβ, νοὶ. 1ϊ. Ρ. 862. Μίομδοὶβ μα8 δχδιηιπθὰ δὲ Ἰϑηρίι (86 

ΓΟΔΒΟΏ δηἃ ΡΟΙΟΥ οὗ [86 Μοδϑῖς δβιδία δ οἡ {Πἰ|8 βι 0 7θοῖ. ΟὈχαηπιοηίατῖοδ, γοὶ ἰδ. ΡΡ. 823 
- 380, 



Ῥγοραγαξίοηϑ Κ07Υ Ζηιϊεγηιοηΐ. δ57 

Π]Ι. Αἴἶον {Π6 ῥυϊποῖρὶο οὗ 16 τσαϑ ὀχ ηρυ θῃμ6α, (μ6 [Ὁ] Ἰηρ' 665 
ΤΘΙΏΟΙἶ65 ὙΘΓΘ ΡΟΓΟΥΤηΘα ΟΥ̓ (Π6 «6008: --- 

1. ΤΏ ογϑβ οἵ {π6 ἀδοθαβθὰ ὑχοσα οἱοβοα Ὀγ {86 ποαγοϑί οἵ Κιη, 80 
γα [86 ραγίῃρ Κὶβ ὅο {16 116]688 οοῦρθθ. ΤΏ, 10 88 ῬΧΟΤαΪΒοα ἴο 

ὅ Δοοῦ, ψβθηῃ 86 ἰοοῖς 18 ἸΟΌΓΏΘΥ ἱπίο Εργρί, τὺ “Ὀδορὰ βου ]ὰ μέ 
λὲδ ἠαπάξς μροη ἠδ ἐγεα ((ἀθῃ. χΧΙν]. 4.) ; δηα ΔοοογαὩΡῚ ν16 τοδα ἐπδύ, 
ὙΠΘῈ «(800 “εἴ ΦόΒορἢ 7γεἰ ἀροη ἐΐς ἔαοο απά ἀϊξεοα λέπι, (ἀοῃ. 
1. 1.) το {π6 “ΨΦ6ν)8, Οὐδ μιθῦ ΟΌΒΟΓν 68, {818 ργϑοίοα ρϑβϑϑὰ ἴὸ {86 
ΒΘδΙ ΒΘ ηΒ, ΜΏΟῸ ρᾶγνο {Π6 αγΐπρ᾽ ἃ ἵΆγον 6}} Κιθ8, δπα σϑοοῖνϑα {ΠῚ Ἰδδί 
Βρα, ἴῃ Ὅοκϑη οἵ {ποεῖν αἴδοιϊβοπαῦθ ὉΠΊΟΉ, ᾿ 

2. ΤῈ ποσί οὔῖοο νγὰβ {π6 δου οὗὨ [86 οοΥρϑο, Ὑ ΒΙοἢ (οχοαρὺ 
ὙΠῸ Ὲ Ὁ τγὰ8 Ὀυγὶοα ἱτηπηοα!ταίθ } γ) γγὰ8 ἰδ! οὐ 1 8 ὌΡΡΟΣ ΤΟΙ ΟΥ̓ 
ομδθοσ, Τδυ8, ἤθη ΤΑΡΙ ΠΑ ἀ16α, 1 16 8414, {πδ΄ ἸΠ6Ὺ τυαελεά ἦδν 
δον, απὰ ἰαϊὰ ἰέ ἵπ απ ἘΡΡΕΥ ολαπιδετ. (Αοἵθ τχ. 87.) ΤῊ ΐδ τὶ 88 
σομγθοι δοίμ ἴο 86 ΟὙθοβ δῃα Βοιωδηβ', 1π γβο86 τυϊπρθ 10 18 
αυ  ΒΗΥ ταοπ!οποα. [ἢ Εγρί, [Ὁ 18 8}}} {86 ουδίομα ο τδϑ ἐδ 
ἀ68α ὈΟΟῪ ΒΟΥΘΓΆΙ πλθϑ. 

8. ΤῊ Ὀοάϊ68 οὗὨ ΡΘγβΒΟἢΒ οἵ ἀἸϑ ποῖοη τ Γ6 δια] ηγοᾶ: {π18 Ῥγόσθβδ 
186 “68 ργόῦ Ὀ]Υ ἀογῖνϑα ἔγοσω (Π6 Εσυρδῃηβ, τ 086 γΑΥΟῸΒ τοί 8 
οἵ δα αἰ τΐηρ ὑμεῖς ἀοδα τ] βρίοθθ δπα ΠΣΓΘ 8.6 ταϊπυίοῖν ἀθβοσιθοᾶ 
ΌΥ Ἡοτγοάοίιδβ δηα Πιοάοσιιϑ Θἰου]υα.; ΤῊ Ρδίτδσοῖ Φ6οοῦ νγ88 
ΘΙ Ὀ6Ιτη64 δοοοταϊηρ; ἰο ἐπ ΕἸΥΡ Δ: ῬΓΟΘΘΒΒ : Ὦ1Β ΤΘΙΊΔΙΠΒ ἰΔῪ ἴῃ ΕΘ 
ἐλίγέν ἀδγδ, ἴου {86 ἢ οὗ αὐγίης ὉΡ 411 βαροσγῆιουβ ἀπ ΠΟΧΊΟΙΒ 
τηοϊβίαγα ; δηα ἀυγίηρ, [Π6 ΤΟΙ ΔΙ Πηρ ζογέψ ἀδγβ, ΠΟΥ 616 δηοϊηϊοα 
1 συμ δηα βρίοαβ, 0 ργϑβοσνα ἔμϑι ; ΟΠ ἀποίϊοη, τὖ ΔΡΡΘΑΓΥΒ 
ἔἴτοια ἅδῃ. ]. 2, 3., τγὰβ [16 ῬΓΟΡΟΥ δια θ᾿ πλῖηρ. Τῇ ἔοττηοῦ ΟἸΓΟΌΙ- 
Βίδῃοθ δχρίδϊπβ {ῃ6 τϑᾶϑὸῃ ΨΥ (μ6 ΕρΎΡΔηΒ πιομγποά ΚὉ} υΓασοῦ 
ἐλγόοβοογε απὰ ἔοπ ἄαψε; ἴπ6 Ἰαϊίου ὌΧ ]81}8 {16 τηοδηϊηρ' οὗ (μ6 ὥογέψ 
ἄλγβ, στ βῖ ἢ πόσο 08] ἴον [8:86]. 

Τὴ Ἰαΐοσ ὥτηθβ, ΠΟ σΘ [86 ἀδοθαβϑα ρδγί!68 ΓΘ ῬΟΥΒΟΙΒ ΟὗὨ ΤῊΪ ΟΥ 
οτίυθ, ΔΙ͂ΟΣ δβδῖηρ [Π6 ΘΟΥΡΒΘ, [Π6 «6νγὺ]8 “δι θαϊταϑᾶ 1ζ, ὈΥ ἰαγὶηρ' 
811 δτουμπά [Ὁ ἃ Ἰασρθ αὐυδηι τ οὐ ΘΟΘΙΪΥ δρῖς 68 δηα ἀγοτηδίϊο ἀγυρβ', ἴῃ 
ΟΓΟΥ ἰο ἱπρὲρο δηᾶ ἀὐβοτῦ (86 Βυχμοιβ, δηα ὈΥ̓͂ ΠΟΙ ᾿Αὐκέσεμ 
Υἱγίι68 [0 ῥγδβοῦνο 1Ὁ 88 Ἰοηρ' 88 Ῥοββὶ Ὁ]6 ἔτοπθΒ ρυϊγοίδοϊου δηὰ 
ἄδοδαυ. Τῆι πὰ τοδά {παὺ ΝΙοοάδοιηυβ Ὀτουρκὶ ἃ τηϊχίαγο οὗὨ τυγττῇ 
δηα 41068, δρουΐ ἃ Βυπαγεοα ρΡουπαδ᾽ τ εῖρδὲ, ο ρογίοσττω [86 ουβίοσλδυυ 
οἴἶδεος ἰο 186 ἄφασ ἀθοθαβοά. ΤῊΪϊΒ ϑεα δἰτηϊηρ γγὰ8 ἀβυδ!γ τοροαϊθα 
ῸΣ βϑύθσδὶ ἀδὺβ ἱορϑίμοσ, (δύ ὑπΠ6 ἀταρβ ἀπα βρίοθθ ἔδυ δρρ]ϊοᾶ 
τοῖσι πανο 411 {ποῖν οἰἤοδου ἴῃ ἴΠ6 δχβιοοδίϊοπ οὗὨ [86 τηοϊβίασθ δηᾶ 
186 δυΐατα δοπβοσνδίίοῃ οἵ ἴ[μ6 θοᾶαγ.ὅ ὙΤθοΥ ἰμθὴ δαί μοα {Π}6 ΘΟΥΡΒΘ 

1. βορβοοῖίδ ἘΠθοίσγα, γεσθὸ 1143, Ψ γμ Ζ ποἰὰ, 110. νἱ. 218, 219. 
3 Ἡρτυδοῖμῃ, ᾿ἰρ. ἰδ, ος. 86---88. ἰοτῃ. ἰϊ, ΡΡ. 181, 182. Οχοη, 1809. Ὠϊοάοστιβ β'᾿συϊαδ, 

110. ἱ. οα. 91---98. οὐΐε, ΒΙΡοηί. 
8 Ῥαχίοη᾽ ΠΙυπιταϊίοηβ, νοΐ. 111. ῃ. 349. 3ἃ οαϊδ. 
4 Μαῖι. χχγυὶ, 19. ΖΣῸν ἴῃ ἰλαΐ δὴδε λαίΐ ρουγεοά (λὲδ οἰπίπεδηξ οὁη. πεν δοάν, δὴο αἰά ἐξ 70 πὰ 

“Ζεπεναί, πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι με, ἴο ΘἸθΑ]πὶ πι|6. ΤΠ6 νογὰ ἀοο08 ποῖ ὈῬΓΟΡΟΥΙΥ δι ΠΣ ἴο ὈΌΙΥ. 
πο ῃοΐο οὗ Βοσὰ ἰδ δεςγοιθ. Αα διπογδη πηι τη6, πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι με. Ψυϊᾳ. εἴ Εγδδ- 
Ταῦ, δὰ τὴ βορεϊ!οπ τη, τηΔ]6. Νδιῃ δἱπὰ οδὲ ϑάπτειν απδ) ἐνταφιάζειν : υὐ 1.Διϊηΐδ 
ΒΟΡΟΙΐΓΟ δὲ βδορη! οἶγο οοηᾶογο: [ἈΠΟΓΑΓΟ ΥΟΓῸ ῬΟΪ ̓ ποῖγο, σϑδάδυον βοραϊοτο τοδηἀδηάτπ 
Ῥτί8β σὕγασο. Βοσὰ δὰ Μαῖϊ. χχυὶ. 12. Ἐνταφιάσαι οδῖ ΘΟΥΡΕΒ δὰ [ὩΠπ08 σοΟπροποῖο, οἱ οἷν 
Ὡδιηθεδ ΒΟ ΡῸ ΟΠ ΓΔΙἰπ8 ΟΥπαγο. ἢ οἰδίοΐη, ἴῃ ἰος. 

8 Ἠκρϑοδαὶ οσοπϑαοιοάο, εἰ οατδδίπηὰ οαρὶϊβ, οἱ αι ρ]υτίπιὶ ἤδγοηὶ σδάδγυογα, ἤθη δοσξιϑὶ 



δὅδ8 Τγραΐπιεπὲ ὁ ἰδὲ Ζεσά, 

πῃ ᾿ἴπθῃ τ 16 ΓΒ ΟΓ Ὀβπάαρθβ, ΟἸοβο Υ Θη Ἰαΐρ ἀπ πταρρίηρ 1: ἴῃ ὑμαὶ 
Πεα οὗ ἀγοπιδίϊο ἀγυρσβ σι ἈΝ Οἢ ἐβε  μδά δυττουπᾶάδα 0. ΤΉὰΒ σε 
ἤπά {μπαῦ «ο866Ρἢ οὗ Ατὶτηδίμθα δα Νιοοάογηιβ ἐοοΐ ἐΐλς δοάν ὁ «εευ: 
απά ισγαρὲέ ἐξ ἐπ ἰπεη, οἰοίλεβ τοϊἐδ ἐλε σρίοεα, ας ἐδ πιαππεῦ ὁ ἐὴε «ει 
ὁδ ἐο ὄμιγῳ. (ΦΟΒμπ χῖχ, 40.}ὺ ΤῊΪ8 ουβίοτα νγὸ Ῥϑμο]ᾶ αἷβο ἴῃ ἐμῈ Ἐργρ.- 
Τίδη πη. ΠΊΠ}168 (ἸΘῪ οὗὨἨ ΜΙΝ ΤΩΔΥ Ὀ6 86θῃ ἴῃ (π6 Β τι 18} ΜΌθθυπι), 
τουπά πῃ, ΤὨονθηοί ἱπίοστα 8, {Π6 88 ᾿ᾶνα Βοσωθ πιο 
86 ΔΌΟΥΘ 8 ἰδμουδαπα 6118 οὗἩἨ ΑἸ]οπσ, Ὀοδιὰθ τσ μδὲ να πταρροὰ 
δῦουϊ (16 μοδά, Τῆυθ, τθθηῃ οὔὖγ [οτὰ μδα οτἱοὰ ψὶ ἃ Ἰουα νοϊοο, 
«7Ζαξαγις, οοπιο ζον λ 1) 1 18 βϑαϊα,, ἐδε ἀεαά σαηι ζογίλ, δομπα λαπά απά 
͵οοὲ ἐπ σταῦε εἷοίδεδ. (δ οἴη χὶ, 44.} ὙΥ͂ ὁ Ἰοδσῃ ἔγοτῃ ϑουιρίῃγα, αἷθ0, 
τπαΐ δρουΐ {86 Ποδά δῃηᾶ ἔδοβ οὗ [9 σόῦρβα νγδϑ [Ὁ] θα ἃ παρίκῖπ, τ μλοὶ 
Ἧ85 ἃ Βοραγαίδ (πϊηρ, δηά ἀἸἃ ποῖ σοπηπιιηϊοδῖθ Ὑγἢ 186 ΟἴοΓ Ὀαπά- 
ΔρῸΒ ἴπ ΨΏΙΟΣ ὑπ6 ὈΟΟῪ γγῶ8 βυγαῖῃεα, ὙΤῆυβ γα τϑϑᾶ, ἐμὲ {86 ἴδοα αἵ 
Τ ΑΖΑΛΌΒ 8 Ὀουπα δρουῦ τὴ 8 παρκκῖη (Φό ἢ χὶ. 44.) ; δηὰ ψβθα 
οὖν ΤΙ οτὰ νὰβ σγίβοῃ, Ῥαϑίοσ, σγῆοὸ ψοηΐ ἰηΐο {86 βαρυϊοῦγθ, βαν (πὸ 
Ἰηθη οἸοίῃοθ 116, διὰ {86 παρκίη ἐμαὶ μα Ὀδθη ζοϊἀοα σουπὰ [ηἴ8 
Βοϑά, πού ᾿γίηρ σι (π6 πο οἰοίμοθ, θαΐ τσ βοα ἐοροϑίδον ἴῃ ἃ 
ἶδοα ὉγῪ Ἰωδις Ἵπὴς δὶ βοπθ αἀἰβίδῃοθ ἔγοτῃ {86 σ ]] 6.8 ἴῃ νυ Ὠ1Ο ἢ ἢ8 
[ον δα Ὀδθθὴ βνδίμοα, δηα [Ὁ] θα τρ,7 ΘΧΘΟΙΥ ἴῃ {86 δέαίθ ἰΐ 188 
ὙΓ6Ὼ ἢτδί σταρροα τουπᾶ ἷβ μοβ4.," (Φ ὁΒη χσ, 7.}" 

Βοδιάο8 (μ6 ουβίοπμ οὗὁὨ οἱ ΑἸ πλῖπρ ρογβομβ οὗ ἀιδεϊποίίομ, (π «6178 
ΘΟΤΩΙΠΟΙΪΙΥ 864 στοδῦὺ Ὀυγηὶηρθ ἔογ ὑπο ᾿πρδ, δοιηροβοα οὗ ]δῦρε 
υδηῦ 168 οὗ 4]] δοσίβ οὗ δγοπγδίιοϑθ, οἵ πιο ΠΟῪ τπδθ ἃ γθ, 88 8 
{γϊυτρμαπὺ ἔάγονγ6}} ο (Π6 ἀοοθαβοᾶ, [Ι͂Ὼ {μοβα 6 ὺ σοσα ὑχουΐ ἰο 
Ῥυσγῃ {μον Ὀονγαΐβ, ὑπο οἸοὔθ 68, ΔΥΤΊΟΌΓ, δπα οἵμοσ (δϊηρδ Ὀ6]οπρΊηρς 
ἴο [πὸ ἀθοραβοᾶ, Τδυβ, 10 18 βαϊ οἵ Α88, ἐμαὶ ἐλεψ πιαάδ α πυετῷν φγεαί 
διυγηΐησ ζοΥ ἀἰπι (2 ΟἾτοι. χν]. 14.}, ψ ΒΙΟΒ οου]ᾶὰ ποῦ Ὀδ6 τηδδηΐ οὗ [15 
ΘΟΟΥ̓́ΡΒ6 ἰῃ {86 τα, [Ὁγ 'π {86 ΒΑΘ ΨΘΙΒΘ 1{ 18 β814, ἐΐον δαγίοαῖ ἀΐπι ἐπ 
᾿ὲβ οιση δορμίολτε. ΤἊ18Β 88 3180 ἄοπθ δ {86 Ὀποσαὶ οὗ Ζϑᾶεκίδῃ. 
ι ΘΓ. χχχῖν, ὅ.) Απά 1 γγὰ8 ὙΘΥῪ ῬΓΟΌΔΌΪΥ ΟἿ6 ΓΘΆΒΟΠ ΨΈΥ, δἱ {{6 
οδίῃ οὐἁἩ «“6μβοσζϑσὰ, {86 ρϑορὶθ τηϑάθ πὸ Ὀυγηΐησ ἴῸΣ μα 16 {8 

Ὀυγπίηρ οἵ δῖ5 ἔβίμοτβ (2 Οἤτοη. χχὶ. 19.), θϑοϑιβα ἷ8 θον 618 Βαίη 
υὐἱοογαίθα ὈΥ 8 8688, ὑΠ6Υ 1811 ουΐ, δηὰ ἴο ργϑνθηΐ {8Π6 βίδβμοΙ, 
ὝΟΙΘ ἱηγη αϊδίθ Υ Ἰη ουγθα οΥΓ οἰβου 86 πεησα οὖ; 80 {παῦ (Β6Υ 
οοὐ]Ἱα ποῦ νγ6}1 Ὀ6 Ὀυσηῦ ἴῃ [Π18 ΡΟΙΩΡΟΙΒ ΤΏΒΠΠΘΥ δον [818 ἀθαίι; 
{πουρ᾽ 88 ἢ6 νγγὰβ ἃ ψιοΚοα Κεῖηρ, (ἢ]18 ΘΘΓΘΙΔΟΙΥ͂ ταϊρμῦ ῬΟΒΒΙΌΙΥ ΠΑΥΘ 
Ῥδϑη οσαϊε θα ου {π8ὺ δοοουῃΐ 4180. 

Τηο Ὀυσηΐηρ οὗ ἀοδα ὈΟα168Β 1π {ἈΠΘΓᾺ] Ρ1168, 10 18 γΧ6}1 Κη σα, τγῶϑ 

τληΐαπι πηρογοηαΓ, δε βρρὶτδ, οἰ ασὶ υδαθπο οοπε πυΐβ ἀἰοθαδ, ἄοηθς οχϑίοοαδίο, οἱ θοροῦ 
Υἱ διοπηδίι πη ΟΠΠΐ ΣΟΙ 40 ὨΠΠΊΟΓΟ, ᾿πητλο ἐδθοίδοϊδ σατπ σι ἀᾶ, οἱ χυ δαὶ δοποᾶ τοὰάϊιδ, ἀΐα 
Βουυδσὶ ροδβίην ἰηΐοστα οἱ ἱτηπιαηΐδ ἃ ΡυϊΓοίβο ]Ο06. [λιο88 Βευροηδβίβ, ἰῃ Μῶγο. χνὶ. 

, Δεδεμένο: --- κειρίαι.ι. ῬΒδγνοτίπυ8 ΟχΡί δῖ Κειρία ὈΥ ΟΔΙἸΐπσ Ἐμοὶ ἐ. ἐταφιοι δεύμοι, 
ΒΟΡΌΪΟὮ ταὶ Ῥαηδροθ. Κειρία σημαίνει τὰ σχοινία τὰ ἐντάφια, ἘγτοΟΙ. 

ξ Ἧο ποηΐ ἱπῖο [Π6 Βορῃ]οῖσο, δπὰ ἐΠθη ἢ6 ῬΑ ΠΥ θανν 86 ᾿ΐποη οἱοἴμθ8, μόνα, ἀἴοπο, οἵ 
Ὑἱτπους πὸ ὈΟάΥ, δηὰ κείμενα ᾿γίηρ, [μας ἷδ, πηαἰδεατθθα, δηὰ δὲ [1] ἰϑηροδ, 86 δ [δ 
ὈΟΩΥ νγδδ ἰῃ ἐμοπι. Τὴ Ο8Ρ, οἵ πδρικίῃ, δἷδο, Ἡξπίομ δὰ Ὀθθὴ Ὄρομ οὖγ [ογὰ Β μεδὰ, δ9 
ἰοππὰ δοραγδίθ, οὕ δἱ 8 11{||1|6 ἀϊβίδησο ἔγοπι [86 ὀρεῆ οοδῆῃ ; Ὀαϊ ἐντετυλιγμένον, [οἰἀοι ἢ 
ἧη τπυοδίδδ, ἰη 106 ἔοττῃ οὗ 8 ὁδρ, δὲ δὰ Ὀθθῆ ροὴ ΟΌΥΓ [οτὰ δ βοδᾷ. Ὧν. Βοηβοι δ [0 
οἵ Ομγίδὶ, ρ. 524. ΥΥ̓γάρροά τοροῖΠοΣ ἰπ ἃ ρἴδοθ ὈΥ ἰξ86] , δ ἱ (86 Ὀοὰγ δὰ πιϊγϑοι]ουεὶ Υ 
εἰϊρί ουἭ οὗ 1, νι ϊοἢ ἱπάοοα νγᾶβ ἢπ6 γϑδ]ὶ ἔδοὶ, 1)χυ. Ὑ͵ δγὰ Β ̓ ἰϑϑοσίδίοηδβ, Ρ. 149. Πδ- 
ποσοῦ δ [πἰγοἀμοείου, νο], ἰὶ. Ρρ. 185----187. 



ΤῬγεγραγαΐίογιϑ Κ0᾽ 7ιἴϑ» ιν. δδ9 

8 ουδίοιῃ ῬγΘνΑἸθηΐ διλοηρ (86 τοοῖκβ δηα ἘζοπΊΔη8, 88 ἰύ 18 ἴῃ [ηᾶῖὰ 
ἰο {118 ἀΔΥ᾽, Ὁροὴ ΜΈΙΟΒ οοοδβίομ {ΠΟῪ ΤΠΓΘῪ γα ΠΟΘ η86, ΤαΥΤΤΉ, 

᾿ ραβδία, 8 οἶμον ἔγαρταηΐ δυ6168 Ἰηΐο (η6 ἢτθ: βῃᾶ {μῖ8 ἰὴ βυοὴ 
δουπάδποο, ἰδαὺ ῬΙΙΩΥ τοργοβοηΐβ Ὁ 88 8 ρίϑοθ οὗ Ῥχγοίβῃθῃθββ, ἴω 
αβίονν βο ἢ μοᾶρΒ οὗἉ ἔγδηκίποθηθθ Ὄρομ ἃ ἀοδα ὈΟΑΥ, τμβθη ΠΟΥ 
οδετθα 10 80 ΒρΡΑΓΙΠΡῚΥ ἴο ὑμποὶγ γοάβι Δηάᾶ ἐμουρῇ {ἰμ6 “68 πιρῃς 
ῬΟΒΒΙΡΙΥ ᾿θατῃ ἔσομαι ἰμθῖ (86 ουδίοια οὗὁ Ὀυγηῖης {π6 Ὀονγο 18, Δυταουτ, 
Δηα οδοῦ {πῖποθ ὈΟΙοηριηρ ἴο {861} Κίηρθ, ἴῃ Ρ1168 οὗὁὨ οὐἀοτχϊξεσουβ 
δρίςθβ, γϑῦ ΠΟΥ ὙΘΣῪ ΤΆΓΟΥ, δηα ΟὨΪΥ [ὉΓ ραν ΟΟΪΑ. Τοϑϑοηβ, Ὀυγηΐ ᾿ 
{πὸ ἀοαα Ὀοάῖθβ ἐβοίαβθὶνθθ. 9 ατὰ ἰο]ὰ, ᾿πάθοᾶ, (μαΐ [μ6 Ῥθορ]θ οὔ 
2606 8}.-Ἰ]οδα ἑοοὰ ἐλ δοάϊες 9 ϑαμῖ απὰ ἢιὲ5. δοη5 (ἔτοτα {86 ρ͵δοθ 
ὙὙΠ6ΤΘ {86 ΡΠ πο8Β δὰ Ὠυπρ ἐπθῖὰ ὉΡ), ἀπά σαπιὸ ἐο «]αδεεὴ, απὰ 
δαγπὲ ἱΐδηι ἐλόγο (1 ὅϑδϑτα. χχχὶ 12.); θαΐ ὈΥ {18 ἐἶπια ἐμοῖν Βοά 68 
τοῦδ αν Ῥθθῃ ἴῃ βυοἢ 6 βίδίβ, (μαὺ ἰμ6Ὺ ψογο ποῦ εὐ ἰο Ὀδ 6ῃ)- 
Ὀαἰπιθᾶ ; Οἵ, Ῥδυθαρ8, (ΠΟΥ ΤογῸ δρρυεπθηβῖνο ἰμαὶ ἢ ΤΠοῪ βμου]ά 
Θγα ῬΑ ]πὰ ἔβοτα, πα 80 ῬΟΣΥ ἴμοπι, ὑπ6 ρθορὶθ οὗ Βοίμβμβη ταῖρι αἱ 
ΒΟΙΩ6 ξαΐαγο ὥτπηθ αἷρ ἴμθῖὰ Ὁρ, δπᾶ ἢχ ἔμϑῖὴ ἃ βθοοπὰ ἔπηθ ἀραϊηβί 
86 τπι8}18:; δῃηά, ὑπογοίοσθ, [π6 Ῥ600]6 οὗἩ «δθϑϑιι τωῖσαῦ (ΠΣ ηκ 10 τόσο 
Δαν ΙΒ 016 ἰο τϑοϑάθ ἴτοτὶ {Π6]Γ ΘΟΙΏΓΉΟΠ Ῥγδοῖίοθ, δπὰ [ῸΣ ρυθδίογ 
ΒΘΟΌΓΙΓΥ ὕο ἱπλϊίαία {π6 Βθδίμθη ἴῃ {π18 ραγυϊοαϊασ. ΑἸηοβ αἰβὸ βρϑκβ 
Οὗ [86 Ὀυτπίηρ οὗ θοάϊ65 (ν]. 10.}; Ὀαῦ 16 15 ονυϊάθηΐξ ἔγοτα [86 ὑγοσαβ 
Ἐποταβοῖνϑβ, δμὰ Πόσα (Π6 οοπίοχί, ὑμαὲ {Ππ|8 νγ88 ἴῃ {Π6 (ἴτηθ οὗ ἃ στοδὲ 
ῬΘδί)] 666, ποῦ ΟὨΪΥ ἤθη {βογὸ ἡ 6 6 ἰο ὈυΣΥῪ {86 ἀσοβά, θυῦ τ ΒΘη 
10 88 υηδαΐθ ἰο σῸ ΔΌΓΟΔα δηα Ῥϑυξοστη {Π6 ΠΟΙΆ] το Ὀγ 1ηΐσυ- 
τηθηΐ, ἴῃ ἩΠΙΟὮ σΆ86 {Π6 ὈΌΓΠΙΠσ )δ8 Οου δ ΠΥ {Π6 θεδὲ ὀχρϑαϊθηΐ, 

Τὴ βοϊὴθ 68868 {π6 χἱΐδβ οὗ Β6ρ:] υγ6 ὑγοσο ποῦ Δ] οὐγϑά ; δπὰ ἴο ἐπ18 
τ Βα8 θθϑῃ ὑπουρηΐ τἢδῦ ΤΠ6Γ6 18 δὴ δ] υβῖομ ἴῃ «00 χχν]. 19. [ 
88 [86 ορϊπίοῃ οὗὁἨ {π6 ραρδὴ Ασδὺβ {π8΄, ἀρὸπ {π6 ἀθδίῃ οὗ δΔηΥ 

ΤΒΟΏ, 8 Ὀϊτα, ὈΥ ποτὰ ξαοὰ Μαπαΐ, ᾿Ἰδϑδιαρα ἔγοπι [πὸ Ὀταΐη, ψὩ ἢ 
δαπίρα {Π6 βορυ σοῖο οὗ ἰμ6 ἀφοθαβοϑά, υὐϑοσῖηρ᾽ ἃ Ἰδτηθηί Ὁ}6 ΒΟΥΘΆΠΩ, 

Τηῖβ ποῦοῃ, αἰδο, ῥγοίδββοσ. Οαγ]γ]6 ὉΠ 1 ΚΒ, 18 Ἔν] ἀΘ ΠΕΪῪ 4] υἀοά ἴο ἴῃ 
οὉ χχὶ. 82., σβογο [86 ψτδνατ τ Ρδίσ σοι, βρθακίπρ οὗἩ {86 ἔαλίο οὗ 
1π6 ΜΟΙ, ΒΑ Υ8 : ---- 

δ 8881} Ὀ6 Ὀχοῦρῆξ ἴο (6 σταγνο, 
Ἀπὰ 588}1 ταῖσι Ὅροι ἴΠ6 γαϊβοὰ ἊΡ ΠΟΆΡ.ἦ 

ΤῊ 96 »)72 βμονγοᾶ ἃ στοδὶ γοραγὰ ἕου (86 Ὀυγῖδὶ οὗ ἐμεῖν ἀοδα, ΤῸ δ6 
ἀορτῖνοα οὗ 10 ψγχὰ8 ἱβουρμύ ἴο Ὀ6 οῃ6 οὗἉ ἴΠ6 στοϑαϊθδοῦ ἀϊβῃοηοῦΒ {πα 
οου]α Ὀ6 ἄοπθ ἴο 8ΠΥ͂ 8} : 8:4, ἱμογϑίοσθ, ῖπ ϑουιρίαισο 1Ὁ 18 γθοκοηθᾶ 
Ο6 οὗἉὨ {86 οοἰαπη ο8 ὑμαὺ βῃου α Ὀε6[}} (6 ν]οῖκθα, (ΕοοΪ68. νἱ. 8.) 
ΤῊ 411 πδέϊοηϑ {0 Γγ6 γγχ8 ΦΘΏΘΓΑΙΪΥ 80 τη ἢ ΠΌΤΩΒΗΣΥ 88 ποὺ ἴο ργδυθηΐ 
{ΠΟ Θμολ68 τοτα θυτγιηρ ὑΠοΥ ἀοδα, Τὴ ρθορὶο οὗ ἀαΖὰ αἰϊον θα 
ϑδπιβοι Β το δοηβ ἰο δοῖθ δηᾶ ἴδιο ΔΎΎΑΥ Ὠὶ8 ροαγ (πᾶς. χνὶ. 831.); 
τπουρῃ πα πουἹὰ αν ἱδβουρθῦ {μαὺ {18 Ἰαβὺ βἰδιριιοῦ τοῦ δ6 
Τη816 διηοηρ [μ6τὰ ταὶρηῦ ἤανα Ῥσονοκοα ἐμϑῖὰ [0 βοπλα δοίβ οὗ ουΐγαρο 
ΟΥ̓ ὍΡΟΣ δῖα ἀοδᾷ Ὀοᾶγ. Βαυΐ 88 Π6 βίοοα δίοῃδα 1π μα μ6 α1α, 
ΠΩ οὗ (86 16γδ} 168 Ἰοἰπίηρ τ ῦ Εἰπὶ 1ῃ 18 ΘΕ ΘΙΡΥΊΒ6Β, {Π6Υ̓ ταϊρΐ 
ῬΟΒΒΙΌΙΥ θ6 Δρργθβδηβῖνο ἐπαῖ, 1 (ΠμοῪ ἀοηϊοα Βῖμ Ὀυτίαὶ, (μ6 αοά οἱ 

1 Ἐοδοσέβ᾽Β Οτίϑηξαὶ ΠΙυδίγαζίοηβ, ρΡ. 342, 243. 
3 ΟΔΥΥ] 5 βρϑοίπιθβ οὗ Αταθίδη Ῥοθίσυ, ῥ. 14. 2ὰ εἀϊξ, 



ὅ60 Τηεαΐπιεηΐ 07 ἐδε εαά, 

διδοῖ, σῖὸ πὰ σίνθῃ ἷπὶ δυσί ΟΧΙΓΔΟΓΪΠΑΓῪ διγοησίῃ ἴῃ δ 1{{ὲ-. 
Ὅϊηθ, στοῦ οί ἔξ ἴο ἰδκο νϑηρδαποθ οὐ ἰδπϑι ἴῃ ἐπαὺ οΆ86, δηά, 
(πεγϑίογο, ἸΠ6Υ το ἀθδβίσουβ, 1Ὁ ΤΏΔΥ 6, (ο μοῦ τ]ὰ οὗ μὶβ ΒΟάγ (68 
δεσ να Π6Ὶ ὙΟΓΘ οὗἁὨ {πΠ6 Δγκ), δῃὰ ρἷδα, ρούβαρβ, ἐμαὶ ΘΏΥ οὔθ 
ὙΟΙΗ ΤΘΙΊΟΥΘ Βυ0ἢ 8 ἔοττα ἀ80]6 οὐὐθοῖ ουὖ οὗ {Πποῖν βισῃῖ. «δγοιηῖδι 
Ῥτορμοδιθα οὗ “ϑβοίαἰκτα (δὶ 6 βου] Ὀ6 Ὀυτγοα νι (μ6 ὈυτγΊΑὶ οἵ 
8:11 885 (6 Γ. χχῖ!, 19.}, τιοϑηϊηρ (παὺ ἢ δου ποΐ 6 Ὀυτγὶοα δἱ 4]}, 
Ὀυῦ Ὀ6 οαδί ἔοτίμ Ὀογομπα {μ6 ραύθθ οὗἩ “ογυβαίθῃ,, ὀχροβϑὰ ο {δε δἷῦ 
δά ρΡαυϊτγοίδλοίίοι δῦονθ στουπα, 88 Ὀθαβίβ δ, ὙΒΙΘἢ ἴβ ΤΠ Οσα ῥἰδΙΗΪγ 
ΘΧΡΓΟΒΘΘα αἰγοσσαγαβ, ὈΥ 6} ]ΠἸηρ ᾽8 ὑπαὶ λὲς δοάν δλομία δὲ οαδέ οἱ ἱπ 
ἐλε ἄαν ἰο ἐδ ᾿εαί, απάὰ ἐπ ἐλε πίσλέ ἰο ἐδλε 7γοεί. (ὅἐὙ. χχχνῖ. 30.) 
ΤΠο δυΐμποσς οὗ {παῖ δσοοηρ οἰθῶγ, [86 βουθηι -Ὠἰηΐ ῥα, τσ μθη 
ΘηΘΘΥΑηρ᾽ [μ6 ΘΑ] Δ ΠῚ 168 τ ὨΙςἢ Δα ὈΘΙΆΠ]Θ ἢ ἢ8 ὈΠΒΑΡΡΥ οουπέγ- 
ΤΏ6Π, προ πορλνν ΒρΘοΙΗ68 {π6 ἀθηϊαὶ οὗ {86 σἱΐθβ οὗ βερυ ίυγο, 88 δη- 
Βαποίηρ; {μοῖν δ! οομθ. 772 ἀεαά δοάϊεα 9.ΓΓ ἐδν δεγυαπίο ἦατε ἐλεν 
φίυσοη ἰο δὲ πιθαΐ μπίο ἐΐε πη 5 9} λεαυεη; ἐπε ἥεελ 0 ἐὰν «αἱπές ππίο 
ἐλε δεαείς 90 ἐλε εαγίλ. (Ῥ Βα]. Ἰχχῖχ, 2.) 

ΤΥ. Τῆς ΕἸΤΕΒ ΟΕ ἸΕΡΌΙΤΟΒΕ Ὑ6ΓῸ νϑγίοιβ δὖ αἰ ἔδγοηΐς ἔἰτηθβ, 
8 4180 δοοογαϊηρ ἴο [Π6 ΤῈ Κ ΟΣ δίδου οὗ (μ6 ἀοοοαβορά. 

1. Βείογο ἴπ6 δρὸ οὗ Μοββϑβ, {πὸ ἔπη θσαὶ ὕοοῖς ρΪδοθ ἃ ἔδυ ἄδγβ δϊοσ 
ἄοδία. (ἀδη. χχὶ!. 19., χχν. 9., χχχυ. 29.) ἴῃ Εἰργρῦ, ἃ ΙΟΏρσοΣ πιθ 
εἰαρϑθὰ Ὀεΐογο {π6 ἰαδί οὔἶοθβ σσοῦα ρϑγοιτηθα [ὉΓ «δοοῦ δηα «“οβαρὲ, 
οη δοοουηΐ οὗ {16 {1π|0 τ ΒΙΟὮ νγα8 σϑαυϊβιίθ ἔοσ {Π6 Εσγρίδῃ ργοῦθββ 
οὗἁἉ ΘΑ] πλῖηρ;, ἰῃ ογάογ {παῦ {Π8 ΘΟΥΡΒΘ τηϊρῦ Ὀ6 Ργθδοσνϑα [ὉΣ ἃ ἰοὴρ 
ἴτω6. (δη. χὶῖχ. 29., 1. 8. 24--26.) 10 ἴθ Ῥγοῦδῦϊ ἰμαῦ (80 
ΤἸογϑο ῦθϑ, θη ἴῃ Εγρί, μα θϑθη δοουβίοιμθα ἰο Κϑαρ {μοὶσ ἀθϑδα 
ἴογυ 8 οοῃβιἄθγα]θ ροσιοά, ἔπ6 Μοβαῖο ἰατγβ, σοβροοζηρ (86 ὑπο οδη- 
Ὧ658 ὙΠΙΟΝ ἀγοβα ἴτοπὶ ἃ ἀεδα ὈΟΑΥ͂, νου] οοροὶ (θη ἴο 8. πλογο 
ΒΡΘΘΟΥ ἱπιοσιθηί. Αὐ ἰθησίῃ, δἴνον {86 τοίασε ἴσοι {86 Βαθυ]οη ἢ 
σΑρ "ΠΥ, 10 ὈΘοΑπΊ6 ΘυΒίΟΓΙΔΤΎ ἴον {π6 «6778 ἴο Ὀυγγ [86 ἀοδά οἱ {16 
ΒΔΙῺΘ ΟδΥ, δηα 88 Β0Ὸη 88 Ῥοββὶ Ὁ]6 δὐοσ (16 υἱίδὶ βραῦῖκ νγὰϑ δχίϊη- 
συ ϊβῃθα, «(68η δἴνγηβ (Ὀαΐ τὶ ουΐῦ δδϑι Πρ ΔΩΥ ΔΌΪΠΟΥΙΓΥ ἔῸγ 18 
ΔΑΒΟΓ ΠΟ η) ἐμαὶ {Π6 6ν)}1ὰ ἀἸά {118 ἴῃ 1πϊδίίοη οὗ {86 Ῥογβίδηβ; δυΐ τ 
18 ΤΏΟΓΟ ΠἸΚΟΙΥ ἐπαῦ (Π6 ουδύομῃ δΓΟ86 ἴγομη 8 βυρογβαουβ ἱπίογργοία- 
ἴϊοη οὗ Πευΐ, χχὶ. 22, 23., ψ ποἢ ἰδ Θη]οϊποα (μαῦ (Π6 ὈΟαΥ οὗ οὔθ 
ὙΠῸ δὰ Ὀδθη Πδηροα οἡ ἃ ἴγϑα βῃουἹα 6 ἰδκϑη ἀονῃ Ὀοίογο εἰσι. 
ΤῊΘ Ὀυτὶα] οὗ ΤΑΙ Πα ττᾶ8 ἀοαγοα, οα. δοοουηΐ οὗ [86 αἰδοῖρ᾽68 βοεπά- 
πρ ἴογ {η6 Δροβί]α Ῥοίογ. (Αοἱβ ἰχ. 837.) 

2, ΤῊΘ ῬΟΟΓΟΓ Οἰδδβοβ 6 γα οΑγτθα [οσί ἴο Ἰηὐογτηθηῦ ᾿γἱηρ᾽ Ὁ 8π 
ΟΡΘἢ ὈΪΟΥ ΟΣ ΘΟΌΟΘΝ, 88 18 {Π6 ὉΠ ΟΥΑΙ ΡΥΔΟΌΟΘ ἴῃ (Π6 Εὐδϑὺ ἰο {8}}8 ΑΥ̓͂, 
ποῖ βογονγοα ἱπίο ἃ οοη. [Ι}ἢἡ (8 τὺ (86 80η οὗ (μ6 νἱϊάον οὗ Ναὶῃ 
Ὑ7348 ὈΟΥΠ6 ἰο δὶβ στᾶνο τὶ Ππουΐ [86 ΟἸΤΥ͂ : δῃὰ 10 Βῃου]α βθοῖὰ (παῖ [ῃ9 
ὈΘΆΓΟΙΒ δύ (μαὺ (1π16 τηονοα ψῖτἢ 88 τυοἢ ΤΑΡΙ ΔἸΓΥ͂ 88 ἰΠ6Ὺ ἀ0 δὖὺ 86 
Ργοβοηΐ ἔἴηθ δπποηρ [π6 τοάθγῃ «[6ν78.} Τα τοῦ, δα Ῥϑύβοῃβ οὗ 

Ἰ Νοε ἴο ἀοίδὶ! [86 οὈβογυδίίοηβ οὐ {8 ΘΑ σ οῦ σαν 16 Γ, ̓ξ ΤΊΑΥῪ δυδῆοο ἰο δἀάποο ἰὮγοο 
ἐπρίδηςοδ ἔγοτι τοοοπξ δηὰ ἱπιο]]ροηὶ ἘΠ] 8} ἘΓΑ ν 16 ΓΒ. --- Αἱ Οἰδῖγο, δαγ Μν. Οδσπο, “ πὸ 
τιοῖ δὴ Ατγοῦ ἔσηογα! : δὺϑοιυϊ ΓΥΘΠΓΥ͂ πηθῃ, ἔγίθη 5 οἵ (πὸ ἀδοοαϑοά, δανδποθὰ ηάοῦ 8 τοὺ οὗ 
Ῥδἰπι-γϑοδ, δἰηρσίης ἴῃ 8 τῃηουσηία! ἴοηθ, δηὰ Ὀθδγίηρ ἴ(ἢ6 θοάγ. Τῆθ ΘΟΓρΘα νγᾶ8 ἔπδὲ οἵ 
ΨΟΙδη ΠΟΘΙ ἀγοθβοὰ ἴῃ ψ ἢἶτ6, δη ἃ ὈΟΓΏΘ ΟἹ δ ορέπ δίδρ, τὶ τἢ Δ 8118}] αὐσηΐης οὗἉ τὰ εἰἰκ. 
ΟΥ̓ΩΡ ἷ:." (1μετἴοτβ ἔγοτα ἴ86 Ἐπὶ, Ρ. 109.) Αἱ ΠιΓ ἢ βασαὶ ἴὼ το Οππιοδ, Ὦγ. Πιυηάοτϑοη 
ΒΑῪ Δ ΟΟΥΡΘΟ ςοηγεγοα ἰ0 [16 ρα ]ῖς ΘΟΓΔΘΙΟΣΥ οὗ [μ6 ΟἸγιδεδηθι ἐξ “ ῬἨᾺΒ δ ΡΥ πταρροὰ 



Ἑπμποραΐ Π τΐοε. δῖ 

ΤΆ ῊἾ,, ΟΓΟ ΟΔΥΤΙΘΩ͂ ἐΟΥ0ΠῚ ΟἹ ΤΉΟΤΘ ΟΟΒΕΪΥ Ὀῖοτθ, «ΦΟΒορπη8 τοϊαίθβ ἐπδὲ 
1.6 ΒΟΩῪ οὗ Ἡεοτοα νγ88 οδυτὶ θα οἡ 8 ροϊάἀθη Ὀ16γ, το γ ΘΙ ΤΟΙ ἀΟΙΘα; 
ΘΠ τὸ ΠΙΔῪ ῥΓΘδι)6, {παὺ {Ππ6 ὈΙΟΓ οἡ ὙὨΟΝ ΑΌΠΟΙ γγὰβ ΟΑΥΤΙΘα νγαϑ 
ΤΩΟΓΘ ΟΟΒΠΥ͂ δδὴ {πο86 υϑρα [ὉΣ ΟΥΪΠΑΓΎΥ ῬΘΟΥΒΟΏΒ. (2 ὅϑδῃι. 111. 81.) 

Βιυΐ ψηδίονοσ {Π6 στη οὗ [86 ραγί65 ταῖρσἢς Ὀ6, {Π6 δι! ΡΟ ΣΙ πο Πά 66 
δηα οἴαγρα οὔ {Π6 ΠΟΤᾺ] 6γ6 μα ουίδκοη ΟΥ̓ ὑπὸ ποᾶγοδί σϑἰ δ 0}8 
Δα [ΥἸ6η68 οὗ {π6 ἀδοραβοα, Τῆυδ, ΑΌγαπδιη ᾿πίοστοα ϑασδῇ 1η (ἢ6 
σαν οὗὁὨἩ Μδοβροϊδῃ (θη. χχὶν. 19.}); [ξΞ886 δηα Ιβῆτηδὶ Ὀυτιοαὰ ΑὈγα- 
Βαῖὰ (θη. χχν. 9.); Εδαιι πα 4000 Ὀυτὶοα [βα80 ((6η. χχχν. 29.); 
ἽΜοβοβ θυτιοα Αδγοὸρ οὴ Μουπίὶ Ηον (Νιμῦ. χχ. 29.}); {Π6 οἹ]ά ῥτο- 
ῬΒοῦ ἰαἱὰ {Π6 ἀϊξοδααϊοηῦ ρτορθὶ ἴῃ 18 οσσῃ στάνε (1 ΕῚπρΒ χι!. 80.); 
« οβαρὴ οὗ Αὐϊπιδίμοα ἰπίογτο ἐοϑὰβ (ηγιϑῦ 1 ἢΪ8. ΟὟ ΠΟῪ ἰοτθ 
{ΠΕ ΧΧΥ! ὅ9, 60.); 8δη4 {π6 [150] 0168 οὗ Φοῖῃ {6 Βαρίβι ρογ- 
ΟΥΤηΘα {Π6 ἰαδὺ οβοα ἔν {ΠΟΙ τραϑύοσ, Τὴ6 ΒΟΏΒ Δα ΠΟΙΊΘΙΟΙΙΒ Γ6]8-- 
τοῦδ οὗ Ηοτοα [Ὁ] ονσοα Β18 ἔπ πογα] ργοσθββίοη. οι τη θβ, ΠΟΎΤΟΥΘΥ, 
Βουνδηίθ ἰοοῖς (86 οὔαγρα οἵ ᾿ηἰουσίηρ {ΠΟῚΓ τηβδίθυβ, 88 ἴῃ (Π6 οϑ86 οὗ 
«“) οϑῖδϑῃ Κιησ οὗἩ πύλῃ. (2 Κὶπρϑ χχί. 80.) όνοαΐ τθη οδιτὶοα 
ΘΙΘΡἤΘη ἴο ἢϊ5. Ὀυτα]. (Αοίβ ν1}]. Ἵ Το ΠἼΠΘΓΑ] ΟὈΒοα 68. ἩΤ6ΓΘ 
αι͵5ο δἰίθηαδα ὈΥ {π6 ἔτι θη β οὗ [86 ἀδορθαβοαά, Ὀοΐῃ σῆθηῃ δῃηα ΨΟΙΊΘΠ, 
ὙΠῸ τϑδάθ ἰοια Ἰατηθηίδίοηβ ἴοὼσ {π6 ἀδοραϑοά, δηα βοῖπθ οὗ ψθοῖλ 
ὙΓ6͵6 ΠΙγοα [ῸΥ {Π6 οσοαβῖοη. αν δά ἃ ἰαγρα Ὀοάγ οὗ {πΠ6 ΒΥ} 1068 
πιομγποα δεΐοτε Αὐπεν. (2 ὅδτα. 'ϊ. 81, 82.) Θοϊοιῃοη τηθηϊοηβ {ἢ 
οἰγουχϊηβίαδποθ οὗ τοῦθ γ8 σοΐπρ βρουῦ {π6 βίγθοίβ (Εοοἱοβ. χὶὶ, ὅ.); 
ὙΠΟ, τηοϑὺ ὈγΟΌΔΌΪΥ, ΓΘ ῬΟΙΒΟΩΒ Ὠϊτοα (0 αἰθηα {π6 ΠἸΏΘΓᾺ] οὐ 86- 
αυἷ68, ἰο 181] δηα ἰαιηθηῦ ἔῸγ {86 ἀοραγίβα.32 ἘἘυομλ «6Γ. ἰχ. 17. 10 
ΔΡΡΘΔΆΓΒ, (μαῇ οϊθη Ὅ6ΙῸ ΟΠΙΘΗ͂Υ οἸμρΙογοα ἴον {818 ῬΌΓΡΟΒΟ ; δηά 
 ΘΓΟΙΏ6, ἴῃ ἢ18 ΘΟΙΑΠΔΘΙ ΔΥΥ͂ Οἡ {ππδὺ ρ4584ρ6, Βαγ8 {Πα {Π6 ργϑοίϊοθ γγδϑ 
οοηΠπ6α ἴῃ {υ648, ἄονη ἴο ἰδ ἀΔΥ8, οὐ {π6 Ἰαἰίου ρατὲ οὗ {86 ἔουγί 
οδπίατγ.Σ [ἢ 6Γ. ΧΙ ν 111. 86., [Π6 τι86 οὗὨ τχυβῖοαὶ ἱπβύγυτηθηίβ ΕΥ̓͂ (π680 
ΠΙΓΘα ΤΩΟΌΤΠΘΙΒ 18 ΑἸ ΠΟΙ] Υ τϑοορηὶβθα ; αῃα Ατοοβ (νυ. 17.) 41.468 ἴο 
ΒΌΟΘΝ ΤΔΟΠ ΓΙ ΠΡ 88 ἃ γ06}} γπόύγη Οὐβίομι. 

Τὴ {86 {ἰπ|6 οἵ «6808 ΟἸτῖδὺ ἀπ 8 δροβίϊθβ, {πΠ6 ἤΠΟσΑΙ αἴγροα 
δα πρ' ὈΥ ὑπθξα ὨΙΓΘα ΤΩΟΌΤΤΘΥΒ ὙΘ͵Θ ΔΟΟΟΙΊρΑηοα ΟΥ̓ Τα 8108] ἰηδίγι- 
τηθηΐβ, “ΤῊ βοῖϊξ δῃα ρ]αϊηνα ταϑὶοαγ οὐἉ {μ6 Ππΐθ ττα8 οιωρὶογοά 
ἴο Βειρβύθη [ἢ 686 ἀο]οίι! Ἰαυηθηΐδίϊομβ δπα ἄϊγροβ. Τλι8 Μγ͵ὸ ΓΟϑά, 
{μα΄ οἡ {86 ἀφδίῃ οὗἩ [πὸ ἀδυρμίον οὗ «“ αἰτιιθ, ἃ ΘΟΙΏΡΔΩΥ Οὗ ΤἸΟΌΓΠΘΥΙΒ, 
αὶ ΡΙΑγΘ 8 οἡ {μ6 Βυΐα, δοσογάϊηρ ἴο {Π6 «6 νυν 188} ουδίοπι, δὐὐδπαρᾶ 
ὌΡΟὨ {Π18 ΒΟΥΤΟΥ [Ὁ] ΟΟΟΔΒΊΟΏ. θη “7688 δηοσθα {Π6 ρονθυ μου Β 
Πιου86, ἢ6 βδὺγ [Πα τηϊηβίγοὶβ δηα (Π6 ρϑορὶθ νγδ!ηρ στοδίγ. (Μαῦί, ᾿χ, 
23.) ΤΠ ουδίοπι οὗ οἰαρ ογίηρ' ταυβιο (0 ΒοΙρσὔύθη ρα ]1Ο δηα ρυῖναίθ 
δυιοῦ να ποῦ ἴῃ {πᾶῦ ἀρ ρου αν ἰο {μ6 68. 9 πὰ {886 ἢπῖθ 

τοπηᾶ τι ἢ ἃ πΐξο οἹοίι, 1Δ1 4 Ὡροπ ἃ δέον οὐ δοατά, ἀιὰ ὈΟτΤΏΘ ὉΥ ἴΟυγ τηθῃ ἴο [Π 6 σ,Τανθ, 
ΤῊΐβ τηοάθ οὗ ρογίοτγτιίηρ, [Π6 ἤππογαὶ ουβοαπίοβ Οὐ δὶ Π5 ΘαΌ4}}Υ δπιοπρ ἴδ 6 ὁ νγβ, ΟΠ ΥἸβεδηβ, 
δὰ Μοβαπητηθδῃβ ἰῃ ἔμ686 ραγίβ, τυ ἢ [Π6 Ἔχοθρίίοη οὗ ἴ86 Εγορθδῃ ἔβι]68, τ 8» 
ΤΌΓΑΙΙΥ ΘΟΠΙΌΥΠ, ἴο {Π6 τίϊο οὗ ΤΟΙΣ δποθβίοσβ.᾽" (ΒΙ 1104] Βοβοάγοῆθα, Ρ. 802.) Μτζ. ΠΡΟ: 
Οὐβογνθα ἃ δἰ πι 118. τηοάθ οὐἩ ἱηλοστηθηῦ ἰη ατθθοθ. “ Τ}6 ΘΟΥΡΒ6 8 ΔΙΑ γ5 Θχ Β ἰτοα ἴο ἢ 
φίονν: ἰδ 18. ρἰδοοὰ ἀροη 8 Ὀΐος τη ϊοὶ ἰδ ὈΟΓΠΘ δ]οῦ᾽ προῦ ἴΠ6 βῃου]άογε, απὰ ἰβ ἀγοθβϑα ἰπ [9 
Ὀεδὶ δηὰ ραγαδὲ ρϑιτηθηΐβ ροββοϑϑϑα ὈΥ ἴῃ6 ἀδοορϑβθα," (δ βϑᾶγομοβ ἰῃ ασθθςθ, ἢ. 118.) 

1 Φοβορῆαθ, Απὶ. Φαά. 110. χνὶϊ. ς. 8. 88. Β6]]. δ πἀ. Ὁ. 1, ο. 38. 839. . 
3 ἩἨοϊάοη᾽ αὶ ̓ταπεἰαϊίοη οἵ Ἐς βίαβεοϑ, ῥ. 171. 
δ Ὧν ΒΙΑΥΠΘΥΒ ὑγδηϑ βίοι οἵ Φογομιίδῃ, Ρ. 270. ϑνο. οἀϊΐ, 

ΨΟΙ,. 11]. ΟΟ 
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4150 οιρϊογοᾶ αὖ {π6 ππογαὶ βου 1168 οὗἨ (Π6 ατϑθοκβ δπαᾶ Ἐβογηδλπα, 
ἴῃ ὑποῖν Ἰαυπυθης 008 [ῸΣ ἴΠπ6 ἀδοραβοα, 88 ΔΡΡΘΆΓΣΒ ἔγοτι ΠΌΤΔΘΓΟΙΒ [65- 
ΤΩΟΏ168 ΟὗἨ οἶαβδὶς δυ μον. ΤῺΘ βαπιθ οαδβίομι 861} οὐέβδιπβ διυγοῦσ 
{86 Μοοῖβ ἴῃ Αἴτῖοα, 6 ΤΌσίκϑ ἴῃ Ῥ αἰ] θϑίϊπο, ἰμ6 ΗΪπάοοΒβ 3, {μα Ερυρ- 
δπΒὅ, δα {Ππ6 πιοάοσῃ ἀσθοκθ. “ Αἱ 411} {μοῖν ῥσϊποῖραὶ δπίοσίβη- 
Τηθηΐ8,᾽ βαγ8 τ. ὅ'μδν, ““ δηᾶ ἴο ΒῃΟΥ τσ δπὰ ρἰδάμποαδβ ὩΡοπ οἵδες 
οὐσϑβίοηβ, (86 πόοπλθῃ ἡγθ]οομλθ {π6 ἀττῖναὶ οὗ ϑδοὴ σποδί, ΕΥ Β4ῈΔ]1πὶρ 
ουΐ ἴον Βου γα ὶ {πὴ 685 ὑπ λουτος Τιοοΐ ωοοἱ ωοο]6 ΑἹ ἔδ6ὶγ ἔπ ΓΆΪς, 
8150, δα ὮΡΟῚ ΟΥΠΘΙ τη ἰδ ΟΠ ΟΙΥ͂ ΟΘΟΔΒΊΟΠΒ, {Π6Υ̓ Τοροδῦ [Π 6 Βα γλ6 ποῖδο, 
ΟὨΪΥ {Π6Υ τπηᾶῖκα 1ὖ ἸΟσῈ ἀθθρ δῃὰ δο Ποῦ, δα δα οδοῖ ροσιοα τὶ 
ΒΟΠ16 γϑηἐ Π]οαυουβ δῖσβ. Το ἀλαλάζοντας πολλά, ΟΥ̓ Υγ81}1 ἘΡΕΑΩΥ 
88 ΟἿΓ ΨΟΓΒΙΟῚ ΘΧΡΓΘΒΘΕΒ 1ἰ, Ματὶς ν. 38.), ρου {Π6 ἀσβδίῃ οὗ «} Αἰσυ 
ΔΌΡ ΟΣ, τγ88, ΡΓΟΌΔΌΪΥ, ρογοστηθα 1π {118 ΔῈ Γ. ΕΣ {ποσὰ δΓὸ 

ΒΕΥΘΓΆΪ γοηθῃ, Ὠἰτοα ἴο δοῦ Ὁροὴ (π686 ἰπρτι τοῦθ ΟοοαϑΊ 8, τγ80, 
11Κ6 {86 »ργαΐοεῶ, οΥ τηουσπῖηρ; σοπηθῃ οὗ ο]4, ἀγὸ δαί γμῖ ἐπ ἰαπιεηξαξίοη 
(Δμιοβ νυ. 16.), ἀπᾶ ρτϑαὺ τηϊβίσεββαβ οὗ [686 Ὠι ΘΙ ΠΟ ΠΟΪΥ ἘΧΡΣΘΒΒΙΟΙΒ : 
Δη4, ἱηα 664, ἸΠ6Υ ρογίοστη {π61γ ραγίβ σι ΒΌοἢ ΡΓΟΡΟΣ βουπαβ, ρθϑ9- 
ἴΌΓΟΒ, Δα ΘΟΙΩΠΙΟΙΟΏΒ, {μὲ ΠΟῪ ΓΑΓΘΙΥῪ [81] ἴο του ὉΡ 186 ΔΒΒΟΓΔΟΙΪΥ 
1Ἰηὔο ΒΟΙῊ6 ΘΧΙΓΔΟΓΟΙΠΑΓΥ Ροἢ οὐ ἐμουρθ ]πο88 δηα βοῦτο. ΤῈ6 
ΒΡΙΠΒἢ ἰδούοσυ [ιδ8 οἴὔθη Ὀδθὴ ὙΘΤῪ ΒΘΙΒΙΒΙΥ ἰουομοὰ σι {Ππ656 
Ἰατηθη 1018, Υ ΠΘΏΘΥΘΥ ἸΠΘῪ ΘΓ ΤΩ866 ἴῃ [Π6 ποῖρῃουτίπρ ἢοσΒ6 8.5 
ΤῈ ον. Ὑ1ΠΔπὶ Φονοῦς, ἀυγίηρ; ͵8 ἴσαν θ}]8β 1η Δ] ΘΒ Π6, δγτινϑα δὲ 
1Π6 ον οὗ Νάροϊοβθ, τ ἢ βίδηἀβ ο (Π6 βἰΐβ οἵ 186 δποϊθηΐ 886- 
Ομ 6 Πλ, ἹπηπΘἸ Δύο υ ἴον ὑμ6 ἀθαίῃ οὗὁἨ 86 ροόνθῦποσ. “Οἱ οοχαϊηῃρ 
ὙΠ οἷσμί οὗὨ {π6 ραῖεα,᾽ μα τοϊαίββ, ““" τὸ Ῥογοοϊ γα ἃ ὨΌΠΤΩΘΓΟΙΒ Θοτ- 
ῬΒΩΥ οΥἁ ἴδγρα!θβ, γῇο ὙΟ͵Θ βιηρίηρ ἴῃ ἃ Κιπά οὗ τϑοϊδεϊνα ὩΣ ἔγοτα 
ΤΑΘΙΆΠΟΒΟΪΥ, δηαὰ Ὀοαύηρ ἔπὴ6 τὶ {Π|61Γ μπαπμβΒ. ΟἹ ΟὟΥ ΤΟΔΟΝῚ 
116 ραΐο, 10 γγ8 Βυ 6}  Ἔχοπδηροά (ὉΣ ταοϑὺ πἰάθουϑ Ρ]διηΐβ δ 
ΒΏΣΙοἶκα ; τ ποῖ, ἢ (86 ἔδοΙηρ ἐπαῦ τὸ ΤΟΥ δηίοσπρ᾽ 8 ΟἿ δὖ πὸ 
ζϊπιο σα γαῖα [ῸΣ 118 ΒΟΒρΡΙ ΔΙ, δίχα ἃ ὙΘΥΥ (ἰβπλα] ΤΩ ργ βδίοη 
ὌΡΟΩ ΓΙΑΥ͂ τη] Πα, ΤΟΥ ΔΟΟΟΠΙρϑηϊοα υ8 ἃ ΓΘ ῬδΟ68, θυξ 1 ΒΟΟ 8ρ- 
ΡῬΘαγρα ὑπαὺ {π6 σαΐθ νγ)1ὴαβ {Π61ῚΓ δίβδίοῃ : ἰοὸ τ ποῖ, μανιηρ τοοοϊνρα 
ποίπίηρ ἔγοῦλ 8, {Π6Υ τοΐζυσηθα. 8 Ἰθασῃθα ἴῃ {π6 οουγϑα οὗ {86 
δνθηϊηρ, Παὺ {Π686 ἼΤΟΤΟ ΟὨΪΥ 8 8118}}] ἀθίδοῃτηθηΐ οὗ ἃ ὙΘΥΥ ΠΌΤΆΘΓΙΟῺΒ 
Ὀοάγ οἵ σιμρπέπο τοοπιόπ, Ὸ σογο Π]]Π1ηρ [Π6 8016 ΟἷἿΥ τι {Βοῖς 
ΟΥΓΙ68,---ἰαλίησ ἘΡ α τυαϊϊἶπο πἰτὰ [ἢ6 ἀ6ϑιριι, 88 οὗ οἱά, ἴο σμακα {86 
6Υ68 οὗὨ 81] (ῃ6 ἸπΒαδιίαηίβ γῶπ ἀοιοη τοἰζῇ ἔφαγα, απά ἐξιεὶν εγεϊϊάς σιεὰ 
ομέ ιοἱἑῃ, τοαΐογ8. (61. 1χ. 17, 18.) ἘἘῸΓ [818 σοοα δΒουνῖοθ {μου που]ὰ, 
1.6 ποχῦ τηογῃΐηρ, γαῖ ὍρΟπ {Π6 σονθγητηθηῦ δηα ΡῥΓΙΠΟΙρΡΑὶ ΡΘΥΒΟΙΒ, 
ἴο Τοοοῖνα βοῖθ {ΠῚ πηρ ἴθ6.)56 ΤῈ Βδν. Φομπη Ἡλίου, ἀυγίηρ ἢϊ8 

1 Ἡαδγποοά δ 1ηἰτοδυοσίοηῃ, νοΐ. ἰΐ. Ρ᾿. 182. 184., τοῖο υδυΐοιβ ρϑδβαρεβ οὗ οἰδββίο διδοῖ 
ΔΙῸ οἰτοὰ. 

2 ΒοδοΥῖδ᾽ β Οτϑηΐδὶ {5 Ὑ8 1018, ΡΡ. 248---249. 
8 1Δη0᾽ 8 ΜΑΠΠΟΙΒ δηα Οπδβίοπιβ οἵ (ἢ Μοάογῃ ΕἸ ΥΡρεδη8, νο]. 11. ΡΡ. 2386, 987. 
4 Ὧγ. δηδνκΑΣ οοποοῖνϑ [μἱ8 ποζὰ ἴο 6 8 σογγιιροη οὗ ΗΔ|16] 1}. Ηδθ τϑιρδγκβ, αλαλῃ, 

8 Ὑοτγὰ οὗ [86 ᾿ἶϊκο ϑουηὰ, νγϑϑ δοιὰ Ὀγ ΔῊ ΔΙΓΙΩΥ͂ ΟἰΠΟΓ Ὀδίοσα Ἰθ6Ὺ ράγο ἴ06 Οηδοῖ, ΟΥ δε 
(ΠΟΥ Βεδᾶὰ οδεδίηθα [Πὸ ΥἱοίοσγΥ. Τὴ ΤΌΓΚΒ ἴο (195 ἄδγ 6411 ουΐ, ΑἸΙΔῃ 1 ΑἸ]δὰ 1 ΑἸ]ΔΒ 1 
προη ἴπο ἴΚὸ οοοαϑίοη. Τγδνυοἶβ, νοΐ. ἱ. ρ. 485. ποῖς ". (ϑνο. 611.) 

5. 1014. ΡΡ. 435, 436. 
46 ΦΖονοιδβ Οἢγβιίδη δβοδσοῆοδ ἴῃ ϑγτία, ἢ 194. ΤΈῈΘ τιουτηΐηρ οἵ ἴΠ6 Μοπίοηομτίηϑ 

ὈΟΔΙΒ 8. στοδῦ τοβοι ὉΪ]8ΠπῸ06 ἴο ἵπαὶ οὗὁἨ (6 ογοπίαὶ παίΐϊομδ, ΟἹ (6 ἀσϑιἢ} οὗ Δ. οὔθ, 
ποίῃίηρ ἰ8 Βοατὰ Ὀπὶ (6ΆΓ8, ογίοδ, δῃὰ ζτοδῃδ ἔγοπι 80 Ῥ 8010 ἕδη: τἴ86 Ομ θη, ἱῃ μῶγ- 
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ἄγαν ἶβ ἴῃ Οσθθοο, τοϊαίθβ {παΐ, ὁπ6 ππουηΐηρ, ΜἘ1]|6 ἐρκίηρ' ἃ Βο Πα 
Ὑ8}Κ ἴῃ Ζρίπα, [Π6 πηοϑῦ μ]α! πεν δοσθηΐίβ 61} ΡΟ ἢϊ8 οὰσ τ ἢ]οἢ ἢ 
Πι5 Ἔνοὺ ἤοασὰ, Ηδ ἐ]ονϑα ἴῃ (πὸ αἰγθοίίοη ἔσομαι τοὶ [Π6 βΒοπῆβ 
Ῥτγοσοοϑαρα, δθα {Π6Υ οοπάποίοα δηλ ἴο {ἢ6 ΠΟῪ ]Υ-Ἰη866 στανα οὗ 8 
οὔπρ τῆδη, οὖ ἀονα ἴῃ {μ6 Ῥίοοπι οὗ 118, οὐ τ] οἢ ἃ τοϊθδῃ, 

ἵπτοὰ ἴοσ {π6 οοοαβίοῃ, ταβ Ῥουσίηρ ἔουί ἰαηισπέαξίοπ απα πιοιγπίησ 
απά τοοο, πιὰ βαοῖι ἀο] 6] βύτϑϊ 8 δηὰ 1661 08, 88 Θου ]α ΒΟΔΓΌΘΙΥ ΠαγΘ 
Ῥδθῃ βυρροβδα οἵμδὺ ἤδη βίποογα 

πη ργορογίϊοπ ἴο {π6 στδηϊκ οὗ 1π6 ἀδοθαβϑᾶ, δῃᾶ {Π6 οβυϊτηδοη ἴῃ 
τ ΠἸ ἢ Ἠΐ8 ΤΩΘΠΊΟΤΎ γγ͵78ὲ8 Π6]4, νσαβ {Π6 πα πλΟΥ ΟὗὁἨἍ ῬΟΥΒΟῚΒ γῆ δβδβἰβιθα 
αὖ ἢΪ8 ΓἌΠΟΓΑΙ ΟὈΒΘΑΏ168, ἈΟΤΘΘΘΌΟΪΥ͂ [0 {Π6 ὙΘΥῪ δποϊθηΐ ουδίοτα οὗὨ {6 
Εδο Τῆα8, δὖ {π6 ἤιπογὰὶ οὗ ὁδ0ο0}, {66 σοῦ ργοβαηῦ πού ΟὨΪΥ 
“ὈΒῈΡἢ δηὰ {Π6 ταβί οὗ ἢ18 ἔτ, Ὀτ α͵80 {Π6 βασνδηΐθ δηα 6] ἀθΓ8 (ΟΣ 
ΒΌΡροτ πο παθηΐβ οὗ ῬΠΑΥΔΟΙ Β ΠΟΙ 86) δηα [π6 ῥΥηοῖραὶ ΕἸσγρίϊδηβ, τ ἢοὸ 
δἰϊοηἀοα ἰο (ὁ ΒοποὺΓ ἴο ἈῚΒ ΠΙΘΙΏΟΤΥ, 8πα ψη0 δοοοιηραηϊοα {πῸ ῥσο- 
οοβϑίοη ᾿πΐο {π6 ἰδηᾶ οὗ δηδδῃ. ((ἀθη. ]. 7---10.) ΑΥὐ {π6 Ὀυτίαὶ οὗ 
ΑὉμποΣ, Πανὶ οοσαιηδπαβα ἐοδὉ ἀπά 41} {ῃ6 ρθοῃ}6 {παῷ σοσο τὶ Ὠΐτὰ 
ἴο τοπα {Π6}Ὶ ψαστηθηΐβ, δῃα σῖγα {πϑυηβοῖνοβ τὶ ββοκοϊοίῃ, απᾶ ἴο 
γιθιγη δοξογε ΚΑ δηοῦ, ΟΥ̓ ΤΆ ΚΘ ἰατηθη δύο η8 1ῃ ΠΟΠΟῺΓ οὗὨ {παΐ σΘΠΘΓΑΙ : 
8.Π6] {Π6 Κη Ὠ]Π186}} [Ὁ] ονγοα (π6 Ὀΐον. (2 ὅ΄δῃι. 11, 81.) “(4 “μααὴ 
απαὰ ἐδο ἱπλαδέξαη 8 0 υγιιδαΐοηι αἱα λοποιν το Ἠ 6 Ζο κί δἢ αὐ λὲα ἀραίῆ. 
2 Οἴγοῃ. χχχῖι, 88.) μοὶ ρεορίδ οΥ ἐλ οεἷξψ τοοῦὸ τοϊέΐ τ[π6 πὶάον οὗ 
ἴῃ, γγῆι0 νγᾶ8 [Ὁ] οὶ ρ' ΠΟΥ ΟἸΪΥῪ 8οη (0 {Π6 σταγνθ. (10Κ6 νἱῖ. 12.) 

«Π ΟΒΘΡἢ 18 ἸΏ ΌΥΤΊΒ τι8 [παΐ ΗἩ ΘΡοα νγδϑ δἰζθηαθα ἴο Ἡ ϑγοάιυτη (8 )οΟυ ΓΙ οΥ 
οὗἩ ὑνψθηίγ- ἔνο ἀ4Υγ8), τ ΠΘγΘ ἢ ἢδΔα ΘΟ Δ 464 {πα΄ 6 Βῃου]α Ὁ ἰη- 
ΦοΙΥΟοα, ἢγβί, ὈΥ ὮῚΒ ΒΟῚΒ δΔΠα 8 ὨΌΠΙΘΓΟΙ8 ΤΟΙ ΔΌΟΙΒ; ποχί, ΕΥ̓ Π|8 
συδγάβ, ἀπα δέος ἰμ6 πὶ ΟΥ̓ ΤΠ6 τ Π0]6 ΔΥΤΩΥ͂, ἴῃ ἴΠ6 ΒΆτ.6 ΟΥ̓ΘΓ 88 ΘῈ 
ΠΟΥ τηϑγομοα ουὐὖ ἴο τγᾶγ ; δῃηα {Πα {686 στ γα [Ὁ] ονγοα Ὀγ ἔνα μυη- 
ἀγοα οὗ πῖ8 ἀοπηθβίιοθ, σΑΥΤΎ Πρ ΒΡ1668.3 

«Ἰ ΟΌΪΑΣ, θοδὲ ἐποσηβοῖνοβ ἴῃ 8 {τ Ὠ {Ὁ τη ποτ, οἷθοῖ ΟἹ ἐΠοῖν Πδὶσγ δηὰ ἴθδὺ (μοῖγ ἴδοθϑδ δπὰ 
Ὀοδοπθ. ὙΤῆδ ἀδοραβο ροσβοη 8 Ἰαϊὰ ουὔὐ ἴον ἢ Ὑ-ἰΌΠΓ ΠΟῦΓΒ, ἰπ τὴ9 Ὠοπδο ψΠογῸ 6 
ΟΧΡΙΤΟΒ, ὙΠ} [06 ἴλοα πποογογοᾶ; πὰ 8 ρογπιπχοᾶ Ὁ ἢ ΟΒβοη 68, δηἀ βίγενγοα τὶ ἤονοῦθ 
Δα ΔΙΟΤηϑτς ἰοανοδ, αἴζοσ ἴΠ6 ουβίοπι οὗ [Π6 δηείδηϊϑι Ζῆο ἰδηθηϊαίοβ γὼ τοπονοα 
ΟΥ̓́ΟΓΥ τηοϊποηΐ, ΡΑΓΠΙΘΌΪΑΥΪΥ ΟἹ [Π6 αγτίναὶ! οὗ δ ἔγΓθδἢ ῬΌσβοη, 8Π4 δβρθοΐδ!γ οὗ [Π6 Ῥγίδβί. 
Ἅυδὲ θοίογο (μ6 ἀοίπηοσιί 8 οαττίοα οἂΐ οὗ ἴπ6 Ὠοῦβθ, ἢΐ8 το] ίϊομθ τ ΠΒΡΟΥ 1π ἩΪ8 ΘΆΣ, δηὰ 
ξξῖνο Ηἶπὶ ΘΟΙΉ Δ ΒΒίοἢ8 [ῸΓ ἴΠ6 ΟΥ̓ΠΟΥ του], τὸ 1ποῖγ ἀδραγίοα γοϊαῦνοϑ οὐ ἔγίθηβ. ΑἾΟΣ 
1666 βἰπρη αν δἀἀγοβθοβ, ἃ Ρ4}} ΟΥἩ τ ϊπαϊπηρ-8ῃθοι 18 [τόν ΟΥ̓ΘΓ [ἢ6 ἀ684 Ῥογθοπ, Ῥ Ο66 
ἔδοθ οοπίίπας8 Ὡποογογοὰ, δηα ἢ6 ἴ8 σαττίοα ἴ0 σΒαΣΟΝ : 8116 ὁπ [86 τοϑᾶ {ΠῚ 86 Υ, οτηθῃ, 
ἰγοὰ [Ὸγ 1116 ρΌΓΡΟΒΟ, οἤδπὶ ἢ 8 ΡΓΔΙΒ68, δπλϊὰ [ΠΘΙΓ ἴθ8 18. ῬΥΘΥΪΟΌΒΙΥ ἴ0 ἀδροβίπρ' Ηἴτ ἴῃ 
ἴῃς στουῃά, [Π6 ποχὶ οὗ Κίη {16 ἃ ρΡίθοθ οὗἩ οακα ἴο ἢΐβ ποοῖκ, δπᾶ ρμαὰΐ ἃ ρίϑοθ οὔ ΤΠΟΠΟΥ͂ ἴῃ 
Ἦ5 παπὰ, δήδσ [Π6 ΠΆΠΠΟΣ οὗ 1π6 δησίοης αὐϑοκβ, Πυτίπρ 0Π18 ΘΟΓΟΤΠΊΟΠΥ, 88 αἰ8δὸ ἢ 1]9 
ΤΠΟΥ͂ Β1Θ σεΥτγίηρ πη ἴο τῃ6 ὈασίΑ]-στουηά, 8 νυ ΟΥ̓ ΔρΟΒίγορ ἢ 68 18 δά ἀγεββαά ἴο {π6 
ἀοπιποῖ, πῆς ἢ ἀγὸ ἱπιουτιιρίθα ΟἾἹῪ ΕΥ̓͂ Π]ΟΌΓΗΖΙΙ 8008, Δ5ΚΊηρ; Εἰπὶ ὮΥ δ6 αυϊοά (Ποτὴ ὃ 
ΨΥ 6 Δραπάοηρα ἢΪ8 ΤΆΠΙΥ ὃ ---- πο, ΠΟ86 ῬΟῸΣ τῖΐο Ἰἰονβὰ ἢἰπὶ 80 Τϑηάοσὶυ, δπὰ μτῸ- 
υἱά δα ΟΥ̓ [Ὠΐηρ ἴ0Γ Ηἶπη ἴο δὲ 1 σβοβο οἢ]άσοη ορογοά Ὠἰπὶ τ ἢ διοῆ γτοαροοὶ, τ ἢ}6Ό 
Ἠἰ5 τίη 8 βιισοοιτοῦ Πὶπη τ ΒΘΉΘΟΓ ἢ Ὑδηϊοα 8551:88η6 ; ὙὙΠ0 Ῥοβθοββοὰ βποῖ θοϑ α] 
ἤοςκε, διὰ 411} σ οϑο ππάοσγίακίηρβ ογο Ὀ]οΘθοα ὈΥ͂ οανοη ὙΠ οη τπ6 ἵπη6ΓᾺ] ΓΙΓ68 ΔΥῸ 
Ῥογίοιτηοα, 1Ππ6 στγαῖα Πα ΤὩΟΌΓΏΘΥΒ ΓΟΙΓΠΣΏ ΒΟΙΏ6, 8Ππὰ ραγίαϊκε οὗ ἃ σγβαηᾶ οῃ θυ δἰ πη θηϊ, 
ὙΠ ἢ ἰ8. ἐΡΕαΌΘΠΟΪΥ ἰπιογτυριδα ὉΥ͂ Ἴον αὶ βοησβ, ᾿ἰπίθυτηϊχοα τυ ἢ ῬΥΘΥΟΓΒ ἴῃ ΠΟΠΟΟΓ Οὗ [η6 
ἀροοαϑοά, Οπὸ οὗ ἴΠ6 φιιεβίβ 18 οοπιπιϊβϑίοποὰ ὕο οὔδηῦ ἃ “ Ἰαυλοηῦ "ἡ ̓πρτγοιηρία, Βϊοὰ 
ὉΒΌΆΙΥ ἀγατνβ ἴοδτ ἔγοπῃ [Π6 ὙΓ|1016 ΘΟΙΏΡΘΗΥ ; [6 ῬΟΥΓΪΟΥΤΊΟΙ 18 Δοοοιηρδηϊθα ὈΥ͂ (ΓΟ ΟΥ̓ 
ἔουν πηοποοπογάβ, ὑγυῆοθα ἢδγβῇ ἀϊβοογὰ οχοὶίθβ Ὁ ᾿δΌ Π ΘΓ δηα ὕθαΓΒ δὖ [ἢ9 Βδπὶθ ἰπηθ 
ψόογαρο Η]δίοτγίχιιο οὐ Ῥο απο ἃ Μοπηΐθηθρτο, ρδὺ Μ. 1ὸ Οοίομϑὶ γ14116 ἀθ δοπιπιϊόγος 
ἴοπι. ἱ. ῬΡ. 275---278. Ῥατίβ, 1820. ὅνο. 

. Ηδλγ ον Ἐ ἘΟΒΟΆΓΟΠ 68 ἰη ατοοος, ΡΡ. 119, 1390. 
5 ψΦοβορῆινβ, Αητ, Φπα, 110. χγυΐ!. ο. 8. ὃ 8. 

οο 3 



δθ4 Τυοαίπιεπὶ  ἐδο Τεαή, 

ΕΣ ΟΡ, [Ὁ τῶϑ ἀδ0] ἴο Βοποῦν {86 το ΟΥΥ οὗὨ ἀἸθεϊ ρτιθῃοα Ἰηαὶ- 
νἱάυα]β ΌΥ 4 ΕἼΊΠΟΓΑΙ ΟΥ̓ΔΙΙΟΣ ΟΥ ΆῬΟΘΙα: ἴἢπ18 [λαν! ῥγοπουμηοθαᾶ δ8η 
ΘΌ]ΟΡῪ ονοῦ [Π6 στανθ οὐἨ ΑῬπου. (2 ὅδηι, 1}. 38, 84.) {ρου [86 ἀοδιὰ 
Οὗ ΔΗΥ͂ οὗὨ [ΠΟΙΡ Ὀυΐηοοθ, τ ῆ0 Πι4 ΑἸ στ Βα [ΠΟΙ δΟΙ γ68 1π ΔΓΤΩΒ, ΟΥ 
ΨὮΟ, ὉΥ̓͂ ΔΩΥ ΓαΪρίουβ δοί!ΟΏ8, ΟΥἩ ΌΥ {Π6 ρῥγομιοῦοι οὗ οἷν! αγίβ, μιδά 
τα τι οα ν76}} οὗὨ {Π6Ὶ} οουμίγυ, (ΠΟΥ υδοὰ ἴο τρβκο ἰδιηθηΐβ 08 ΟΥ 
ΤΩΟΌΓΩΠΙ] ΒΟΩρΡΒ ἔῸΓ ἰμο. ΕἾΟΙΣ Δ} Ἔχργοβδίο ἴῃ 2 Οἤγοη. χχχν. 2ὅ. 
Βελοϊά ἐλεν ατὸ ιογίἐέρπ ἐπ ἐδε Ζιαπιοπίαϊξίοηδ, 176 ΤΑΔΥ Ἰηΐασ ὑμπαῦ (ΠΟΥ 
Πιεά οογίαϊη οΟἸ]οοἴομβ οὗ [818 Κιπα οὗὨ οοτηροδιίοη, ΤῸ δυΐμποῦ οὔδ6 
Ὀοοῖκ οὗἩ ϑδπιιθὶ μ88 ργοβογνοα (Ππ6 δχαυ εν Ὀσδα ἢ} δα αἰδοίην 
οἰοσγ ψ ποι Παν!ἃ δοσηροβοὰ Ομ. οοοββϑίοη οὔ {πὸ ἀθδαίδ οὗ ὅ'δὰ] διά 
οπαίμδη ; Ὀυὺ γα αν ΠΟ γοιηδῖῃβ οὗ [π6 τηουγηα! ροσπι, τ ΒΙΟὮ 4}6- 
ΤΟΙΪΒΉ τη846 ὍΡΟῺ {π6 ᾿πησιαίατα ἀϑαίῃ οὗ [Π6. ῥΙουβ Κίπρ ὁ οδβίδῃ, τηϑη- 
Ἐοποᾶ ἰπ {16 Ἰαδύ-οἰ ρα ΟΠαρίου : τ ΒΊοι 1088 18 [Π6 τιογ ἴο Ὀ6 ἀορ]ογθα, 
Ὀδοδῦδθ 'ῃ 411 ργοθδὈ}  Υ 10 τγᾶ8 ἃ πληδύογεριθοο 1ἢ 118 Κι, βῖποθ ΠΕΨΟΥ 
788 [ΠΘΥΘ 85 ΔΌΪΓΠΟΣ ΤΟΥῸ ἀΘΟΡΪΥ αἰἴοοϊθα τι 18 δα )]θοΐ, ΟΥ ΤλΟΥΘ 
σΑΡΔΌΪ6 οὗὨ οαγτγίηρ 1Ὁ {Προ ρἢ 41} (Π6 ὕθμά ον βοη πιθηΐβ οὗ βοστοῦν δὰ 
ΘΟΙΡΑΒβίου, {πη « ΟΥοι δῆ. Βυῦ ὯΟ ἔχῃ ΓᾺ] ΟὈθοαυ 68 6 γα ὀοηξοστοά 
οἢ {ποβ6 ψ80Ο ἰδἰὰ νἱοϊθηΐ ἤδη αδ οἡ {πο πΊβο 1] γ68 : Β6Π66 τὸ ἀο ποῦ τοδὰ 
{παὺ {Π6 ὑγαϊοτ-βυϊοϊάθ « π)148 ψγ)88 ἰασταθηίθα Ὀγ [86 6.8 (Μαι, χχνὶ. 
4.)., ΟΥ ὈΥ͂ μϊ8 [6] ον -αἰβοὶρ]68. (οί 1, 16.) 
ΑἸπΟΠ ΤᾺΔΩΥ͂ Δηοϊθηῦ ΠΔΙΟΠΒ, ἃ ουδίοτῃ γοναὶ θα οὐ {πτοστηρ 

ΡΐθοοΒ οὗ ρο]ὰ δπα βιῖνοσγ, ἰοοῖθοῦ τι ΟΥΠΟΣ ῥγθοίουβ δγοἶθβ, ᾿ηΐο 
186 Βαρυ οἴ το οὐ [ἢοθ6 στὸ ΤΟ Γ6 Ὀυγὶοα : [Π18 ουδύίομαι νγαβ ποῦ δἀορίοά 
Ὀγ 186 68. Βυΐ ἴῃ ΕΖοϊς, χχχῖ!, 27. {Π6ΓῸ 18 8Ὼ δἰ] βίο ἴο 1}|6 
ουδίοπι τ Πϊοἢ ΟὈ ΔΙ ΠΘα Διμοηρ᾽ αἰπηοβῦ 81} δηοϊοηῦ παίοηΒ, οὗ δἀογηϊησ 
ἘΠι6 βαρυ ]οῆγαβ οὗ μοῦοθδ τὶ ὑΠ61Ὁ Θυογβ δηα ΟΥΠΘΥ ΤΩ] ἸΆΥΎ ἰτορἝἶθβ, 
ΤῊ ρῥγορβοί, ἐογοίθ ὴρ [Π6 [Ἀ}] οὗ Μιεελοοῦ απὰ Ταδαῖ, δρᾶ 411} ΠΟΥ 
τα 46, Βαγ8 ὑπαὺ ἐλέψ ατε σοπέ ἀοιοη ἐο ᾿οὶϊ (οὐ [86 ᾿πυ]81016 δία) 
εοἱἦ ἐπ οῖῦ τοσαροη8 9 τοανῦ; απα ἐδεν ἢαυε ἰαϊὰ ἐῤεὲγ διοογας πάδτ ἐϊεῖν 
λεαάβ. Τῃ Μίηρτοίία, δ᾽. Φοῦπ ΟΒαγάϊῃ Ἰπίοστηβ α8, (ΠΟῪ 41} βἴθερ 
ἢ (Ποῖν σισογάς ππάον ἑλεῖν ἤθαάθ, δα (Ποῖν οἰποῦ δύτὴβ Ὀγ {δμοὶγ 
ΑΙ468: δπα {Π6 0 ὈυΓΥ {ποπὶ ἴῃ {06 Β8Π16 ΤΏΒΏΠΟΙ, (ΠΟΘΙ ἀττὴβ Ὀοῖηρ 
Ῥἰδοβά ἴῃ {π6 βδῆηθ ροϑιϊίΐοῃ. ΤῊ ἔδοῦ στοδῆν 1] υδίταϊθβ ἐμ 6 ρα8- 
Βδρ6 δῦονϑ οἰἑβα, βίποθ, δοοοσάϊηρ ἴο Βοοπαγί, δῃὰ οἱδοσ Ἰθαγποᾶ ρσϑο- 
τΆΡΒΟΓΒ, ΜοβΒοοῖ δὰ ΤΌΡαὶ τοθδὴ Μίηρτοϊϊα, δαπὰ (π6 ογουτηϊλοοηξ 
οοπηΐγΥ. . 

Υ. Ὡς τηοϑῦ βρ]6 ΤΌΟΜΒΒ ΟΥ̓ Τηοηυτηθηΐβ οὗ οἷα οοπεὶϑίρα οὗ 
ΠΠΠ]οοἶκΒ οὐ οαυίῃ, μθαροά ἊΡ ονὸσ (Π6 στανϑ, οὗ τ] ἢ τὸ Βανα πῦ- 
ΤΩΘΓΟΙΒ ΘΧΘΙΏΡ]6Β ἴῃ ΟἿΓ ΟΥ̓́Τ ΘΟΒΙΤΥ. [Ι͂ἢ {πΠ6 Εἰαδβί, ψΏΘΓΘ ῬΘΥΒΟΙΒ 
αν Ὀδθῃ τηυγάογϑά, π6808 οὗ βύοπθβθ ἃγθ σαϊβθα Οὐ {μι 88 ϑδῖσπηε: 
δηα ἰο ἰδ ὶ8 ουδβύοπι (Π6 ρΡτορμοῦ ΕἸΖΟΚΊ6] ΔΡΡΘΑΓΒ ἴο 4|1π46. (χχχὶχ. 
16.) 
ἦμο Θαυ θοῦ Βορυ ] οἴ γ68, 1η 811 ργοθδ 1 γ, τ το σανοσηθ. ΑὈτδῆδτα 

Ῥυτοδιαβοά (Π6 οἂνα οὗ Μδομροϊδὴ οὗ ΕἸρῆγοη [86 Ἡἴο ἴῸΓ ἃ ἴϑπν 
Ὀυσία] ρ]αοθ. (θη. χχι]. 8---18.) Τοῖς ὝΘΙΘ ᾿πἰοΣτοα ΑὈγΆΒδπι 
δα βαγδαι, [β8δ86 δὰ ΒΒ θοκδῃ; μογο 4180 ὁδοοῦ βμυγιοαὰ 1,68ῃ, δηά 
μαῦρο α ὶ8 θοηβ ἴο ἀδροβὶύ ἢἷβ γθπλαὶπβ. (θη. χ]ῖχ, 29---82.,], 18.) 

1 Ἠαστοογ δ Οὐδοσναιοηθ οὐ ϑδογὶρίαγο, νοὶ, 1}, ὑρ. δδ, δ6. 
3 Βμιον δ ΤΎδυοΪ8, το]. 1, Ῥσοῖ Ρ. χυ 



Ζοηιδϑ. δθὅ 

ΤΉ δποϊοηΐ “6078 βϑοῖὰ ἰο αν αἰίδομϑα τωυοῖ ἰτηρογίϑποα ἴο ἰῃίον- 
τηθηΐ ἴῃ {π6 Βορυ ]οῆτο οὗ {π6ῚῚ ἰδίθοτβ, δηα ραυυ]ου αν ἴο Ὀοΐηνρ 
Ὀυτγιοα ἴῃ {π6 Ἰαπά οὐὗὁἩ ὕδπδδη ((ἀθῃ. χὶνὶ!. 80., χ ῖχ. 29. 1. 26.), ἱπ 
νΥ ΒΙΟἢ Δθδοῦοη ΤῸ 086 ΘΟΟΠΙΣΥ οὗὨ Π6ῚΡ διηδθδίουσβ {Π6Ὺ ἅΓ6 ποῦ 80- 

ἃ Ὀγ {μοῖσ ἀδβοοπάδηίβ, ([μ6 τοοάστη «ον 8.1} [|π Ῥβα]. χχυῖ, 1. 
ΧΙ], 7.» δα Ῥτον. 1. 12. [ῃ6 γ,Ιανθ 18 τθργθβθηΐθα 88 8 ο] Οὐ Οϑυ ΤΏ, 
1ηἴ0 τ ΠΙΟΒ ἃ ἀδβοοηῦ 18 ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ ; ΘΟΠίδΙ Πρ ἀΟΙΤΩΪ ΟΥ68 ΟΥ Βαραζγαΐθ 
6618 ἔοσ σϑοοϊνϊπρ [86 ἀοδα (188. χῖν. 1δ. ; ΕἼΖϑῖκ. χχχὶϊ, 28.), 80 {πα 
ΘΔΟὮ ΡΘΙΒΟῺ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 Βαϊὰ ἴο [16 ἴῃ Βὶ8 οσῃ Βουδβα (188. χὶν. 18.), δῃά 
ἴο ταϑὺ ἴῃ δῖ8 οσῃ Ροά. (188. 1υἱ}. 2.) Ὑἤθθο βϑρυ]οῖγαὶ νϑυ] 8 θοαὶ 
ἴο πᾶν Ὀ66ῃ δχοδναίθα ἴῸΣ (πΠ6 '86 οὗἩ (π6 ρϑυύβοῃβ οἵ μὶρῇ γϑηῖ δηά 
{86}. ἔἈπ}}1686θ. ὙΤΠ6 ὙδηΥ οὗ 5ΒοΡηα, σῃ0Ὸ τγ88 ΤΘρτου θα ἴοσ 1Ὁ ὈΥ 
8818}, 18 ϑοὺ ἔουι ἢ ΟΥ̓ ΠῚ8 Ὀοϊηρ 80 βίυἀϊουβ πα οαγοία] ὕο ἤανο Ὦ]8 
ΒΘΡΌΪΟΝΓΘ οἡ Βίρῃι, ἴῃ ἃ ἰο νϑυ]ῦ, δηά, ρχο Δ ]Υ, ἴῃ δῃ ο]οναίθα βἰζα- 
δίϊοι, ἰδαὺ 1ὁ πρηῦ 6 [86 πιοῦθ οοηϑρίοπουβ. ([88. χχὶ!, 16.) ΟΥ̓́ 
1118 Κιπά οἵ βαρ] οῦγοβ {6 ΓΘ δ.Θ σϑιρδὶηβ 8.}}} οχίδηῦ δὶ “ΘΓ β8] 61, 
Βοη8 οὗ ὙΠΟ ἀτὰ στορογίθα ἰο Ὀ6 ἴθ Βορυ ]οἶγο8 οὗ {μ6 Κίηρβ οὗ 
“ὁ υἀ4}}8, 86 ΟἾΠΟΙΒ, {Πο86 οὗ [Π6 υᾶρο8β.. 
ΤῊ [Ο]]ονσῖηρ ἀοβοσρίίομ οὗ [μ6 Ἰοπῖδδ οὗ 186 ΚΊηρΒ (848 {Π6Ὺ 81 

ΤοΙτΩ 641), τ μ]ο ἢ ΑΓΘ δἰ υπδίθα ὩΘΑΓ {Π6 γ]Π]ᾶρὸ οὗ (ἀοῦτπου, οα {86 τΊϑβὲ 
Ῥδηῖς οὗ [π6 τῖνον Ν}] 6, ψ}}} 1Πυδίγαΐο [86 παίαγα οὐ [πΠ6 δποϊθηῦ βθρὺ]- 
οἶγοδ, τ ΒΙΟΝ ἡ οΥ6 οχοδναίρα ουἵ οὗ [6 τηου πη βῖη8. “ ΕἼΥΓΠΟΙ 1 [86 
ΤΟΟΘΒΒ868 Οὗ {Π6 τηοπηίδίη8, ΓΘ {Π6 ΤΏΟΓΟ τηϑρηϊβοθηῦ Τοιμδβ οὗ (86 
Κίηρ ; δδοῖ σοῃβιβῦϊπρ' ΟὗὨ ΤὩΔΗΥ͂ ΟΠΔΙΏΌΘΥΒ, δἀοσηθα ὙΠῸ ΒΙΘΤΟρΊΥ- 
Ῥἢῖοβ. Ὑμθ βόθῃθ ὈΓΙΠΡΒ ΤΩΔΗΥ͂ ΔΙ] υδίοηβ οἵ δογιρίαγα ἴο {μ6 τηϊηα ; 

1 ΤῊΘ χτηοάσζῃ ὅονγε, ἱῃ (δ6 ἐἰτηο οὗὐὁἨ ἘΔΡΌΪ ϑοϊοσηοη Ψαγοιὶ, θυχίοα ποῖ ἀθδα ἱτητηθ- 
ἀϊδίου, δῃ ἃ ραΐ υσοοᾶάθῃ ᾿γορβ ἰῃ ἴδια ἰοτηῦβ ὈΥ͂ {πεῖν δίἀθ, ὈῪ Ἰεδῃΐῃρ οα μοι ΤΠΘΥ που]ὰ 
6 ΘηδὈ]οα ἴο Δ.βθ ἸΏΟΤΘ 6851} δἱ [Π6 Γεϑυτστοσίίοη οὗἉ τη Κη ἔσο ἀθαίῃ. ΤΉΘΥ διγ ΠΟ Ὁ 
Ῥεγβυδὰθ ὑποσηβοῖνοδ [πὲ 4}1} [Π6 ὈοαΪε8 οἵ ὅν) ἀγίηρ ουῖ οὗ ῬΑ]οδιῖηθ, τ Βόγθυοσ ΠΟῪ ΓΠΔΥ͂ 
Ὀο ἱπίοττοὶ, ψν1}} ρογίοστη ἃ βυ  γβη Ουβ ἸΟΌΣΠΟΥ ἰηΐο Ῥαϊοθϑιίηο, ἰῃ ογάοσ ἔπδὲ (ΠΟΥ͂ ΤΑΥ͂ 
Ῥασγιϊεϊραὺο ἴῃ [86 τοβυστοοοῃ. 5. Φαγοῦϊ οὐ ἀδῃ, χ]νὶΐ, ---- ΑἸΡΟΣ, [η8ϊ. Ηογτῃ. οι. Τεδβέ. 
ἰοτ. ἷ, Ῥ. 819. : 

5 Βρ. Του οὐ 1δδΐβἢ, νοὶ. ἰδ, ῬΌ. 120. 170. 828, 829. 
8. ὁ Αβονδ 8] α τὴῖ]6 οτῃ 1Π6 νι }}" οὗἩἨ ΦΨογτβδ ότι “ ἀγὸ [16 ΤΌΙΩΡΒ οὗ [Π6 Κίηρθ. [π 

τηϊάδέ οὗ ἃ ΒΟ] ]ονν, ΤΟΥ δηὰ δἀογηθᾶ τ] ἃ ἔν ἴγθοβ, 8 [Π6 Θπίγϑηςο, Υουῦ ἴΒθὴ πὰ ἃ 
Ἰαγρθ Δρδαγίπιεπῖ, δρουθ ΗΔῪ ἴδοῖ Ἰοηρ, δὲ [86 546 οὐὗἨ ν ἷοἢ ἃ Ἰον ἀοοῦ 1685 ἱπίο ἃ βουΐθϑ 
ΟΥ̓ 85114}} ΘΠ ΔΙΏ ΕΓΒ, ἤν οαὐ οὗ ἴδ τοοῖκ, οὗ 186 5'Ζα οἵ 1π6 Ὠπτθδη Ὀοᾶγ. ΤΉΘΓΙΘ 8ΓΘ βὶχ 
ΟΥ 86 οὗὨ ἔΠ686 ΟὟ δηᾶ ἀδτκ Δρδυ θη, ἴῃ το ΒΘ. ΒΟΥ ΓΟΟΘΒ86Β Οἵἁ αἰ γοης Βῆδροθ 
ἴογ 1 τοοθρίίοῃ οὗ Ὀοάϊο8. (Οδγηθ᾿Β [αἰίοσβ ἔγοτλ ἴῃ6 Εδβῦ, Ὁ. 394. ΤΉτοο ὍΘ ΘΚΒ ἴῃ 
Ῥα]εδβιίπο, Ρ. 75.) Ῥαχίοῃ β 1,βἰ6Γ8 τῸπι Ῥϑ]θβίηθ, ῬΡ. 181], 182, ΟΥΠΟΥ Πεοθογριΐϊοπα ο 
ἴ86 ΤοΙδΒ οὗὁἩ ([Π6 Κίηρβ τῇδυ Ὀ6 ἰοπηὰ ἴῃ ἴΔ6 Ναγγαίνο οὗ [6 β'οο 8 Μ βϑίοη ἤὸ ἐΠθ 
δεν δ, Ρ. 161.; δηὰ δβροοΐδ!ν ἴῃ Μγ. Βασι οι δ ΑΙ Κ6 δὐουῦ ἴμΠ6 ΟἿ οὗ Ψεγβδί τ, 
ΡΡ. 14] ---144.; ον ἢ Β Ναγτγαϊίνο οὔ ἃ Ὑ᾽ δῦ ἴο ΨΥ βαίθῃ, ΡΡ. 78, 79. ; ὙΠ] δὴ 8 ΦουΓ- 
πουΐηρδ ἴῃ (6 Τιληὰ οὗ Ιβγϑο], ἢ. 121.; 168 ὕόογαρο ἰο Μαάεῖγα, ὅζο., ΡΡ. 478---482.; 
Ὧγ. Υ Ἰϑοη ΒΒ 1,8 οὗἩ 6 ΒΊΡ]16, νοἱ. 1, ΡΡ. 426---480.; δηὰ Μτ. 118 π}88 ΗοΪγ ΟἿ, 
γοἱ, 11. ρΡ. 518---522. 

4 ὦ ΤῊο βερα οῦγοδβ οὗ ἔπ Φυᾶρεβ, 80 68116 ἃ, ἀγὸ διἱπδιοὰ ἴῃ ἃ νυ]1ὰ βροῖ, δοῦν ἔπῦὸ ταΐ]68 
ἔγοτῃ 1Π6 εἶἴγ. ΤΉΘΥ ὈΘΆΓ τη} ΤΟϑοι  ὈΪαποο ἴὸ (8086 οὗ 186 Κίηρβ, Ὀαΐ δ΄ Ὡοΐ 80 μδπᾶ- 
ΒΟΠῚΘ ΟΥ Βρδοίοιβ." (Οδγηθ [,οἰΐογβ ἔγοτῃ ἴπ6 Εδϑὶ, Ρ. 294.) “ Νο ϑβδάου, ποῖ ὀνυθὴ οὗ 8 
ΤΟΟΚ, 18 Βργοϑα ονοσ 1686 ἸΙοῃρ πα υτίης τοὶ ςδ, ἱπ Τὶ ἢ ἐγδά τη μ88 ρ᾽δοθὰ [Π6 68}68 οὗ 
[86 ΤΌ]ΟΥΒ οὗ [5γ86], ὙΠΘΥ͂ οοῃδίβι οὗ βαευθσαὶ αἀἰνἼβίοηβ, οδςἢ σοη αὶ ηρ; ἴνγ7ὸ ΟΥ ἴῆτοο δραγῦ- 
πιθηῖβ οἂξ ουϊ οὗ ἴμ6 Βο]1ἃ τόοῖκ, δπὰ δπιδὈ]δίασοβ δῦ σαγυοὰ τ ἢ βόπλθ 5Κ111 οὐϑσ [86 
επίταποθ, ΝῸ τ᾽ ΟὨΪῪ οαγνϑα το] ϊς8, ΟΥ ἔγβρταθηῖδ Οὗ βδυοορμδρὶ γοπιδίπη μθγα, 88 ἴῃ [86 ζΟΙΩ 8 
οὔτ Κίησβ; δπὰ τποῖγ ΟὨΥ 860 8 ἴ0 ΒΗ 66 [π6 ψγϑηἀοσίηρ ραβθθηρον ΟΥ ἴδε ὈΘηΙρηϊοά 
ἐγάνο]οῦ, 80 βπβ ἢῸ ΟἾΒΕΣ τεβιεϊηρ- ρου ἴῃ π6 τ]ὰ δσουπα." (Οδγηοβ Βαοο]]θοἴοΠΒ οὗ 
ἴῃς Εδϑβί, ΡΡ. 1835, 136.) Α πιοτὸ οχιοπάρα ἀδδβοσχίριίίοη οὗ [86 Ἰομλ8 οἵ [π6 δι ρεβ 15 βρινθῃ 
ἴῃ Με, 1405 Ὑογαζο ἰο Μαδάοῖγα, δος. ῬΡ. ἀὐνεσωο 

οο 



δθ66 Ττοαΐηιοηΐ 0} ἐδε οαά, 

δ ἢ 88 Μαῖκ ν. 2, 8. ὅ., θαΐ ραν ου ΑἹ [βαϊδ χχὶ, 16. 7 Ἄοιι Ἀαεὶ 
λειροά ἐΐδε ομξ α ξεριζοςγο ἤογε, α5 ὧδ ἐμαξ ἠειοοίλ λΐπι ομδ ἃ δερεζεΥτσε 
οπ ἀϊσλ, απαὰ ἐλαΐ σταυοίς α λαδιίἑαξίοη ΚὉΥ ᾿λέηιδοῖ ἴπ ἃ τοοῖ ; ῸΣ ΤΩΒΏΥ 
Οὗ {86 Βῃλ8 16 Ὁ Βαερυϊοίγθθ ἀγο Ἔχοαναῦθα ὨΘΑΣΪΥ μα] ἢ ΑΥ 0 {μ6 στοουη- 
ἰδὶη, ἡ ὨΙΟὮ 18 σ ΣῪ δῖσῃ, Τὸ Κὶπρβ Βαανα {Π6]} τπλρ Π οοη  δΡοίεθ 
ΠΘΆΓΟΣ {μ6 ἴοοῦ οὔ [6 πηοπηΐδιη ; δηα Βαθιῃ, δοοοσαϊηρ ἴο 1515} πιν. 18., 
ἴο πᾶνα ἰδίκθῃ ἃ ρυϊάθ 1ὴ σοϑπρ' 88 Τρ ΟΘΗΕΥ 1π ἀθαί ἐ8 ἔπ Ὺ δά 
ἀοη6 [ἴῃ [16----Α ΠΝ ἐδ ἀΐπσε Γ᾽ ἐδε παξίοτιδ, ουθη αἰΐ 9 ἐδιοτι, ἔξε ἐπ σίοτῳ ; 
δΌΘΥΎ Οη6 ἐπ δὲδ οἱοπ ἤομδοό. Τὴδ βίιοοοθα γ78}18 τι αγὸ σονοσγοά 
ψιΐῃ ΒΙΘΥΟρΊ γρμῖοθ. ΤΏΉΘΥ οδπηοῦ 6 Ὀοίίοσ ἀθθοσθοα ὑμδπ 1π {δε 
ΜΟΣαΒ οὗ ΕΖ κιοὶ, νυ], 8---10. Τάση φαϊά ἦδ μηΐο πιο, ϑοτε 97 πιαπ, 
αἀϊσ ποιο ἴπ ἐδε τοαϊΐ ; ἀπά τοΐδη 7 Λλαά αἰσσεά ἔπ ἐλ τοαϊϊ, δελοία α ἄρον. 
«πα ἐὸ βαϊά μπίο πιθ, σο ἵπ; απά δελοϊά ἐδ ιοϊεξοά αδοπιέπαξξοτεα ἐδλαΐ 
ἐλον ἀο ἔεγο. δὸ 7) τοεπὲ ἵπ, απά 8αῖο ; απα δολοϊίά οὐογν ζόγ τε 977 ἐτεερ- 
ἐης ἐλπίηφε απα αδοπιϊπαδίο δοαβὲ5, αγιἃ αἰέ ἐἢε Ἰ΄οἷα 00 ἐἦδ ἔοιιδ6 9 Ζατγαεὶ, 
»γουγίγαψο προπ ἐδ τοαῖ τοιπά αὖομέ. Ὑ86 [βγδϑ δ σσασα Ραΐ 
ΘΟΡΥ 818 : {Π6 τρδβίθυ- δἰκθύομϑϑ ἃγθ ἴο Ὀ6 866} ἴῃ 4}1 {86 Δῃοϊθῃῦ ἔθσωρ 68 
δη4 ἰοῦ οὗ Ερσγρο"" 

ἘΑγίμογ, “10 Δρρθδσβ ἔγομι π6 ϑου: ρύαΓ 8, {μα [Π6 6118 δα ΓΆΠΗΙΥ 
ΒΘΡΟΪΟὮΓΕΒ πῃ ΡΪδο68 δοη ρου ἴο (ΒΘ ΟὟ Βουδο8, ἃπα ΡΘΠΘΓΑΙ]Υ ἐπ 
{π6 1 ρα ΓΘΏ8 : ἢ δηα (86 βᾶπλ6 υϑᾶρα Οὐαὶ ποα διμοῃσ [Π6 Ποταδηδβ δμά 
ΟἴΕΣ παῦϊοηβ. 5 “ς ϑυοἢ τγ88 {86 μ]8δο6 ἴῃ ὙΒΙΟΒ 1μἈΖάγι8 νγ88 ᾿πίοστοα: 
8.4 ΒΟ, αἷ8ο, νγᾶϑ {μ6 στᾶγθ 1 ΘΒ {Π6 ὈΟΟῪ οὗ οὖς Ιμογτὰ νγϑαβ 46- 
Ῥοβιίθα. «οβϑρὰ οὗ Αὐταδίμθα, ἃ ρϑύβοῃ οὗ αἀϊβῃῃποίοη, ὈΥ͂ δ. ασγκ 
ο4}16α δὴ Βοῃουγδῦϊο οουηβ611ογυ," (Ματκ χν. 43.} ΟΥΎ τϑθθοῦ οἷ (δος 
ΒΔ ΠΟαΥη, “΄ τα Πα Ὁ] οὗἁἨ 18 του! γ, μα οχῃ οαὐ οὗ [86 ΤΟΟΘΚ ἴῃ 
118 ραγάθῃ ἃ βορυϊοῆγο, ἰὴ τ ιοἢ δα ᾿Ἰποηαθα ἢ18. ΟἼΤῃ ΓοιρδῖηΒ ΒΒ ου] ά 
6 γοϑροβιίθα, δῦοιο πὶ ἐδ ρίαςσο ιολογο ἢ τοαϑ ογμοϊοα ἐδεγο τσαϑ ἃ σατ- 
ἄδη, απά ἐπ ἐδε σαγάφη ἃ πεῖ βοριίογο, τολογοὶπ τορα8 πὸ πιαπ γψεΐ ζαϊά. 
ὙΥΒθη «0086ρΡἢ}, ἐμογϑίοσγο, μδα ἰβκϑη {16 ΒΟΑῪ οὗ “6808, δῃὰ τγαρροά 
ἀῦ ἴῃ ἃ οἴϑδῃ 6 οἱοίῃ, ἢ6 οαγΥϊϑα 10 ᾿πίο {μ6 ἰοτα ἡ Ιοἢ ἢ6 ΠδΔα Ἰαἴθ]γ 
ΒοΙ]ονθα ουῦ οὗὨ {μ8 τοοῖζ ; δπὰ χο]]Ἱοϑᾶ ἃ σγοδαῦ βίοῃθ ο {86 ον ἄοογ οὗ 
186 δορυ]οῦγθ, οἰ θοίμδ!ν ἴο Ὀ]οοῖς ἊΡ ἰδα δηΐγϑηοθ, δπα βϑοῦγο [86 
ΒΔΟΓΘα ΟΟΥΡΒ6 οὗ (86 ἀδοθαβθά, θοίδ ἔγομπι ὑπ|6 ἱπα!ρτ 68 οὗ μ18 ἔθεβ, 
διηα {π6 ΟἿ ΟΙΟ8η688 οὗ 18 ἔτθπάβ. ἔϑοιμθέϊαθβ, 4180, {ΠΥ Ὀυτγοά 

1 Φονγοί 8 ΒΟΒΟΔΥῸ 68 ἰη (Π6 Μοαὶογτδποδῃ, Ὁ. 188. 
3 ΤἼΒ, ἴπΠ6 Μδαβοίουτῃ οὗ Αὐριιδίαβ νγ8 ογοοῖθά ἴῃ ἃ ζαγάθῃ, Ὧγτ. ΜῦηϊοΥ [88 οοἸοοιοὰ 

ὨΠΙΏΘΓΟΙΒ Ο0]458108] ἰΠΒΟΥΡΌΟΠΒ, τυ οἷ διίοβὲ [Π6 ΔΡΡΙΠσδοη οὗ σα σθη8 ἴο ΘερΪ ΟΝ ΓΑΙ ματ- 
Ῥοβοϑ. (γιό δὰ 1Ιηϊτογργεϊδιίομοπι Εὔναηρο ΦοΒδηπΐθ ὁχ Μαστηοσγίι8, ὈΡ. 929, 30.) 
ΤῈ6 τηοάοσ ἱπμδοϊδηῖθ οἵ Μουπὶ Γθδποι ἤᾶνο ὉΠ οἷν ΘΟρΌΪΟὮγοΒ ἴῃ σαγάθηβ. Τδο Κεν. 
Με. δονοῖι, ἀπτίηρ ἰδ νἱδίῦ ἰο Ποῖγ- 61- βιησ, [86 σὩρ108] οὗἩ ὁ Ὠγαδοι ὁ 118ὲ τηοππηίδίη, 
ΒΑΥ͂Β, (δῖ τ Ώ116 νναἰ Κίηρ οὐδ οπα ϑυβηΐηρ 8 ἴον ἢ6].8᾽ ἀϊδίδησο ἢ 86 δοη οὗ ᾿ἷ8 Ὠοβί, ἴο 
860 8 ἀρίδομοα ρσαγάθη ὈΘΙοηρσίης ἴο ἢἰ8 δίῃ ογ, [86 γοῦηρ τλδ ἐλοθμος ουὔϊ ἴο ΕΠ ὩΘΔΓ ἰξ 8 
ΒΙ1811 Βο ἃ βύοῃθ Ὁ] ἀϊηρ, ΘΓ ΒΟ] ΙΔ ΠΥ͂ δἀ ἀϊηρ, “ Ααόδαν ειϊν ---- [6 δορυ ςὮγο οὗ οαζ 
[Δ }}γ." Ικ Βαὰ ποιῖμοσ ἀοοὸῦ ΟΣ ψίημάον. “Ηδ ἴδθη " (848 Μτ. 4.) “ αἰγοοίδα ΠΥ 
δἰϊθηῦοπ ἴο ἃ οοηδί ΘΓ ὉΪ6 Πα θΟΓ οὗἉ βίυΐϊαῦ θα] ἰηρ8 δὺ ἃ ἀἰβίδηοο; ψὨΐοἢ ἰὼ [6 ἜΥ̓α δὸ 
ΘΧΘΟΙΥ [{κὸ Πποιιϑθβ, θαὺ ἩΒΐοἢ ἀγο, ἱπ ἔδοί, ΤΆΓΑΙΪΥ τηϑηβίοῃβ ἴῸῦ ἴἢ6 ἀοδὰ, ΤΆΟΘΥ δῶν ἃ 
τηοβῖ ΤΠ} ΔΠΟΏΟΙΥ ΔΡΡΘΆΓΑΠπΟΘ, ΒΙΘἢ τηϑὰθ ἷπὶ δυο Υ ν 1}}16 ἢ6 ὀχρδιηθα {8 εἷγ υ86.",... 
“ῬΟΥΓΏΔΡΒ (Πἰ8 οσυδβύοτῃ, ὙΜΙΟΒ Ργονδ}8 ΑΓ ΙΟΌΪΑΥΪΥ δἱ 1)οὶγ- 61 -διησ, δηὰ ἰπ [86 ἸΟΠΕΙΥ͂ 
πο θουχίης; ΡΑΣΙΒ οὗὁἩ (Π6 πιουῃξδῖπ, ΤΑΥ͂ ᾶνς Ὀόθη οὗ ργοδὶ ἀπ Ὁ Υ, δ η ἃ ΠΊΔΥ 8οτνο ἴ0 
οχρί δἰη βοπιο βογίρίασο ρἢγαβθο8. ΤΏ ρῥγορῃοῦ βϑΙη06) νγὰ8 διιγίεά ἐπ δία ἄοιιδε αὐ απιαλ 
( ὅδ. χχυ. 1.) ; ἰδ οι] Παγάἱγ Ὀ6 ἴῃ Π18 ἀν] ρ-Ποῦδο. ὡοαῦ ιτσαϑ διιγίδα ἐκ δὲς οἱοπ ἀσιωῶς 
ἐπ ἰδὰ ιυϊάεγπεεα. (1 Κίηρϑ ἰϊ. 84.)}" Φοννοιθβ ΟΠ σι βιίδῃ Ἐοβοαυο98 ἰῃ ῬαΙοβίδα, Ρ. 280. 



ΖΤοριδδ. 667 

ἘΒμοῖν ἀοδά 1η 6148, οσνοσ σβοῖὰ (86 ορυ]οηΐ δηά Ἀγ1}168 οὗὨ ἀϊβιἱποίοη 
ΣΑΙΘΘα βυρου ἀπ οβίθηϊδουβ τροπαπιθηίβ, οα ΜΙΟἢ ΒΟΥ Ἰαυϊβμϑᾶ 
ὅτοδῦ βρίϑηάουσ δια τιδρτϊβοθηοθ, δῃὰ ψΒὶο (ΠΟΥ 80 τ] ριουβὶν 
ΤαΘ᾿ἰδιη6α ἴτοην ὔτηθ ἴο {1τὴ26 ἴῃ {π6Ὶ} ῥυιβίπ ὈΘΔΌΪΥ δηᾶ ρίογυ.ὔ "ἢ 
Το 1818 ουδίοπι ΟἿΌΣ ϑνϊουῦ 41.668 ᾿η {π6 0] Οἱ πρ' αρὶ Θοτα μδγβοῃ : 
Ὦἥοε ὠπίο ψοῖι βογδε8 απὰ Τλατγίβεεδ, ᾿ἀψροογῖξοβ } ΚὉΥ ψὲ αγὲ ἰΐλο ὠπίο 
τολϊέεα βεριζοΐγο5, ιολῖοῖ, ἱπαάθοά ἀρρθαῦ δοαιέ μὶ ομξισατά, διιέ ατὸ τοϊζλῖπ 
με Ὁ} ἀεαά πιδη᾿8 ὅοπεδβ, απὰ 9 αἷΐ ὠποίδαππεδ8δ. ἘΦ 80 ψὲ αἶδο οἱέ- 
τοαταΐν ἀρρεαν τἱσλέεοιιδ ἐο πιεπ, διέ ιοἰξἠϊῖπ γε ατγὸ {εἰ οΥΓ ᾿ψροογίδν απά 
ἐπί ωῖέν. (Μαῖι. χχρ!. 27.)23 Βαυΐ {δουρῇ (μ6 βορυϊοῖγοβ οὗ [Π6 σῖοὰ 
Ὅ6ΥΘ ἴμυ8 ροδυῆ6α, (Π6 στανεβ οὗ [Π6 ΡῬΟΟΣΓ ὝΘΓΘ Οὐ θη μ)68 80 πορ- 
Ἰϑοίοα, ἐπαὺ 16 (86 δίοῃμεοβ ὈΥ͂ ἡ οὶ ΠΥ 66 λυ οα Βαρροπαοᾶ ἰο Α]}, 
ΠΟΥ ΤΟΓΘ ποῦ Βοῦ ὮΡ δρϑῖη, ΟΥ̓ ὙΠΙΟὮ Το η8 ἴπ6 ργᾶνθδ ὑμοιηβο  γ68 
ἀϊὰ ποῖ ἀρρϑαῦ; {πῸὺ ᾿νογα ἄδηλα, ὑμαῦ 18, ποῦ ΟὈν οι ἴο 6 δἰ, 80 
μαῦ τθη ταϊρῃΐ ἰγοδα οὐ ἰῃθπὶ πα νογίθηγ. (Κα χὶ, 44.) ΕἼΟΙᾺ 
ὁ) οΥ. ΧΧΥ͂Ϊ. 29. γ͵χ6 ΤῊΔΥ ΟΟἸ]θοῦ ἐπαὺ (Π6 ρορυΐδοα οὗ {6 Ἰονγαδύ οσάδὺ 
(Η}. 90π2 οΥ οὐϊϊάγεπ 9 ἐδδ Ῥϑορί6) σσϑῦα Ὀυγὶ θα ἴῃ ἃ ρα }}16 δοιηθίθυυ 
ΒΑΥΙΠρ᾽ ΠΟ αἰδβίιμοῦ ΒΕρΌ]οἤγα ἕο ὑμθιγβοῖνθδ, 88 81} Ῥϑύβοῃβ οὐ σβὴκ δηά 
ΟΒΑγαοίοσ, δα ΘΒΡΘΟΙ ΠΥ οἱ 80 ΒΟΠΟΌΓΑΡΪΘ 8ῃ ΟΥΘΥῚ 88 ἰμαῖ οὗ ὑῃ6 
Ῥγορβείβ, υδβϑρά ἰο ᾿ιᾶνϑ.: 

Αἴἶαν {6 ἀδοραβοα μαᾶ θδθϑῃ οοχησἱ θα ἰο {16 ἰοῦ, 10 νγγαβ οὐ β- 
ΤΟΠΊΔΥΎ διηοηρ ἰμ6 στο κβ ἀπὰ Βιοιθδηβ, ἴο ρῥυΐ [Π6 ἴδαγβ βῃθα Ὀγ {86 
θασνινίηρ γοϊδίνοθ δηα ἔὐ]6 68 ἰπύο οι γΥτηδίουυ ὉΣΏΒ, δηα ρΪἾδὸθ 
[Π686 οἡ {86 βαρυ οἴγαβ, 88 ἃ τ ΘΠ] 0Υ18] οὗἁ ἐποὶν ἀἰϑίγαββ δῃηᾶ δ δοίιομ, 
Ετοῖὰ αὶ]. 1ν]. 8. 1 βου] βϑοῖλ ἐπαὺ {μ18 ουβίοιῃη τ)χ88 80}}} τοῦθ 
ὉΠΟΙΘΏΓΥ ἴῃ 86 διηοπρ {86 ΘΑβίοσΙ ΠΑ ΟΠ, ΘΒρΘ ΟΠ] γ (86 ΗδΌΓγον. 
ΤΏ 686 νϑββ6]5 ψοσο οἵ αἸδογοηΐ τηδίθσια δ, δα πογο του]Ἱαθα ᾿ἱπίο ἀϊ- 
ἔογοηΐ ἔοσηβ. ὅβϑδοῖὴθ Ψψ6γθ οὗ ΕΝ 8Π6 ΒΟΠ16 Ὑ6ΓΘ οὗ δου ΠΟΏ ΑΓ ὅ, 
Ῥοίηρ αἀἰταϊπυ γ6 1η 651Ζο δηα οἱ ἀ6]]οαΐα ΤΟΥ Κι ΘΠ Βἢ]ρ. 

1 Ἠαγποοά δ [ηἰτοἀποιίοῃ, γοΐ. ἱΐ. ῬΡ. 189. 141, 142. Το Βορυ οὮγοθ, ἀοβοσροὰ δηὰ 
ἀεοἸηοαιοὰ ὉΥ Με. Επιόσϑοη, οοτηρ οὐ Ε Ὁ 6] ποἰάα:θ [Π6 ἔογστῃ οὗ ὑμ6 ον 8} ἸοσιῦΒ. [οι 8 
ἤτοι ἴμ0 Ζροδῃ, το]. 1ΐ. ΡΡ. δ5--59. 

3 Το ΓΟ] νην Ῥαδβαρὸ ἔγοπι Ὦγ. ϑδμῃδβ ΤΎΔΥοΪδ δογάβ ἃ βιγϊ κίηρ 111σβιγαίϊοη οἵ 
Μαῖιῖ, χχ δὶ, 27. “1 τὸ οχοορὶ 8 [οὖν ῬΟΓΘΟΏΒ, ὙΏΟ δῖἵο Ὀυγίεὰ τ] ΐη [6 ῥγοοϊῃοῖβ οὗ 
[πὸ βδῃοί 7,65 ΟΥ̓ 16 ἷὉ τπΔγυ 8, [ἢ Τοδὲ δ.Ὸ οδστίοα οὔϊ δὲ ἃ 8114}} ἀϊδίδῃοθ ἔσομη ἐποὶρ 
οἰδοθ δηὰ υἱ]αροδ, τ ΠΟΓΟ ἃ σζγοδὲ οχίοπὶ οὗ ρτουπῃὰ ἱἰκ δἰ]οιθὰ ἴοῦ [56 ρῦγροβαο. Εδοῃ 
ΓΆΙΩΪ 885 8 ῬΑΥΓΘΌΪΔΡ μασὶ οὗ ἰξ τ]ὰ ἱῃ, ᾿ἰκὸ ἃ ψασγάθῃ, σθοσο ἴ86 ὈΟΏ68 οὗἁὨ ΓΠοΙΓΡ 
ΔηΠΟΒΙΟΙΘ ὮδΥΘ ΓΟΠΊΔΙΠποα [ῸΣ ΤΏΘΗΥ ζΈΠΟΓΔΙΪΟΠΒ. ΕῸΓ ἴῃ [ἢ 686 ἱποΙοΒατοβ [86 στανοδ 8ΓΘ 41] 
ἀϊδιίπεῖ δηὰ βοραγαϊοα, ὁδοῦ οἵ ἴἤθτὰ μαυΐϊηρ ἃ δίοῃο ρἰδοϑὰ ρτίζῃς Ὀο1ἢ δὲ 6 Βοδὰ δπὰ 
ἔοοῖ, ἰπϑοτγὶ 6 τυ ἢ [Π6 παπὶο δηὰ ε{0}ὸ οὗ (6 ἀοοραβοὰ ; ψΔ16 τ86 ἰηὐοττηοάϊδίθ δρϑοὺ 18 
οἰ πο Ὁ ρἰδηϊοὰ νίτῃ βονοσβ, θογάογοὰ τουὰ ννἱ δ δύοποϑ, ΟΥ ραυϑὰ στ ε1.08ὅ.Ό. ὙΤΠΘ στανεδ 
οὔ (Πα ῥσΐποῖραὶ οἰ Ζθη8 τὸ ἔαγῖμον ἀἰβεϊηρυ  διιοα, ὈΥ μανΐπρ ΘΌΡΟΪΔ8 οἵ νεα]οά. ΟΠ ΔΙΊ ΡΟΙΒ 
ΟΥ̓ τῆγοο, (ΟΌΓ, ΟΥ̓ΤΏΟΥΘ Β4ΌΔΙΟ γαγὰβ 11} οΥοσ [Π6 1 ; δῃηἃ 88 ἔῆ6β6 ΥὙΘΓΥ͂ ΓΓΘαΘΟΠΕΥ [19 
ΟὔΘη, δη ἃ ΟΟΟΒΒΙΟΏΔΙΥ Βῃ αἰτοῦ Ὡ5 ΠΟΠλ ἴΠ6 ᾿ΠΟΙΪΘΙΠΘΏΟΥ οὗ [86 Ὑγοδίῃοτ, [16 ἀδτηοῦΐϊδο (ΜΑΥΚ 
Υ. δ.) ταῦ τὴ Ῥτορυ οὙ ὁποῦ ἢ πᾶνὸ ἢδα 8 ἀν  Πἱπρ; πον πρα ΤΟΙΩΌΒ : δπά οΟἾΠΟΥ8 
δῖ βαϊὰ (188. Ιχν΄, 4.) ἴο γοπιαΐπ απιοπρ ἰΐδ σγαυδ8 απὰ ἰο ἰοάσε ἴπ ἰλε πιοπιπιοπία (πιομπίαϊηδ). 
Απᾶ δ 8}} τ1ῃ686 ἀϊ βότοη! βοσίδ οὔ τοῦδ δηἃ δορΌΪ ἢ γοβ, ἢ [06 ΨΟΓΥ γ78}}8 ΠΠΚονγ 86. Οὗ 
ΠΟΥ ΓΟΒροοῦνΘ σΌΡΟΪΑΒ δηὰ ἱποϊοθυγεθ, 8΄ΓῸ ΘΟΠΒΙΔΠΠΥ Κορὲ οἴθδη, στ ονγδβῃοᾶ, δὰ 
δοδυί ῆοά, [ΠΟΥ δοπίληπο ἴο 11} ϑιγαῖθ ἔπο66 ΘΧΡΓΟββίοηβ οὗ ΟὟ ϑδυϊοῦσ ἡ ΠΘΓΘ 6 ΤἸΘὨ ΠΟΏΒ 
116 ψζαγη Βῃϊηρ ΟὗἩἨ ΒΟΡΌΪΟὮγοβ, δπὰ σΟΙΡΑΓΕΒ (6 βογίθεβ, ῬὨδγίβαθβ, δηὰ Βγροογίϊεδ ἴοὸ 
ὙΝΙ1οα ΒΟΡΌΪΟὮγοΒ, τ] ἢ ἰηἀοοα ρροδγ Ὀοδυ Π] οαϊνγαγα, ὈπῚ τ Πὶπ Το σὸ 11} οὗἨ ἀοδὰ 
ἸΔΘη 8 ὈΟΏ6Β 8Πἀ 8]] τπιπο] δ πη 688.) ΒΥ 8 ΤΊΔΥΘΪ8, γ0], ἱ. ρρ. 8395, 8596. 

3 Μβοκηΐρηνβ Ηδτσγιηοην, βοςῖ. 87. γὙ0]. 11, ἢ. 478. 
4 Ὧγ, ΒΙΑΎΠΟΥ Β Φοσγοπϊδα, Ὁ. 849. 
δ Ὧσ. Ομδῃα!οτβ 1{6 οὗ Πανίᾷ, νοΐ. ἴ, Ρ. 106. ΑἸποηΐ ἴΠ6 γα Δ Ὁ]9 τοιηδίηβ οὔ δῃοΐθηὶ 

ἃτὶ οΟἸ]θοϊοα ὉΥ Ὧχγτ, Εἰ. 1). ΟἸδυκο διθοης ἐδ τιΐηβ οἵ ϑίσγοη, 'π [6 ῬΕΙΟροπηΘθΌδ, γ6γ0 
ο0 4 



"» δ68 ιρεγαὶ εαείς. 

Τη ογᾶδσ ἰο ἄο πομοὺγ ἰο [Π6 ΠηθΠΔΟΥΎ οὗ {π6 ἀοδά, {Π6}Ὶ Βαρυ οἶγοι 
ὝΓΟΓΟ ΒΟΠΊΘΟΪ 68 αἸδυ συ Βηθα ΌΥ τποηυπηθηΐβ, Τῇ ουδβίομι οὗ ογθοῦ- 
ληρ [8686 βϑϑῖηθ ἴο μανθ οὐδίαι πα θυθῃ ἔἴγοσῃ (Π6 ραίγιαγομαὶ ἀσο. Τθι, 
δοοῦ ογθοῦθα 4 ρ1}]ὰγ ἀροῦ (86 στανα οὗ δ18 μεϊονθα νυ Βιδοβεὶ, 
ὅδ; χχχυ. 20.) ὙΤὨ]8 18 [86 Θβϑυ θϑῦ ππιοηυπιθηῦ τπθη οη θα ᾿π (δ 
ΓΙΡ ΓΕΒ : [Ὁ 18 ουϊαθηΐῦ ἔτοτὰ {μδὺ ρα888ρα ἰπμαὺ 10 τν88 βίδησιπρ' θη 

Μόοβοϑδβ πσοίθ; δηᾶ ἐΐβ βία βϑϑίὴβ ἴο πᾶν θθθῃ Κπόνῃ ἴπ {16 Εἶταα οἵ 
ϑδϑιηθ6ὶ δηα ὅδ], (1 ὅδ. χ 2.) Τὴ πηοῃππηθηΐ ΠΟῪ βου ἴῃ (80 
ὙἹΟΙΙΥ οὗὨ Βοίμ ἤθη), 88 ΕΟ] 8 ἰοπιῦ, 18 ἃ ποάθση δπα Τυγκιδὴ 
δίσυοίυγο, ὙΒΙΟΝ πᾶν, ρουμαρ6, Ὀ6 [86 ἰτὰθ ῥΪδοθ οἵ μοῦ ᾿πίοσιμθπι 
Τὴ Ἰαΐρ {1π|68, 1πβου ρΌΟη8Β ρρθᾶῦγ ἰὸ βᾶνθ Ὀθθῃ ρῥἰδοθα οἱ ἱομῦ- 
Βίομϑϑθ, ἀοποίϊηρ (6 Ῥδβοῃβ ὙΠῸ Μ6ῚΘ ἴμογο ἰπίουτοα, δυο νγδὲ 
{186 1116 οὐ ᾿ηβογιρίίοῃ ἀϊβοονογοα ὈΥ͂ «“οβίδῃ, συ βιοι ργονθα ὕο Ὀ6 ({6 
θυγ14}- Ρ]δοα οὐ [86 ργορμοῖ ὙΠῸ νγὰβ βοΐ ἔγοπι ἐυἀδῃ ἰο ἀθηποῦποθ 
[86 ἀϊνιπο Ἰυαρτηθπίβ δραϊπδύ {8μ6 δἰίασ υμῖομ δ Θγοροδι μδα Θγθοϊοὰ 
ΤΏΟΓΘ ἴπδη ἴδγθο οδηΐυτθ8 Ὀαοΐογσθ. ϑίαομ Μδοοδθθθαβ Ὀι}]}ὺ ἃ Βρ]6ῃ- 
αἀἰϊὰά ταοπυπλοπύ δὲ Μοάϊῃ ἴῃ Βοποῖν οὗ μῖ8 ἔδίμου πα [18 Ὀχγοίμγθῃ, 
(1 Μδοοὸ. χϑν. 2ὅ---20.) [π τπ6 πη οἵ «“6βὺ8 ΟἸγὶβί, 1Ὁ ἀρρθδτβ 
ταῦ {86 ΒΥΡΟΟΙΙΟΔΙ] ΒΟΥ θ68 δηὰ ῬΒδγῖβθαβ σορδιγθα δηα δαογηρά 
{86 ἰοπιῦβ οὗ {86 ρῥσγορμθῖβ ποπὶ ὑμὶν δηοοϑύοσθ δὰ το υγάθγθα ἴοσ 
{86 1ν ΓΑΙ ]π688, Ὁμάθσ ἃ βαμποϊτηοῃϊουβ ΔρρθδΆηοΘ οὗ σγοβρϑοῦ ἴον 
ὙΠ6ῚΓ Τλοπιοῦυ. Γη6 δηοιθηῦ Αὐδθβ χΤαϊβθα ἃ ἤθᾶρ οὗ δίοῃμϑ ουὐδγ (6 
ὈΟΑΥ οὗ Ἰὸ ἀοδὰ (900. χχὶ. 82. τρδγρῖπαὶ στοπάθσπρ), ἡ ΒΊΟΝ τ 
δυλγάρα, [πη (86 γεὰγ 1820, Μγ. δε Ὑν}]βοη οὐβαγνθα οἡ {86 ρ]αὶπ 
οὗ Ζορυΐυμῃ, ποῖ ἴλγ ἔγοια ὑδπμβ, ρ1168 οἵ βύοῃϑ οουθσίϊῃρ' ΟΥ̓ΘῚ ΟΥ᾽ τρᾶγκ- 
1ηρ' {π6 ΡΙαοο οὗ ρσγαῦθθ. ΘΙ ΠΆΙΪΑΥ ΟΔΙΓΏΒ, 4180 {π6 Τοηλδῖηβ ΟΥ̓ Τοιηοίθ 
Δηαυϊίγ, οσίδὶ οί ἰῃ Ερμα ἀπα ἰπ ϑοοιδημα.2 Αὐλοηρσ [6 
ἩδΡγονβ, ρστοαῖ ἤΠθαΡ8 οὗ βίοῃθβ ὑγεσθ σαὶϊβϑα ονϑὺ {π086 ψοδο ἀθδὶλ 
Ὑγ88 ΘΙΕΠΘΥ ἹΠΆΤΩΟΙΒ, ΟΥ αἰὐὐθη θα Ἡ 10 ΒΟΙΔΘ ὙΘΣΥ ΓΟΙΔΑΓΪΔ0]6 Οἰγοῦπι 
βίδῃοθθ. ϑ'ᾳοἢ 6 ΓΘ {π6 Π6δρ8 γαϊβϑα οὐϑν {πΠ6 στᾶνα οὗ Δόμδη (0908, 
Υἱ!. 26.), ονϑσ ἐπαΐῖ οὔ {86 Κίηρ οὗ Αἱ (ν]}}. 29.), δηὰ ονοὸσ ἐμαὶ οἵ 
ΑΡβαδίοιὰα (2 ὅϑὅδιι χν}, 17.); 41} ποῦ ογΘ ΒΟΡΌΪΟΝ ΣΑΙ τποπυπηθηίβ 
ἴο Ρογροίυδίθ {π6 ρΡΪδοθ οὗὨ ὑπ 6 1} Ἰπ οσταθῃΐ, 

ΝΙ. Α ΕὌΝΕΒΑΙ, ΕἜΑΒΤ ΟΟΙΩΙΊΟΗΪΥ δβυσοροαρα {Π6 “6 δ Ὀυγίδία, 
ΤΠ, οἴνου ΑΡηου Ἐ ἔμμογα] νν88 Βο δ ῃληϊβοά, μ6 Ρ60ρ]6 οδπὴβ ἕο Παυ!ά 
ἴο οαὖ τηϑαὺ σι ἢ, ἱπβουρῇ {μ6 0 Θου]α ποῦ ρογβυδάθ ἢ}πὶ ἴο 600 80. 
(2 ὅδ 1. 836.) ΗἨδ νγαὰβ {86 ομϊοῦ τὩου ΠΣ, ἀμ ργ ΡΥ Βα ᾿ην οά 

ἸΔΟΒγγτηδίοσίοϑ οὐ πιοσὸ δηοίθηξ ἔστη δηα πλδίοσί8]8 (ἢ8η δΔὴῪ τὨΐηρ Β6 μδὰ ονοσ Ὀαδίοσα οὗ» 
Βογνϑά οὗ [Π6 βδῖιθ Κἰηᾶ ; ““[Π6 ΙΔΟΒΥΥΙΔΙΟΓΥ ΡΒ δἰδ8, ἰῃ ὙΠ ἢ 11|6 ΘΙ ΥΟΠ ΔῺ5 ἰγοδϑιγοὰ Ὁ 
Τμαῖν ὕδαγβ, ἄθβοσγὸ σϑῖῦθοῦ [86 ἤδίηο οὗὨἨ δοέξίοα; ἸΒΟΥ͂ ΓΘ πἷπο ἱποθ8 ἰοηρ, ἔνγοὸ ἱποθοδ ἴῃ 
ἀἰατηοῖοῦ, δηὰ οοηΐδίη 88 τυ οἢ ἤπϊὰ 86 ψουἹὰ 411 8. μ ιῖαὶ οὐὗἨ [ΠγθΘ ΟαΏς65 ; οομβίδείης οἵ 
1:0 σοδγβοϑὲ τηδίοσί 8, ἃ ΠΘΑΥΥ ὈΪΠ6 ΟΙΔΥ ΟΥ τηδγ|6.... . δοιμοιίπηθβ 16 γὑθ886}8 ἔοππὰ ἰῃ 
δηοίοης ΒΟΡΌΪΟὮΓΟΒ ἃγὸ οὗ βυςἢ ἀἰταϊηεῖνο δἰζο, ἐΠαΐ [ΠΟΥ ἀΓΘ ΟὨΪΥ͂ σΑρ40]6 οἵ ποίἀϊΐηρ ἃ 16ῈΥ̓ 
τγορβ οὗ Παϊὰ : ἴῃ (666 Ἰηβίβποοβ [ΟΣ Βϑϑὴβ 0 Ὀ6 20 ΟΙΠΟΓ 186 ἴῸΓ ν᾿] ἢ (ΠΟΥ ΓΟ 
Βιιεά, 11 8}} Ἰδο ΥΎΤη 8] Ρἢ 1418 οἵ ρἾδ88 ἢδνϑ Ὀδθη Τοπηα ἴῃ (Π6 ἰοπιῦ8 οὗ [η68 Βοιμᾶπδ ἴὰ 
Οτοαὶ Βτίταίη ; δηὰ ἴδ6 ον ἀοπὶ 4]} δῖοι ἴο (8 Ῥγϑοιῖῖοθ ἱπ τς β'δογθά ϑογρειγοβ ---- κέ 
ἑλου πιν ἰδατϑ ἱπίο (ἦν ὑοξίίε (0881. ἱνὶ, 8.) ---- ϑεθιηβ ἀθοϊβίνθ 88 [0 16 ράγροβο ἔογ πβῖοβ 
1686 γ688018. 6 γ0 ἀοδίσποα," ἘὙγδνθ}β ἴῃ νϑσίουβ Οὐαηίτίοβ οὗ Ευτορα, ὅ:ς., νοὶ, ΤῈ 
ΡΡ. 541, 542. 

1 Μαυμάγο "8 ΦΟΌΓΠΘΥ ἔτοπη ΑἸΘΡΡο, Ρ. 117. “ ΠῚ 88 411 16 Δρρϑδύϑποθ οὗ οπο οὗ ἔδοϑϑ 
10Π}}}8 οἴζθῃ ογθοϊοὰ ἴο ἴδ Τηθι οΥΥ οὗ ἃ ΤῸΣκΙβῃ Βδαηΐϊοη." ΟὐΥμο 8 1(Θί ΕΓΒ, Ὁ. 377. 

5 Ἰὰζλο ὙΥ δου 5 Τσγανο]β ἰὼ ὸ Ηοὶγ 1,Δηὰ, νοὶ. 11, Ρ. ὅ. {πἰτὰ οἀϊοι, 
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ἘἜΒεῖὰ ἰο {118 θαπαυοῦ. ΟΥ̓ {818 Φ  γοιαϊδῃ βρθαῖβ (χνὶ. 7.), υβθγα Β6 
{8118 1 τῃς6 σε ὁ εοπϑβοϊαξίοῃ, τιολοἢ ἐλεν ἀγαπὰ 707 ἐλοῖγ Καΐδεν οὐ ἐλεεῖν 
γγιοίλοῦ ; δῃα Δοσουηρ]ν ἰἢ6 ρ͵δοθ νοῦ {Π18 [ὉΠ ΘΓ] δ ογαϊπιηθηΐ 
Ὑν88 ΤΙη8Δ66, 18 Ο]]6ἃ ἴῃ [86 παχύ νϑῦβα {π6 ἤουδβο οἱ ἔδαβίηρ, Ηοβθα 
(4115 ἴὁ 116 ὀγεαά 9} πιοιιγηοτβ. (Ηο8. ἰἴχ. 4.) Εὐπογαὶ Ῥδπαποίβ ἈγΘ 
δ. 111} 10 86 διηοῃσ' {πὸ οτἱδηΐαὶ ΟἸιγιβίδηβ. 

ΤΠ ἀβυλ] (ΟΚ6η8 οὗἩ πιουγηϊηρ ὈΥ ψ ἢ1οἷλ (π6 {6 }7]8 ἜΧργοββϑα {ποῦ 
ἐτὶοῖ απ σοποοσῃ ἰοσ [π6 ἀδαίῃ οὗ {πο} ἤἼΘ Πα 8 δπα γϑ]δοηβ, 6 γα ὈΥ͂ 
Τρ {πρὶν ραγιηθηίβ, δπα ρυςηρ' ου βαοκοίοίῃ ( εη. χχχυὶ!. 84.) 
ΒΡΥΪΏΚΙΙηρ ἀυδὲ οα ὑπο ῖν ἢδδ48, τυθαγίηρ οἵ τηουτηϊησ ρρᾶγοὶ (2 ὅϑϑιη, 
ιν. 2.), ἀπά σονοσῖηρ {Π6 866 δῃὰ [86 Ποϑά. (2 ὅδ, χὶχ. 4.) ΤΟΥ 
ὝΛΟΙῈ δοοιβίοιηθα 4͵80 1π {ϊπη68 οὗ ΡῬυ}16 τρουγπηρ ἴο ρΡῸ ὉΡ ἴο [86 
ΤΟΟΙδβ ΟΥ ῥ]δύουπιβ οὐ {ποὶγ μουβθβ, ὕθθσο ὅο θυ 81) {Π61Ὁ τιϊβίοσί 68, 
Ὑν ΠΙοἢ ΡΥ ῦοΘ 18 τηθηὐϊοηθα 1ῃ [88. χν. 8. ἀπά χχὶἹ ]. ΑπΟΙΘΉΪΥ, 
ἼΠΟΙΘ νγ88 ἃ ῬΡΘΟΌΠΙΑΥ Βρη66 οὗἨ [1τπὴ6 8]]οὐαα ἔογ ἰδῃγθηΐπρ' {ΠπΠ6 ἀδοραδοά, 
νν ΒΙΟ. ὑΠ6Ὺ Ο4116α ἐλε ἀαγε 9} πιομγπῖπσ. ((ἀθῃ. χχν]!. 41. δηὰ 1. 4.) 
ΤΠ {86 ργρθδηβ, 0 Δα ἃ σγοαΐ γοραγα ἴοσ (86 ραίγι σοι “ Δοοῦ, 
Ἰαπηοηίοα ἢ8 ἀραίῃ ἐῤγοοβοοῦο απὰ ἰοπ ἄαψ8. ((6η. ], 38.) ΤΏ 1βγβ6} 168 
νγορύ ἴογῦ Μοβθβ ἴῃ {μ6 ρἰαῖηβ οὗ Μοβδὺ ἐλίγέν ἄαψε. (Πϑυΐῦ, χχχῖν. 8.) 
Αὐνδογναγαᾶθβ, διηοηρ (ἢ6 ᾿ Ἔνθ, {Π6 ἔΠΕΓΑΙ του ΓΗϊηρ᾽ γγ88 σΘΏΘΓΑΙΪΥ ὁΟἢ- 
Ἡποδα [ο σεύυοπ ἄαψα. ΉρδηῃοΘσ, Ὀ681468 (Π6 τηουγπίηρ; ἴοΣ 8000 ἴῃ Εἰσγρί, 
«} Οδαρὶ ἀπ 18 ΘΟΙΏΡΔΘΕΥ δΒού δραγύ ϑοῦεπ ἄαψϑ ἴο τοοῦγη ῸΓ ΒΒ ἐλ ἢον, 
ὙΒ6η ἰπ6Ὺ ΡΡσοδομθα {86 “ογάδῃ Ὑγ ἢ Ὦ18 Θογρβ6. (θη. 1. 10.) Τὰ 
186 πιο οὗ ΟἸσῖβί, 1Ὁ νγαβ δύο ΥΥ [ῸΥ {Π6 ποαγοβῦ τοϊαίϊνθ ἴο ν]βιῖ 
[Π6 ρστᾶνα οὗ {Π6 ἀφδοραβο, δῃα 0 660 ἵμβοσθΌ0 Ὑπὸ “ονγ8, ψΠο δα 
οοῖα ἰο δΘοπάοϊο τι Μϑτγυ, οα {π6 ἀραίῃ οὐὗὨἨ Βοὺ Ὀγοῦμοῦ 1,8 Ζϑγιδ, Οἢ 
Βϑοῖηρ ΒΟΥ σὸ ουύ οἵ {π6 Ποιιβθ, Θοποϊυἀ θα {μπαῦ δῇ νγχὰβ ροϊῃρ' ἴο (86 
ἕτανο ἐο τοϑορ ἐΐεγο. (Φομῃ χὶ. 381.) ὙΠΘ ϑυσίδῃ ψοΏΘ ἢ ΔΓ 801}] δο- 
ουδίοτῃηθα, ΘΙΓΠΘΓ 8]0η6 3, ΟΥ Δοοοιηρδηϊθα ὈΥ βομλα αὐζθηἀδηΐβ, [ο υἱϑιῦ 
16 τοῦ οὗ ἰδοὶγ γοϊδίνθθ, δπὰ τοῦτ {Π 61} 1088: 8ηαἃ 6 ΒΔ ΠῚ6 
τἰϑᾶρο ΟὈὐΔ] 8 δἰπγοδὺ Τῃτοιρποῦῦ {Π6 Εἰαβί, διηοτρ «6078 88 γ76}} 88 
Ομεϊϑδηϑ δῃὰ Μοβαδιηηθάλῃβ; «πᾶ ἴῃ Ῥοσγβὶδ, Εἰὐσγρίδ, ἄτρθοο, 
Πλαϊιμαἴϊα, Βυϊρατῖα, Οτοδίϊα, ϑογνὶδ, ΥΥ ΔἸ] μα, δηα 1]Πγγῖδ. 

1 Ἡαστηοσβ ΟΡθογυδιίοβ, νοὶ: 111. Ὁ. 19. 
3. ὁ. Α ἔδιηβὶο, ψὶι ἢ ραγὶ οἵ ΠΟΣῚ σοῦθ ἀγαῦγῃ οὐον Βοὺ Βεδᾶ, οὐ νυϑ θᾶ, νγ8ῶβ δθϑῃ βδοδίεᾶ Ὁ 

1Π:6 Ἰομ! 8 οὗἁἨ Πογ τοϊδιεϊνοδβ ου [86 δβυιτηπὶξ οὗἩ Μοιηὶ Μοσίδῃ, οὔ δοηρ 18 81468, 1.δὲ ὈΘὴ 
{10 νν 8118 οὗ 96 γι5816π). ΟδΥτι θ᾿ Β 1, οἴίογβ, Ὁ. 3832. 

8 ὁ 76 αδιτίνοὰ " (δὲ ὁπ οὗ δ νυ] μ68 οὐἩ Ἐ]ερδπίῖπα, δὴ 18]δπὰ ἴῃ 186 Ν1]6,) “δὲ ἰῃ 
εἶπιθ ἴο τοϊξποβ8 ἃ εογοπασῆ, ΟΥ ἩΔΙΪηρ ΟΣ 106 ἀοδὰ, Α Ροὸσ ποπιδη οὐ ἴ16 νη Παρ Παὰ 
δὲ τπιοτηΐηρ γεοοϊνοα [ἢ τ Δ ΠΟ ΒΟἿΥ ἱπιθ]]ζθηςα τμαὲ πος Ὠυβθδηὰ Πδὰ ὕδοπ ἄγοντα ἰη 
100 ΝΊ]6. Ηϑ Βαὰ Ὀθβῃ ἱηίοστοᾶ τἱτηουΐ μοῦ κπονυ]οάρο, ποδὺ [86 8ροῦ ὑὑΠατθ [86 ῬΟΑΥ γγ88 
ἴουπὰ ; ἀπὰ βῃ)θ, δοηρ Μ τ ΒΟΥΘΓΆΙ ΟΥ̓ ΠῈΣ ἔδπιαῖο ἔγίθπάβ, τγὰβ ραυίηρ (86 ππανδι!ηρ 
ττὶ θαϊθ οὗἉἩ Ἰαπιοπίδίϊοη ἴοὸ ᾿ἷβ ἀδραγίοθα 8846." (ΕΚΙοἰιαγάβοπ᾽ Β Τυδυε]β, Ὑ0]. ἷ. Ρ. 355.) “ Οπθ 
τηογηΐπρ;," ΒΑγ5 86 βϑιθ ἱηίο Πἰσθηὶ ἔγανε! ον, “ ἤδη βιδηάϊπρ διμοπρ ἴπο τυ ΐη8 οὗ [Π0 
δηςίοιξ Βγδη6, ΟἹ [86 ΤΟΟΚΥ͂ ῬΓΟΙΠΠΟΠΊΟΥΥ δΌΟΥΟ [Π6 ἔΕΓΣΥ, 1 88}. 8. ῬΘΙΙΥ οὗ ἰγίθθῃ ἔδτλδ]68 
οτοϑδ ἴμ6 ΝῚ)6 τὸ ρογίοστη τδθ Ἰυσυδτίουβ ἀΐγρα δὲ [π6 τηδηβίομβ οὗ ἴπ6 ἀεδά. ΤΟΥ βεῖ ἂρ 
8 Ῥί[ΘΟ.Β ν᾽] ου απίδείης ἴπ6 Ὀοδῖ, αἴοσ Ἡνΐο ἢ ἸΠΟΥ 411} οονογεὰ ἀρ τοροίμοτ, Ἡγαρῦ ἸΏ 
{πεῖν ἀὐτιν τοθεβ οὗ Βοίθοῃ. Οη ἰδπάϊπρ, [ΒΥ νγουπὰ ἘΠΟῚΡ ὙΓΔΥ ΒΙΟΜΙΥ δηὰ δ᾽ ΘΠ ΕΥ̓ δος; 
(ἢ ουϊδίἀθ οὗ (ὴ6 τγ8}18 οὐ [γ6 δποίεπὶ ἴονγῃ, [11 ΓΠΘΥ ἀγυνεὰ δὲ Ὁλοὶγ ρίδοθ οὗ ἀοδβιϊπδιίοη, 
ὙΠΘἢ ΒΟΙΏΘ ΟΥ̓ ἸΙμ6πὶ ρμἰδεοὰ ἃ βρσγίρ οὗ ἤοννεσβ οὐ ἴμ6 μτᾶγε, δῃὰ βαὶ ἄονπ δ. ἸΕΠΕῪ Ὀοδῖάθ ἴδ; 
οἴδιοτβ οαδβὲ (Ὠθπηβοῖνοβ ου ἴμ6 ρτουπά, ἀπὰ ἔτονγ ἀσβὲ ονοῦ {πεῖν μοϑάδ, αἰτοτίπρ' ταουχτιἔαὶ 
Ἰδιηοηίαιοη5, ἢ ἢ ΓΠΘΥ͂ σοητἰηποα ἴο τΤοροδΐ δὲ ἱπίογναἷϊβ, ἀυτιηρ 1π6 βῃοσὶ οἶπλθ 1041 

ὙΠ οσ56α ἐμοῖγ ῥργοοοάστο." ([Ρἱά, νοὶ. ἱ. Ρ. 360.) Μτ. “ ονγοῖί νἰδηθ 586 ἃ ἃ Βὶἶ 8. ΒΟΘΏΘ 

δὶ Μδηζοϊοιι, ἃ Ἰθοσθ σεπιοῖα ἰόν οὗ ὕρροῦ Εργρίὶ. ΟΜ γβιδῃ ΒΟΘΘΆΓΟ68 ἰῃ 0 Μεοάϊίοκο 



610 ἹΜΗοιγηΐησ. 

Τι ἄοοβ ποῖ ἀρῦρϑαν ὑπαῦ ἴπθσὸ 88 ΒΥ σΚΘΏΘΓΑΙ ΤΩ ΟΌΤΠΣΙσ᾽ ἴογ δου 
δηά 8 Β0η8, ὙΠῸ ἀἰΙΘα ἱῃ Ὀαι]6: θυΐ {ὑμ6 πδίομβὶ ἐγου Ὁ ]65, ππὶεὶ 
[0] ονσθα Ὡρομ [18 ἀθδίδ, τσ ἤάνο ργογθηΐθα ἢ. 1θανια, ἱπάρεὶ, 
8. 18 πλ6, οἢ. δασῖπρ ἢ 6 πον οὗ (Ποὶν ἀθαίῃ, πλουσηθα δηά περὶ 
ἴον {πὰ ἀπ] ονθη. (2 ὅδῃ 1. 12.) Δπάᾶ [86 πιθὴ οἱ «280 658}}.- Ὁ] ]ελὶ 
7, αϑἰοα [ον ἐδιόηι δουθη ἀαψϑβ (1 ϑδτα. χχχὶ. 18.), ψῃἱοἢ ταυβὲ ποῖ 6 υπ- 
ἀεγβίοοα ἴῃ ἃ βίγιοῦ Β6Ώ56, 88 1Ὁ ὑΠοῪ ἴοοῖκ πο ἰοοὰ ἀπασῖπρ (δδὶ {ϊπιε, 
νὰν (μαῦ {μον ᾿ἰνθαὰ νυ ΣῪ δοϑίθιηϊουβὶν, αἵ 11{{16, απα ἐδιαιὺ δαϊάοαι, 
ὈδΙηρ ἃ ἴον πα βραῖϑ ἀϊδί, δηα αὐ Κίηρ᾽ ταῦθ ΟΪΥ. 

Ηον ἰοηρ ψὶάονΒ του ΓηΘα [ὉΓ {Π6ῚΓ ἘΝΡΕΜΓ ἷβ ουνβοσο [ο]α πῃ 
δογρίαυγο. [0 18 γϑοοσαβα, ἱπάβοά, οὗ Βαδίβδεμοθα, (μαὺῦ εολέπ δἦὴε λεαγὰ 
ἐλαὲ ζὕγίαλι, εν ἀλμδδαπά τοας ἀεαά, ς᾿ι6 πιοιιγποα [07 λΐπι (2 ὅϑαδτα. χὶ, 26.); 
Ὀαΐ {1Π18 οου]α ποιίμοῦ Ὀ6 ΟΡ ΠΟΥ ΨΘΓΥ͂ ΒΙΠΟΘΙΘ. 

τάπθδη, Ὁ. 162. ΑἸΡοΥ, ἴπϑὲ, ἤδετα. οι, Τοβί, ἰοπι. ἷ. ῬΡ. 811---319. (ἰδ σαδὲ, ΤλιββογιδἭοη 
ΒΌΓ 68 Επηέγα!}] 8 ἀ68 Ηδθτοιιχ, Ὠϊβϑογῖ, ἴοπι. ἱ. Ῥῃ. 390---809. Ῥάᾶγοδϑῦ, Απαφαϊϑ 
Ἡρθτγαῖοα, Ῥρ. 472---477. ὅδ, Ατσόθϑοὶ, ΒΙΌ]. ξξ 204---21}1. Βίοδοδ, ΟὐὈπιρεπάϊαδι 
Ατοβδοϊορίε (Ποοηοτηίςοθο ΝΝονὶ Τοβίδιηθηϊ, ΡΡ. 121---182., Βγδπηίηρσβ, Οοσωροηάίαπι Αη- 
τἰαυ ύπτα ΟὙθοΆταπι, ΡΡ. 888---400. ; ἀπ δἰ8 Οομηροηάίαμη Απιϊαᾳυϊξέβέστη ΗΟ ῦγΑγαδι, 
ΡΡ. 257---2Σ64. Το βαρ)οοὶ οὗὁἨ ΗΘΌΓΘΥ Β6ρα οἤγο8 18 ὑ ΎῪ ΛΙΠγ ἀϊθουαβοα Υ ΝΊοοίαὶ, πα 
19 ἰγοδίίβο .)9 βρη γβ Ἠθογοσυῖ ([κιρα. Βαι. 1706), τ] οἢ ἰ5 ΠἸαδεγαῖθα τ ῖἘἢ δοτεζαὶ 

ουσίουθ Ὀ]δέθα, ϑοῖὴθ οὗ Ὑΐο, Βουγουοσ, ἰδ λαβὲ Ὀ6 σοπίοδθοα, δσὸ γαῖμασ ἔδποίζω. 



ΑΡΡΕΝΏΌΙΧ. 

1. ΤΑΒΙΙΒ ΟΕ ΝΕΙΘΗΤΒ, ΜΕΑΒΌΒΕΒ, ΑΝ ΜΟΝΕῪ ΜΕΝΤΙΟΝΕῈΡ ΙΝ 
ες ΤῊΕ ΜΒΟΕΒΙΡΤΌΕΒΕΒ. 

11. Α ΟἩΒΟΝΟΙΟΘΙΟΑΙ, ΤΆΑΒΙΒ ΟΡ ΤῊΒΕ ῬΡΒΙΝΟΙΡΑΙ, ΕἸΡΕΝΤΒ 

ἘΒΟΟΒΌΕΡ ΙΝ ΤΗΒ ΚΟΕΙΡΤΟΒΕΒ. 

111. Α ΘσΟΝΟΙΒΕ ΠΙΟΤΙΟΝΑΒΥ ΟΕ ΤΗΕ ΞΘΥΜΒΟΙΙΟΑΙ, ΑΝ ΌΑΘΒ ΟΕ 

ΤῊΞΒ ΘΟΕΒΕΙΡΤΌΒΕΒΗ. 

Υ͂. Α ΒΙΟΘΒΑΡΗΙΟΘΑΙ, ΗἸΒΤΟΒΙΟΑΙ,, ΑΝῸ (ΟἙΒΟΘΒΑΡΗΙΟΑΙ, διο- 
ΤΙΟΝΑΒΕῪ ΟΡ ΤῊΒ ΡΕΙΝΟΙΡΑΙ, ῬΕΒΒΟΝΒ, ΝΑΤΙΟΝΒ, ΑΝΡ 

ΟΟΥΝΤΕΙΕΒ ΜΕΝΤΙΟΝῈΡ. ΙΝ ΤΗΒ ΠΟΒΙΡΤΌΕΒΕΒ. 





ΑΡΡΕΝΏΙΣΧ, 

Νο. 1. 

ΤΑΒΙΕΒ ΟΒ ὙΕΙΘΟΗΤΙΗ͂, ΜΡΒΑΒΌΒΕΒ, ΑΝῸ ΜΟΝΕΥ͂, ΜΕΝΤΙΟΝΕ ΙΝ 

ΤΗΕ ΒΟΒΙΡΤΟΌΒΕΒ, 

Ἐπσισαοίοα ελίεν ἤγοπε ἰὧΓδ δεοονά Ἑαϊέοκ 90 Ὅν. Αὐδιίλκοία Ταδίεε 9. «Αποιεπὲ (οἵπε, 
Ἡεϊσλία, ακὰ Αίεαφισεε. 

[Βοίεττοὰ ἰο ἰπ ρβρε δὅ82. οἵ ἐδῖ5 Ὑ ΟΪαπιο. 

1. ͵ειυώὴ Ἡεϊσλίς τεαμοεα ἐο Ἐποίεἦ Ττον Ἡεὶρλί. 
ἴσ. οδ. ρεῦ ετ. 

ΤΠ ρογϑὴ, οπο- ἔπη οὶ οὗ ἃ βιιεκοὶ - - - 090.ϑ 0 0 13 
ΒεΚαδῆ, παἰΓ ἃ βῃεκοὶ - - - - .- 0Ὸ0.»ϑὄϑ 0Ὁ ὅ ἃ 
ΤἼο 5ἤοκεὶ - - - - - - 0 0 9 ΕΧῚ 
ΤΠ πιδηεῖι, 60 51εΚεὶ8 - - - - 3 8 6 10 
ΤῊ ἰδίθηι, 50 πιδηδὴ οὐ 3000 ἐμιεκ οἰ « - -. 118 0 Δ} 102 

2. ϑογίμίωτο Μεαεωγεε ὁ Τιεπσίλ γοάμοεα ἐο Ἐποίμἢ φαφωτο. 
Ἐπ. 
ἴδοι. ποῖ. ἄδο 

Α ἀϊρῖε - ᾿ - Ξ - - “- - Ὁ. 0 913 
᾿- - - - . 0 8 648 

- - - - -.- [0 0 942 
"- Ρ - - - } 9 888 

τοὶ τ] δ᾽ 8  Εἰκσαι - 5 .-. 171. 8 δ88 
ΓΝ 86 Γ 19 6 Ι Εζο κι 8 περ - - - Ὁ 1} 3928 

ΤΣ Ϊ 48] 16] 8] Ἢ Ιὰ ᾿ Απ Ασὐβθῖδη ροϊδ - - 14 1 104 
190] 480! ΠῈΣ 80} 30} 1831} 10] Α βεμαθηυδ οὗ πιδαβυγίηρ πο 14δὃ᾽ 11 004 

ὃ. Τλε ἴοπο ϑοτίρέμτο Μίεαριγει. 
Κις. 

Α ευδὶξ - - - . - - Ὁ ΔῊ ΤῊΝ 854 
400 [ Α 8ἰδάϊυπι οΥγ τί οηΣ “- - - - 0Ο 18 4 86 
0Ω0} δ] Α 8δῦθδι ἀδγ᾽ 5 ἰΟΌΓΠΟΥ “- - Δ 79. 8 0 
4000} 10] 9| Αἴ ρδβίογῃ πηῖϊα » - “-“[} 4083 ] 0 

2000] 30] 6] 8|4 ραγββδαΕὴξφςξ:'οΟ “- - - 4 1,68 8 0 

96000 ) 340 48] ὃΦ| 8) Α ἀδγ 8 ὗουγπεν - - 88. Ὁ 4 0 



δ7]4 ἩΡεϊφλία, Μεαδιιγες, Μοπεν, δ. 

4. ϑοτίρέιγε Δέεασμτες 9 Οαραοίεν {ὁν Ζάσωϊαε, τοἀμοοα ἐο Ἐπισϊμεῆ Τρικο 
Μεαξειγε. 

᾿ Θει. μἱπὰ. 
Α οδρὴ - . - . ᾿ - - - 0 θὲ 
Ι |ἃ Ιος - - Ξ . - - - 0 οἔ 
δ} 4! Αοε - Ξ Ξν δ οὰ - ᾿ - ὁ 8 
Ι6] 12] 8| ΑΒίη - - - - - - αι 
32} 94, 6] Ξ3|Αδβεῦὺ. - Ξ Ξ - - 9. 4 
96 [ΒΕ ΙΒΕΌΒΕΒΕΣ 18] 6] 837 Α ὕβιὴ ογ ερβιδὶι : : γα 

900 [ 720] 180] 60] 30 10] Α Κοι οΓ οὐτοβ, οβοπιδσ οσ ἤοῆεσ - 739. ὁ 

ὅ. ϑδογίρίμτε εαδιγεε οΥΓ Οαραοσιίν [ὃν ἀγὺν Τλίπρε, τοαμοεα ἐο Ἐησὶ μὰ 
Οογη ἤεαξιιτο. 

Ῥδοκδ. 889. ίπιν Α ρθοἢαὶ - - - - - - - 0 0 οὐδ 
ΠΦΟ ΓΑ οδδ - - - - - - 0. Ὁ 9ὲ 

12} Απ οπιογ οὕ βοπ!θ -«- - - 0 0 ὅὃχυ 
ΙΑ 8θδῆ - - - - - " 0 Ι 

Ι0 ] 8] Αἢ δρμαῇ - - - -. 8 0 8 
57 Α Ιεῖθβοεῦδ - ᾿ - 1. 9 0 

80 10] 2| Α Ἄοδοπηογ, Βοιηεσ, Κοῦ, οὕ σοσοβ 89 0 } 

6. ειοϊδῆ Λίοπεν τεαμοοά ἐο ἐδ Ἐπρίδὴ ϑιαπάατὰα, 

ΠῚ 4. ἄ. 
- - - - - 0 0 Ιἷξ 
- - - - - 0 } Ιὺς 
᾿ : Ξ ᾿ - 0Ὁ0.»ϑ2 8ὲ 

100] 120] δ0] Α πιδπεῇ, οσ πιΐπα Ἠδδγαία - - δ 14 οὲ 6000] 8000] 60] Α ἰαἴεπὲ - ὃ - . 8. 838.»ϑ 9 

Α 8ο]} 0.8 διιγθιδ, ΟγΓ βοχέιἶβ, τγδβ σου τἢ - - - 0 19 οὲ 
Α 8ἰοἰυβ δυγϑυδ, ΟΥ βιεῖχκεὶ οἵ ροὶ ἀ, γδβ που - - - ῖ 16 6 
Α ρουπά οἵ πιὰ - - “ - - -ι:ςΠοσϑ, 3 6 
Α ἰαἰδηὶ οἵ ρο]4 ψδ8 ποῦ - . - - «ὅδ 0Ὁ 0 

7, ονιαπ απὰ Οτεοῖκ οπεν, πιεπεοηποα ἐπ ἐλο ἡ ͵εῖῦ Τεεέαπιοηέ, τοαμοοα ἰο 
ἐλο Ἑηποίμδὴ διαπάαγαά. 

ϑ 4. ΓᾺ 3». 
Α πιϊῖα (Λεπτον οὐ Ασσαριον)ὺ “- - - - 0 0 0 Ο ἦν), 
Α ἰαγιπηρ (Κοδραντης) δρουῖϊ - - - - 0 0 0 Ικ 
Α ΡΘΠΠΗΥ ΟΥ ἀσπδγίιδβ (Δηναριον) - » - 0 0 7 3 

ἴη 186 ργεσεαίωρ ἔΔὈ 6, εἰνϑσ '8 ναϊυτά αἱ ὅς. δῃὰ ροϊὰ δὲ 94 μοῦ ουποο. 



δὴδ 

Νο. 11. 

Α ΟΗΒΟΝΟΙΟΟΘΙΟΑΙ, ΤΑΒΙΕ 

ΟΡ ΤῊΒ 

ῬΕΓΙΝΟΙΡΑΙ, ΕΥΕΝΤΣ ΒΕΟΘΟΒΌΕΒ. ΙΝ ΤῊ ΒΟΕΒΙΡΤΌΒΕΚΒ, 

“5 ὙΤῇῆε σσμο Τλαίο 9 ὅιε Βίτιά οὶ Οἠσὶεἰ ἰα τοῦσα ὙΈΛΕΒ δςίογε ἐδδ οοπέπιον ΦΈγα, οτ Α. Ὁ. 

ΡΑΞΕΤΙ. 

ἘΒΟΜ ΤῊ ΟΒΕΑΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΒ ΡΒΑΤΗ ΟΥ ΒΟΙΟΜΟΝ. 

Υ τα ΝΣ ἔξ 
ΟΥΓ . 4000. ὉΓῖμο. ΤῬγοηι ἐλς Οτεαΐξίοπ ἰο {δε 7)εἔκισο. δοίοτο 

1 ΤῊΕ ογοαϊίοη. 4004 
Ἐνε, τοιρίοά ὈΥ̓ (6 Ββεγροπέ, ἀΐβορεγβ Θοά, δῃὰ ρεογβιιδάεβ ἢὲγ 

Βυϑθαηά Αἄδηὶ ἴο ἀϊδουεάϊδηοα αἷἰϑο. ἀοάἀ ἀτῖνοϑθ ἰδῶ οιϊ οὗ ρ8- 
ΤΑ Ἶ86. 

41 Ο δίῃ Ὀογη, Αἀϑη)δ οἰ ἀδϑὶ βοῃ. 3998 
4. Ανοὶ θογῃ, ΑἀδεηΒ βεοοηά 8βοῆ. 3997 

198 | Οδἰῃ Κἰ}16 ἢ18 Ὀγοίμογ Αδοὶ. 3876 
130 | δδεῖν θογῃ, βοὴ οἵ Αάβδι δη( Ενϑ. 3874. 
955} Εποϑ ὕὈογῃ, βοὴ οὗ ϑοιῃ. 3169 
425] Οαἴηδη Ὀογῃ, βοη οἵ Εποϑβ. 3679 ; 
305 | Μαβαϊαϊθεΐ θογῃ, βοῃ οὐ Οδίηδῃ. 8609 
460 [7}«τϑὰ Ὀογη, βοῃ οἵ Μδῇἤδίββεὶ. 3544. 
8692 | Εποςἢ Ὀοτη, βοὴ οἵ Φαγοί. 3382 
687 Μειμυδεϊδῃ Ὀογη, βδοη οἵ Ἐποοῆ. 33}7 
874. Τ,ἰαπιθοἢ Ὀογη, βοὴ οὗ Μοιδυδείδῃ. 8130 

930] Αἰδπὶ ἀϊ68, ἀροὰ 930 γϑδγβ. 3074 

987 Εποοῇἢ ᾿γδηβίαϊθά : δα μδά ᾿ἰνϑὰ 860ὅ γϑαγβ. 8017 
1042} β6ῖἢ (168, ἀροὰ 912 γεδγβ. 2962 
1058] Νοδἢ Ὀοτγη, βοὴ οἵ [μδπιοςῇ. 2948 
1110 Εποβ ἀΐεβ, αρθά 905 γϑθᾶγβ. 2868 
[935] ( ἰαἴηβη ἀΐθβ, δροὰ 910 γϑδζβ. 2169 
1290 | Μαδιβϊαϊδεὶ ἀϊεβ, ασεά 895 γ6βῦβ. 2114 
[499  )αγεὰ ἀΐεβ, αρεὰ 962 Ὑεᾶγβ. 582 
1535) Θοά ἱπίοσπιβ Νοδὴ οἔτῆθ θιζυγε ἀείαρα, ἀηἀ ςοΟΠιπιϊββίομβ μἷπὶ ἕο ργεϑοῖ } 9:68 

τεραπἴδηςδ ἴο πιδηκίηή, 190 γϑαγβ θαίογα πε ἀεἰιδθ. 

1651 [Τιλπιθοῦ ἀΐθ8, ἴπ6 (αῖμ ον οἵ Νοαδῇ, αρβὰ 777 γ6ᾶ 78. . 2353 

1655) Μοιδυβείδῃ ἀΐθβ, ἢ οἰάεβὲ οὔ πιεῆ, αρεὰ 969 γεᾶγβ. Νοδῇ, Ῥεϊηρ 600) 2349 

γθαγα οἷά, ὈῪ ἀϊνίηα οοππτηδηί Θηΐογβ [86 ΔΓΚ, ψ ἢ Ιοἢ 6 Βαά θεθα 120 

ΥΘΆΓΒ ἴῃ ργΓορϑιηρ. 

' ἼΠι6 Εἰτβὶ Ῥαζὲ οἵ ετῖβ ΟΒγοποίορν ἰ8 δυτ ἀφο ἔτοτι Αχομθίδμορ ὕβμογΒ Αλμδὶθ οἵἉ 

186 ΒΙυϊο. 



610 ΟἈλτοποϊοσίραὶ Ϊπ662. 

2018 
2088 

2083 

2084 

209] 
2093 
2094 

2107 

2108 

2138 

9148 
2168 
2183 
2245 

2276 

2289 

ῬΕΒΙΟΡ 1]. 

Τγοπι ἐλ 7) εἴμσο ἰο ἐδε Βίγίλ 97 Αὐταλατη. 
Βιι. 

Νοδῖ! πὰ ἢΐβ (Ἀπη Ϊγ χυΐξ τῃ6 Ατίς, Ηδ οὔἶξεγβ βεεγίῆςβ οἵ ἐμ δη κϑρίνίηρ. [23] 
αοά δρροϊπιβ ἐδ γϑίηρον 88 ἃ ρεάψε ἐμὲ Βα που] βεοῃμὰ ΠΟ πλογε 
Δη Όηϊνογϑδὶ ἀορθ. : , 

Ατγρἢαχϑα ὕοόγη, ἔπ 6 βοὴ οἵ ϑίιεπι. 23.6 
ϑαίδῃ Ὀογη, βοὴ οὗ Αγρῆαχϑδα. Φ3]} 
Ηρορογ Ὀοτῃ, δοη οἵ ϑαϊίδῇῃ. Φ2}9] 
Παρ θόγη, βοὴ οἵ Ηεῦεογ. Φ τ, 
Τῆα Ὀυϊάϊηρ οὗ τπ6 τονε οἵ Βαρεῖ. ω 
ΤῊ οσοπβιβίοη οὗ ἰαπρυαρσεβ, δὰ αἀϊδρογβίου οὗ [6 παιίοιιβ. ͵ 
Τῆς Ρερὶππηίπρ οὗ (6 Βαργυοπίδη οὐ Αββυγίϑῃ ᾿ποπδγοῖν ὉῪ ΝΙΙπιγοὰ ;] 2233 

δηὰ οὔ (6 Επγρείδη δπῖριγα Ὁ. Ηδπι τΠ6 ἴδεν οὗ Μισγαίπι. 
ΤῊ (τίαὶ οἵ ὅοῦ ργοῦδθὶν ἰοοξκ ρίαοα δρουΐ [Πῖ5 ἐἴπη6. : 9130 
ἔδυ θογη, {ἢ βοη οἵ Ῥῃαίεζ. 2211 
ϑαγὰσ Ὀοτη, βοὴ οἵ διι. 2185 
Ναῖοῦ Ὀοτη, βοη οἵ ϑεγυβρ. 9159 
Τογδῇ Ὀότγη, ἴπ6 βοὴ οἵ Ναῇἢογ. 4}}6 
Ήδγϑη ὕοτη, ἴα βοη οἵ Τογδῇ. 2056! 
Νοδῖι ἐΐθβ, δἀρθὰ 950 γϑᾶδγβ. 199» 
ΑὈτγβἤδαι Ὀοτγῃ, ἴΠ6 δοη οἵ ΤοΓϑἢ. 1096 

Ῥεειονρ 1Π|.. 

Εγοηι ἐδλς Βιγίδ 9. Αὐταλαπι ἰο ἐδε Περαγίμγε 9.07) ἐλε 
1]ογαοίζδεα ομέ 00} Ἐγυρίέ, απὰ ἐξλεῖτ ἰείμγη ἱπίο ἐλε Ζιαπά 
0Γ (μπααλ. 

ϑαγαὶ Ὀογη, να οὗ ΑὈγδἤδῃ. 1986 
Τίνα ς8}} οἵ ΑὈγδαπι ἔγοπι ὕτ οὔ πὸ ΟΠαϊ θεβ ἰο Ηδγδη ἴῃ Μεδοροΐξαπιία, ἰ 1917 

ψἤογα Π18 (δίΠ ον Τογδῇ αἶα, ἀροὰ 906 γρδγα. 
ΤῊ βεοοπά οαἱ! οὔ Αὔγδαιη ἔγτοη Ηδγδϑη. ---- Η6 σοπηθβ ἱπῖο Οἴβηββδη [92] 
στ ϑαγαὶ ἢϊ8 ψἱΐδ, δά ἴ,οἱ ἢ ορῆονν ; δηὰ ἀνε }]8 δὲ δίςῃδα. 

ΑὈγαπι ροαθβ ἰηΐο Ἐργρί ; ῬΠαγδοῦ (ΔΚ68 ἢἰβ ψἱΐδ, ὈυΣ βδοοὴ γοβίογεβ 1920 
6 δραίη. ΑὈγβηι γοίαγηβ ἔγοηι Ἐρυρί ; δ δηά ἴκοὶ βαραγβῖα. 

ΑὈγϑιη 8 νἹοογῪ ονϑῦ [ἢ 6 ἔνα Κίηρ, ἐξ Γ68006 οὗἉ ἴ,οἵ. 1913 
ϑαγδὶ σῖνθϑ ἢ γ η)δ᾽ 4 ΗΔΡῈΓ [ὉΓ ἃ τις ἴο Ποῦ πυβθαπαά ΑὌγαϑηι. 1911 
ἰδηδδὶ θογη, ἴῃ 6 δοη οἵ Αὔγεπι ἀπά Ηδραγ, Αὐγδπὶ ψγὰβ 86 γϑδϑγβ οἱά. [91] 

(αξεη. χνί. 16.) ' 
Τῆδ παν οονοηδηΐ οὗ [Π6 Τοπὸ πῃ ΑὈταῆδπι. (φη. χν!.) ϑοάοπι, 1891 

αοπιογγδῖ, Αὐπιδῆ, δηὰ Ζεδοῖπ), Ὀυγηὶ ὈΥῪ ἢγα ἔγοπιη ἤθανοη. ἴ,οὲ ἰδ 
ὈΓεβαγναά ; γϑιγθβ ἴο Ζοδγ ; Ἴοιηπηῖϊβ ἰποαβὶ τ ῖἢ 15 ἀδιιρἤίογε. 

Αὔγϑιθπι ἀδραγὶ8 ἔγοιῃ τῃ6 ρἰαΐηβ οὗ Μδιιγο ἴο Βεογ.ιδῆδευα. ἴβϑβς 1896 
Ὀοτγη. 

ΑΡγϑῆδιι οἤεγβ ἢἷ8 βοὴ ἴβδδο [Ὁ γ ἃ θυγηι-οδιίηρ. 87] 
ϑαγϑὴ ἀ168, ἀροι 127 γοδγβ. 
ἴββδς πηδγγε8 Ἠοῦεκαῆ. 1856 
Ψαοοῦ δηὰ Εδβαυ Ὀογη, ἴβδας Ὀεΐηρ 60 γϑδγ8 οἷά 1836 
Αὐγαδδιη ἀ͵ε8, αροα 175 γοϑαῦβ. 1821 
ἴβδδς Ὀ[65868 Ψδοοῦ, ψῆο νυ άγανβ ἰπῖο Μοεβοροίδηἷα, ἰο ἢΐβ αηοὶο] 1760 

Τιαῦδῃ ; δηἀ πιδυτῖοβ ἢγβὲ 1,οδῇ, δῃά ἤθη Ἠδοῆοὶ. ᾿- 
Ψοβορῆ, νοίηρς 17 γεοδγβ οἷά, [6118 ἢ͵8 δι ον 7ϑοοῦ ἢἷ8 Ὀγοιγθη ἔδυϊε ;] [728 

ΠΕΥ ἢαῖα ἢϊπι, δηὰ 586}} ΐπι ἴο βίγδηρεγβ, γχῇο ἴδκα ἢἰπι ἱπο Ἐρυρί. 
οβερῇ Βοϊὰ ἀρϑίῃ, 88 ἃ βίανα, ἴο Ῥοιίρίιδγ. 

ῬΒΑΓΔΟΝ 8 ἀγθδπ8 Ὄχρίδἰπθά ὈΥ Φοβερῆ, σψῆο ἰβ τηδάθ ρονϑγπογ Οἵ] 17]Ὁ 
Ἐργρίῖ. 
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ἃ. Μ. 

2298 1 δοβερδ᾽ κα ἕδη Ὀγείδγθη οοπια ἱπέο Ἐρυρὲ ἴο Ὀυγ οογῃ. Φοβερἢ ἱπιργίβοπβ 
δϑισίθοη. ἢ 8 Ὀγθέθγοη γϑίιγῃ ; Φόβαρῇ αϊδοονογα ἢ 6}[, πὰ βη- 
βαρεβ πε πὶ ἴο σοι ἱπίο Ἐργρὲ ἢ {Ποῖγ (δι Ποῦ ζαοοῦ, πο η 130 
γδδῦβ οἰά. 

Α τενοϊυἱίοη ἴῃ Εσγρι. Τῆ [5γδϑ 68 μεγβθουῖθα, 
Μοβδβ ὕογη ; Ἔχροδϑὰ οπ {{)|6 ὑδικ8 οἵ ἰἢς Νι]α ; δη ἰουηὰ ὈὉγ Ῥἢδ- 

ΓΒΟἨ᾿᾽ 5 ἀδιιρῃίογ, ν ἢο ϑάομρϊῖϑ Πίϊη. 
Μοβεβ Κ|}}8 δῇ Ἐργριίωη ; ἤδεβ ἱπίο Μιώίδπ ; πιλγγεϑ Ζιρρογαι, (ἢ6 

ἀδλυρῆξεγ οἵ Φεῖῆγο ; ['85 ἵννο δοὴδ ὃν ἢδγ, (ξεγβῆοιη δηά ἘΠ ζογ. 
Αοροογαϊηρ ἴο ἀγοίδῃορ ὕκδον, ἐπ6 ἐγῖαὶ οἵ δοῦ ἰοοκ ρίαςο. 
Μοσε8, σοπιπϊοδἰοποα Ὀγ ἀοά, γείυγηβ ἰηῖο Ἐσγρί. Ῥμαγδοῦ γαΐθθβ ἴο 

βεῖ {π6 [βγϑὶ [68 αἱ ᾿ἰδεγὶγ. Μοβϑεβ ἱπῆϊοϊβ ἴθ ρμίαριιθβ οὐ Ἐργρέ; 
αἴϊεγ νι ϊοι τη6 Ιβγϑε  ε8 ἄγ Πἰθογδῖθα, 

ῬΠδγδοῦ ριιγβιιθβ ἔα [πγεε τ 8 τ ἢ 18. δγηγ, δά ονογίδίοβ ἴΠ θὰ αἱ 
Ῥ᾽-Παπίγοι ἢ, Τῇ ταΐεσβ αἀϊνίἀο 4. βγιοὶ ροθ8 τῆγουμῃ οὐ ἐγι 
είουπ. Τίιο Ἐχγριίδηβ ἀγονηθα ; 918ὲ οὔ τΠ6 ἢγδι πιοηιῇ. 

Τῆδ ἀε νοῦν οὔ 86 ἰανν, τ ἢ νατγίουβ οἰγουπιβίδης δ οὗ ἴθγγογ, ἄο. 
ΤῊΘ ρϑορΐε γεβοῖνα οἡ δηϊογίης Οδηβδη, θυ ἀγὸ γορυβοὰ Ὀγ τη6 Αἰηᾶ- 

ἰοκῖῖοβ δηὰ ἐῃῆ6 (βπαδηΐϊθθ. ἘΔ 80 8 πηδης Οὗ 1Π6 ρεϊδδίμοοῦ, ἄο. 
Τῆς δβεαϊιίοη οἵ Κογαῖ, [λδῖμδη, δηὰ ΑὈίγαπ), 8 διιρροβθά ἴο ἢδνε 

Βαρροηδά δῦουξ 1Π]}5 (ἾΠ16. 
ΤΙ ἴβϑγϑο !ο5 δηΐαν (ὑβηδβη. 
Τῆθ ἀσδίῃ οἵ Δίοβθβ, τῇο 18 βιιεςδδά θα Ὀγ οβῆυδ. 
οβῆιδ 8βθηἀ8 βρίεβ ἴο Ψεγίςῃο. 

9888 

ῬΕΒΙΟΡ ΙΥ. 

Ττοηι ἐλε Ποίμιγη 90 ἐδο 7εγαοϊίἐοα ἱπίο ἐλε 1,απὰ 90) Οἀπααν 
ἐο ἐλε Εδέαδίϊδἠηιεπὲ 9. ἐδ6 εσαί δίαίε, μπάεγ ϑαμϊῖ, 
]οαυϊά, απαὰ ϑοϊοπιοπ. 

ΤῊΘ Ρξορὶ]δα ρ888 [ἢ 6 γἶνοσ ογάδβῃ. --- Φοδβῆυδ γεδίογεβ οἰ γουπ)οίβίοη. -- 
δεγίοπο ἰδκθη. --- Τὴ ΟἸδεουα5 τὰκ ἃ ἰδαριια νἱἢ «]οβῆυδ. -- 
αν οὔ τα ἔνε Κίηρβ ἀραίηβδὲ Οἰυθοη, τνῦοιι 7οβῆι8 ἀοίθαίϑ ; ἔπ 6 δίῃ 
δηἋ πιοου βίδηά “εῇ, 

9554} αν οἵ 3οδβῆιι ἀραίποῖ ἴῃ Κίηρβ οἵ σδἤδδη; οοπαυδοῖ ἐηὰ αἰνίβίοη οἵ 
τῆδι σουπίγυ, ὅἄτο. 

256] ᾿δοβῆυδβ γεῆθτβ ἴῃ οονδηδηΐ Ὀδένοοι ἔπ ἰ,ογά δηὰ πὸ [5γϑοὶ 68. ---- 
Φοδῆυα ἀΐε8, αῦεβ 110 γεδγδ. 

Αἰἴἴογ ἢΠὶβ ἀδαίθ [6 οἰάθγβ ρονεγῃ δῦοιιϊ αἱἰρδίθεπ ογ ἱννθηΐν γθαΓμ, 
ἀυγηρ ν μϊοἢ τἶπν6 ἤάρρϑη τῆ 6 ᾿νδγβ οὐ δυάδἢ πὶ Αὐἰοηϊ-θοΖεῖ. 

2599 δυτγίηρ ἴΠ6 δβΒυσοσεράϊηρ δηδγοῖγ Ὠὰρρεηεά τπ6 ἰάοἰαίγγ οἵ Μὶιοδβἢ, δηὰ 
(ἢ6 νν8ῦ οἵ εἶα ἔνεῖνα {γθε8 ἀρδίηδι Βεηϊαπιίη, ἴο γανεηχζε 1Ππ6 οὐἵγαρο 
εοτηπ αι οἡ εἰ 6 ν]ἱῖδ οἵ ἃ [δεν]. 

Θυὰ δεηάβ ἢἷβ ργορβεῖβ ἴῃ νδίῃ ἴο γϑοϊϑίτῃ (ῃς Ἡεῦγετε. Ηδ ρεγαιεδβ, 
τπεγοίογε, πδὲ (ἢδγ δῃου]ά ἔα! ἰηΐο βίανεσυ υπάθῦ ὑἐΠοῖγ ΘΠ ΘΠΊ168. 

9719  Πεῦδοτγαδῆ, Βαγαῖς, δηα οἴμογβ, ἰυάρσα τΠ6 ἴβγβα 68, 
9756] αἰἰδοη ἀοίϊνεγβ ἰ5γϑοὶ. 
2819  (ὐυά γαΐβοβ υμ ϑαπηδοη. 

ΤῊἼδ δοιίουβ οὗ ϑαπιβοῃ. 
2908 | ϑεπιυοὶ υάρε8β [βγϑεὶ. 
2909 [ΤῊς [βγϑοὶ 65 δακ ἃ Κίηρ οἵ ϑδηγιοὶ. δι] 5 δρροϊηϊοά δηά οὐη- 

δβεογαῖθα Κίηρ. 
2911 ᾿αγ οἵ τπ6 ῬΠὶ ἢ διΐπθα ἀραῖπδὲ ὅδ, νἢο, δανίηρ ἀἰδοραγοα ϑδγηυε} Β 

ΟΓάΘΓΒ, ἰδ Γεεοϊοα Ὀγ ἀοά. 
294] | ὅδ} 8 δεοοπὰ οξδηςθ. 
9949 ] Πανὶ ὰ δβιιεςδοάδ ἴο ϑαιὶ οὐ ἴδ ἰἤγοπα οὔ [δγϑοὶ. . 
ώ981 [ Αὐδαϊοπιβ γεθο θη δραίηϑε εἶθ ἰδέπον Τλανί ἃ αυμκηθά, Τὸ τοδίογῃ- 

ἔοη οἵ Ὠανία. 
ΤΟΙ, 11]. ῬΡῬΔ 

2558 

1490 

145] 
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ΑΆ. Μ. 

3990] Αἀοηϊδη δ"ρίγεβ ἴο ἐἢς Κίηράοπι. αν οδυδβε5 ἢἷδ δοὴ ϑοϊοπιοη ἴο 
Ὀ6 σγονηεα, ΜἢΟ 18 ργος! αἰπηδά Κίηρ ὈΥ͂ 8}} [δγϑεὶ. 

Τῆς ἀεδιῇ οἵ Πενία, ἀροὰ 70 γοδιβ. 
ϑοϊοιηοῦ γαῖ χη δίοθθ, Πανὶπρ γεϊμποαὰ δρουϊ βἷχ πῃ οητῃβ ἴῃ (ἢ6 ᾿᾿δεῖπιε 

οἵ 5 ἔδιεγ αν ά. Ηοδ γεϊρηδὰ ἴῃ δὶ} 40 γεδγβ. 
8001} ΤΊ τερ] οἵ δοϊοπιοι δηίδιοα, Ὀεΐηρ δαυθῆ γϑδϑγδ δηὰ 8 [δ] 'π "01. 1003 

ἱ 6 ἀφαϊοδιίοη. 

ῬΑΒΤ ΤΙ. 

ΘΟΕΒΟΝΟΙΟΟΥῚ ΟΥ ΤῊΞΒ ΕΙΝΟΌΟΜ ΟΡ 0 .ᾺῈ ΑΝῸ ΟΥ̓ ΙΒΗΛΑΕῚΙ͂, ΕΈΟΜ ΤΗΞΙΒ 

ἘΒΥΔΒΙΙΒΗΜΕΝΤ ΤῸ ΤΗΕ ΒΕΤΌΝΝ ΟΕ ΤῊΞ ΕὟἾὟΒ ΕΒΟΜ ΤῊ ΒΑΒΥΠΟΧΙΒΗ 

ΟΑΡΤΙΥΙΤΎ, ΑΝῸ ΤΗΕῚΙΒ ΒΕΤΤΙΕΜΈΝΈΤΊ ἽΥΙΝ ῬΑΣΕΒΤΙΝΕ.ἢ 

ῬΕΒΙΟΡ . 

ΟἈγοποῖοφῳ 4 {16 Κίπσάοπι 9 ὕμάαϊ απὰ 9} Τεγαεϊ. 
ΡΝ Κριρήοηι οἱ υμάσλ. Κριράοιε 9 Πεγαεΐ. 

976] Κομοῦθοδαι δοκαον]εάροά 86 Κίηρ οηἷν ᾿ Τῆδ Το {τδ68 οἴοοβα Φεγοθοδϑη Κη. 
Ὦγ ΔΦυάδῃ δπὰ Βεηϊαπιίη. Απιπιοη- [ἰ Μοβθιζεβ βυῦ͵εοῖ ἴο [Π6 Κίηράοπι 
ἰῖε8 δηά Ἑᾳοπιϊξεβ 8υ0)εςεῖ ἐο “Δ. 1 [δΓβ6ὶ. 

970 [ηναϑβίοη οἵ δυάδα ὈγῪ ἴδε Ἐργρίδη 
Κίηρ ΘΠ παῖ. 

957] ΑὈϊαῆ Κίηρ. ᾿ Φεγοῦοαπι δηρδρεβ ἴῃ ψἘῈΓ διϑδὶπεὶ 
Ανϑαμ. 

955] Αβἃ ἰκϊηρ. 
Ζεγϑῇ {Π6 (ὐδηϊ6 (Οβογοδοη οἵ [ἢ ᾿ 954. Ναάαν ἰκίηρ, 
294 Ὀγηδβῖυ 2) ἰηνδάδθβ διυάβῃ, θυ 
ἷ5 ἀεἴεξίοα, 

953. Βδδβῆδῃ Κίηρ. 
ψυάδιβ ἱπ ἰεαρυθ στρ Βευμπαάδα 1.,) γαν Ὀείνθθη Φυάδῃ δηὰ Ἰβγϑεὶ. 

Κίηρ οἵ βϑ'υγι}. απιδδοιβ. 
930. ἘΠ4ἢ Κίηρ. 
928. ΕΠαὴ Κι οὰ. Ζίμιγὶ δὰ Ομ 

ςοηξοηά [ογ [Π6 τγοηθ. Οἰγῖ Κίηξ. 
Τιυηΐ γἶναὶ Κίηρ. 

924. Ὠροδῖὴ οἵ ΤΊρη!. Οτγῖ ον, ΚΙ 
(ἴῃ Τίγζα ἢ). ϑϑαιηδυίδ, 85 8 τὸ 
Γοδιάδηςο, Ὀ0}1}0, ἴῃ 993. 

914]  εΠοβῃαρμδὶ Κίηρ. 
ὕπέογευπαία ψὰγ οὔ υἀδἢ) δηὰ [δβγϑεὶ [ 918. Αμδὴ Κίηρ. 2εζοῦεὶ, α ῬΠαηῖ- 
σι Βγγία- ϑδιηδδβουϑ. οἴδῃ ργίῃοιββ, ἢἰβ φιιθθη. 

} Ἑτοῖ [ἢ6 ΟΒγοῃοϊορίο δὶ ΤΔΌΪ68 οἡ Β 0]1ς.4] ΗΪδίοτΥ, ἱπβογίιοὰ Ὁγ Ὦγ. α. Β. Μίπου, ἴα 
16 δοοοηᾶ γνοϊππιο οὗ 19 “ ΒΙ ὈΠ βοῆο8 Βθαὶ Ὑ͵οσίογθΌ ἢ," τϊτὰ οαϊιίοη, 1,οἱραὶς, 1848, 
δηὰ ἰγβηδβ᾽δίθα ἱπ (Π6 βίχι ἢ! γτοϊατηθ οὗ [0 “ ΒΙΟ]οίμοοα βδοτα δηὰ Ὑμοοϊορίοδὶ Ἐουΐεν," 
Νεν Ὑοτῖ, 1849 : τὸ οἀϊοῦ οὗ ψὩϊοἢ Φοῦχιδὶ, Ῥτοίθδδοσ Β. Β. Εδτνδσεάβ, οὐ Απάοτεζ 
(Μαδεδομυβοῖὶβ), [88 υδι} Υ οπιασδοίογιϑοά ἱξ δ) “δ σοῃγθηΐϊθης ΒΌΤΗΤΩΔΣΥ ΟΥ̓ ϑ[ἢ6 ΓοδΌΪ 
τ {πς ἰαῖοδὲ ἰηνθδιίρ δου οἵ δυο μβθο]οσίδιδ διὰ οοχαϊαθη δίοσδ ἴῃ τεϊδείοη 0 πα δ δ᾽οοῖ." 
Ρ. 558.) 
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Χιπράοπι οὐ σπμαάαλ. 

Απηπιοηΐο8 δὰ Μοδθιτθθ, ἰηνδαϊης 
Τυύδῃ, δὲ ἀοθίραιθαυ. ΡΠ] 8110 65 
τη 6 {ΓΙ ι ΑΓΥ. 

ἴβγλὸὶ δηὰ διάδῃ δἰΐδιιρὲ ἴο δυθάωυς 
116 Μοαυῖῖοβ ψ που βυιος688. 

Φοῆογιεμ Κίηρ. 
Φοπογαῖη πιϑγγίεβ ΑἸ δἢ, ἀδυρῃτοῦ 

οΥ̓͂ δεζεῦεὶ, δῃὰ ἔπι σοπηθ8 ἰηΐο 
οοππηθοοῖίου τυἱτῇ τῆς 15γϑο 5 ἢ σοί. 
Τῆς Εαοπηῖδβ Ὀδοοπια ἰηἀεραπάσηϊ, 
Ῥ]ΠἸϑιϊπ65 δηὰ Αγθίδηβ ρὶυπάοι 
Φογυβα θαι. 

ΑΒιδζΖιδὴ Κίηρ. 

Αἰδαϊαν, τυοῖποῦ οἵἨ Αδαζίαϊ, αἴξοσς ἢἷβ 
Πριγά δῦ, υβυγρβ ἴῃς ἤΓΟΠΘ. 

Αἰδαἰϊδἢ Κ᾽]]64. Φοαβῆ, ἤδὺ σγδηάβοῃ, 
Γαϊβοὰ ἐο {πΠ6 ἐῇγοῦΘ ὈΥ ἴπ 6 ῥεγαδίβ. 

Ῥτγορβεῖ 93οεὶ, 

Τς ϑγγίδηβ δρρεαὰῦ Ὀείοσγε ψεγιιβαίοσῃ 
δηά ὄχϑοῖ ἃ 1Πῦιυ16. 

Ψοδβὴ πιυγίεγθα. ἊΑπιαζίδῇῃ Κίηρ. 
ΑἸλδζΖίδἢ πιᾶκοβ 8 ῚΓ οὐ Ἐομλ δηά 

[ΔΚ658 ϑοίβῃ. 

υχείαῃ Κίηρ. Ἐδοονεγβ (ἢ ἘἙάομα 
ΒΕοδ-ρογίβ. ΑΠΠΟΏΙ 65 [{ΓἸΡΌΪΟΓΥ. 
ῬἢΠἸβεΐμο 8 βυθάμοα, 

Ῥγορῃεῖβ Απιοβ δῃὰ οβειβ. Τῇ ἰαβδί 
Πουγίδιδβ ὑπάοῦ 18 δῃὰ (ἢ τῆ γθα 
[Ο]] οσσίηρ τείρῃδ. 

Ζοίμαπι Κίηρ. 
᾿5εἰδἢ ργορμδβίδβ ὑηὰογ {πἰ8 δά [Π6 
ἵνο οονίης Κίηρβ. 

ΑΠδΖ Κίηρ. 
Αἴιαζ, αἰἰδοκοά Ὁ ἴδτβοὶ δηὰ ϑυτῖα, 

Ρυγο 868 δἰ ἃ οὗ Αβϑυγίδ. 

Ἑάοηιϊΐίοα γονοῖ δ Τῃθ δι 1 68 
βεῖὶζε ἢ διραγὶ οἵ ἴῃ ποδί οὔ διιάδῇῃ. 
Ζυάδμ ἀερεηάεδης οα Αϑϑυγίδ. 

ῬΡΖ2 

Αιπρήοηι ο Τεγαεί, 

Τῆς ργοόορῆοὶ ΕἸ 6ἢ. 

897. ΑΒαΖίδῃ Κίηρ. 
Τῆς Μορβθίτοβ γοῖιδα ἴο ρδὺ ἐτραίθ. 
896. Φοτδῖ Κίηγ. 

Ἐχρει!ἴοη οὔ διάεῇ δηά [δγδοὶ δρδϊηβὶ 
ϑ.γ8- 850118. 

ΤῊ ργόρῆοε ΕΠ18ἢ8. 
Ζοδι Κίηρ, δῖ ογ τῃ6 ἀσβϑδῖι οἵ δογδπι. 
Τῆς Τλαπιδβοοπα- ϑυγ Π5 βοῖσζα οὐ {Π6 

σΟΙΠΙΓΥ οαϑὶ οὔ ἴπ6 Φογάβη. 

856. δεποαίίασ Κίην. 
Τῇ ἰαηὰ Παγὰ ργεδβθά Ὀγ {μ6 83γ- 
τίδῃ8. 

840. 7οδεῇ Κίηρ. 
αν στ ἰἢ 6 ϑγγίδηβ. 
Τῆς Μοδθίτοθβ διίβοκ [εγϑαὶ. 
γγαγ είτε ἴδβγαοὶ δηά 7υἀδ}. [8- 
ΓΘ 65 ρ᾽υπάον Ζϑγυκαίθιῃ. 

825. δεγοῦθοασμι Π1. Κίηρ. Βγείδηβ οἵ [)8- 
Τηββουβ ἀείδειοά, “Ἔ ἀοηι ροῦγοῦ- 
1] δηὰ βουτγίβηϊησ. ΝοδὈΐι68 πιδάς 
ΕΓ ὈΌΆΓΥ ὃ 

784. Βεδί οἵ δεγοθοδηι 11. Απδγοῦγ. 

712. Ζαυπαγίδῆ, δοὴ οὐ ψογοῦοδϑῃι, 
ἷηρ. 

7711. Ζοδαγίδῃ πιυγάογοα, ἢ πὶ 
Κίηρ. 
ΒΠ ΔΙ υπι, ἴῃ 1 τηοπίῃ, τηυγάοροί.. 
Ἴ Εν Επὶ Κἴηρ. ἴσγαοὶ (ἰδ ἴδγυ ἴὸ 

88 
760. ῬεκΚα δἢ Κίηρ. 
758. ῬεκΔΒΙΆΒ πιυγάεγεα, Ῥοκδῇ Κίηρ. 

Τα Αββυγίδῃβ σοπασοῦ (Π6 ΠΟΙΙΠΕΓΥ 
οΝ ἧς δογάδη, δῃά Ν. Ῥαϊοδβιίηο, 
δηὰ (δε οβρεϊνα 1Π6 ὦ μα 

788. Ῥείαῆ πιηγάεσθα, Αὔδσοῦν ἢ 
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ΟἈλγοποίοσίοαὶ Ϊπάες. 

Αὐιράονε 9 σμάαλ. 

Ἠεζεκίλῃ Κίηρ, βρῆδ διιοοοβδίι ἢ γ τ ἢ 
ἐπα Ῥμ ἰδέ 68. 

Τί ργοόρῆει ΜΙοδῖ, 

ΑΙΠΒποΘ ψ Ἐργρῖ, 85 8 ἀείδηςε 
δρδίηδὶ Αϑϑυτίδ. 

ΤΙ Αβεγγίδηβ θδβίοσε δεγυδβαίθηι, θυῖ 
δι ἀθ!ν γοίγαβῖ. 

[5Ξαἰδἢῃ σου ηδαῖοῦ οὔ (ἢ ἰπϊηρ. 
Α. Βαυγ]οηΐδη οπιθαδδυ δὲ ζδγιβα] 6ῃ. 
Μδηβδββαὰ ἰκίηρ. 

(ὐγῆθα οἀρίϊνα, ὈῪ [6 ΑΒΒΥΓΙΔΠΒ, 
ἴο Βαδῦθγϊίοη, θεῖ βεῖ ἔγεα. 

Ατηοη Κίηρ. 
Διο πηυγάογοα, Φοπίδῃ Κίηρ. 
δεγοι δῆ Δρρδδγβ 88 8 ριορἢοῖ, δηὰ 

Ργοραβίθβ ἰονη το ἔπ ἀδδβιγυςσίίοη 
οἵ  εγιιδβαίειη. 

Ῥγορβεῖβ Ζερῆδηϊα! δὴ ἨΔΡΑΚΚυΚ. 
ὈίἰδοονεγΥ οἵ ἃ ζορΥ οἵ ἴπ6 θοοκ οὗ 
86 ἰανν, ἴῃ τερϑιγίηρ (ἢ6 [επιρία. 
ΤὨοτουρῇ Γείογι οἵ [Π6 ΤΠ δΟσγδου. 

Ῥγορδεῖ Ζεγεπι δῇ ὑερίηβ ἴο ργορἤβυ. 
Φοβίδῃ 18 βἰδῖ ἰὼ Ὀδίι]| 6 υνἱτ τΠ6 

Ἐργρτδηβ, ἢθὰγ Μερίάαο. δεῖο- 
αἰὰΖ Κίησς ἴἤγεθ τῃοηΐθΒ. Αἰἴογ 
ΨΦεογοδίιδζ ἰ58 ἐεοιῃγοηρά, Φοπῃοϊδκῖτη 
Ρἰαοθὰ Ὀγ τ1π6 Εργρεδη Κίησ οὐ {86 
{ΠγοῦΘ. 

Βεαῖῃ οὐ δεῃοϊακίιη. δεξοϊδοιμίη γα ση» 
(ἤγεα πηοηίἢ8. 

δογυβαΐθιη ἴδκοη ὈΥ {π6 ΟΠδϊἀθδηβ; τῃ6 ἐδπιρὶα ρἰυηάσγει ; Φεξδοίδοϊιίη δοὰ 
ἸΏΔΗΥ 76 .»,)5 σαγγθὰ οαρῦνα (διαοηρ ἔποτη Ἐχοκὶοὶ). 

Ζεοαοκῖδμ Κίηρ. 
Ἐν κι 6 ἀρρϑᾶγβ ἃ8 ἃ ργορδεῖ ἰῃ Βαδρηγίοηΐδ. 
Ὠδηϊοὶ ἴῃ τἰἢ6 ΟΠ] άδβηῃ οοὐυτγῖ. 
6 ἱποιπδιίοη οἵ Ζεάεκίβδῃ ἴο ββεῖς αἱά ἤοπι Εργρὲ οοοβδίοῃβ δὴ ἱῃνδδβίοῃ ἢ 

τ(ἢ9 Οἰιαϊάδαηβ. Φεγυβδίεπι βδδβίερθα. 
δεγιβδίθπὶ ἴακθη δηά ἀδεϊγογοί. 

οὔ τῃο 76νν οαγτθὰ το Βαυγίοη. 
διἰεκίαῃ ρυΐ ἴο ἀδὲ 

Κιπράονι οΓ 7εγαεί. 
129. Ἡοβθδα Κίηρ, {θυ ϊΓΥ ἴο Α45- 

ΔΥΓΊΔ. 

121. ϑαιηδγὶδ ἰβκθη. Κιίηράοι οἵ [5- 
Γαθὶ ἀεδβίγογεα. πὲ ΘΠ δὈϊϊδηῖς 
σδγγθά ἱπίο Ἂχ δ. Τῇ ἰδηὰ οοἱο- 
ηἰδαεὰ Ὀγ ἴῃ6 Αβδυγίδβηβ. Μοδθὶτες 
τλλξμα ονοῦ [πε σουπίγγ Ε. οἵ τῆς 
ογάδῃ (βδεῖος ζ) 

Νεν Αβϑυγίδῃ Ἵοϊοηΐβίβ ἐγδηβρίδηϊθα 
ἴο ἴδθγβεὶ Ὀγ Ἐδασῃαθάοη. 

ΑΙδο ἴῃ {6 οἰξίεβ οὔ [Ιβγϑεὶ, 7οϑίδῃ 
ἀεδβίγογβ ἴΠ6 ταιηδίηβ οὗ ἰάο]είτγ. 

ΤμαῦουΓβ οἵ 186 ἘθΡια Φεγδπιίδι. 
. Τα μβτεαῖεγ μετ 

«“ 

αααααααασαν “ΞΟ πὐὐὐτὰτϑὰστππϑσϑσπνσασαπονασινσπο.. “πὐσσασασασπαα αι “-πππΠέῆππππππππΠΡ  -...“.--.“«“ὦ--..-----" «ἡ... ὕ...ϑ.ϑ.Ψ.Ψ......ὄ κεῦχασαππ.ὕ..............0....«ὕ....0... Ὁ 

αδάαϊ αι, αρροϊπίοα ρονέγηον οὗ ψιιάδα ὃγ ἴῃ Βαθυ]οηΐδηβ, ἰ8 πιυγάεγοά, πῆεγ 
ἔνο ζῃοΠ1 5. Μδὴγ ὅενβ ἤεα ἰηῖο Εργρί. Φεγοιϊδῃ 

ὅ84 μδδὲ ἀεροτίδίίοη οὗ [Π6 ὅενγβ ἰο Βαυγίοῃ. 
ΒΟΘΟΙΊΏΒΏΪ68 {Πειῃ. 



Οἡγοποϊοσίοαϊ 71π6ε:. δ8] 

ῬΕΒΙΟΡ 11, 

ἔγονι ἐλ Ἠοίμση οΚΓ' ἐδ6 «ζεῖσς ἥγοπι ἐλ Παδγίοηίδῖι Οαρέϊοϊέγ, 
ἐο ἐδ Ἐπά οὶ ἐδλ6 Πεῖσπ 97 ἐδε Ασηιοπθαπ γίποοβ, οὐ ἐδε 
“ΜἭαρσοαδεε2.1 

5. 6. 

536 | Ουγὰβ δβοθηάβ ἐς Νίεδο- Βα υἹοηΐδη ἑἤγοπθ, ἀπά ργδηίς ρογιηϊβείοηῃ το ἐπε 568 
ἴο γϑίυγῃ ἴο Ῥαιεβϑεῖϊῆε. είυγῃ οὗ τῃ6 βγβὲ σοιμβδηυ, ὅενγβ δπὰ 1,ον 68, 
υηάεγ Ζεγυδθαθοῖ. 92οβῆια ἰ8 σῇ ργεδῖ. 

ΤὨ6 Ὀυϊαΐηρ οὔ τΠ6 βεοοῃά ἐειηρ!α Βαρίηβ. 
ΤΊ ἀσϑίῃ οἵ Ογσυ8. Οὐδπιῦγβαβ Κίηρ οἵ Ῥεγεῖα. 
ΤΠ ϑαπιαγίίδηβ, δείπρ ἐχοϊ θὰ ἤγροπι ἰακίηρ μαγὲ ἰὼ Ὀυϊάϊηρ ἐπ ἔθπιρία, οα]απ)- 

πἶδῖθ ἔπ 6 δον δὲ {π6 Ῥογβίδη οοιγί. 
ΤῊΣ δυϊαΐῃρ οὔ (δ ἐοπιρίε ἰδ ἱπεδγαϊοιεά Ὀγ ἃ γογαὶ ἀδθογϑδ. 
Ερνρὶ δπὰ {π6 πεὶρθουγίης σουηιγίαβ ἀγα σομαυεγρά Ὀγ 6 Ῥαογβίδῃβ. 
Θ οΓα 5, ἃ Μαρίδη, ἀβοθπάβ ἴῃ 6 Ῥεγδίδη ᾿ἤγσοῦθ. Τῇ ἀθδίῃ οἵ Οδιηθγδεβ. 
διπογα 8 8 πηυΓάεγοά, Παγίυβ Ηγβίδβρε ἐπόβθη Κίηρ. 
Τῇ θυλαϊηρ οἔ 1π6 ἐδηρὶε 18 γεβυπηθά, Ἡδρραὶ δῃά Ζϑομαγίδῃ ργορβεβγ. 
ΤὮδ ἔδρα σοπηρἰεἰεά δηὰ ἐεαϊεδίοι. 
ΠδδῖΒ οἱ Πϑαγίιβ. Χογχθβ κυσοδαάβ ἴο [Π6 τἤγοπο οὗἉ Ῥεγεῖα. Ἐδίδοσ. Μογάδοβίὶ. 
Χεγχϑδ πηυτάεγει. Αγίαθδηυβ. Αγίδχεγχεβ ἱ,οηρί πιδηι8. 
Α δεοοπά σορϑην οἵ δεν υηάεῦ ΕΖγα ἀγγῖνε ἰη Ῥβ)εβείῃ. 
Ν ἘΠΈΩΝ {86 γτογὰ] νίσθγου ἴῃ Ῥαἰββδίίῃθ, ςοῃἔγιῃ5 δηκ διτδηροθ (ἢ6 εἶν! θα γα 

οἴ τῆ εν 8. 

ἘΧοῖχοο ΠῚ. δῃὰ θαγίυβ Νοίδιυβ βυσοοβϑίνοϊυ ἰκΐηρβ οἵὗὁ Ῥογβίδ. 

ὙΘΊΡΠΗΝΝ ΠΟΠΊ68 Πα δβοοοηὰ ἐϊπι|6 ἴο Ῥαθβεῖπα (ηοὶ Ὀεΐοτο 414 Ὁ), δῃηά γείοσπιβ 
ΔΌι.868. 

Τῦδ ργορῆεῖξ ΜαίδοΣὶ. 
Α δεν 5} ρῥτίοβε, νο δά πιαιτὶθα “ἃ βίταηρθ πσοπηβῃ,᾽" Ὀδηϊβῃδα,. 
Αδουΐ 1818 εἶπα ἔπε ϑαπηδγιἔβῃ ἴθ ρὶα γὰ8 Ὁ} οὐ Μοιιηΐ ΘΟ εγίζιπι, δοοογαΐϊηρ 

ἴο Φοδδρἢι8. 
Οηϊὰ5 1. Ὠρσῇ ργίεβι οὔ ἔς δεν. 
Ριοίεπιν 1. Ἰμᾶραβ, νίσογον (6ηὰ αἴουνψαγάβ Κίηρ) οἵ Εργρέὲ, οοευρὶοδ 7ε Γι βδί πη 

δηὰ Ῥαϊεβεῖηθ. Μδηγν δεῖδ υοἱυῃίδγιν ρὸ ἰηΐο Εργρὲ. 26ενν5 δἷσο τηίρταῖθ 
ἴο ἴων θὰ ἀπά Ουγεπθ. 

Απεϊψοηυδ, οηα οὗ {6 σοησγαῖβ οὐ Αἰοχϑηάορ τ αταδῖ, βεῖζθβ οη ῬΒωηιϊοῖδ δηά 
Ῥα]δϑεϊηθ, δι) 15 ἰἸηνοῖναα ἴῃ ἃ ὰγ ψπἢ Ριοϊδίηγ. 

ἈΠΠΕΡΠΩΕ 5511 Π|68 ἴῃ 6 {{|6 οὔ Κίηρ. Τῇ οἵδοῦ νἱσεγουβ οὗ ΑἸεχαηάογ [Ὁ]οὐν ἢΐ8 
ΘΧι ΠῚ} 16. 

Ῥιοίθων Ἰᾶρυδ, πον Κίηρ οὗ Εργρῖ, γείβκοδ Ῥδ]εβιη. 
ϑίπιοη ἔπε δ», Βϊμἢ ργίδδι. 
Τα δεν γεηονο ἱπέο ϑυγία, δά οὐϊδίη {πὸ τὶρηι5 οὗἁὨ οἰ ἸΖΘΏΒΠΪρ, εβραοΐδ!γ 

δὲ ἴῃ6 πεν» ἰουπάρα εἰν οἵ Απεϊοςῖ. 
εδιἢ οὐ Ῥιοίεπιν 1. 1αρυ8. Ῥιοίεπιν [Π. Ραμ δάερῆυθ, Κίηρ οὗἩἨ Ἐργνρί. 
Ττγαηϑβείοη οὗ ἰἢς δεριυδρίης ατγεακ νογβίοη οὗ ἰπ6 ΟἹἱά Τεβίδιμημεηι. ἘΠ Θδ ΖΑ 
πρὶ ργιεβῖ, 

} γαγβ Ὀεΐσθοη Ἐσγρὶ δὴ ϑυγῖα δος Ῥαεβεϊπα αἶβο. 

Οπίδβ 11. τὴ6 διε, Πἰρῃ ρείοσι (9οβορῆαβ. Απε. χὶδ ἵν. 1.). 
Απεϊοοῃυ5 (ἢ 6 ἀπὲ μὰν οΥ̓ ϑυεῖα ὅπά οἵ 4.818, δὲ ψἂγ ψ ἢ Ῥιοίθγ [Ρ΄. ῬὨ]- 

Ἰοραῖον, Κίηρ οὗἩἉ Ἐργρὶ, 86:26 5 ἴπ σγεδῖθγ ραγὶ οἵ Ῥαϊεβϑίϊπο. 
Ῥ!δδῖῖπα δροΐη ἀπ ῸΓ Εργρείδη γὰ]6. ΤΠ τηϊγὰ Ὀοοΐκς οἵ Μαοςδῦεεβ. 
Απείοομια. ἀραΐη ἰδ κ68 Ῥαϊθβείηθ, απ ἰγαηηρ]δηΐβ την ὅθ τβ ἔγουι Βδου]οηΐᾷ 

ἰηΐο Α5818 ΜΊηογ. 
ΤῆΘ Ἐρυρεδη" δσπὶπ σοηπιοῦ ῬΑ] βεῖη6. 

. ΤῊΘ ουθηίβ ἴῃ ἢ 8 Δ᾽ εγοὰ αζὸ οοπἀθηβοὰ ἔγομι Ἦ Ἰηθγ 5 ΟΒγοποϊορίοδὶ ΤΑὈ]66. 
ῬΡ383 



ΟΠ)ινοποϊοσίοαὶ Ϊπάδα, 

- τ 'ἴ’Πῤῤ’3’ἷ’ῤ’ῤ’ ὀττ  Ὸ -“-ρ----- 

.} Απεϊοοδιαβ οὔςα ποτα ἰδ κθβ Ῥαϊββείηβ, δὲ ργοπιΐῖβεβ ἴο γείαγη ἴὲ εν ῬεοίεανΥ 
Ἐρίρἤδηθβθ (γῆ ᾿δα δβοθπάθα ἴῃ ἐἤγοηα οὐ Εργρέ Β. 6. 201), ὃ6 ἃ "ΞΓΓΊΒΡΕ. 
ἄοντΥ ἴο πἷ8 ἀδυρῃζεγ, ψῃοπι Ῥεοϊδιην τηδγγίϑα. 

Ιῃ οοηβϑηθδηςθ οἵ τ[ 5 πιαγγίαρθ, Ῥϑίθβιϊηθ γοναγίβ ἴο Περί. : ᾿ 
Ῥαϊεδιίπθ βυῦθ᾽θοῖθά το ϑγγία. ὅοη οὐ ϑίπιοη {1. διρμῃ ργίεδ. ἩἘε]οάοσι. 

διζοηρίβ ἴο ρίυπαογ τῆ ἐδπιρ|6. ᾿ . 
Ζαδβοη, εἶθ Ὀγοῖμοῦ οὐἨ Οηΐαβ, ρυγοίδδθβ ἕοσ Ὠἰπ)5ο Γ ἐπα Πίσῃ ργίοπεβ οἴδος, δ: 

Ὀδοοιηθ8 ἔπ Πεδά οἵ ἐΠ6 “ Ογεοκ Ἢ ΠΡΗΥ ἐΠΟΝΕ ἴα δενν8. Ι 
ΤΗθ Πίσῃ ρείεβιβ οἶος ἐγβδηβίεγγοά τὸ Μεμποῖδιβ (Οηἷλ8), τῆο βυθθοφυδεῖν, 

ΡΙυπάεεγοι εἰπε ἸΓγϑαδιιγεβ οὔ πὰ ταπηρθ.Ό : 
Απέϊοοδυδ Γ΄. Ἐρίρμδηββ, Κίηρ, οὐ ϑγγία, Ὀεΐηρ ᾿πίοσπιθα οὗ {πε γεθεϊϊοι5 οοα-' 
ἀυςι οὔ ἐο οννβ, ρυπάδγβ τΠ6 ταπιρία, δῃ ἃ οδυ.868 8 ταδί βίδυρηϊεσ βδεσοπν ἵκε. 
δον. 

Α ϑυγίδῃ ΓῺ ὑηά δῦ Αροϊ]οπῖιι8 βεῖζεβ Φθγυβδίθι δηὰ ἱπῆϊει8 σγεβδξ οταεί δες, 
ροη [ἢ δεν. ᾿ ᾿ : 

Τε νυν! οὗ Ζεμοναδῇ ργοβι θα, δηὰ ἃ βίδίιι οὗ δυρίτος ΟἸγπρῖιι5 δεὲ ὕρ ἱπ. 
186 ἐειιρία. 

πρνύτεςοηοῦ οὔ ρατὲ οὔμῈ δονβ υηάογ Μδιδίἶδβ. 

ΤΗΒ ΑΘ ΜΟΝΖΕΑΝ ῬΒΙΜΟΕΒ, ΟΚ' ΜΑΟΟΛΑΒΕΒΆ, 

Οπ τὰ ἀφραίῃ οὗ Μαιδε ἴα, ἢ18 βοὴ ΨΦυά65 (βιγηαπημεά Μαςσααθ5) Ὀδοοπιες ἃ] 
Βιισσαβδῆι! ἰοδάογ οὐὗὁἨ 8 ον θὶι ραϊγίοῖδβ, δη οὐίαϊῃβ ναγίουδ βισοδββες 
δϑδϊηβὶ {Π6 ΘΥΓΙΔη8Β. 

9εγυ δα θην ἔἈΚθη Ὁγ {πΠ6 δενν8. Τῇ τοιηρῖα ρυγβοά. ΕἾγδι οδπγίηρ οὐ τὸ 951} 
οἵ τπ6 πιοηΐῃ Οὐδ βίθιι. 

δυάδβ πεδὰ ογ ργίποθ οὐἁ ἔθ σοιηίγυ, δηὰ ππάεγίακεβ ορεγαϊοηβ δραΐηβέ τῆς 
εἰρη θουγίηρ' ἐγῖ068. 

Τα ὅενβ θεβίορα ἴΠ6 ἰογίγεβϑ ἴῃ σογιβαῖίθπ. Α υγίδῃ ὉΓΙῚΥ δπίοθγβ [6 ᾿δηὰ. 
Απιϊοοῆυβ ἡ. Ευραῖοῦ (γῆ βυοοοοάθά Απιϊοοϊυβ ΙΝ. οἡ ἴῃ τῆγοπς οἵ 
ϑγγίᾳ [ἢ 18 γ68}) τῶδκαβ ρέεδοὺ ἢ ζυά88. 

ΑἸεΐπιιϑ, τὴ6 Πεδὰ οἵ ἐπα “ Οτγεεῖ ἢ ραεῖγ, 8 ςοπῆτγιηθα 85 ἢἰρἢ ρτγίεϑὲ ὃγ Ὠεεοο- 
ἐτίυ5 (ϑοῖογ), δηᾷ ἰ8 Ἰηιγοιιιοεά Ὀγ ἃ ϑυγίδῃ δγηγ. διά Μεςοαθεθυς ἀε- 
ἐρρῳ Ὀγ τ1π6 81 τίδῃβ δηά δἰαῖη. Φομῃδίδδη [δ Κεβ [5 ρίδςθ, 85 ἰδδιεγ οὗ τἴε 
ὄνϑ.., 

Αἰεΐπιιβ ἀἴ65. βδυάάθηϊγ. Τα 768 ᾿νε 'ἴπ ρϑδοθ ψῇἢ (ἢ6 ϑυγίδηβ (Ὁ βοῦς 
ΕΒΓΒ. 

ἡ πππ εν δοΐῃρ ονεῦ ἴο τῃ6 ῥδγίυ οὐ ΑἸεχϑπάεγ Βαἶβδβ, (86 γίνη] οὗ Πεπιβεγιυς 
ϑοῖεγ ἴοσ ἴῃ τγοῆθ οὔ ϑ'γγία, 185 παιηθά ἢΐρῆι ργῖθϑὲ ὈΥῪ ἢΐπι. 

 ομδίμϑῃ, 88 δὴ αἱΐγ οἵ Αἰθχδηάεν, ἰδκαοβ ἴῃς δοὶ( δρείηβι Πεπιοίγὶι. 
Φοπδίδδῃ βοϑβ ονεγ ἴο Ὠεοιηθίτιβ, Ὀν ψ]οπὶ ἢς ἰ5 ΞΟΠ γπιοα 85 Ὠἰρἢ ργίθεῖ; θυῖ ἐδοι 

ΘγΓίΔη 8 5Β}}} Βο] ἃ (Π8 ἰὈτγέγεββ δὲ Ψεγυβαίειη. Φοηδίμδϑη δϑη.β γοορβ ἴο 6- 
ταδί 8 δραῖηϑὲ [ἢ 6 Απεοοἢίδη ραγίγ, ψμο μά γανο θα ; Ὀυϊ Βα δοοη ἀφείδγος 
ἴογ Απεοοβυβ. 

δοηαίῃδη ἰβκδη ργβοηθῦ ὈγῪ ΤΙγρῆοη. ϑίπιοη ἰεβάοῦ οὗ ἐδ Μδοσοδῦεεβ. 90- 
ηδίῃδη δοοη δῇ τηιγαάογθά,. 

Βἰπιοη )οἷη8 Ποπιθῖγ 8, δηἀ ργοοϊαίπιβ ἴῃ 6 6 τ]δῇ ρθορὶε ἤτθο ἤο ἐγίθυϊο. Τῆς 
"γε γεαῦ οἵ δεν ]5ἢ ἰτεθύίομ. Ῥέεδοα δῃὰ γδίιγηϊηρ ργοβροτν ἴο πα 56 »Μ:8. 

διμοη ἴδκοϑ δηὰ Ἂἀδηιο ἰδῆ [ἢ 6 ἰογίγεβα νη ϊοῦ Απιϊοομυβ ἘρΊρμδηθβ πδά 
ογοοίοά ἕο συγ δεγυβαίθη, δηὰ Ἰονοῖὶς (ἢ 6 1 οὐ νοὶ τὲ οἱοοά. 

δίπιοη 18 πηιγάσγθα νυν τῇ τνο οὐὨ ἢ 8 βοῃβ ὮὉγ Ῥιοϊδθηιν ἢΐ8 βοη-᾿πσΐανν, δηὰ ἷ8 δυὸ- 
ἑβάσὴν Ὀγ ᾿ὶ8 βοὴ οδῃ, βυγηδῃιθα Ηγγοδηυβ, 85 Πρ ργεβὶ ἀπα ἰδϑίες οὔ ἰῃε 
ΘΕ 8. 

Φοῆπ ΗἩγγοδηυδ δββεγίβ ἢϊ5 ἱπάδαραεπάδηον δραϊηδὲ {πὸ ϑγγίδηβ, δῃὰ ἀδβίγογβ (ἢ 6 
ἴειρὶα οα Μουπηὶ Οεγίζίῃ. 

Ηδ οὐπαυεῖβ ἔπ 6 Ἰαιιπηβδδηβ οΓ ΕΔοπιῖθβ, ψνῇοπιὶ ἢ οοπηρεἶβ ἴο ΡῈ εἰγουπ)ιοϊβοα, 
δηἋ ἱποογρογαῖεβ ἔποπὶ διποηρ {πε εν 8. 
Ατἰϑιοῦυϊ 5 δηὰ Απιίσοηυβ, βοῆς οἵ Ηγγοβηυβ, ἰὰγ βίοαρε ἴο ϑϑιηγαγία, νι ῃϊοῖ 
εἰν (Ἀ}}8 ἱηῖο 16 παηάβ οὗ Ηγτγοβδῆυβ συ τῇ 8} ΓΆΙΟΝ 

ἐδίἢ οὔ Φόοῆη Ἡγγεδηυδ. ᾿ Ηθ ἰδ βιισοδϑίίθ Ὀγ ἢἰβ εἰἀθγ ϑοη Ατίβιορθυϊιϑ, υ ἢ 
ἤχει δββιμηθὰ (6 ἰπβί ζηΐα δπὰ εἰεὶα οἱ Κικχα. 

μα ηπολάξα;ἠ ἀπυνκησοποτ,αττξακναιτεεσεαρυθρειι απεβεσαετοφ ίθωπιν τη γραλξ ταν υπακυρόσ τσ ανκηταηθεαν ἐϑανείμ ο»αππβεπαν των εύξηακατδαμς θη δον πενσι 



Ολγοποϊοσίοαὶϊ Ϊκάεζ. δὅδ3 

Ιτυγεεδ σοπαυογεα Ὀγ Αγίβιοῦυϊαβ, το ἀἶεβ, δὰ ἷἰβ βιιοςδθάθα ὮὈγ ̓ ιἷβ ὑγοῖογ 
ΑἸδχδπάον Φαῃηξειι. 

Α τοσζίηγν οὗ ἔπεα ον δὲ {Π6 ἰδταρίο οὗ δεγυδαίθτη δραὶπδὶ ΑἸ σδπΠοσ ζ6ηηδει8, 
ΨΏΟ 5δ 8 δῖὶχ Ὠιιπάγδά χηθῃ. 

Ηδ βυρθάυι68 τΠ6 ἱππαυτδη(8 οἵ ΟἹ εβαὰ δηὰ ἐβ6 ΜοβὈὶξοβ. ; 
Τῇ ἀδβὶ} οὔ ΑἸεχδηάον ὁδηηδβευβ, δῆοὺ ΠΙΔΏΥ διισοθδβοβ δηαὰ οὐ 6] 1656. Ηδ ͵8 

διιςοοϑάθά οἡ ἴπ6 ἴπγοπθ ὈΥ Πἷβ ψὶίδ ΑἸδχαηάγα; το, Τοοηδυϊείηρ 186 ῬΒδ- 
. Γῖ5668, Γεϊρηρὰ θ]γ ἴο ἴπ6 ὁπὰ οἵ ἢδγ 16. ; 
Ηγτοδῶι8 1ξ πρῶ μέρ ρτοϑὲ ὉγῪΥ ΑἸθχδηάγα. 
Τῆς ῬΠασγίδθεβ, ππδηδρίηρ ἴΠ6 αἴἴδιγβ οὗ ΑἸ σχδηάγα, ρτί ονουβὶῦ ΟΡρΓδδΒ ἴῃς 796 08. 
Τῆς Ποπιδηβ ργοϑίγ οχίεπα τπεῖγ σοηφιιοδὲς ὈοΪἢ ἰῃ Αδἷα δηά ἱπ Αβέοσβ, δηὰ 

Γοάυςδ ΤΏΒΏΥ͂ ΓΕΡΊΟὨΒ ἰμο ἴἢ6 ἔογαι οὗ ργουΐϊποεβ. 
Τῆι Ὀἰγιι οἵ Ποτγοα, δἴϊεγνναγα8 οδ θά τῃ6 ατγεδῖ. 
ΤὮα ἀδβίι οἵ ΑἸεχαηάγα. Τα Κίηράοπι βεϊσθὰ Ὁγ Ηγγοδῆθβ, το 15 βδοοὴ ἀδ6- 

ρείνοά οὔ τ Ὀγ Αγιϑίορθυϊυβ Ὠΐβ γουηροῦ Ὀγοίῃοσ, 
ϑγγίδ γράποδά ἰηϊο ἔπ ἔογιῃ οἵ ἃ ργονίποα ὈΥ̓ ῬοΟΏΡΟΥ ἴΠ6 Ογοβδῖ ; 
Ὕο, Ὀεΐηρ ἀρροδίθά ἴο ὑγ Ηγτοδηιβ δηά Ατγἰβδιουυϊυβ, δη ἃ ργοσαϊβίασ ἴὸ αζὺϊ- 

ἰταῖα Ὀείταθη πο, αἰϊδοονεγοὰ ἔπᾶὶ Ατιδίοθυ]υβ 88 ργεραγίηρ [ῸΣ ννδγ. 
ῬΟΙΏΡΕΥ Τρ γοοα δραϊηδὲ Ζεγυβαίθη, ψἢϊοςβ Βα οδρίυγοα δεν (Ὦγθα πο π δ᾽ 
δίερε, δη4 γεδίογεὰ Πυγοδη, 

Ῥ᾿βευγθθηοοβ γουδοὰ ἴῃ δι 4858. Ὀγ Ατϊβίοδυϊιδ δῃ ἃ ἢ15 βοὴ ΑἸοχδηάθγ, πὸ ΘΓ 
γδηαυ βηθα ΌὈΥ τΠ6 Βοτηδη σοτηπιδηάογ ΟΔὈϊηϊ8. 

Απεαραϊογ, δὴ Ιἀππηδεδη οὐ Ἐἀομἶα, πα 6 τιϊογ οὐοὸῦ ἴδ 6 76 1 ὉΥ δυ]υ5 Οα58δγ, 
ὨΟΠΉΪΏΔΙΪν ποῦ Ἡγγοβδηιβ, δι ἴῃ ΓΘΆΙ ΠΥ βυρεγβοαϊηρ Ὠΐη. 

Τῆς νγ8}}5 οἵ δογυβϑδί πὶ γοῦυε ὈῪῚ Απεραῖοσ, ὈῪ ρεσιηϊβδίοη οὔ πα Ἐοπιδῃβ. 
Ποδῖ οὗ Απεραῖεογ. ' 
ἈΠΕΡΌΩδΣ, 16 δοῃ οἵ Αἀσγίβίουυ}}8, οχοϊίθβ ἀϊδευγυαηςοβ ἴῃ δι άδρα ; Ὀυὲ 18 γδῃ- 

εἀν 
Ηνπτοθιν ἘΦκᾺ γίβομον Ὁγ ἴη6 Ῥδγιῃΐδηβ, σῆο δρροΐϊης Απεροπυβ Κίηρ οἵ 
πναρίο Ηετοὰ ἢδκεβ ἴο Εοιηο, τμογα ἴἢ6 βϑηδίθ ποιηϊπαίθ ἢΐηὶ Κίηρ οὗ [Π6 
δν8. 

Ηδεγοὰ [βΚο8 76γιβαίθπ), νυν ἢ πα δά ἡεδιεβες ἴνο γεαγβ ὈΘΙΌΓΘ. 
ΑὨβηΟΪα δ, δὴ οὔδοιγε Βαρυϊοηίδη, δρροϊηϊοά Πἰρἢ ργϊεβί. 
Ῥοροπϊτίοη οὗὁὨ Απδοςὶυ8. Τῇ τογαὶ ᾿ηΐβης Αὐἰβιοῦθυ!υβ Ὡδαιθά ΠΙΡΉ ρεΐοδὲ, θὰ 6 

Ψ 88 8Β00ῃ δι, τηυγάογοά Ὀγ Ηδογοά. 
Ἡετγοὰ οοηβγημδὰ ἴῃ ἰ8 Κίπσάοηι ὈγΥ ἴ6 Βοπιδῃ δ ροσοΣ Αὐριυϑίυδ. 
Ἡετγοά Ὀερίη5 ἐο γεϑυϊ]ὰ ἐμ6 ἐειρὶο δὲ δεγυδδίει. 
ΤῊ τοιρία οσοπιρ]οιθα. 
ΤῊΣ Ὀἱγιῆ οὗ δοδη τ6 Βερεῖδβί. 
ΤΠ σΟΏΒ05, ΟΥ τερίδεγαίίοη οὐὨ δβέδϊεβ δῃὰ ἔδυ} 1168 (Ὠγουρπουϊ Φυάδεα, νγῶ8 πιδὰθ 

δρους τΠϊ5 εἰπιθ; "πὲ ἰδ ἴδχοδ ψεῦο ποῖ ἱπηροδϑά οσ οοἰϊδοϊθὰ υπῈ}} δοὔ)θ 
γδδσε δεν 



ΟἈνοποϊοσίοαί ]πάρτ. 

ΡΑΒῚ ΠῚ. 

ἸῊΞ ΡΈΕΪΝΟΙΡΑΙ, ΕΥΕΝΤΒ ἘΈΟΜ ΤΗῊΗΚ ΒΙΉΤΗ ΟΥ̓ ΨΦΕΒὺΒ ΟΗΕΒΙΒΈ ΤῸ ΤῊΣ 

ὈΕΒΤΕΠΟΤΙΟΝ ΟΡ ἘΚ ἘἘΌΒΔΙΕΝ. 

ἴω ΤᾺ ΟΜ ΒᾺΝ ΘΕ ὌΜΟΝ ΟΕ ἘΒΡΒΒ ΠΕ τ ὙΔΗ) δε θεν σόν ΟΝοΙ 
το8 

Βοίοτο 
("6 | Ἶρις 

νυϊε οἵ 
Ἔτι, 12. Ὁ. 
4 ] 

3 ῷ 

] 8 
γ. 1. 
ΟΡ 

ἃ. ἢ. 

19 8 

12 8 

97 | 3] 
99 | 32 

80 | 33 

ϑι 34. 

39 | 35 

4} ] 87 

84 | 38 

86] 39 
37 οὐ ἰΦ0 οΥ 
38 [4] 

439 | 44 

44, || 47 
δὅ8 [6] 

6) 64 
θ62 || 66 

68 || 66 

β4 | 67 

65 || 68 

ἰοὺ το σπ ον εοεοέΨψοΨἕἔέοηωινσςν«ἜὁὁψἭἩ 

Τῆς Ναιινιεγ οἵ δεβυβ ΟἸγὶϑὲ δὲ Βοι ἢ] 6 6 1,. 
ΤῊ ργοδοηϊδιίοη οὔ 6δὺδ ἴῃ {86 ἐδηιρία. 
Ὑίεῖς οἵ Υϑ6 Μεη ἔγοι {πΠ6 Εδεδὶ δὲ Βειῃ]οίπι. 
Ηεγοὰ ἰπ νδίη αἰϊοπιρίβ ἴ0 τηυγάθγ ἴπ6 ἱπδιης ϑανίουγ, ὃὰ1 ογυοῖς 
ΤΆ 5880 Γ68 ἴἢ6 σἢΠ] ἀγοη δὲ Βοι θἢ 6πι. 

Ὀεβῖὰ οἵ Ηογοά. Αγομεΐδυβ δρροϊηϊοὰ ἘΞΙΏΠΔγΟΝ οὗ διιάδρβ. Φοβορῇ δηά 
Μεγ, τοϊυγηΐης ουἱ οὗ Εργρῖ, δεῖ1]6 δὲ Ναζαγοίῃ ἰῃ Ο4}1|6α. 

Αγομοΐδυβ ἀεροδοά ἴοσ τηβ δαπιϊηἰδβίγαιΐοη, δηὰ οχιϊδὰ ἴο ὅδυϊ. δυάεκεα 
τηδὰς 8 ργονίηςθ οὗἩ τῆς Βοπιδη Επηρίγα Ὀγ Θυϊτιπἰιβ οὐ Ουγεηίϊυ, 

. βονϑγηοῦ οὗἩ ϑγγία, σῆο ἤγβὶ ον θα ἴΠ6 ἴαχοβ δοσοσζγαΐηρ ἴο ἴΠ6 σϑῆδιδ 
Ὀεΐοτα δάθ. Τηδ δἀπιϊηϊϑιγαιίοη οἵ Δυάδεθα νγ85 ρυΐ Ἰηϊο {86 δηὰβ 
οὔ ργοσυγδῖογβ, (π6 ἤγϑί οἵ ννοπὶ ᾿γὴ8. (ροη 8. 

Φεβὺβ ψοηΐ ὕρ ἴο ΦογυβαἝ θη, δη ἃ δὲ [6 ἴθρ]6 δαὶ ἴῃ ἴῃ υὐϊάβὲ οὗ ἴῃ 
Τοδοδεῖε οἵ ἴῃ 6 [ανν, Ὀοτῃ Ποασίηρ ἴῃ 6 πὶ δηα δβκίηρ τ θη} 4υεδιϊοὨκ. 

Ῥοπεῖυβ Ῥι]αἴα ἀρροϊητεά Ῥτγοςσυτγδίογ οὗ 6858. 
Τα πιηϊβέγυ οἵ θοῆη (ἢ6 Βαρεῖεί. 
Τῇ Ὀαρείϑιη δηὰ τειηρίδείοη οἵ 7685 ΟὨΓβῖ. 
Εἰπδτ' ΡΆΒΒΟνΕΝ. --- ΟΠ γῖδε ρυγρεβ ἔπ 6 Τεορία δπα ργοδοῦῆδβ ἴῃ δυάδα. 

ἰπιργβοηπιθηὶ οὗ δοῆη (ἢ Βαριΐδί. 
ΒΕΟΟΝῸ ΆΑΒΒΟΥ ΕΝ. -- ΤΠ ἱναῖνα δροβι!εβ δεηῖΐ ἕοτῃ. ΦΔοῦη ἴα 

Βαερᾶδι Ὀεμδδάδα, 
ΤῊΙΆΡ ΡΑΒΒΟΨΈΞ. --- βενθη ἀἰβοῖρ]68 βοηΐ ἔογι. 
Τυνδηβῆρυτγαίίοη οἵ ς6δβι8 ΟΠ ΓΙβς. 
ἘουΝΤΗ ῬΆΑΒΒΟΥΕΕ. ---- Τα ογυοϊβχίοη, ἀσδίϊ, γαβυγγθοΐίίοη, βηὰ 85- 

εοαηδίοη οἵ Ζεβιι8 Οἢγίβι. 
Ἐεδϑι οἵ Ῥεηϊεδοοβί. --- Πεβοθηΐῖ οὔ τμ6 Ηοὶγ ϑβρίγιε. 
ΤΙ ΟΠ γιδιϊδη Ομυγοῦ ἱπογθαβεά. 
Τῆς τρᾶγίγγαοπι οἵ ϑίθρρη.--- Εἰγδέ Φ ἰδ. ρεγβθουξίοη οὗ [ἢ ΟΠΌΓςΝ. 

᾿Σ οοηνοαγδβίοη οὗ βαυϊ. 

εγοά Κίηρ οἵ Φυάεδδ. 
Βεοοπά ον δῆ ραγβθοιίοη οὔ τ[Π6 ΟΠατοἢ. 
Ῥδὺὶ ἱπηρτγιβοηθα αἱ Φεῦ 88] 6). 
Ῥβυὶ βθῃξ ἃ ὑγίβοπογ ἴο Εοιηθ, δηἀ βῃϊρυτεοῖοα δὲ Μαϊτδ. 
Ηδ6 ειτῖνεβ αἱ οπιθ, δηα ἐεοῃιίπιιθ8 ΠΟΙ ἃ ρυίβοηου ἵννο γεᾶγα. 
Ῥαιυὶ βεὲ οἵ ΠΠΡδσίγ. 
Ῥδὺὶ σοπθδ ουξ οἵ 1ἰ8}ν ἱπίο Ζιυάδα; νἱβῖι8 {6 σῆυγοῃοβ ἴῃ Οτγεῖς 

Ἐρδοϑυδβ, Μαδεεαοπία, ἀπαὰ ταθοσ. 
ϑθνογαὶ ργούἰ σίοι αἰ δεγυβαίθη), (Π]5 γϑαγ, ἀυτίηρ [ἢ 6 ρββονεσ. 
ΡῬαὰὶ ροο5 ἰο ἤοπιε ἴῃ ἰδϑ8ὲ {πη6 ; ἴδ ἴῃ6Γ6 ρ ἱπίο ῥγίϑοῃ ; δ'δο Ῥϑίοσ. 
ϑεοοπα Ερίπῖ]ε οἵ Ιϑὺ] ἴο Τιιποιϊῆγ. 
Τῆς Ερίκμεϊα οἵ δυάδ Ἡτίεῖθι ἴῃ (Πϊ8. οΥ (ἢ 6 ἰοἸ ον ἱπᾳ γϑαγ. 
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᾿ασξεβολειπεσβεωπόῥλεναν 

ΖΦ. Ὁ. 
69 [Ῥαιυ] δηὰ Ῥδείεγκ ριι ἴο ἀδαι δὲ Βοηια. 

Οεβίϊιι 6Δ}}0.8, ρονεσγηοῦ οἵ ϑ'υτῖα, σοπηεδ ἰο δεγυδβδίθ ; Θηπιεγδίεδ ἐπα - 
Φεῖνβ δὲ [6 ρϑββονεγ, 

ΠὨιδευγδης68 δὲ (ββεδγεδ, δηὰ δἱ Φογυβδ θη). 
ΕἸοΓυΒ ρι5 βανεγαὶ ὅεννβ ἴο ἀδθδϑίῃ. 
ΤὮο 7 6νν8 γἶβε δηὰ Κὶ}} ἐς Ἐοπιδη ραγγίβοη δὲ ΨΈγιιβδ  6Ώ,. 
Α πηδδβδοσα οἵ ἴΠ6 δον αἱ δβοβαγοα δηὰ ἴῃ Ῥδ[εβι 6. 
ΑἸΙ τῆς δεν οἵ ϑονιμορο δ δἰαίη ἰῇ ομδ πὶρῃῖ. 
Οεβέλιβ, ζονθγηογ οὗ ϑ.γγῖα, ΘΟ) 68 Ἰηἴο δυάδα. 
ω θεδίερεβ τῆς ἰεηρὶα οὗἁ Ψεγυβδίθῃ ; γεῖγεβ; 158 ἀείδαϊθαά ὈῪῚ {Π6 

ΟὟΒ. 
Το ΟὨγϊδιίδηβ οὐ 76γυβδίθπι, βθοῖπρ ἃ Ψ8Ὶ δῦουϊ ἰο ὕγϑὰκ ουΐ, ΓΕΈΓα ἴο 

Ῥ]Ἰα, ἴῃ ἐπα Κίηραοπι οὗ Αργῖρρα, Ὀεγοπὰ Ψογάδηῃ. 
Μεβρβείδη δρροϊηϊθα Ὀγ Νόγο ἴον ἴπ 6 δὲ τσαῦ. 
Φοβερῆιβ πιδά6 ρβονϑγηοῦ οὔ Ο8}}166. 
Μεβρϑβίδηῃ 5648 ἢΐ8 βοὴ ΤΊ ἴο ΑἸΘχδηάγία ; οοπη68 ἢἰ πη βο τὸ Απτίοον, 

8}( ΙΌΓΠῚΒ ἃ ΠΙΙΠΊΘΓΟΙΙΒ ΔΓΠΊΥ. 
Μ εβρϑβίδη δηΐθγβ δυάδα ; βιδάυδβ Θ8}1|66. 
Τιθεγίδδ αηὰ Ταγίοϊδθα, ν ῃϊοῖ Πα γονοϊ θά ἀραϊπδὶ Αρτίρρα, τοάἀιιοοὰ 

ἴο οὐεάϊεπεθ ὈῪ Ὑ εβραϑβίδῃ. 
ιν βιοηβ ἴῃ ΨεγΌ δα] θη. 
ΤΊ Ζεαϊοίδβ δβεῖζα {Π 6 ἐθπιρ]6, σοπητηἶξ νἹο θη ο65 ἴῃ Φογαβδίεπι, δηά δοπά 

ἴον 1η6 [ἀυπιδδδηβ ἴο βιισσοῦν Δεγιυββίθιι. 
Μ εβρδϑίδῃ [868 8} ἔῃ6 ρίας68 οὗ βίγεηρι ἴῃ Δυάεεα δρουΐ 7εγΓυ δ θη). 
ϑπιοῦ, βοὴ οἵ Οἰογαβ, γάναρεβ δ ἀ858 δπὰ τῆς δουκῇ οἵ ἰσυπ|8:ὰ. 
[πη το:ϊ5 ογ 1π6 ἰο]]οσίηρ γοαγ Φοι πη Ἡγὶῖοβ ἢἷβ τῆγες ΕΡρίβε} 68. 
Τιτυ5 πιδγοῖ 8 δραϊηϑὲ 9δγυβαίοιη ἴο Ὀοβίορα ἰϊ. 
Οὐοπιε8 ἀοση Ὀείοτε  εγυβαίειη βοπ)α ἀδγ5 Ὀεΐογα ἴΠ 6 ρϑββουθυ, 
Τῇ (βοιίοηθ υηΐξα δὲ ἢγβί δραΐηβεὲ [ῃ6 Βοπιδπε, θυ ἀἤογσαγὰβ ἀνε 

ῃ. 
Τρὸ Ἀομιδηε δα ἢ ς ἤγβὲ ἱποϊοδυγα οὐ 7εγυβαίθῃ ; {π6π (ἢ 6 δεοοπὰ: 

1Π6Υ ππὰκα ἃ ν 8}} ἃ}} γουηὰ {Π6 οἱγ, νυ ἢ! ςἢ 18 γοάυσοα ἴο ἀἸβίγθαϑ ὈῪ 
[λτηΐηα. 

Φυϊγ 17. ΤΉ ρογραξιιαὶ βδοῦῆςθ σΘ 8865 ἴῃ ἴῃ ἐεΠΊρΪ6. 
Τα Ἐοιηδβηβ Ὀδοοσηα πηδδῖογϑ οὔ {6 οσουγὲ οὗἨ ἴῃ (ἀθη 1165, δπὰ 9εἰ ἢγα 

ἴο ἴῃ ρβ!! ογῖθβ. 
Α Ἐοπιδη βοϊαΐϊεγ βοῖβ [Π6 ἐδηρῖα οὐ γα, ποῖ δίδπαάϊηρ ΤΊτι5. σοτὰ- 

τη8η 48 (ἢ 6 σΟΠΙΓΆΓΥ. 
Τῆς Βοιηβη8, Ὀοϊηρ ΠΟΥ πιαδίογ οὗ {Π6 οἷν δη4 ἰθωρ[6, οἶεγ βϑουῆοθδ 

ἰο τῃεῖνγ ροάδβ. 
ΤΏς ἰαϑὶ ἱποϊοβυγα οἵ {π6 οἶτγ [ὩΚοΏ. 
Τιϊα8 ἀσπιο βηθά ἐπ ἰοπηρ]6 ἴο ἰ8 νΕΡῪ ἐουπάβιϊοη. 
Ηδ αἷβδο ἀδιιβο  δῆδα (ἢ οἶτγ, ταβογνίηρ ἴἢ6 ἴοτεῦϑ οὗ ΗΙρρίοοβ, ῬΠδ- 

Ζϑοὶ, δηὰ Ναγδηηθ. 
ἰδ μὲ τοϊυΓηΒ ἴο Ηοπια Ὑἱεῃ ἢϊ5 ἔβέμεῦ Ὗ'ἡ εβρϑβίδηῃ ; {Π6Ὺ ἰσίυπρ ἢ ΟΥΟΡ 

858. 
ΔΦομη Ὀαπίβῃθα ἴο Ῥαῖπηοβ. . 
ϑοόβη ͵8 ἰθογαῖθα ἔγοπι Ὄχὶϊθ, δηὰ ττῖῖο8 ἢἷ8 αομρεὶ δὰ Ἐδνεϊδείοη δρουῖ 

(15 εἶπι6, 



Νο. ΠῚ. 

Α ΟΟΝΟΙΝΕῈ ΒΙΟΤΙΟΝΑΒΥ 

ΟΡ ΤῊΒ 

ΘΥΜΒΟΙΙΟΑΙ, ΤΑΝΟΌΑΘΕ ΟΕ ΤῊΝ ΒΟΒΙΡΤΌΚΒΕΝ. 

[Βοσορ ἰο ἐπ ρδᾷο δ223. οὗἉ (πἰδ Ὑ οἴππηθ, δηὰ ἀεδίσηοα ἰο ἐδοϊἐϊδίο ἔδ9 Ῥόσιδαὶ οὗἉ (1: 
Ῥοεοῖοδὶ δηὰ Ῥυορῃοξοαὶ Βοοῖκβ."] 

ΑΒΟΜΙΝΑΤΙΟΝΒ. 
Ἰ]. δ΄ ἴῃ ρεοηθγδὶ. -- [58. ἰχνὶ. 8. ΤἌεὶν σοι 
ἀοἰσλίοίλ ἐπ ΔΟτηἸη8110Π8.--- ἘΖΕΚ. χνὶ. 50. 
Τάεν ... . οοπιημἐεα ἀὈοτηϊηδιίοη ὀεξογε ῖς. 
5.66 8150 νϑδῦ. δ]. | 

2. Αἡ [οὐ]. --- 188. χὶῖν. 19. δλαΐ 1 πιαζε 
ἐδε τεειάμο ἰλογεοῦ ἀπ Θθοταϊπδίοη ἢ ὅεὲ 
Αἰ50 3 Κίηρβ χχὶ!. 18. 

8. Τα τγίῖ68. δηὰ σογαπηοηΐθ8 οὗ δα ἰάοΪδ8- 
ἔγοιΒ δηὰ σοττυρῖ σπυγοῇ οὗἉ Ἐοπι6.--- Εαν. 
ΧΥΪΙ. 4. Πασὶπρ α ροίάεπ οἱ ἐπ ἀδτ ἀσπά, 

ἐΐ 9 ἀυοτηϊηδιϊ οηΒ. 
4 Αδονιπαίίοπ ο[ Πεεοίαξοη. ---- ΤῊ Ἐοπίδη 
ἉΓΊΏΥ, 80 (8]]|6ὰ οπ δεοουηῖ οὔ 118 δῖ ρη8 
δηἀ ᾿πηδρ68 ψ ἢ! οἷ {16 ΒΟ] 16 Γ8 νου οΠΙρραα, 
δηά ψῃ ]οἢ 6 Γ6 ΔΡΟΠΙ 806 ἴο τῆ6 ὅδν8. 
- Μαίι. χχὶν. 156. ἡ λεπ ψὲ εἠαϊΐ 4:6 (δε 
Δοοπιϊπαιίοη οὐ ἀδβοϊδιίίοη ὡροζεπ ο ὃν 
Ἰαπιεί ἐλε Τγορλεί. 

Ασούβϑβερ. 
1. θενοῖεά το ἀσδιγυςέίοῃ. ΦΔοΞῇ. νἱ. 17. 
Φ, Ασουγβρά ἔτοιη ΟΠ 8ι. Ἐχοϊιάοά ἔγοπη 
ἰπίθγοουτγβο, [8] ον βῃῖρ, δηα δἰ απο τὰιῖἢ 
ΟΠ νεῖβι. --- αι. ἰχ. 8. 
ΑρυΣ τ ΈΒΕΒ8, οὐ Ηδγὶοί, -- Αἢ δροβίδία 
σΠυγο ἢ οΥ ΟἷΥ ; ραγιουϊαγὶν [6 ἀδιιρἢ το Γ 
οὔἩ Φεγυβαίθιῃ οὐ [ῃ6 δεν 8 σπυγοὴ δηά 
ΘΟρΪδ. --- 188. 1.21. Ποιυ ἐε ἰδὲ {αἱ δι οἱΐῳ 
"Σ α Ὠατὶοι ὅδε Ζ6γ. 11. 6. 8, 9.; 
Ἐζοκ. χνυὶ. 92., χχὶἹ. 7. [Ι͂ἡ δν. χυὶῇϊ. δ. 
Βαῤγίοη ἰδ Οτεαί, ἐλε Μοῖδεγ οἵ Ηδγοίδβ, 
πι6805 ἴῃ Ἰἀοἰδίτοι!β 1,δεΐη σἢυτοῇ. 

Αρυϊτεμποῦβ Οοπογδίίοη (Μϑδες. χὶβ 39., 
χνὶ, 4.; Μετ νι. 38.}; ἃ (ἈΠ 1658 δηὰ 
᾿τηρίουβ βοπογβιίοη. 
ΑὈΌΣΤΕΕΒΥ. -- [(ΟἸΔΙΓΥ δηὰ ἀροβίβδϑβῃ ἔγοιῃ 
16 νογβῃϊρ οὔ τ ἔσυ 6 Θοά. --- ὅὸγ 11. 8, 
9. Ἡράεη δαοκεἰάμιρ Ζεγαεί σοπιπεξίφςα δά α]- 
[ΕΓΥ . .. τοὐϊδἔ φίοπεςε απά εὐἱὦ εἰοοεῖζε. 86δε 
α᾽3ο ΕζΖεῖς. χνὶ. 852... χχῖϊ. 37.; Ἦν. 11. 93. 
Αι, ιηά, Βγοβδίῇῃ. ---- ΤὴςΖ ον δρίσι. --- 
Φοῆη 111, 86. Τά σπὶπα δίοιυείλ ἐενήετε ἅ 
ἐδιοιά ; απά ἰδοι ἄεαγεεί ἐδε εοιιπα ἰλετεοῦς, 
διὲ σαπεί ποὲ ἐεΐξ εὐὐδποε ἐξ εοηεείδ. χμὰ 
ιυλείδον ἐξ φοείὰ ; 80 18 ἜΘνεσγ οὔδ ἐδαξ ἐς 
ὄογπ οὐ Τλὰς ϑρίνιξ, -α δοῆη χχ. 99, 17ὲ 
Ὀγοαῖμοά οπ ἐΐσην, απᾶὰὶ εαϊἤ ὠπίο ἐστε, 
“Ἀεοεῖυε ψε ἐδε Ηοὶγ ΟἸποκι.Ἶ --- Αςἰδ ἢ. 
2. 4, διαάεηίν ἰΐετο οαπὶδ α δοιπαά ρος 
Ἠδεαυεη ας οὗ α γιμλῖπρ πσλίν “ἰαὰ .... 
Απά ἐλὲν τὐεγὲ αἱὐ “έδά εοδά ἐάλε ΗΟΙ͂ 
ΟἸιοβί. -- ὅε ῬΒΙΝΟΕ. 

ΔΑυρηκ δηἀ ΟΜ εαΑ, δὴ δρρε]]δίϊου σι ἱοῖ 
ο5υ8 ΟΠ γίβε ἀρργοργίαιεβ ἰο Ὠπηβθὶ ; ἴὸ 
ἀδηοίῖα (Πδὲ, 88 [6 18 ἴ!6 Ογοδίογ, 80 δδ 
ν}}] θ6 1Π8 πα] λιάρε οἵἉ 8}} {} ἸΏ ρ. ---- εν. 
ι. 8. 7 απι ΑἸρῆβ δῃὰ Οπιερα, ἐς δεριι- 
πὶπρς απὰ δε ἐπαϊηρ. 

Αμεν. 
Ἰ. Τειιῖ δηὰ ἐμ ιΐηθδο ; 8 {16 οὗ ΘΟ τϑξ. 
-- δεν. ἰ.. 14. Τά «αἰ ἰδέ Απιεπ; 
ΤτΌῃ, ἱ. 6. ὁ ὧδο ἐς ἐγει ἑαψε, ἄς. 

2. 80 6 ᾿ξ: 8 ἴογηιν οὗ τἰβιΐηρ, ἀρρνονίηρ, 
ΟΥ ῥγαυΐηρ δ τῇς δῃὰ οἵ 8 βεηϊεῶςξ. 

. Βοβίο8 [Π6 ΔΙ οΥ [168 οἰ θα [ῸΓ Ῥαγ συ ΔΓ ποσγάβ, [818 Ὀ]οςἸΟΠΔΙΥ οὗὨἨ ΤΠ 6 Ῥτορδμοξὶς οὐ ϑὅγτω- 
Βο ᾽ς αὶ Τδηρυαρο οὗ ἴῃ ϑδογιριγοβ 88 Ὀθθη ἄγανγῃ ΠΡ, ΔΙ͂ΟΣ 8 ΘΔΓΟΙΏ] ΡΟΓΌΒΑ] οὗἩἨ [86 του λΥκ5 
οὐ 118 δ 0)οοῖ Ὁγ 5:᾿:᾽. ῖβδλς Νονίοη, Βίβῃορβ ἵότί δηὰ Ἡδμτὰ, [6 Οομμποηΐδιγ οἵ Υ ΠΠἰατὰ 
Τονῖῃ οὐ ἴπο Ῥυορποίβ, [86 Ποτ. ΝΥ 1Π1Δπὶ Φοη 688 ΚΟΥ ἴοὸ ἴ06 Τιαηρυδρο οὗἨ ῬΙΟΡΒΘΟΥ, Ὧν. 
[μνησδβίου 8 δαπλίγ Ὁ]. ϑγτα 1681 ΑἸἹΡΒΔΌΘΙΟΑΙ ΙΟΙΟΠΑΙΎῪ ρῥγοῆβχοὰ ἰο δἷβ Αϑγίάρτησθηὶ οἵ 
μα θη 2᾿ 8 Ῥογροῖι8] (ΟΠ ΠΙΆΤΥ ΟἹ 1Π6 Ηδνοϊδιίοη οἵ ὅ:. Φοδη, ΒΟ πβοπ 5 ατθοῖκ 1οχῖοου ἴο 
{9 Νίενν Τορίατηθηῦ, δηὰ Ὦτ. Υοοάβοιιδο᾽ 8 Νοίββ ἴο 1118 ΤΎΔηβ᾽ διΐοῃ οὗ [86 ΑΡοοδίγρβο. ΤΏοΟϑα 
ΒΥΤΩΡΟΪ5, πὰ ἰπύουργοίβιοηβ οὗὁἨ βυτηθ0]8, το ἢανο ὈΘΘη τὴ6 δα )]θοῦ οὗἨ ΘΟὨΙΣΌΥΘΣΕΥ διροῦᾷ 
ΒΟΙΏ6 ἰαΐθ ἩΥῚΓΟΣΒ ΟἹ ΡΓΟΡΠΘΟΥ͂, αγὸ ἀδειρηοαϊῃ οταϊοὰ. 



ϑγηιδοϊϊσαϊ 7αηφμαφο ὁ ἐλε ϑογίρίιγεδ. 

ἙοΙ. ἱ. 95ὅ.; κα]. ἱ. 5. ; Ἐρῆ. ἴ11..21.; ῬΆ]]. 
ἦν. 90.; 1 Τίπι. 1. 17. ἴτ τὰβ σιβίοιηδγυ 
διηοὴρ ἴα δονη, ν ἤθη τΠ6 ῥγίεϑίβ ΟΥ 
οἵαν ρεσβοῦβ οβογεα ὉΡ ΡΓΆΥΘΓΒ ΟΥ ρΓΕΪΒ68 
ἴο Οοιἱ ἰῃ ρυθὶὶς, ἴον 1πΠ6 ἢο]6 ΒΒβθμἷν 
ἴο τεβροπὰ Απρεη. Νυπιῦον. 22, ΤῊ]Β οὐ8- 
ἴομη ψ83 δάἀορίοά ὈΥ ΟΠ γϑιδη8Β ; δπὰ 1") 
ΔἰΠϑίοη ἴο ἰξ ΑἸηθη οσοιΓα ἴῃ 1 ΟοΥ. χῖν. 16. 

ἈΑΙΝΟΕΙ,". ψ-- 
1. Αῃρεὶ οἴ πε ΤΟ. --- 658 ΟΠ γιβί. -- 
Ζεεοῇ. ἰ. 12. 7Τήε δηρεὶ οὗ {π6 0 ᾺΡ απ- 
σιυετεά απά «αἰά... ὅθε. ον 5 Οοπ)- 
ΤΩΘΏΪΩΓΥ, ἐπ ἴοο. 

Φ. Τδοκα ἱπιο! ]δοῖτα] δηά ἱππηδίθγίαὶ Β6- 
ἴησϑ, ψἤοπι τἴΠ6 ΑἸπιὶσἢΥ ΘΙΡΙΟΥ͂Β, ἃ5 ἴῃ 6 
τη βίεγβ οὗ ἢϊδ ρτονϊάδῃςε οὗ οὗ ἢΪ8 }ιἀσ- 
τηοηΐ8.--- εν. χν. 8., ΧΥ.]. δδυθη ΑὨρεῖΪβ. 
---χχῖ. 8. 7 μὴ ἀοισπ ἰο ιτυογελὴρ δφίογε 
ἐδ [εεὶ ὁ ἰλὸ δῃρεὶ τυδο ἐὐοιυεά πιὲ ἐδδεξ 

᾿ 
3. Ὑδα ρῥγεβιἀϊῃρ πυϊηἰδίογα οὐ Ὀἰβῆορδ οἵ 
Π6 Ἄοδυτοῇ. --- δν. ἰἴ. 1. Τὴδ δηροὶ οὗ ἐδε 
εὀιγοῖ οΓ Ερλεεις, 8466 εἷ8ο 1]. 8. 12. 18., 
1ι|..1. 7. 14. 

4, ἘΔΊΊεη ϑρ γι [8. -- Μαῖς. χχν. 41. Ευοτ. 
ἰπείΐηρ Ξε ρτερατεά ν ἰδὲ Ζεῦ απά ἠϊε 
ΑὩροίβ. 

ΑπἘν. 
1. Τῆς ἱπῆπῆα ρόντεῦ οΥἉ αοἀά ἴῃ ογθδεηρ 
τῆς νου ]ὰ. ---- 76 Γγ. χχνὶ. ὅ. 7 λαὺθ πιαάε ἐδ 
εατγίλ.... ὃν πιν στεαΐ ροῦνεν, ἀπά ὃν νιν οἱέ- 
“ἰτείολεα ἅτ. ὅε6 8180 76γ. χχχι (7. 

2. ΤῊα ρον γ, βέγεηρίη, δῃα τηΐγβοὶθβ οὗἁ 
ΟΠ εῖβι. --- 188. 1}11.1.; Φοῆη χὶϊ. 38. ΤΌ 
εὐἤοπι ἰς ἐλδ ἀττὴ οὔ [6 ]ογὰ γουεαίφα ὃ 

3. εοη δεϊιονδὴ 8 8814 ἴο πιαΐο ῥαγε δὶ 
λοῖν ἀγηι, ἰ πιδδηβ [μδΐ ἢ6 Παίῃ ἀϊβρίαγοα 
[ιἷβ ρτοδῖ ρόνψϑγῦ, ψῃϊοἢῃ ἴῸΓ ἃ ἰοπρ Εἰπη8 
δοοπηοὶ ἴο Ὀ6 διάάδη δηἋά ᾿ποιηρίογσα. ---- 
1588. 1}1.10. Τῆς ον λαίδ πιά δ ὕᾶγα ἢ 5 
Ποἷν Δ ΓΠΊ. 
ΑπμΜουκ.--- ϑυοῖ σ,δοο8 8ηἃ βρ᾽ γίυ8] τϑ 8» 

ΡοΟΠπΒ8 85 δγα ἴογ {Π6 ἀείδηςα οὗἉ ἔπ 6 δουϊὶ, 
δηά Ὀγ ννὨϊοῖ νν 8 Δ. Ὀ6 ΘηΔΌΪΘἀ ο οοπι- 
δῖ ὙΠῚᾺῊ ΟΥὖἹΣ βρί γιξιιδὶ θη ριΏ 68. --- Εοπι. 
ΧΙ. 12. Ζεέ ὧδ Ῥεξ οἡ ἐδδ ἀγττηουγ οὔ] ρἢϊ. 
-- ρῇ. νἱ. 11. οπ ἐλδ ψἰοἷα ἈΓΙΠΟΌΓ 
οὗ Θοα. 

ΛΕΒΟΥ͂ΝΒ. 
1. Οὐδ] απηῖ68, ον ἱπἀρτηοηΐβ οὗ Θοά.---“οὉ 
Υἱ. 4. Τὴε αἴτοῦβ οὔίλε Δἰνήρσλέν αγὸ ιολὶπ 
ηιε, ἐλ Ῥοΐδοπ ιυλετεοῦ ἀγιικείά ὦρ πιν ἘΠ 
- 2 8δπι. χχίὶ 14, 1ὅ., σοιῆραγε Ῥβδὶ 
ΧΧΧΥΪ. 9, 3. δὰ ἘζΖοϊκ, ν. 16. Τδὲ οδἰδ- 
τη 1168 ΒΓΘ γαργοβθητζεὰ δπιοηρ ἴῃ 6 δβδίογῃ 
ὙΓΓΙΓΕΓΒ 85 [ἢ 6 ΔΓΓΟῪΒ Οὗ 1ῃ8 ΑἸ ρΠΥ, νν 6 
Πᾶνα δρυηάδηΐξ ΡΤΟΟΙΒ: οΠ6 δβίησίε ᾿ἰπβίϑηοθ, 
ἤτοι [Π6 ἔπ βαυΐηρ δβογίυθαά ἴο ΑἹ! (οΥ 
Αδ]γ}), {π6 βοῃ-ἰη-ἰἶανν οὗ [Π6 ἱπιροβῖογ οἵ 
Ατγαῦῖα, ἢ} 1Πυβίγαῖα ἐΠΐ8 γοηασκ. “[ἰ 
ΝΆ ΟἾΠΟ ἀσιηδηάοά οὗὨ ἴδε ουγιὴ ΚΑ 
(Α11), οὐ τψῆοπὶ 6 {{|6Ὲ ἸΘΓΟΥ οἵ τδς 

οϑ7 

Ογοδίογ, ἱΓ τὴ σᾶπορυ οὗἁ ἤδάνθη εΓ ἃ 
ον; δηὰἀ 1ἔἼΠ6 ογτ νοῦ ἢ οογα ἴπογο- 
οὔ; 8ηἀ ἢ σα δι) ῖθβ ἡ ΘΓΟ Ἄγγοννβ ; ᾿[πη8ῃ- 
Κη ψόγε {Π6 τπηδγίς (Ὁ τἴἤοβ6 ἈΥγον 8; δηε 
1 Αἰτηϊριῖν Θοά, τ᾿ ἰΓοιηθηάουβ ἀπά τἢ 6 
σἰογίουβ, 6 1Π6 ὈΠΟΡΓΙΗΡ ΔΓΟΠΟΓ, ἴο 
νυἤομῃ οουϊὰ 6 δοῃβ οὗ Δάδη) ἢἥεε ἔογ 
τοϊδοιίοηῬϑ Τὴη6 ΚΗΔΙΙΓ δηβνεγεαά, 58γ- 

ηρ, “Τῇ δοὴβ οἵ Αὐδῃὶ πιυκὲ 66 υπῖο 
ἴπ6 [μοτὰ.᾽ Τῆΐδ πα ἱπαρα δου Κεορβ ἴῃ 
Υἱὸν (νἱ. 8, 9.), νἰϑῆϊηρ (δὲ {ἢ 6 ὉΠΟΓΓῚ ΠΩ 
ΠΙΔΓΚΒΠΊΒῺ ππδῪ ἰοὶ ΗὟ {Ππ686 δγονϑβ, ἰεΐ 
Ἰοοβα ἢἰβ δηά, ἰο ἀδβϑίγου δπὰ Ἵοὰϊλ ἢϊπὶ 
ον" Ἀγ. Α Οἰαγκε οἡ Ψοῦ νὶ. 4. 

9. Αδιμρῖυε οΥ εἰαπάοτοιις ἰυογά!ε. ---- Ῥ'8α]. Ἰχὶν. 
8, λο δεπα τῃοὶν Ὀονν8 ἴο δῃοοὶ ἐλεὶγ 47. 
γοιῦα, Ἔνθ ὀϊέξδν σον. 

8, Οὐ άγολι. --- ἸῬ54]. οχχνὶ. 4, δ. “442 αγγοιυξ 
ΓΟ ἐπ ἐδό λαπα οΓ α πιίρλέψ πιαη ; 10 ἃτΘ 
οὐμώγεπ οΓ ἰδε ψοιῶ. Ηαρρῳ ἰδ ἐδδ ναι 
ἐλαὲ λαίὰ λὶε φιέυον {μἱ! οὐ ἐάτηι. “ Τῃ6 
οὔ θηῖ8}8 ἃγὸ δοσιιβίοιηδα ἴο ς8}} γᾶν δηά 
γα ἰδηΐ δοὴ8 ἴπ6 ἀγγοῖῦς 8η( ἀατίς οὔ [ΠΕ] 
Ρᾶγεηΐβ, Ὀδοδιιβα ΤΠΘΥ ἅγα δὐΐα ἴο ἀοίεπα 
ἔθπι. Τὸ ἐλαγρεη αγτοῖσε, ἴο τπαλε δέον 
αγτοῖσε, 18, διοηρ {θη}, ἴο σαὶ γᾶν δηὰ 
γδ δηὶ 8οη8.) [Βιυγάογ᾽ 5 Οτγδηῖδὶ 116 Γ8- 
τυγάδ νοἱ. 11]. Ρ. 583.] 

Α8ΗΕ8. ὅ6ε6 2 υδτ απά Α8ΗΕ8. 

ΒΑΒΕΒ. 
1. Ἑοο ἢ δηὰ ἱπεχρδγίθποθα ῥγίποββ. --- 
[58. 112. 4. 7 εὐἱδ σίυο ολϊάγεπ ἴο Ὁδ ἐλεῖῦ 
φγιποεῖ, δῃὰ Ὀδῦεβ (ογ ἱηίδη!8) δλαϊ γμίε 
ΟὔδΡ ἑλεηι. ΤὨΪ5 τοϊπδίογυ ργθαϊοζοῃ νν88 
[ΠΥ δοοοπιρ 8 εὰ ἴῃ {Π6 ϑιιοοδβδίοη οὗ 
ΘῈ Κ δπὰ πιοκεὰ ρῥυίποαβ ψῃο τγεϊρηθα 
ονογ ἴῃ Κίπράοπι οὗ δυιάδῃ ἔροπι ἔπ 6 ἀδδῖῃ 
οἵ Φοείδῃ το τὴ6 ἀεβιγυςίοη οὗὨ (6 οἰἵγ 
δηὰ ἰδηρὶο, δπὰ ἔπε ἑδκίηρ οἵ Ζεάεκίδῃ, 
6 ἰαβὲ οὐ ἐβεηι, σαρεῖνα ὈὉῪ ΝΕεΡυςμδά- 
ὨΘΖΖΘΓ, 

2, Τοδα ψνῆο δγ σϑὰῖκ ἴῃ ἴῃ6 ΟΠ γίβιϊδη 
(αἢ δηά -Κηονεάγσο, Ὀεῖηρ ἰσηογαηῖ δηὰ 
ἱποοηδβίβδηξ, κα ἰηζληῖ8.--- 1 ΟοΥ. 1.1. 4πά 
1, δνοιίλγοη, οομ ποὲ φρϑαΐ ὠπίο ψοιε.... 
διέ αε΄.... πο ὈΔΌ68Β ἐπ Οὐγιεί. ---- ἨΘΌ. 
γν. 18. Σὸν δ ἐξ α ὈΔΌ6. 
ΒΑΒΥΙΟΝ. -- Ῥαραὶ Ἀοπιθ ΜΠ 8}} μον ἰάο- 
ἰδίγουβ γίϊ6β. --- ἤδν. χῖν. 8. δου] ἢ 
[αἰίεη. ὅεα εἶδο ἔδν. χυϊ χυἹ!. 
Βαιάαμ, Ποοίγίηθ, ΟΥΓΟΥ, ΟΥ̓ ὙΞ8. Οἵ. ---α 
ἀείδοιίοι ἔτοπι για γαϊϊρίοη απο ντἢ 
᾿τητηογαὶ δηα ᾿αβοϊνίουϑ ργαοίῖο 8. --- ΕΘ Υ. 
ἰϊ. 14, Τάοι, λαεί ἰἤσπι ἐλαί λἀοίά ἐδε ἀοο- 
ἐτπα οὗ Βαΐίδβιμ. ---- διὰθ 1]. Τ΄εν λαῦθ 
“το. ρτεοαϊῳ αὐἴετ (ἢ 6 ΕΥΤΟΓ οἵ Βαείδϑδῃ. 
--- 2. ' Ῥεῖ. ἢ. 15..ὄ Ζ’οἐοιυίπιρ ἰἄ6 “ὰγ οἵ Βδ- 
Ιδάπι. 

ΒαΑιΑΝΟΒ. 
1. Τὴδ Κπονῃ βυπδοὶ οἵ ἃ βίγϊος οὔβεγνϑ- 
τίοη οὗὨ ᾿υϑεϊοα δηά ἔδίγ ἀθβδιίῃρ. --- Ῥγου. 
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χὶ, 1, ΑΔ(υ ὲ[αἰεο Ὀαΐδηος 18 σδοηπαϊοι μπίο 
ἐλε 1,οτά. ---- Ῥτον. χυϊ. 1]. Α, ἡμέ εὐεϊαλέ 
απκά Ὀδίδηςα αγε ἐδε 1 ,οταά δ. ὅδε εαἰδο ὅοῦ 
χχχὶ. 6. 

Φ. οϊηοά ψῖ ἢ αγτυροίθ, ἀδποιίηρ τἢ6 5816 
ΟΥ̓ οσογῃ δηά ἔγυϊβ Ὁγ πεϊμψῖ, ἃ θαίδηςθ 
Ὀδοοπιεβ {Π6 βυτηῦοὶ οΥἁ βοβδγοὶν. -- ἴον. 
χχνί. 96. 
ψοι ὀγεαά, ἐξ τοοπιοπ δλαίΐ δαζε ψουγ 
ὀγεαά ἐπ οπὸ οὔεν; απὰ δεν ελαΐξ ἀεὔσεν 
Ψψοι Ὀγοδὰ δραίη ὈΥ ννείριϊ, δῃἋ ψς Ἂλαίἑ 
δδὲ βηὰ ποῖ δ6 881|5ΗΕ6(. --- ἘΖΕΚ. ἱν. 16. 
Τῆεν εὐλαϊ εαὐ ὀγεαά ὈΥ ψ“εῖϊξς δὰ νν "ἢ 
ςβΓα. 

ΒΑΙΌΝΕΒ5. --- Ὠαβιίγυς(οη. --- ὅογ. χίν , δ. 
Βαϊάη655 ἐς οοπδ ροπ Οαξζα. 

ΒΛΒΗΑΝ. ὅὅδ6 ΚΙΝΕ, ΟΑΚΒ. 
ΒΕΒΑΒΤ. 
Ἰ. Α πεβδίβοη κίηράοπι οὐ μονα οὗ (δε 
Θδγίῃ. ---- ἤδη. νἱῖ. 17. 7Τήδες ργεαὲ Ὀδδδῖβ, 
εὐλιοὶ ἀγὸ ἔοι», ατὸ πρε. 

9, Το Ῥαραὶ ἡ γμϑι μα ϑϑα ΤΟΝ ΧΕΙ. 9, 12. 
ΒεΕΡ. --- ἀγοδὲ ἐγ θυ] πο δηὰ δηρι βῃ. -α 
λον. 1!. 232. 77 εὐἱδ σαεέ ἠἀξν ἱπίοα Ὀδὰ, Το 
θ06Ὲ ογιηοηΐϊοὰ ἴῃ ὑὈεᾺ, ψῆσθγο πιρη βεοὶς 
Γεβῖ, ἰβ ρϑου αγὶγ στγίονουβ. ὅ66 Ἀβαϑὶ. υἱ. 
6., χὶ!. 8.; 58. χχνὶϊ. 90. 

ΒΙΕΡ ΟΥ̓ Ργου. --- Α Ποβίι!α ὉσΩΥ σομΐηρ ἴο 
ΡΓΟΥ ὈΡοη ἃ σοϊηΐΓΥ.---188. χἰνὶ. 11. Οαἰ- 
ἐπθ α ταυεποις Ὀϊτὰ βοηι ἰλ6 εαεξέ; Ογτυβ 
8δη( ΠΪ5 δγα!γ. Οὐτηρεαγε 76γ. χὶϊ. θ.; ΕἰΖοκ. 
ΧΧΧΙΙ, 4. δηά χχχίχ. 17. 

ΒΙΤΤΕΝ.--- ΒΙΤΤΕΝΝΕΒΒ. ---- ΑΒ] ΟΠ Ο, τὴ]- 
ΒΟΓΥ, δηἀ βϑυν]τιαα. --- Ἐχοά. ἱ, 4. 7Τήεν 
ν»ιαάς ἰλεὶν ὥσεε ὈϊτοΡ το λαγά δοπάαρο. 
866. ὅεγ. ἰχ. 18. -- Ο αὐ οΓΓ Ὀϊξίαγηεββ. 
(Αςἰβ νἱῖ!. 38.) Α ὄβίδῖα οἴξηβινα ἴο (3οἀ. 

ΒιλΛΟΚ. --- ΒΙΑΟΚΝΈΒΒ. --- ΑΒ] οΓΙΟΏ5, αἀΐ8. 
δϑίογβ, δηὰ διυριι δῇ. -ν ὅογ. χὶν. 9, μααλ 
τιοιιγηείλ, απὰ ἰδε ραΐε8 ἐδότεο ῦ ἰαπριίε; 
μεν αγὸ Ὀϊδοὶς μηίο ἐδ ρτοιπά.---ἤοοἱ 11. 6. 
ΑΜ μοεες ἐλαϊἑ σαίλεν ὈΪΔΟΚΠΘΒ8. -- ον, ν!. 
ὅ. Αβελοίά α Ὀϊαοῖς ὨοΥδ6. Τῇδ ὑ]Δ.Κ 
οοἶουν οὔ [ἢ ἤοτβα ἴῃ {18 ρίδεθ ᾿πεϊοδίθβ 
1δδὲ {π6 ρυ ]]σδιίοη οὗἉ εἶα αοερεὶ, δὲ {{π6 
εἰπ)6 αἰϊμαθά ἔο, ψ1}}, ὈῚ νὰν οὔ ρυμηίβῃ- 
τηθηΐ ὑροὴ ἴῃ 6 Πιϑαῖῃθη8, (ογ τοίιβίην ἴο 
ἤθαν 1, θα δἰζεπάθα νἢ ργοδὶ ἢ] οτίοη, 
[Ὠδυῦιζ δπὰ οοάδοιιξθ, ἐπ ἰοο.] 

ΒιΈδβϑινο (Οὐρ οἵ). ὅ566 Οὐ», 3. 
ΒΕΙΝΌΝΕΒΒ. --- δηϊ οὗ υὑπαάεγβίδπαϊηρ ἴῃ 
ἀϊνίῃα νυ ϑάοιι. -- [88. χχῖχ, 18. 15 ἐδαΐ 
ἄπῳ ... . ἐλδ ἐγδε οὗ ἐδό υἱϊηὰ λαϊί τε6 οἱέ 
0 οδεοισίέν, απά οι οΥ ἀαγάπεϑ:. 
μοοῦ. 

Ἰ. ΒΙδυ μοῦ δηά τηογί 1 γ.---ἶδα. χχχῖν. 3. 
Τὴε πιομπέαϊπε εὐαϊί δε πιεϊοαά εὐἱά Ὀ]οοά. 
866 ΕΖεκ. χχχὶϊ. 6. 

2. Ουγ παίυγαὶ ἐδβοθηΐ ἔτοπι Οὔ σοΟΙΠΠΊοη 
ἔδταῖὶν. --- πα λαίλ πιααδ οΥΓ οπα Ὀϊοοά αἱ 
παέξοηξ οὗ πιεπ, 707 ἐο ἀιυοὶΐ οπ αἰ ἐδε ὕαος 
οΓέλε εαγίὰ. (ΑΟοἰβ χνὶϊ, 26.) ΖΦ δεῖ ἀπά] 

Ῥράδη 7 λασἊ ὄγοζοπ ἰὴς εἰαῇ οΥΓ 

ἐλίπρε ἐλαπ ἰλαέ οΓ “δεῖ 
4. Τῇ 

ΑΙ Οὐηοῖεε Τϊοϊϊοπανῳ 0 ἐλε 

δίιοοά 18 δὴ ἀχργεδββίοη υἢἱοΐ δἰ ρηΐῆε5 [86 
ργοβοηὶ Ὠδίιιγαὶ δῖαϊε οὗ πηδη, υπδά δά ὃγ 
εἰϊνῖηο ρταοθ. ἤδη δὼ! νσαὰβ σοηνογίοί, 
[νὰ αἰά ἠοὲ οοηδβι τ ἢ Μεεὰ ἀπά δίοοά. 
((]. ". 16.) Ὑπθα Ῥεῖεσς ἐεοϊαγοα ἢ 3 
Ὀδ τοῦ, πὲ ἢ18 Μαϑίοσ ναβ ΟΠ γὶβὲ, ἴῃ 6 ὅοη 
οὔ ἐπ ᾿νίηρσ αοά, “εέεις ἀπειυετεά ἀπά ταἱά 
μπίο ἀΐπι, Μίεεεεαά αἀγέ οι, ϑπονπ ΜΒατν- 
)οπα ; 3ὸτ θεβῇ ἀπά ὈἹοοά λαίά ποὲ τεσεαϊεά 
ἐξ ὠπίο ἰΐεε, δι πῖν Ῥαΐλεν τολιοῦ ἐξ ἴπ 
ἄεανεπ. (Μαῖιῖ. χνὶ. 17.) 6 αγὰ δββυγοά 
[Π8ὲ θ6βἢ δηά Ὀϊοοά Ἵοδηηοῖ ἱηδογῖς δὲ 
Κίηράοπι οἵ ἀοὐ. (1 Οὐν. χν. 560.) 

38. [ δδιῇ.-- Τὸ γεσὶεέ επΖο διοοά, 15 ἴο οςο- 
[δα μηῖο ἀεαίλ. (Ηεῦ. χὶ!. 4) λει] 
Ῥαεοά ὃν ἰἦεε, απά εαιὺ ἔλεε μοϊιημεά ἂ 
ἐλὶπδ οἷἵὐπ Ὀϊοοά, 77) «αἱά τἰπίο ἐῆδε, τοὐσπ 
ἔδοιι τναεί ἐπ ἐὰψ Ὀϊοοα, Ζν0ε. (Ἐ Ζεῖς. χυί. 
6.) Τὸ βιδὰ ὑυἱοοὰ ͵ἰΒ ἴο τωυγάογ : Βεῆδδ 
ἃ σπιδὶ τηυγάογογ 15 ο θὰ ἃ ὈΪΟΟΑΥ͂ πιδη. 
Το εἶνε τι6 σὶοκοά δοοά ἴο ἀγίηκ, ἰ5 ἴο 
Ρυξ Ἰηἴο {πεῖν ἤδη τ οσυρ οἴάοβεμ. Τα 
πιοιδρἠογίοδὶ ἴα γπὶ 18 ΒΟΙ 6 ]Π165 Ἔπιρίογοά 
ἴη ρεγβοηϊδεδίοη. Καί λαεέ ἰάσω ἄοκεϑ 
88:6 Οοἀ το Οαδη. 746 οοῖοε ὁ (ἀν 
ὁγοίλετ᾽ς ὈΪοοά ογίοίλ ὠἰπίο νι ἥγοπι ἰδὲ 
στομπά. (Πρ. ἵν. 10.) Κε ἀτε σοτπδ ἔο ἰδε 
Ὀἱοοά οΥ̓ φργίπλδπρ, ἐδαί τρεαζεξᾷ δείϊετ 

ΗΘ. χὶξ, 94.) 
6 δυβεγίηρσβ δηὰ ἀδδίῃ οἵ (ἢ τγῖδβέ, οοη- 

8. (ογθὰ 88 δὴ δῖοῃδηρης [ὉΓ [Π6 5βουΐὶς οἵ 
βίπηοτβ. βεῖηρ Σιμἰῇἔρα ὃν ἀὰς Ὀϊοοά, τρε 
δἠαίί δ ταὐυεὰώ εὐταίλ ἐλτοιισὰ ἦδιι. 
(Εοπι. ν. 9) Τα Ὁ] ον της ἐχρταβδίομβ 
ἴὴ {86 Νενν Τεδίδπηθηϊς δγα δἰ υβίοηςβ ἴὸ 
ἴδ ἔγρίοδὶ υἱοοά, ψ Ὠ]οἢ νν88 80 ρ΄ δι ν 
βι6ἀ υπάϑγ τἢ6 ΟΪά, ΟἨ γίβιϊδηβ ἃσα ἰδυρὰξ 
[0 τεϑβοῃ ; ἐλαΐ ἐγ ἐδε δίοοα οὗ διιδς, ἀπά οὗ 
δοαίε, απά ἐδδ αἀδὴξε οὗ απ λεὶγεν ἀργιηλίπρ 
ἐδε ὠποίδαῃ, δαποι βείλ ἰο ἑὰς μι ίπρ οὔ 
ἐδ βοεὰ ; λοῖῦ πιμοῖ πιοτὸ δλαίί ἐλ Ὀϊοοά 
οἵ ΟΠ σῖβε, ωἦο ἐἠῤγοιρὰ ἐλδ εἰεσπαὶ ϑρισὰὼ 
οὔεγεά ἀϊπιξεί ιυὐμλοιέ ςροέ ἐο Οοὐ, Ρεῦρε 
ψοι σοπδοίεποεε οηι ἀδαά τσογζα ἐο δετοε 
ἐλ ἥοίηρ Οοαξ (Ἠϑοῦ. ἴχ. 18,14.) Θοά 
Ὠδιῃ 8εῖ ἰογίῃ Φεδιι8 Οἢγῖβε ἴο Ὀ6 ἃ ρτὸ- 
ΠΉΒΠΟΠῚ {πδὲ να ΠΊΔῪ ἤδνα ἔα ἢ ἴῃ ἢ 
ἐοοά ; τῃαῖ 18, (Παλ νν8 πηᾶν δε ϊενα ἴῃ τς 

εἴδοδου οἵ ἢἷβ διοηθπηθηῖ. Κὅιε λαῦε τε- 
ἀσηιρέοη ἑλτοιρὰ δε Ὀϊ]οοά ; εὐεπ ἐδθ 0Χ- 
ἰθδη62: Ὁ εἶπε, ἀοοογαϊπρ ἐο ἰἦς τίοῦεε οὗ 

τξήῤαθο (Ερῆἢ.:. 7.) Ἡΐε ιὐετὸ ποί τε- 
ἀεεηιεά ευἱὦ, σογγερεϊδίο ἐλέπρε, αὲ εἰἰσεν ἀπά 
δοίά, διὲ υἱῷ ἐλὸ ρῥγεοίοιε ὈΪοοά οἵ ΟἨἩγιδῖ, 
ας Γ᾽ α ἰαπιὸ ευἱλομὲ δίεηιξἦ, ἀπά τομλουὶ 
2ροί. (1 Ῥεῖογ 1. 18,9.) ἴῃ πὰ ϑεγῖρ- 
ἴυγο8 {π6 ὑἱοοά οἵἉ Οἢγίδε 'ἴ8 βοπιθῖϊπηεβ 
Γαργοβθηῖϊθαὰ 8.4. ἴπ6 ρῥγοσυγίησ οδυβα οἵ 
Οὐ ᾿υδιβοδίου. ΜἊᾳιοΐ πιο δεὶπρ 7μεὲν 
"ρα ὃν ἀὶε ὈΪοοι,, ε06 τὐλαίέ ὅς εαρεαά ἴγοιι 
ογαη ἰλγοισὰ ἀϊΐπι. (Εοπι. ν. 9.) ΤΈε 
ἴογηι υἱοοά, νῇθπ υδοά ἴῃ {18 Β6Ώ68. 



ϑψηιδοϊϊοαὶ 7ιαποιαφε 0 ἐλὲ ϑογίρίιτοδ. 

ΤΛΘΔΠΒ ἴΠ6 ᾽μογ 8 9. Ολτγίεἴε αἰοπεηιοηί. 
Βυΐῖ ἱπ ΟΥ6Γ ρβββδρθβθ, οὔἦγ βϑης!βοβίίϊοη 
δ ἱπιρυϊοὰ ἰο {ἢ υἱοοά οἵ Οἤγιβὲ.Ό ἤἴοιυ 
πειοδ πιοτὸ 4ηαίἑ ἐδ Ὀϊοοὰ οὗ Ολτὶδέ, ευᾶο 
ἐλτοιρὰ ἰδὲ εἰεγπαὶ δριγὶξ οὔετεά ἀξπιδοίῦ 
ισϊ λοι δροΐ ἰο Οοά, »Ῥεγρε ψοιν σοπεδοίθηος 

ἀεαά ιυογε ἰο δεγὺς ἰδε ἤσϊηρ Οοαῇ 
(Βοὐ. ἰχ. 14.) Τα βαϊῃιβ ἃγὰ γεργεβεηίθα 
85 ὙΔἰΚίησ ἰῃ ΨΠΠῸ; Ὀεσδιιδα ἔπογ δὰ 
Ὑ5η6α {πεῖν τοῦεδ ἴῃ ἰἢ6 ὑ]οοά οὗ ἐδ 
1 απιό. (ον. νἱῖ. 14.) Τῇ ἔδγῃ), ψῇ θη 
86 ἴθ τπϊ8 βριγαίἑνα 86 η886, ον θη) 
βρη 68 τ 6 ἀοοίΓη68 ΟΥ̓ [6 ἙΟΓΟΒΒ ; νηὶ 
8΄6 ἴπ6 ργαδβί πηϑθδὴ οὔρυγιγίηρ ἴΠ6 ὃ6- 
Ἰιανοῦ ΒΒ ποαγὶ. οι ψό αγὸ οἰεαη, 8βᾳϊὰ 
ΟἸγῖβὲ ἴο ἢἷ8 ἀϊβοῖρ]6β, ἑλγοιρὴ ἐδδ τροτά 
τοὐϊοῦ 1 δαῦτο φροζεπ μπίο ψοιι. (δοδη 
χν. 8. 

ὅ. Βίοοά οὔλο οουεπαηΐ.---( Μαῖῖ. χχνὶ. 98.) 
ΤῊ Ὀἱοοά οὗ Οἢγῖβῖ, ψσο ἀϊοὰ ἴῃ οοη- 
δΒοηιιθηςα οἵ 8 οογθηδηΐ ἴο γϑάθοῃι β[η- 
ΠΘΓΒ. 

ΒΟΥ. --- Α δοοϊείγ ; ἐπ οπυγοῦ, ψἱἢ 118 
αἀἰθεγθηξ πε Ό 6 Γ8.----] Οὐν. χὶϊ. 90---97. 

Βοοκ οἵ [ω8. --- ον. πὶ. δ. 7 ὡἧϊ ποὲ δίοί 
ομέ λὲε παηιδ οἱέ οὔ ίλε Βοοκ οὔ 116. “45, 
ἴῃ βἰβίθθ δπά οἰίθϑ, (ἢοβα ψῇο οδιδι πο 
ἔτθεάοπι δηὰ [εἰ Ἰον βΐρ σοῦ θηγο ]θα ἴῃ 
τ ρυ]ς τορίβίογ, σῇ!οῆ εηγοϊπιθης τγὰ8 
τοῖν ἀπἰὰῈ τὸ 1Π6 ργίν!]]οραβ οὐ οὐ τ Ζεη 5, 80 
16 Κίηρ οἴποανοη, οὔτ Νανν Ζ6γυβα 6 Π), 
ΘΏρΑροΒ ἴο ρῦθβεγνα ἰῃ ἢΪ8 γαρ βῖεγ δηὰ 6ῃ- 
τοϊηθηΐϊ, ἰπ ἴῃ6 ὈοΟΚ οἵ ἰδ, 18 ὩδπΊ6Β 
οὔ τποδβα ψἢο, Κα τῆ ροοά ϑαγεΐδηβ ἴῃ 8 
σοΥΡυρίοά 8δη4 βυρίηθ δβοςοίθίυ, 8ῃ4}} ργο- 
ΒΟΙΥΘ Δ ερίδηοα δηὰ ἃ (δ! πίιϊ ἀἸβοῦδγρα 
οὔ τηεὶν ΟὨγίδείαη ἀιυῖϊ65. Ηδ ν}}} οση 
1 δῖ 88 ἷδ δ ον «οἰ []ΖΟη8, ὑείογ θη 
δὰ δηροὶβ Μαῖί. ἰχ. 32.; [μκ6 χιϊ, 8. 
83'66. εἶβϑο βδὶ]. ἰχὶχ. 98. ; Ἐχζοίς. χιιὶ. 9. ; 
Ἐχοά. χχχὶὶ. 33.: δη. χὶϊ 1. ΜᾺ]. 1]. 
16.: 1κ0 χ. 90.) [ἢ όβηὴ ΝΥοοάδπουβεα 
ου ἔσν. ἢ, δ. 

ΟΤΤΙΈΕΞ. ---- ΤΠ6 ἱπῃΔὈϊ δη 8 οἵ ογυβδ]οπ), 
νποπ] οὐ τΠγεαϊθηθα ἴο 8}1 στ τ 6 
νη ΟΥ̓ ἴοΓΓΟΓ, --- ὅδγ, χὶ, 19, υενν 
Ὀοίι]α 888}} ὁς Μοὶ εὐ εσῖπε. 

,. 
Ἰ. ϑιγεηρίῃ. ---- 9.00. χχῖχ. 90. ἵν ον 
ψ88 γεπεισεά π  λαπά. 

Ὥ. οΙΟΥΥ. -- Εν. νἱ. 3. Ηἶ ἰλαὲ εαὲ οἡ ἀὲπι 
λαά α Ὀον ; ᾿ῆεῖα ἰξ δ'ρηϊθεδ [86 ργορταδβ 
οἴιμο Θοπρεὶ, ψὨϊοῖ 85 αβϑβίϑα Ὀγ βυά- 
ἄἀδθῃ δηὰ υποχροοῖθα δηά τϊγβουϊου αἱά 
δῃὰ ἀεἰ ἰνεγδηςθ. 

ΒΟΤΕΙ.Ξ.--- ῬΙΕΥ, οΘοπηρϑδβίοη..---ἰἴυΐκα 1, 78. 
Τηνοιρα ἐδ ἑοπάδυ ϑλογοὸῳ (ἸΈΘΓΑΙΪγ δοιυεὶς 
οὕ βοτον) οἵ ουν Θοά. 

ἜΒΠΑΝΟΗ. 8.6 ΤΒΕΈΒ, 3. 
Βη ϑϑ. --- διγθηρίῃ. -- ΒΑ]. ονϊϊ. 16. “16 

. λα ὁγτοζφη (δθ ραέδε οΓΓ ὈΤΑΒ8 ; ἰἢδι 18, {Π6 
δίΓΟῺΙ ρδῖοδβ. 866 ἴ88. χὶν. 3, [ἢ 26 Γγ. ἱ. 18. 

δ89 

δΔηα χν. 90. ὀγαζεϑη τυαίδε εἰρη ἃ βίγοῃ 
δηα ἰδδιΐπρ' δνθγβαγΥ δηὰ ὀρροθϑοῦ. 
ΒΒΕΑΡ ογ ἔοορ. 
Ἰ. Τὴδ νογὰ οἵ σα .---Π ους,. νἱϊἱ. 38.; Μαῖὶ. 
ἵν. 4. 2 απ αἀοίὰ ποί (οΥ ελαϊ ποΐ) ἐΐνε ὃν 
Ὀγοδα οπέψ, διέ ὁψ εὐετῳ τυοτα ἰλαέ. Ἀγο- 
οεεάείἑ ομὲ οΓ δε πιοιμὰ οἵ ἀοά. 

2, Οπε Ὀτεδά. (1 Ὅονσ. χ. 17.) Τῆς υπίοηῃ 
οἴ γτοαὶ Ομγίβιϊδηβ. 
ΒΒΕΑΤΗ. ὅδ ΑΙ. 
ΒΒΕΤΗΒΕΝ. --- ΟΠ ΓΒΕ 8 η5 υπϊτοὰ Ὀγ {Πεὶγ 

ΤΟ[ β8ίοῃ. --- ἤοπι. χὶ!. 1. Ζ δεεεεοὶ ψοιι, 
γοίῆγθη. ὅδε Αοῖβ χχὶ. 7. ; 1 (οσ. χν. 6. 

ΒΠΙΛΉΒ. --- ΜΙΒβο ίανουβ δηά δυτγίῇι! ρογ- 
80Ώ8. --- 88. ἶν. 135. 7πείεαά 9 ἐλδς ὈτὶδᾶΓ 
8.8} οοηὶ τῷ ἰδ πιυγίϊθοῖτεε. ὅδεξ 
ΤΗΟΉΝ5, 3. 

ΒΒΙΌΕ. --- Τα Ποανθη ν 9 γυ 8861]. ---- αν. 
Χχί. 9. 7ῆὴο Ὀτῖα6, ἐδ 7,απιδ᾽ς ευἷξε. 
ΒΗΕΙΡΕΟΘΈΟΟΜ. --- ΟΠ γε, 88. (6 δρουβα οὗ 
ἴΠ6 οἢυγοδ, - ον. χχὶ. 9. 66. 8.30 
ΨΟΙΟΕ, ]. 

ΒΕΙΜΒΤΟΝΕ. 
Ι. Ῥεγρϑῖιδὶ τογπιθηὶ δηἀ ἀδδβίχιοίίοῃ. --- 
Φοῦὺ χνιϊ. 16. Βειπιβίομβ Ἵεὐαδί δε δοαΐ- 
ἑογοα τ λὲς λαδἑαίίοη; τῃαὶ 15, ἢ15 οι 86 
ΟΥ ἈΠΊΥ 80|8}} ὕ6 ἀεβίγογθὰ [ῸΣ Ἔν ὈΥ 
8ῃ ἱποχεϊηρσιυϊίδῃεθὶα ὅγοθ. Οοιραγε ἴβ8. 
χχχὶν. 9,0. ; ον. χίν. 10. δίς. 

9. Οοττυρί, ἰπίδγηδι, ἀπά ἀδβίγυσιίνα ἀοο- 
{{1η68. --- αν. ἰχ. 17. Ομέ ὁ ἐλεὶν πιομιέλ 
ἱδιιεά ἥγε ἀπά Ὀτϊτηδίοπθ, δ νεγβα 18. 
Βυ!1,5.---ὙΥ οἰ α, νἱοϊοπε πιθη.-- 88]. χχὶϊ. 
19. ἥαην ὃν}}8 λαυε σοπιραδεοά ηϊξ; 
δίγοηρ [18] οὐ Βαείαπ λαῦο ὀεεείέ τὸ 
εὐῤβις: Σ τῇδε 15, πηΐπα ΘΠ ΘΠΉΪ68, ννῃο δΓΕ 88 
[υτῖοιι5 δηὰ [ογιηϊάδῦϊα 85 ἴθ 6 ὃ1}}8 δὰ ἴῃ 
{6 τίοἢ ρϑβἕυγεβ οἵ Βαβίῆδη, ὑεβεῖ πιὲ οὔ 
ΘΥΟΓΥ 8ἰά6. 
Βύκνινο. 8:6 ΕἸΚΕ, 3. 
Βυγν. Τὺ αἰϊδίη ἴπ ργοίδγθησθ ἕο βαγΠ]Ὺ 
τῖοῃο5. 8.666 58. ἶν. 1. ; σου. χχὶϊ. 13.; 
Ἐν. 11. 18. 

ΟΑΙ,, - Ολεπῦ -- Ολτ ῖνο. 
]. Τμαῖ ἰηνἰϊδείοη πιϊοἢ αοἀά Πο]άβ ουἕ ἴο 
ΘΠ ἴο οοἴπα δηὰ δηΐου ἴδε ὑ]θββίηρβ 
πο ἢον ἰτοιὴ ἃ βίποεγα γϑσερίίοη οὗ 
τ ΟἸγβείδη τεϊρίοη.---Ἔρῃ.Ἰ. 18, 7Ταέ 
γε πιᾶν ἄποιν τυλαέ ἐε (Ὧ6 ὨΟρΕῈ οὗ [18 ς8}}- 
Ἰηρ: ἔπαῖ ἴ5, ψῆδὲ ἰβ 106 πδίωγα οἵ [πδί 
ἢορο, ψηΐϊοῆ τπΠο886 πο ἤν ὈΘΕΏ 1᾿» 
υἱϊδὰ ἰηῖο ἴα αἰνίης Κἰηράοπι ΤΏΔΥ ρΓῸ- 
Ρευὶγ ἱπάυϊρα. . ; 

ῷ, Τὸ οΔ}} ἴο δῃγ ἀπ ; 16 18, ἴο δρροιηῖ, 
ὁοπδετυξα, οὐ οἢοοβε.--- αἰ. '. 1ὅ. ζλο 
οαἰϊεαὰ πις, σςἾο86 126, ὃν ἀΐε ρτασε, ν]. ἴο 
θ6 δὴ δροπῖϊα. 

ΟΑΛΝΌΙΕΈΒΤΙΟΚ. 866 ἴμΑΝΡ0Ὀ. 
(ΕΌΛΒΒ. 
1. Θζγοδὲ πιθῆῃ. --- Ζεςοῖ. χὶ. 3. Τὰε οδάδ ὦ 
“πἰϊεη. 
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2. Οεράστε 9. 1,οδαποΊ. --- ἹΚΊΩρβ, ῥγϊηςεβ, 
δηἀ ποῦϊεα οἵ Ψυάδῇ. ---- [58..}},. 18, Τῆς 
ἄαν οΓ ἰἦε Τογὰ ελαίί δὲ. .... ρον αἰ ἰδὲ 
σοάδγβ οἵ [μεθᾶηοῆ. 

8. Τὺ οὔιὴς ψοιπρ ἐισίρε οἵ σράΆΓ8. --- ΤῊ 
ΡΓγίπηθ ποῦ Ὑ δη 806 βο ἀΐθγγ. ---- Εζείς, 
ΧΡ. 4. 2716 ογορρεά ο7 (ἠφ ἰορ οὗ ἐλε 
γουηρ π]ρ8. 
ΟΗΡΡ.--- -ρτγοπίδῦ] 6 δηὰ ποῦ} } 658 πηθῃ. 
-Π588]. 1. 4. Τῆς μπροαΐῳ αγὸ..... ἐζε δε 
οΠ ΔΗ͂, τοἠϊοὴ ἐδλε ιυἱπά ἀνιοείά αἰυαᾶν.---Μαῖι. 
1), 12, δ υυμἱ δισπ μρ δε ομα ιὐἱδ μη- 
φιοπολαδίες ἥτε. 

ΟΠΗΑΙΝ. --- Βοπάδρα οἵ ει, εἰίοη. ---- [μ81]. 
1. 7. Ηδ λαίδ νεαάδ τὴν ἐπαϊη ἀέαυν. 
σπιι, Ομ πεν. 
Ἰ. Τῇοβο σο ἢανα γοοεῖϊνοα ἐῃοὶγ γα] σίου 
Κηοπίεάρε, οσπδγαοίον, δἀυσδιίοη, ὅζο. [ΓῸΠ] 
ΔΥ ΟΠ6: ἡ. 6. ἃ θεϊονβα ἀϊδεῖρίε.---2 Τίη). 
1. 9. Τυποίλψ, πῖν ἀδξαγίῳ δείουφα ον ]ὰ. 

δ. Ομ άγεη Ἰοϊπεα τυῖτἢ ἐμ 6 Πᾶπι68 οἵ οἶτ16 8 
ἀδηοίς οἷν δ Ὀϊ Δη(5 ογ οἰτΖ6η5.--- Μδει. 
ΧΧΙΝΣ, 37. Ο “εγιμαίοηι.. .. .. ἦοισ οβεη 
εσοιά 7 λαῦο ραέλεγεά ἐάν ον! άγοη. ὅ6α 
αἷβο ἴμυκα ΧΙ, 34., χίχ. 44. ; ΘΑ]. ἵν. 35. 

8. Ομ άγοη οὗ (οὐ; ἰοβ6 νῇοπι ἢ 6 Γ6- 
βαγὰ8 σῖτῃ ραγθηΐαὶ δἰδοΐοη, δηὰ οἡ 
ψοπὶ 6 Ὀοβῖοννβ ρθουν ἰανουγ.---Φοἤη 
ϊ. 12. ΑΔὲ πιαην αε τεοεϊυεα ἠΐηι, ἐο ἐάσπι δ 
ἰὐρῇ ἐλ ρῥγιυϊίερε ἐο δεοοπῖθ ἑἰς οὨλάγεη οἵ ἐμ 

4. ΟΠ άγοη οἵ σοά δηὰ ἼἊδ! ἄγη οὐ ἐπ6 
ἀ6ν]}, 'ῃ 1 Ζοἢη 1}. 10., ἀγὸ ἰὩ 086 ψἴιο Γ6- 
ϑοηδία νά, δηὰ ἴπο86 τψο γϑβϑῦ θα 
ϑαίβδη. 

ΟἸβούμοιϑιον. --Απ δηρθροπιοπέ {Ἐὸ ἐπὶ 
οἴ Ὀαρ(ΐδεα, ἴο γεπούυηςοο ἴδ ἤδβῇ δηα οἷγ- 
σμὩοἶβα ἢ 6 ΠΟΑΓΊ. --- Ποῦ. χ. 16. (Οἱἷν- 
οσυπιοῖδα ἐλεγείογε ἐΐε ογθεζῖπ οὐ ψοιν ἀξατί. 
-- Πευῖ. χχχθ. Τ7ῆε Ζιονά ἐάν Οοὐ ελαιὶ 
αἰγοιηιοἶδα ἐῤέπο λεατγί.--- οιη, 1). 929. (Οἷγ- 
σὐπηγοϊϑίοη ἐς ἐλαέ οὗ ἐδό ἀεατί. 

Οἰαυ ἰὴ τπ6 πδηά8 οὔ [Π6 ροτίογ. -- δη ἴῃ 
εἰ πδηάβ οἵ κιῖ8 Ογοδίονυ. ---- [88. ᾿ἰχῖν. 8. 
οιυ, Ο ἴεν, ἐδοι αγὲ οἱ» Ταίλοῦ ; 6 
γε ἐδδ οἷαγ; απά ἰλοιι οἵἱὠρ' μοϊζογ, δηά 
ἯΘ ΔΓ 8}} [6 ψόογκ οὗἩ ἐγ δηά. ὅ'6ε 
εἰ5ο Άοηι. ἰχ. 2]. 

Οιουτῦ5. --- Μυ ἰτυ 468 πὰ βγη 168. -- 76 Γ. 
ἵν. 185. ΗἶἼε δλαίί οοπιὸ ωρ αε οἱουά8. --- 
ἴδει. ἰχ 8. ὙΠο ἅγὰ ἴοβε ἑλαέ ἥν ας 
ἃ οἰουά ὃ ---- Ηεν. χὶϊ. 1. Α͂ εἰουά οὐ τοίί-: 
πόεεει. 
Οοιῦ.---ἰποοηβίδηϊ ἴῃ Δ οἰ οἢ 9, ρυγροΞα, 
8ηα οοπάυοϊ; ἀεδαΐα οἵ εύνθης ῥΙοῖν 
δηὰ ΠοΙγ Ζεϑὶ. Ἐν. 1]. 1ὅ, 16. 
ΟοΌμνν. 8.566 ΡιμλΒ. 
ΟΟΆΝΕΙ - ὅΤΟΌΝΕ. ---- 76808 Οἢγὶδῖ, ψἰὸ ἴδ 
ςΠοπραγοὰ ἴο ἃ ΘΟΓΏΟΓ βῖομα ἰῃ τἢΓΘα 
Ροϊηϊδ οὗ νίαν ; νἱξ. 

1.ΑΧφ.8 1818 ϑίοῃβ 1168 δὲ {π6 (ουηάδιίοη, δπά 
ΒΘΡΨΘΒ ἴο ρἶνα βιιρρογί δηὰ βίγεηρτῃ ἴο ἐδ 6 

Α Οὐποῖεο Μὲοξοπανν ὁ ἐλε 

Ὀυ}] ἴηρ, 80 ΟΠ σιδὶ, οὐ (6 ἀοςσῖϊσίης οἵ 8 
αν] ΟΡ, 8 σ8}|6ἀ ἐλς οὐδε οογπετ- ίομο ἴῃ 
Ερῃ!. 11, 90. ; Ὀδοβιι8α (Π18 ἀοςίγιηα ἐκ ἴῃ 6 
τηοϑὲ ἱπηρογίδηξ (εδίυγε οἵ ἔπ ΟἾἸ γί οτίδη 
Γεϊ!ρίοη, δηἀ 15 ἰῃε (υπἀδηηδηῖαὶ οδ)εςεῖ οἵ 
8}} {πε ργδςερὶδ ρίνεη Ὀγ {π6 δροβιίεδ δηά 
οἵἴπον ΟΠ γίβειδη ἐθϑοθογα. 

3... Α58 τ σογῃδι.ἴοηα οσσυρίεβ 8π ἱπηροεῖ» 
δηΐ δῃά σοῃϑρίουοιβ ρίαςε, 7688 15 σοιω- 

δα ἴο 1 ἴῃ 1 Ῥεῖ. 1. 6., θδοδυδε αοὲ 
85 τηϑς Ὠἷπι Ὠΐρηΐγ Ἔϑίθειηθά (οσγ ργὲ- 

εἴου), δηά [85 δανιηςδαά Πἰμ ἴο ἃ ἀἐρηΥ͂ 
δηἀ οοῃδρίοιουδηθββ ἀῦονο 8}} οἴποα. 

..:. Βίησεα πηϑη οἴξθῃ δβιυζῦ!ε δραϊηδὲ ἃ ργοὸ- 
λεςείην σογηογοβίοηο, ΟΠ εὶδὲ 18 ἐμ οίογα 80 
σα |1|6α (ε8]. Ἴχνὶ. 99., Μεῖιῖ. χχὶ, 42. 
8ηα ρδΓΆ]]ε] ββθδ8β668), θδοδυδα ἢϊ5 Θ96- 
ροὶ ψ1}} θεὲ τῆς σδυδβθ οὔ δρρταναῖθα δοδ- 
ἀεπιηδίίοη ἴο ἴπο86 ψἢο νν 1] }}} γε]εςὶ 
ἰ:. (Βοῦδὶαδου ]μοχίοοῃ, ρ. 931.} 

Οποϑ8. 
Ι. Τα ἀοείτγϊηθ οὗ (ἢ6 ογοββ, {πὶ ἰς, οἱ 
Ομ γίδὲ οσυοίθθά. Ζ7Αδς ογοῖς 9 Ολτγίε, ἐδε 
Ῥγεαολίπρ οὗ ἰδ ογτοες, ὁσσὰγ Ἰὼ 18 δεῖβε 
ἴῃ 1 οὐ. ἰ. 17, 18. ὅδε εἶ5δο Οδ8|. νυ. ]. 
νἱ. 12..14.; ῬΩ1}. 1]. 18. 

2. Τὸ {8Κ6 Ὁρ οὐ ὕδδὺ οὔθ᾽ β Ὁὑγοββ, δὲ ὶς, 
ἴο Ὀ6 γοϑγν ἴο υπάεγρο ἴΠε δανεγοϑὶ ᾿σϑβ, 
ΟΥ ἴο ὄχροβα οὐδ βοῇ ἴο {π6 πιοεὶ ἱπὸ- 
τπϊηθηὶς ἀδηρογβ.---Μαῖῖ. χ. 38.. χνὶ. 94., 
Μδοκ νἱῖ. 84., χ. 9].; ἴαικε ἰχ. 98., χῖν. 
97. : 
ΟμΟΥΝ οὗ 116, 8 ἐτυτρἤ πὶ Ἰπιπηογί δ! γ. 
-- ον. ᾿᾿. 10. 86 ἑδοιι Καμάζω υπίο 
ἐν απὰ 7 εὐἱ ρσίνε ἐλεε α Ἔετονα οὗ [1ἴδ. 

ὕΡ. 
Ι. Τα ὈΪεββδίηρβ δηά ἕδνουγβ οἵ ὕοα..--- 
88]. χχῖ. ὅ. Μῳ εοὑρ γωπηοίλ ουετ. 
Τὴ οὺρ οΥ δαἰυαξοη, ἴῃ ῬΡδΆ]. οχνὶ. 18.. 15 
ἃ οὔρ οὗ εἐπαηκδρίνίης, οὐ Ὀἰαβϑδιὴσ τὲ 
Ἰοτὰ ἴῸΓ 8}} ἢϊ5 Ἰηδγοῖοβ. 

ῷ. Τὴρ οὠρ ὁ ὀϊεεεὶπσ.---- ΓΘ ρββοβαὶ οὔρ 
7838 (816 Ὁγ τ 76 5 {πε Οκρ 9" ὀίεεε- 
ἐπῷ, Ὀδοδυδα ΠΟῪ βδησι δα ἴὶ Ὀγ φἸνι 
ἐμὴ κ8 ἴο αοά ἴον ἰξ. Τὸ [16 ϑδϊιωὶ 
Ῥδμὶ αἰϊυάεβ ἴῃ 1 Οὐχ. χ. 16. σβδη Βα 
[ογὴβ ἴΠ6 βϑογδιηθηίαὶ οὰὺρ τπ6 ον οὗ 
ὀίεδεῖηρ. 

8. ΑἸ οι ΟΩΒ οΥ βυδενίηρβ, (Π6 εἰδεὶς οὗ 
16 τγαῖῃ οὐὨἨ Θά. ---- [58. 11. 17. διαιά 
ρ», Ο “ενιμαίξηι, ιυὐδοῦ ἀαεὲ ἀγωπὰς αὐ ἐδε 
λαπά ἐλ Ἰωοὸκρὴ ἐδς οὺρ οἵ [58 ἤΓΥ. 
Τῆοι ἀαεί ἀγωπζεπ ἐὴσ ἄγερε οὗ (6 οὺρ οὗ 
ἐγοιιὀίηρ. Μαῖι. χχνὶ. 39. 42. 

4, Πρδιῇ. -- ΖΡ ἐξ δὲ ρμοεδιδίε, ἐξέ ἐλ οὰρ 
»αεε βοπι νιθ. ὅθε ἮΙΝΕ, 3. 

ὈὨΛΕΚΝΕΒ5. 
1. δῖἴη δῃηὰ ἱγρηπογϑαςα. ---- ομ. χὶ!, 13. 
1,εὲ τ οαεὲ οἹἢ ἐδε τυοτῖφ 9 ἀδτξ 688. 

ῳ, ΑΠΙοοΩ, τΐδογυ, δηὰ δἀνογαὶῖυ. --- δες. 
ΧΙ, 16. Οὐνο ρίογῳ ἰο ἐδε Ἰκοβῷ ψουν 



ϑινγηιδοϊϊοαὶ ζαπσμασε οΥ (δο ϑονέρξινοδ, 591] 

Θοά, δείοτε δδ σαι ἰατῖκα88. ὅ66 ἘΖεκ. 
χχχ. 18., χχχῖν. 12. 

8, Τάγκποβα οὗ ἴΠ6 ϑυη, πηοοῃ, δηα βἴβιβ. 
ἄδηθγαὶ ἀδγκιιθδβ δηὰ ἀοδοίθηου ἰῃ τΠ6 
δονεγηπίθηῖ. ---- [88. ΧΙ. 10, 176 8ἴδγβ 
Γ᾽ ἄεαυεπ, απά ἰἦδε οοπείοί αίΐοης ἰλεγεοῦ, 
“λα! οὶ εἶνε τῃ οἷν Ἰρῃξ ; 166 βὰπ 58818}} 
06 ἀδγκοηεά ἐπ δὲς ροίπρ ὑτίλ, ἀπά ἐδε 
Τηοοῃ 4λαϊΐ ἢοῖ σδυ86 ἢεγ ἰἰρῆς ἴο 5} 1Π6. 
866 ΕζΖοῖ. χχχὶϊ. 7. δηὰ 2οεὶ 1ἴ, 10. 81., 
1, 1ὅ. 

ὍλΥ. 
]. Α γεδγ, ἰπ ρῥγορμοίϊοαὶ ᾿ἰδηρυδρο. --- 
ἘΖοϊ. ἷν. 6. Τῇοι ελαίξ ὅξεατ {δε ἐπίσιέν 
9 1λ6 ἤοιιδε Ὁ υμααλ [ΟΥ̓ ἀδγ8; 1 λαῦε 
σρροϊηϊεά ἰΐλδο Ἔδοῖ ἀδὺ (ὉΥ α γεδῦ.0 866 
αἷἰδο ἴδ. χχ. 8. (Βρ. Τόν ἢ Β νϑγβίοη 
δηά ποῖα68.) --- αν. ᾿ϊ. 10. Γ6 ελαϊἑ λαῦε 
ἐγὶδιμαίοη ἴδῃ ἀ8γ8. 

3. Αἡ δρροϊηϊοι εἰπ|6 ΟΥ Β6Ά8ΟΗ--- 88. 
χχχῖν. 8. Ζ ἧς λὸ ἀδγ ὁ ἐλ Ἰ,οἈΡ 8 
γψοηροϑῆοθ. ὅ66 8͵80 88. ᾿χ ἢ]. 4. 

8. Α ὄ8ϊδῖα οἵ ἐγυΐῃ, ἢορεο, δη4 Κηονίεαρο. 
-,1 ΤὭεβ8. γυ. δ. γωε αγὸ αἰἱΐ οὐῥάγεπ Ὁ 
ἐλε ρλέ, απὰ οὐνάγεη οΥ ἐλ6 ἀαγ. 

ΒΕΑΤΗ. 
1. ΤΉ δβεραγβίίοη οὐ (6 8ουϊ ἔγοπι ἴῃς 
θοάγ.---ἀξη. χχνυ. 1]. “Αγ ἰδὲ ἀθδὶἢ 
9. Αδναλαηι, ς. ΤῊν8 8 ἐεπιρογαὶ οὗ ἴῃ 6 

ὁ ἀδαῖῃ, πιο 8 ἐπ 6 σοπηποη ἰοῖ οὗ 
Τῆδὴ ὉΥ ἴἰῃ6 αἰνίηθ βοηΐθεποθ. (Ἕδη. [1]. 
19.) ΤΠὸ 

2. δεοοπά ἀφαῖῃ (Ὀεγοηά [6 ρτγανε) 18. (Π 6 
δἴογμαὶ βεραγδίίοη οὐ (6 ψῆοϊς τῆδὴ 
ἔγοτῃ {Π6 ργδϑϑῆσθ δπὰ ΕἸΟΣΥ οἵ σοά; ποῖ 
ΟὨΪΥ δὴ οχιηςξίοη οὔ 4}} οὐ ῦ ̓Αβρηλβηδὼ 
ἔβα ἢ ρ5, δηἀ οἵ αἱϊ ουυγ ἢορε5 οἵ Βαρρίπε88, 
θυὲ 8. δνογ.υγίηρ βεηβα οὐ {ῃ}8 ὀχεϊπο- 
τίου, “Ὑδογα (6 ψοῦπὶ αἰεί ἠοῖ, δηὰ 
ἐπ ἤγε 18 ποῖ συσηςῃοα.᾽" --- Ηδν. ἴἰ. 1]. 
ΗξΣε ἐλαέ ουετοοηιείδ «λαϊ ποέ δὲ λμγί οὗ ἐδε 
βεοοηά ἀεβιῇ. 

5. ΤΊιε βίδϊα οἵ ἃ βοὺ] ᾿πβθῃβιθε οἵ βίη δηά 
σογγυροη, δπὰ ἀσδιϊαἱα οὗ 16 βρίγιε οὗ 
Ἰ18.---Φ“υὰς 19, Τ᾽ υῖος ἀθδα. --- ον. 1]. 
Ἰ. Τἤοι...... αγέ ἀφαά. 

4. Α ἰδία οὗ πονιϊβοδίίοη, ἀραὶ υπΐο 
δἴη, δῃὰ ογιοϊβχίου ἢ ΟἸγῖβι. ---- Ἐοπ,. 
νυ]. 8. Τὸ ἐλαί ἐς ἀεραὰ 8 ἡγε οπι εἴη. 
---1 Ρεῖ. 1 34. Ῥσῆο ἀξ οιυπ «οἰ δαγε 
ΟἿ εἰηΣ ἐπ δΐ οιὧσπ δοάψ οπ ἐλ ἔγες, ἐλαί 
τε ὀεὶπῷ ἀδδὰ ἴἰο δβῖἴη, βῃουϊά [νὰ ἴὸ γίρῃϊ- 
Θουδβῃεδδ. 

Πεβεκτ. 
Βοβεγὶ οὔ ἰδ ϑὅ868. --- ΒΩΌΥ]ΟΗ. --- 188. 
Χχί, 1. 72: διγάεη ὁ ἐλο ἀσδβοεγὶ οἵ τῃ6 
86. Βαῦγίοη δηάἀ ἴῆε δάϊδοθηΐ σΟΌΠΕΓΥ 
158 80 (8 116], Ὀδοδυ δα 1 188 ΒῃοΟΥΕΪν ἴο Ὀ6- 
οοπια ἀεβεσῖ, δηα 8 τηϑβῇ ἢἸ]} οὗἨ ροοΪβ οἵ 
ψνοῖοῦ, 88 " σοηγεγίοἀ ἰηΐο 8 ἰακα οὔ ἴῃ - 
Ἰαπὰ βε8β. Τῆδ σΟΌΠΙΓΥ δῦους Βαθυίοῃ, 

83 8 ὅτϑαῖ δι Πηογα88, οἴζθη ογεγῆήονοά 
Ὀγ (1Π6 ΕὈΡἨγδίοβ πὰ Τίργίβ. (Βρ. ον τῇ 
δηα Ὧν. ϑοοεῖ, ἐπ ἰοο.) 
Ὀκν ὕροη Ἠερῦ8. --- ΤΉ δ] βαίηρ οὗ Ηδδ- 
γϑη, δηά ἴΠ6 ρονογ οὔ ἴπ6 γϑβυγγθοιϊίοη, 
-ὄἕ Η.. χὶν. ὅ6. 7] ιυἱἱ δὸ ας ἰδ ἀδνν επίο 
]εγαεί. -- [1[588. χχνῖ. 19. Τν ἀεαα πιδη 
«ἠαἰΐ ἔνε; ἐορείλεν τυἱὴ πῖν ἀεαά δοάψ ελαὶλ 
ἐλεν αγδε. Αισαζο απαὰ εἴπρ, ψε ἰλαΐ ἀιυεΐ 
ἐπ ἀμεί, γον (ἦν ἀον ἐξ ας ἐδε ἀθν οὔ πεγῦϑ, 
τὸ 1Π 6 Θαγίἢ 8}}8}} οδδὲ ουὲ ἔπ ἀεδά. 

1. ὙπΘ αδηΈ]68.---- ΤῊ δαά ργορεγῖεβ οὔ 
ἀορ8 ἃΓ6 ορβίϊηβίθ Ὀδγκῖπρ, ὈΠίηρ, ᾿Ἰπβδια- 
016 ρυείοηγ, ΒΙ ΕΠ ΐπ6 88 ἴῃ ᾿υβὲ, νοπιϊτίηρ, 
8δη4 γεξυγηΐπρ ἴο {πεῖν νου. ((οπηραζα 
Ῥγονυ. χχνΐ. 11. ; 3 Ῥεῖ. 3. 99.) Ηδλσησε 
(Π6 Οδηεῖ 65, ου δοοουηΐ οὗὨ {Π6 ἱπηρυγὶν 
οἵ τποῖγ ᾿ἴνεβ, ἀπά {πεῖν θαΐηρ ψιους ἐπ 6 
σονθηδηΐ, ννογα Ἑβ]] δὰ ἀορβ Ὁγ (6 768. 
- Μεῖῖ. χν. 96. 1 ἐς ποὲ ηιδεΐ ἰο ἑαζο ἰᾷσ 
οὐδαγεη"ς ὀγεαά απα οαδί ἐξ ἰο ἀορπ. --- ῬΒ8]. 
Χχὶ!. 16. Πορβ λαῦο οοπιραξεδά πιδ, ἰδ 
αεεοηιδίῳ οΓ ἐδδ ιυἱοκεά γαῦο ἱποίοςθα ηῖὸ. 

2. Α ναϊοῃιηδη, [ῸΓ ἢ 8 νἱρίίδποθ ἴο ρῖνθ. 
ποῖϊεα οὗ δρργοδοξβίηρ ἀδῆρεν. --- 188. ἵνὶ. 
10. ΠΣ ωαίοδπιεπ αγτὸ δῆπά, ἐδεν αγὸ 
αἰ ἑρπογαπέ, ἐΐῴεν ατὸ αἰ ἀυτηῦ ἀορδβ, ἐλεν 
οὐσπηποέ δατγᾷ. 

8. ᾿πηρυάδηΐ, 5ἢδπι6}688 ρογβοῃβ, δῃὰ (186 
[ΒΟ ἢ 6Γ8, --- ον. χχὶὶ. 15. Ἡιἠομέ αγὸ 
ἄορ. --- ῬΒΙΙ. ἢ, 9. Βεισατο 9 ἀορβ. 

ὌΟΜΙΝΙΟΝ. 
Ι. Ῥονο.. -- Νβῇ. ἴχ. 98. Τῆεν λαά ἀο- 
τηϊηϊοη οϑεν ἰλφηι. 

2. Ῥεγβοπβ ΟΥ̓́ΘΡ ΟΠ ΒΠΟΙΠΟΓ 88 ρΟΎΤΟΓ. 
-- Ἀ538]. οχῖν. 9. Ζογαοί τσας ἀὶὲ ἀοτηϊηΐοῃ. 

38. Αηρεία. --- (οἱ. 1. 16. ΒΒν δὲ ιρεγδ 
ογοαίοα..... ἀοταϊηἸ ΟΠ. 

4, ΤῊ υἱπΐνεγβαὶ ρογεγηπ)οηΐ οὐὨ ΑἸπιρἢ ιν 
6οα. ---- Πδη. νἱῖ. 14. ΤῊ ἀοιῃϊηΐοη ἐξ απ 
ευεγί ατέϊηρ ἀοταϊηίοη. 

Πόοοκ. 
Ι. Βοοῦ ορεπαά πη Βοᾶνθη. ΤὮα Ὀερὶπηΐηρ 
οὗ δ ῃ6νῪ Κιηά οἵὨ ρονογῃηπθηί. --- ον. ἧν. 
1. 7 ἰοοζεά, απά ὀελοίά, ἃ ἀοοῦ [π|Ρ8] 
ορϑηδὰ ἴῃ μβϑᾶνθῃ. 

2. Αῃ ορβη ἀοον. --- ἯΠπὸ ἴγδα δχδγοῖβα δηὰ 
ργοραρβίίοη οὗ (6 αοβρεὶ. ---- Ἰ Οον. χνὶ, 
6. Α͂ ργοαέ ἀοοῦ απᾶ εἤεοίιαί δ ορεπεὰ 
μπίο πε. 866 αἰδο 2 Οὐγ. 13. 19. ; ΟἹ]. 
ἷν. 3.; Αοἰδ χὶν. 97. 
ὍΒΑΘΟΝ. 
ϊ. Α δυο] οὗ ἃ Κίηρ παῖ 18 δὴ Ἔποπιγ. 
--ἴὴ ξεκ. χχίχ. 3. 1ὖ τηδδηβ (ἢ Κίηρ οὗ 
Ἐργυρὲ ; 80 αἷ5ο ἴῃ 88]. ἰχχὶν. 13. 

ῷ. ϑαίΐδη βοῖίπρ δῃηά γυϊπρς ὈΥ ἷ8 νἱβί] 6 
τ βίοΓβ. -- σον. ΧΙ. θ. ελοίά α ργεαί 
γε ἀτάροῃ, ὅτε. 

8. Δηγ πωυγίίι] τῃϊηρ.-- δ]. χεὶ. 13. Τῇῆε 
ψοιης ἤοη ἀπά ἐδε ἄταροη ἐδλαὶ! ἰΐοι ἰγαπι- 

δ ἐβροοΐδ!γ Ὀείον ἰξ τοναγὰβ ἴῃ6 5868, ἢ ρίς μπάδν 70οί. 
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Ῥκυνκ --- ΠΕΟΝΚΕΝΝΕΒ8. 
1. Τῆς δυπροὶ οἵ 16 (ΟἿγ δηὰ πηϑδάηδββ 
ΟΥ̓ δἴπηογβ, ψνῆο, πιδίκρ ηο υ8δὲ οὔ τἢεὶγ 
Γοδδοη, ρμίυισα ἐπειηδαῖνοβ ἰῃ 6} ἤηδῆηοῦ 
οΥ̓ οτἰπιε8. - [588. χχυὶ!. 1. 38. ρος ἰο 
ἐλε ἀγιαηκεγά οΥ Εργαΐη... ..... Τὰς 
ἀτγυηκαγάβ οκΚΓἱ Εἰρλγαΐη “δα δὲ ἐγοάάεπ 
π πῦον [εεί. 
, ΤΠηδὲ κι ρΊ ΟἸΕΥ τ Ὠϊοἢ ἀγίβθα ἔγοπι αὐ δ 
ἡιυάριηημοηῖδ ; τῇδ [Π6 δίππον ἰδ ὉΠῈ6σ ἴἢς 
σομδιογπδίίοῃ οἵ [18 πη 5 γΥ, 88 οὔ 88- 
ἰοηἰδῃθαά, δίαρρογίηβ, δπὰ ποῖ Κηονίηρ 
ψἤδί ἴο ἀο. --- [588. χχῖχ. 9. Τήλενψ ατὲ 
ἀτγαηίοη, διέ ποέ ιοδ' υὐἱπὸ; ἰΐεῳ βἴαρρετ, 
διιὲ ποί υυὲόεἰτοηρ ἀγὶπᾷ. ---- ἴδ. 11. 21. 
Τήοι, αὐέοίεα απ ἀτυηκεη, μέ ποὲ ιοἰὰ 
εὐἷἱποό. ὅδε 8[80 76Γ. χιϊ!. 13, 14. δηὰ 1,8π|. 
.1|. 1δ.Ψ 
Ὦυδτ απὰ ΑΒ5ΒΗ88. --- Μογῖαϊ τηϑη, υὑπάογ 
ἀδδῖ δηὰ οοπάειηπαίϊοῃ. ---- θφη. χυλὶ. 
97. 71 λαῦο ἰαζεη ρον πιὲ ἰο φροαΐ ὠπίο 
ἐλε Ἰ,ΟἈΡ, ευλίοδ ἀπὸ διιξ ἀυδῖὶ δηὰ 8868. 
--- ἀοη. 11. 19. υβὲ ἐῤοις ατί, απα ίο 
ἀιυιβὲ δλαὶῥ ἰλοι, τείμιγσγπ. 8466 ὅοὉ χΙ!!. 6. 

ἙλατΕ. 
1. Α Κίηρ οΥἦ ἰπηράοηῃι. --- ἘΖΕΚ. χν. Α 
ε͵εαΐ εαρὶο, εὐἰὰ ρσγεαΐ ευἱπρα, ἰοπρ ιυἱπρεά, 
ΤΙ ὁ ἱεαίδετε, υυλιοὐ μαα αἴσετς οοίοιγε, 
οαπι ἰο ],εδαποπ; ἴῃαὶ ἰ86, Ναὺυςἢδά- 
ΠΘΖΖαγ. Τῆς αἴσοτγε οοἰοιγε τοίεσ ἴο [ἢ 6 
γαγίουβ ΠβΕϊοηβ ἴπδῖ σοϊιηροβϑοα {ῃ6 Βαῦγ- 
Ἰοηΐδῃ δι ρίγα. 

9. Τῇο Ποπιδη διτγ, ψῃ056 δπδίρῃβ ΟΥ̓ 
Βίδηἀἀγὰ8 ὝΟΓΘ Θαρίθβ. ---- αι. χχὶν. 98. 

᾿ς λον δεοοῦοῦ ἐδς σαγοαδε ἱε, ἑλότο υἱὲ ἐδ 
ἦς δώ δὲ ραίϊλετοα ἑορείλετ. 8.66 ὝΙΝΟΒ. 

8. ΕδρΙοβ᾽ ὙΥΊηρβ. --- Το Ὀ6 Ὀογῃς οἡ 6ἂ- 
Ε᾽68᾽ νίηρβ βιρηϊῆ68 αἰνίηθ, πηϊγαουΐοιι 
αεἰΐνεγαηοθ. ῃο σδὴ ρυγβὰα (ἢς δδρὶθ 
{Ππγοιρῇ [6 δἷγν, δηα τ Κα ἔγοιῃ ἢϊπι ἡ δὶ 
Ϊ8 οσοιηηϊπίοα ἰο δῖ8 οὔδγρεΡ ΒΕ χοά. 
ΧΙΧ. 4.; Ἐβδ]. χοὶ, 4.; [88. χὶ. 3].; Εον. 
χὶϊ, 14. 
ἙΛΆΤΗΕΝ Υ εβεεὶ. --- ΤΠ6 ὈΟΑγ οἵ πῃ. --- 
2. Οὐον. ἷν. 7. Ἡζε λαῦο ἐδ ἱσεαδωγο ἐπ 
Θδγ θη ν 8868. 
ἘλετηαύλΕΕ5.-- ἀτοαΐ γανοϊιείοηθ ΟΥ 
σἤδηροβ ἴῃ [Π6 ρο]εῖοα] ννον]α. ---- Ποοἱ ἰ]. 
10. Τ7.δ οαγῖῃ «λα ΐ ηαυαῖκα δείοσε ἐδφηι. 
ὅεα εἶδο Ηδρραϑὶ 1]. 2]. ; Ηθῦ. χὶϊ. 96. 
Ἐαγνρυ. --- Α πηγϑιῖϊοαὶ Ὡϑὴθ οὔ σὶςκοά- 
Π658. -- ον. χὶ. 8. 7 Δλεῖγ ἀεαὰ δοάϊοε 
[584}} 116] ἐπ ἐΐλδ εἰγδοί ὁ ἐὴδ σγεαέ οἱέῳ, 
ευλϊοὴ ερι σαί ἱς οαἰϊοά ϑοάοηι απὰ Ἐφγρὶ. 

ΕἸ ΌΕΚ5 ({Π6 ἐποπίγ-ίουΓ). ῬγΟΌΔΟΙΥ βυοῇ 
οἵ τῆς Ῥδίγίδγοβ δηὰ Ῥγορῃείβ οὐ {86 
οἷά οδυτοῖ, 88 δ ΟΥ̓ δ τἢ6 ἀδγ οἵ 
τράἀεδιηρίίοη δηά τοῦ κα; δηά ψῇῆο 8γΓὰ 
ἜΧΡΓΘΒΒΙΥ ἰοιτηθὰ ΕἸ ΕΓΒ (πρεσβυτεροι) ἴῃ 
ἩδεΡ. χὶ. 2. -- αν. ἵν. 10. Τῆε ίουγ- 
δηδ-νοπῖν εἴἰάθγβ γαΐ ἀοισπ δεῦτε Μη 

ἐλαέ ᾿οείλ (ὃν εὐου. [ϑεε Ὠεβδὴ )ο"ὐ- 
ἢου86, οη ον. ἰν. 10. 

Εγξεα δάμη οἵ νϑγίουβ Ἰηςογργεϊβ ΟἹ, 8ὸ- 
οογαϊηρ ἴο οἰγοιπιδίδηοσο. 
Ι,.Α8 δρρ] θὰ ἐο ἐδε Αἰπιςλέν, τῆν ἀδποίο, 
Ι. Ηἰδ Κωονίθαρε δηά ργεβεϊθῃσεα. --- τον. 
χυ. 8. “ἢ Ἔγθ ἐς ἕπ εὐετῳ μίαοε ἐο δελοίά 
ξοοά απὰ εὐ. 866 Ῥδβὶ. χὶ. 4. 

2. Ηἰδ νδιοδίυ! ργονϊάθδηοο. --- ΙΒ]. χχχῖν. 
16. Τ7ῆε εγεδ οὔ ἐδε Ἰομὴ δα ὕροῦ ἐζςἊ 
γτιρλίδοιμ. 

1. 4.35 δρρ]!οα ἐο ͵εεις Οὐγμέ {Π6Ὺ δἰ ρον 
᾿ΐα Οππηἰργθβοποθ. --- ον. ν. 6. 7η ὠς 
τἰάδέ οΓ ἐλό εἰάετε εἰοοά α ἰαπιὸ, λαυίπρ .... 
δεῦεη Εγ68. [ὅ66 Πεδη Ῥ οΟΟΒοιιο, ἐπ ἰος.] 

111. Α.5 δρρίϊεὰ ἰο “τη, ἴῃς εγε5 ἀεηοῖε, 
1, ΤΏ υῃάογβίδησίηρ, το 15 85 1ξ '᾿νοῦς 
16 εΥβ οὗ 6 βου]. --- Ῥβαὶ. οχῖχ. 18. 
Ορεη ἐΐοι πιὲπε Ἔγ68. 

2..Α ρυϊάδ ΟΥ σουῃηβείϊου. ---- ὅοὉ χχῖχ. 15. 
7 τᾶς ἜΥ68 ἐο ἐἦε δέξπα. 

8. Τα. ψῃο]6. πιδη. --- ον. 1, 7. Ξσετῳ 
ΕΥ̓͂ «λα{ὶ 4:66 ἀΐπι; ἰῃαῖ ἷ5, 81} τηδῃ. 

4. Οοοὐ οΟΓΥ εν]! ἀδδῖγεβ δηὰ ἀεξῖρτια. ---- 
Πθουϊ. χχυ!. 54. Ηἰΐ γα ἐλαϊΐ δε ἐνὶ! 
ἐοισατάε ἀϊδ ὀτοίξετ.---ν εν. 56. Ηετ Ἔνε εδαϊϊ 
δ6 Εν}] ἐοισατάς ἐἦε λιαδαπα οΥ δεν δοξοια, απαὶ 
ἐοιυατάςε ἦξτ' ξοη, απά ἰοιναγάς ἦεν ἀαπράίετ. 
Τπδὲ 8, ΤΠΘΥ δ04}} ογῃ ογιιοὶ δπὰ ετὶ 
ἀεβῖρῃ8β ἀραϊηβὲ ἴεπὶ ἴο ΚΙ, δῃα ὄδνθη ἴο 
εδῖ (ἢ επι. ΗἸΒίοΟΥΥ σοηῆγηιβ ἴπ6 ἐγ οὗ 
εἰ}18 ργεαϊοιςίοη, 

Ελοξ.: 
ἰ. Α5 ΞΡ 50 ἴ(ο Οοά, ἴὲ ἀδηοίοβ δἷβ ἔβ- 
γΟΙΓ, -- ἤδη. ἴχ. 17. ὕμις ἐλν ἴδος ἰο 
αὐλὴ ὠρὸῦ ἐᾷν εαποέματν. ---- Ῥεβὶ. 
χχχὶ, 16. 

ῷ. ΑΒ δρρίϊεὰ ἴο πηδη. 
ἘΆΑΟῈΒ ᾿ἰᾶγάογ τῃδη 8 το Κ (ὅεγ. ν. 8.) ἀο- 
Ὠοῖα ὈΠΌΪ]Βῃϊηρ, ΒΠ πη 6 1685 ρούβοῃς. 
Ἑλιτη (Πιστις). ἴῃ σοπβοαιδῆσς οὗὨ οὶ 
διίοηάϊηρ ἴο ἴὴ6 δηιθίρυ!γ οὗἉἩ τῆ6 πογὰ 
πιστιςχγ ὨΏΪΟΝ ἴῃ ΟἿΓ δυϊῃοτγβοαά γεγεΐου 
8 υδιδὶν ἰΓαπβίδιθά ἐλ, ἰὰ ἢδ8 Ὀεεῶ 
Δρρίοα ὈΥ τιν αἰϊνίποϑ, σἤογονοσ ἢ 
ΟΟΟΏΓΒ, ΘΧΟΪυδίνοῖὶν το ἢ ἴῃ ἐῃς Μοβδῖδα, 
ἤδη ἴῃ6 οοηΐεχε οἴξδη ΙΤυδῃ ΙΒ ΕΕν τὸ- 
4υΐγα5 ἱς ἰο Ὀ6 ἴθ ἴῃ ἃ αἰδεγεηςϊ βεῆβα. 
αϊδ ΟΥ̓ δείλουϊπρ ἰδ ἀδηοῖοβ, 

Ἰ. Οἱ ἀρεοπῆηρ ἰο ἀν ἰγιμή, ευεξη ἴο σωρὰ 
ἐγμὰς αἬ αγὸ ἐηοιυη ὃν ἰδε ευϊάξηον: οὗ οὐ 
“εηδεε : 18 ἴῃ Φοϊῃ χχ. 99θ.0ὡ. ὙΠοίιδς, 
ΜΠοπὶ ἴΠ6 ενϊάθδησα οὗ ἢἶ; βθῆ88ὲ5 δὰ 
σοηνϊποσα οΥὗὨ {Π6 ΤοϑΙὙ οὗ ΟὨτδι 5 τὸ- 
ΘΌΓΓΘΟτΊΟΏ, ἰ8 8814 ἴο ἢενα δεϊεοεα, 

2, Α ρεπεναί αϊροείδοπ οΥ᾽ τὴδ πεϊπὰ ἰο ἐι- 
ὄναοο αὐ ἐδαέ ινὸ ἔποιυ σοποογηίηρ Οοά, 
Ψ ΠΘῖΠοΓ ὈΥ Γεδϑυη οὗ γαναϊβίίοῃ : ὃδ5 ἴῃ 
ΗΘῦ. χί. 6. ἩΨμλοιμέ [αἰτἢ ἐξ ἐξ ἐνηροεελδίο 
ἰο ρίξαξε Οοά; νῆϊς δ εχργεββίοῃ 8 β}- 
ΒΕαΌΘΏΓΥ ϑρρί]θὰ ἴο ἐπα οχίβιίδηςς οἱ 



; ϑιγηιδοϊίοαὶ 1ιαπσιαφο 0 ἐδι6 ϑογίρξι» 8. 

οὐ, δ ροούπεββ δηκὶ Ὀου ΠΥ τοναγά: 
ἢ 8 βίο ΟΠ ρρΟΓΒ. 

9. 44 Ῥεομέϊαν αἀεεοηΐ ἐο α οεγίαϊπ τουοίαξοπ; 
ἴον Ἰηβίβδηςα, Ἰῃ οηι. ἱγ. [Πγουρπουΐξ, δηά 
ἴῃ ΟΥΠΟΓ ρ8588ρ68 {παῖ γεδί οὔ ΔΌγΒΠ απ 8 
ἔδιίῃ, ἴε ἰδ πιδηϊοβὲ τῃαὲ 118 (αὐ πηϑὲ θ6 
τείρετο ἴο ἴΠ6 ρϑου δ. ΡΓΟΠ δα τηδά6 ἴο 
ΑΡγδῆβηι τΠδὲ 8 βοὴ δῇοιϊἀά 6 Ὀογῃ υηῖο 
ἔπ), τῃουρὴ ἢ6 Ὠἰπιδο ττὰ8 ἔπ η δρουϊ ἃ 
Πυσάγεά γοδγβ οἷά, δηὰ δδαγδῃ, ψ᾽ο τ88 
ὨἰΠΕΙΥ, τγ88 ὈΔΙΓΘΏ. 

4, Δη αξεεπέ ρίυεη ἰο ἐδδ γευείαζίοη τεσ ἰο 
“ἍΜοεος ; 88 ἤδη {π6 σΠ]άγοη οἵ [βγϑοὶ δΓ6 
βιὰ ἴἰο ἢδνα δεϊουοα ἐδ Τιοτὰ ἀπά ἀλε τεν- 
ταπὲ Μίοεεε. (Ἐχοά. χιῖν. 8]. σοιηραγοα 
στῇ Φόδη ν. 45, 46. δηά ᾿ἴχ. 238.) 

δ. ΑῊ αἀεεεπί ρὶυθη ἐο ἐδ τουείαϊοη πιαάς ἰο 
ἐλε »γορλείξ ; 88 νιἤθη Κιηρ ΦεΠοβηδρῆδίι 
ΒΒΥΒ ἴο ἴπο 76. (9 (γοη. χχ. 90.), “ 86- 
ἔϊευε Ἰὼ τἴῃ6 1,ογὰ γοιιγ αοά, 80 83ἢῃαϊϊ τ6 Ὀ6 
Θδ δ Ὀ βθ θὰ ; ὀεώσυο ἢΐ8 ργορἢοῖδ, 80 8384} 
γα ργοβρον," ΟὐὈμηρδγα αἰβο 188. νἱῖ!. 9. 

6. Α οοταϊαὶ αεεοηΐ ἰο ἐμὲ Ολγείϊαη γουείαξοη, 
οὗ ἴο βοιηδ Οὗ 118 Ἰεβε ηρ δηὰ ἐπεὶ δπιθηϊαὶ 
Ῥοϊπὲβ ; 85 ἴῃ 056 ράβϑδρθθ ἤθγα Κγ»6 8Γ6 
δοιητηδησοί ἴο δοίδοο ἔπ Οὐγίεέ, οὐ πὲ ἦτ ἐς 
ἐδ ϑοπ οὔ Οοά, οὐ τῃαῖ ἀξ γοδα ἤγοηι ἐλδ 
ἀεαά, 

7. 4“ αρεεηπέ ἴο (ὑτΓ6 δηἋ ἰηνβἰ Ὁ] 6 ΤΠ] σα 
γαυραϊθὰ Ὦγ Οοά, δα ἴῃ Ηβῦ. χὶ. 1., ννῆσγα 
1: 18 ἀοβηοά ἴο Ὀ6 ἴΠ6 διῤείαποε οὕ ἐλξιρε 
λορεά [ῦγ, διὰ ἐδλε ευἱάσπος οὗ ἐλίπρε ποὲ 
ἑεεη, παῖ 18, [6 ρί νίηρ οὗ ἃ ργεβεηῖ 80Ὁ- 
δίβηςο ἴο {πίηρ5 ἔιΐυγο, Ποῦ ἀγὰ δι} 
ὀχροεῖοά, δηά τπ6 ργονίηρ δηὰ ἀδπιοη- 
Βίγβίϊηρ οὐὗἨ ΓδῖηρΒ ννἢϊοἢ αγὸ ηοΐ βεεῆ. 

8. Τῆε Θοβροϊ, 88 ἰη Οἱ. 111. 9. νῆογα βαϊηΐ 
Ῥαδυὶ ἀδιηδηὰβ οὗ 16 ΟΔἰδΕ 5, Ψ Ποῖ ΟΡ 
{ΠΥ τεοεῖυεά ἰδὲ ϑδρσὶδ ὃν ἐδδ τυοτῖδ ὁ (ἧς 
αιυ, ον ὃν ἐξε ἀδαγῖις οἷ ἐεϊἑλ : ἴθ ὨΪοἢ 
Ὡς ὰ 1 8 ονϊἀδηξ ἰπδὲ τὲ ἀεαγίπρ οὗ 
αἰ ἀδοοῖεβ [ἢ Ποαγίηρ οἵ {πε ργεδεῆεα 
6οβρεὶ ; ἀπά ἴπ {Π18 βθηβα ἴ(ἢ6 ννογά ζωμὴ 
ΒΡρΡΘΑΓΒ ἴο Ὀ6 ιτἰ8οὰ ἴῃ 411 {Π086 ρϑγίβ οὗ 
τε Ερίδε!ϊο ἴο {6 Βοπιδῃ5 ννἤδγα 11 18 ορ- 
Ροβεα ἴο ἴδε σψόγκϑ οὔ πε αν. 

9. 4 ρεγειαείοπ ἰλαέ τσλαΐ τοε ἀο ἐξ ιυεῖΐ ρῖδα:ε- 
ἱπρ ίἰο Οοά : ἴῃ3 τῇς τηραηΐϊηρ οἵ σοηι. 
χῖν. 93. Ἡλαέεουεν ἐς ποέ οὗ". (αἰ ἱς εἶπ, ἰδ, 
τ(ῃαὲ 1ὲ 18 δ᾽} 1 1.8 ἴο ἀο δὴγ την 
νΠΙΟἢ 6 ΔΓ οὶ (ΠΥ ροτδβιδάεα ᾿8 πεῖ] 
ἰεββίης ἰο αοά, οὗ δὲ ἰεαϑὲ ρεγιηἰεὰ Ὀγ 
ἵπη. 

0. Ταμὰ ἐπ πιγαοῖίεε, ἰῃδὶ 16, ἃ ἤγπι σΟΠ- 
ἀεησθ 'π ΟΠ γῖβε, τὸ τ ἢϊοῇ, δὲ τἰῃ6 ἤγϑί ργο- 
ραρεαοη οἵ τ[Π6 αοβρεῖ, νν8ὰ8 δπποχοὰ τῃς6 
ρογίογιηδηςς οἷ πιΐγβο δ : δ. ἢ νν88 {Π6 
ἔα τ] ἢ δεβυβ ΟἸγῖδὲ ΓΘ ΘΉΓΥ τα- 
υϊγοά οὗ [5 αἰβοῖρ]68 8δπ4 οἴβοῦβ, ἐπδὶ 
[6 πιῖψῃς σογκ οοτίαϊῃ πηίγϑοεβ Ὀγ τῆ θ πὴ 
(οοηραγα Μαῖί. χνῖ, 90., Μαγίκ χὶ. 92. 
χυῇ, 17., δηὰ 1μικα χυὶϊ, 6.) ; δηά ἰο ποῖ 

ΥΟΙ, 111. 
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ϑαῖης Ῥϑὺ! γοίϑγβ ἴῃ 1 ὐογ. χῖϊ. 9. 185], 
[δ "ἢ οι δεϊπη68 βρη ΐβας, ' 

11. ᾿πώὠρίϊῳ, οὐ (ἈΠ ] 688 ἴῃ ἘΠ6 ἀἰδοίαγρα 
οὔ ἀυκίε8 ΟΥ̓ ρΓοϊηΐβεβ, δῃά δὸ ἴῃ αγεοκ 
ὝΟΤΟ πίστις 18 ργορεγὶγ γοπάθγεὰ ἴῃ Τί, 11. 
10. ; 88 1ξ 4130 βου! παν Ὀδθὴ ἰῃ 1 Τί. 
ν. 12.. τῆς ἕἢ, τἤθγα δβαὶά ἴο ἢδνα Ὀδθϑη 
οαβῖ ΟΥ̓ΓΌΥ ἴῃ8 γουπροῦ νιον, θεΐπρ ἤογα 
ἐν ἴο ΟὨγιβι. 
ΑἸΙΝα ἄονη, οὐ ῥγοβίγδία, θείου 8ηῸ- 
{Π 6 . --- Βυδιηϊἰδείοη δηὰ Ποτηᾶρο. ---- 188. 
χῖν. 14. Τ7ῆεν εδαϊ! {εἰ ἀοιση ὑπο τπ66, 
δηἀ πηᾶκα δ ρρ] ΘΟ ἀηΐο ἴπ66. 68 
αἷεο ὅδη. χχνιὶ. 39., χχχνῖ. 7, 8. 
ἘΛΜΊΙΥ. -- ΤῊΣ ΟΒυγο οἵ Θοά. --- ΕΡΗ. 
᾿!, 16. Οὔιυδλοηι ἰδ ὐλοίς (Ἀταῖϊγ ἐπ ἀδαύυδη 
απὰ φαγίλ ἐς παριοά. 

Ἐακτ. 
1. Τὴ πηοβῖ Ὄχςο]ϊθηξ οὐὨἨ δυύεγγ τὨΐηρ. -- 
Ῥεα]. ἰχχχὶ. 16. 11 εδοιμά λαυε ὕξὰ ἰλειε 
εὐἰ ἐλ ἰλς βηδεί (ΗΘὉ. 7πὲ) οΥΓ ἐῆε τυλεαΐ.-τ-ο 
Ῥβαὶ. οχὶ νὶϊ. 14. πὸ πιἰείά ἐλδα εὐἰὰ ἐδ 
“ἥπεεί (Η6Ὁ. μι) οὗ ἐδδ τιυλεαί. 
2. Ἐϊοἢ68.--- Βα]. χχὶ!. 99. ΑΔ ἐλε ἴα ρον 
εαγίλ. ---ο ὅεγ. ν. 98. Τον αγε τυασέη ἴαϊ. 
ἙΑΤΗΕΕ. 
Ι. Οοά, ψῆοββα Ἂμ άγθη ννα ἃ}] δα ὈΥ σγθ- 
δεοη δηά γϑάθηρίοη. ---- Μαὶ. 1.6. 771 
ὄε α (ἈΠ ΟΓ, τυλογδ ἐδ πιΐπὸ λοποι ἢ --- Μία]. 
11. 10. Ηασε ιυὸ ποὲ αἰξοπς Ἑδιΐον ὃ αι 
ποὲ οπϑ Οὐ ογεαίεα τ ὃ 866 ὅετ. χχχὶ. 9. 

2. Ἐδῖθον οἵ δὴγ {πΐηρ ; {πδὶ ἴβ, (ἢ 6 διιῖ ποῦ, 
οὔι186, ΟΥ ΒοῦΓοα οἱ Ἰΐ. --- ΦΘἢ) νΠ}, 44. 
γάδη ἦς (ϑαΐδη) ὡρεαζοίλ α ἔφ... .«ἣἢδ ἐς τλ6 
ἔδιῃεν οὐ ἐξ. ---- ϑδίηθβ 1. 17. Το Ἐδίπεῦ 
οΓ ἄρλέε ; τὴ δουγοα οἵ βρ᾿ γξυαὶ δα οοΓ- 
ρογααὶ Ἰΐρῃϊ. 

8. Εχδβηιρίο, ρδίξεγη, ΟΥ ργοϊοίϊυρα.---Φοἤη 
νι. 44. γε ατε οΓΓ ψοιν (Αἰ ογ, ἐλε ἀδυΐ; 
Υξ (οἴου τἰῃ6 ἐχϑιηρὶα οὔ ϑείδη, βο (δὲ 
6 ΤΥ θ6 ρΓΟρΟΣΪγ ο8]16ὰ γοῦν [ΔΠογ, δηά 

γ6 ἢϊ5 σ] γθη. 
ΕἸΕΙΌ. --- Τῆς Ὑ͵ οΥ]α. ---- Μδις, χῖῖὶ. 88. 
ΕἸΒΕ. ' 
1. 1 δυςῖ δαὐυποὶβ 8 ἀδποῖς (ἢδὲ ἰδ 18 
ποῖ ρΡιιῖ ἴον ρῆϊ, ᾿ὰ β'σηϊβεβ ἀδδίγυοίίοη Οὗ 
τοΓΠΊΘΠΐ, ρΓοδῖ βίο Κη 658, ΨνΆΓ, 8Παὰ ἰΐ8 ἀΐ8πι8) 
εβδοῖβ. -- [58. ΧΙ. 256. 7 λαί εοἰ ἀδπη οπ 
ἤτα. --- 188. ἰχνὶ. 15. 7Τ.ε ἸΟῈᾺΡ τοί ΘΟη16 
οὐἱλᾶτο. 866 ΕΖεῖϊ, χχὶϊ. 90---- 99. 

ῷ, ΜΒιιγπέηρ δ. --- ΤῊΘ. γι οὐ 6.ο(. --- 
Ἐ ζεῖ. χχί! 31. 7 λαῦο οοπεωπιοά ἐΐφηι εὐἱέ 
ἐλε ἄγε οὗἩ τὯΥ ττϑίῇ, 

3. ΔΙ οιοΠ 5, ΟΥ δουκίοη. --- [58. χχὶν. 
1δ. Οἰογὶῳ γε ἰδς 1,οᾺ Οοὐ ἐπ ἐδδ ἤτοβ. 

4. (ὐοαἶε οὐ ἥτε ρτοσθϑαΐηρ ουΐ οὔτ πουτἢ 
οἵ αοά, οΥ ἔγομ ἢϊβ οουηΐοηδηςο, ἀδηοΐθ 
ἢΐβ ΒΠρΟΓ. --- βα]. χυῇ. 8. 12, 18. 

ἘΙΕΜΑΆΜΕΝΤ. 8.6 ΗἙΑΥΕΝ8. 
ἘΠ Ε5Η (οΥ ΜΕΑΤ). 
Ἰ, Τῇ τιοῆδδ, ροοά5, οΥὗἹ ροδββϑβϑίοῃμβ οὔδηγ 
ΡεΓβοηβ σοῃπαμεγοά, ὀρργοββαα, οὐ δίϑιῃ, 89 
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18:6 σῶ86 ΠΙΑΥ Ὀ6.--- Ῥδδὶ. ἰχχῖν. 14. Τῆοι 
ὄνεαζεεέ ἐδε ἀεαάε οΓΓ ἰευίαίλαπ τιον ἀρθρῆν 
(ἀϊάεε ἀεδίῖγογ ἴΠε ρονεῦ οἵ ΡΒ δὰ 
Ὠδ8 ργίῃς65), μμμαὶ βαυεεέ ἀΐπε [ἴο Ὀ6] πηδαῖ 
ἕο ἰδε Ῥεορίε ἸηΒδὈ ΐη 
ἐπδὲ ἴ5, ἀϊάξε δηγὶςἢ 
1Πε}γ 

6 ἴ5γβϑο  θβ πὴ7ὶ 

Α Οὐκεῖξε Πϊεξίοπαγῃ ὁ ἐλε 

᾿ΈΟΣ. --- Αἴ ῖ εοὐπηΐηζ, ἀδοοῖμίι! ρεῦμα -- 
[μὲ χὶϊ!. 39. 6 ἐεέ ἐλαέ ἴοΣ. --- Επὶ. 
χίη, 4. τγορᾶεέε ατε ἄζε ἐδε ἴοχειε 
ΠΝ ΡΣ ὐμα 

(ἴ Ἡἱάσγηοβε :  Εμυιτ. 
Ι. Τα οἵ δὴ δεϊοη. Ῥισ. φΟὨΒΕΠΌ ΘΕ 8 

115. ----- [58. χνυῇ. 4. Τῆς ζαίπεεε οΥ! 1. 38]. Τῆεν ελαὶ! εαξ ἐδε ἔγοῖϊ οΓ δεν «εἰ 
ἀὶε Βεβὶιν ελαὶ! δὲ νεαάς ἰξαπ. 866 αἶδο Μίς. ὶ δ. ἐρᾶν, 
1. 9, 3. ἐπὶ Ζεεῖῆ. χὶ. 9. 16. ;; ἴῃ 8}} ννίε 3. Θοοά ποεῖ. --- δδδϊ. 1, 3. Πε (ὧε 
Ρἶδεθβ 6 Ταγρυπ ἐχρίδἰη5 Μεεὴ ὈΥ τς 65 ΠΡῸΣ [280}. .. ὀγίπες 

ἰδ δη( δι; ς6. 
ῷ. Τὸ ἀευοι νεμοὴ ἢ βῖι, 15 ἴο σοηθοῦ δηά 
Βροῦϊ πιβηγ δῃθπο5 οἵ {πεῖν ἰδ δὰ ροδ- 
δοϑδίοπα. ἴω ἤδη. νυἱϊ. ὅ. 1ῃ18 Ἔεχργοϑδίοῃ 
ἐδ υδοά ἴο ἀδηοῖα ἴδ ογυε τ οἵ τἰΠ6 Μεάεβ 
διὰ Ῥεογείδῃηβ, πῆϑὴγ οὗ σοδὲ δβούεγειρτιβ 
ὙΟΓΟ ΙΏΟΓΟ ἴἶκὸ ἰτοσίουδ ὈδδΑγα ἴμδη πιθῃ. 
[πδίδησοϑ οὔ δεῖν ἐγ  δυουπά 1η δἰιοβὶ 
811} (6 Ηϊδιοτίδηβ σιο ἰδνο ττίε οἵ 
«δεῖν αὔδῖτβ. 

8, Ὕεακ, πιογίδὶ πηδῇ.- ἴδ8. χὶ. 6. “ἢ 
βολῇ ἐξ ρταεε. 

4, ΤΌ οχίογίογ οἵ πιϑδῃ ; ΥἱζΖ. 
().) Εχίογηδὶ δεϊίουϑ, 88 εἰγουπηςϊκίου, τ[Π6 
εἰιοῖοα οἵ ἰοοά, ἄς. 'π σῃϊοῦ ἴΠ6 ὈΟΟΥ͂ 15 
[δες ραγὶ οἰϊεῆγ αθεείεα. --- ἄοπὶ ἵν. Ι. 
Ἡλαὶ ἐλαϊί τυε ἐσῳ ἑλεπ, ἐδαὲ ρίαν αν ὍΝ 
αἰλεν λαίλ ομπά, αε οὐῤῥριοθες ἐπρ ἰο ἐδε Ῥ 
τ δ. 80 ἬΝ δἰ 8. Θσϊθγηδὶ δοι] 0ῃ8.--- 
1 Οοε. χ. 18. Βελοίά 1εγαεί αῇεν ἰδε Π6 58; 
ὁ. 6. 88 ἰξ γεβρϑοῖβ (6 Ἔχίθσηδὶ ρογίογπι- 
866 ΟΥ̓ {πεῖν γε σίου τἰϊ68. --- 64]. 111. 
8... «ΑἼ7τὲ γε ποιυ νιαάς ρεγεί ὃν ἰὰε Βεδὶι ὃ 
ὙΠῚ γε ἴυγῃ αρϑίη ἴ0 τηδῦα δσίογῃδὶ ο6- 
ΤαΙΠΟηΪ6 85 ὃ 

(2.) Ἐχίεγπδὶ δρρϑδγϑηςθ, σοπάϊοη, εἷγ- 
οι εὐρη δ ῥα οδαγαδοῖογ, οὐῥ σφ γἱ. 63. 

δβἢ ὑγοβέείἑ ποίλίπρ.--- ̓ἡ,ὁ.ὁ Οου. ν. 16. 
σε ἔποιν ΕἸ ὁ μανίην Βεεὶι. 

Επτοοῦ. --- Ἐχίγοπια ἀδηρον. --- 66]. Ἰχὶχ. 
15. Ζιεέ πο ἰλο ῳϑαίεγ-Ποοὰ ονεγῆον πι6. 
δες Εἰνεε. 

Εοον. ϑεε ΒβξἊλαῦ. 
ἘΟΒΕΗΒΑΌ. --- Α ρυθ]ῖς ρῥγοίεβδίου Οὐ δρ- 
Ρδδγϑηςα ὈΘΙΌΓΟ πηΘΏ. --- ΑΠΟΙΕΠΕΥ, δἰδνεβ 
ὍΟΓΟ διϊρτηδίϊδοα ἴω τηοῖγ ἰογεμβοθὰ ὑτἢ 
τΠ ον πηϑϑίογ 5 πη Υκ ; ἤδῆσα ἴὼ ὃὕ6 δεαῤεά 
ἐπ ἰλο [ογτεποδαὰ (Βεν. νἱ]. 8.), δηά ἴἰο ἦστε 
ὦ πιαγξ ἐπ ἰλε (οτομβοδὰ (ον. χίϊ!. 16. ἄς.), 
Ἐ ἴο π|8Κα ἃ ρυῦ]!ς ργοίεβδϑίοη οὔ θεϊοῃρ- 
τὴς ἴο 16 ρογϑοὴ Ῥ 056 ΓηΔΓΚ 5 βϑι ἃ ἴὸ Ὀ6 
τεςεῖναα. 

ἙοῦΒ. 8εε ΝΟΜΒΕΗΒ. 
ἙοΒαβΊτ οἴ 6 ϑου-ἤε] Δ. 8.6 ϑούῦύτη- 
ΡΊΞΕΙ. 

ἘἙΟΒΝΙΟΑΤΙΟΝ. “-- ΑἸ τῆοδα οδγδὶ ἱπηρι- 
γα, το ΓΘ σΟΠΙΠΟΩ διηοηρσ (δ 6 
Βοδί θη, δῃ  ὄνθη οεπιθά ἃ Σὰ οὗ, 1 οἷν 
βαογοὰ γἶϊ68.--- ον. 11. 90. “ι7ετεε 
ἐδας τὐροπιαΐπ «εκεδεί. .. ἴο τοάμοξ πιῷ ξε7. 
φαπίε ἴο οοπενεῖξ [ΟΥΪ]ΟΔΙΙΟΏ. 
ἘΟΒΤΎΝΕΞΒΕΒ., ὅδε ΤΟΤΕΒδ. 

σᾶ ἀξ ἔπαι 5 
δΟδΞΟη. --- δίπεε. π’. 8. ὅγας Μὶ 

ἔγυϊδ »εγεέ ἤον τορεπέαποε. 
Ευδναοε. 
Ἰ. Α ρΐδοε οὗ ξγεαὶ αδῆϊςετίου. “--- Πα. ἐ. 
90. ΤᾺε Ἰ,οπὴ λαζᾷ. . - ὄγοιρλί γοα μπὸ 
οἱ οὗ ἐδε ἴσον ἰἀγηδοα, οἱ οὗ 

ῷ. ϑυςῖ δῇδἹιοῖους δα αοά [οἷ 
διηεηάπιοηϊ δηὰ εογγεςεξου οὗ πρεη.--ὐα. 
ἶχ. 7. 1 ὧἱδἱ πιεὶε ἑάεηε, απα ἐσν ἰδεα, δα 
ἷδ, ἰὼ ἴ[Π6 Γηδοο οἵ αἰ ςεοε. 

ΟΛΔΕΜΕΝΊΒ. πον 
1. ἸΨμε κξαιτηθοῖϊβ πεγὰ πὸοΐ Υ ἰδὲ ἐἕν 
δι οἵ ρυγεν δηὰ θεῖπρ ἴω δα ἔανοαι οἷ 
6οά (Ρεἐ8ι. ἱ". 7. ; [58. ᾿. 18.), ὑεὶ δίου, εἰ 

ψοζε ἴοκεν: 

πὶῆο5 ἴο ὃὉ6 
γἱεϊοτγίουϑ, ἴο Ὀ6 ἢο]γ, 
δά γεν δγάρα. --- ον. ΠῚ. 4, δ. 
τ κ ἴῃ πα... ... ΤΑδς δανιε εδοὶ ὑε 
οἰοτῃσά ἰῃ Ὑἢῖς γαϊπιθηΐ. 

ῷ. ϑουΐδ. --- ον. ἢϊ. 4. Ζ7 οι ἄαεέ « ξυ 
παπεεε ἐπ δαγαΐε τρλϊοῦ ἔατε ποέ ἀεβιεά ἰἱκὺ 
ττηθίδ. ---- Το Ηεῦτεν 5 οοηεϊάεγοί ΒῸ 

ἰπεδ8 88 πε ψαγό οἵἉ τῃ6 δουΐ, διά ετί 
δοιίοὨ8 88 βίβδίῃβ οὔ βροῖς ὕροῦ [ἰδ γιὸ. 
Θατεβ. 
]. Θαίδσε 9 ἐλε ἀσωυρλίεν 9. δῖοκ. Τδε α΄- 
αἀἰπδηςαβ οἵ τ σε ῳ Ὁγ ψ Ποῖ {πε 5ουὶ 5 
μεϊροή (ογψαγά ἰπ ἴῃ6 ΨΥ οἵὗἉ καί νϑου.-- 
Ῥεαὶ. ἰχ.Ἅ 4. Τβῆαέ 1] «ἄοιυ Χἱὰ οἵ 

ΤΡ ΕΥΒΗΣ ῥα ἐδ δαῖεθ φῇ ἐὲὲ ἀσωράεν 4 

2. Ο᾽αἰεε οΥ Ἰεαίλ. 
᾿τητοΐηθης ἀδηροῦ οἵ ἀφαίῃ, ---- Ῥδδὶ. ἰχ. 13. 
Ἡσυε τιον ὠροῦ το, Ο Ἰ,οδῦ. ... ὥο᾽ 
ἐλαὲ ἀεἰϊοονδεὶ πιο ὕτονι ἰδ ραῖοβ οἵ ἀεωΐδ. 
“Τῆς Ηεῦγεν ροεῖβ βδυρροδεα {πε ἰομεῖ 
σοῦ, οὗ γερίοη οἵ κοί, ἴο διανο βδιε,. 
Τρ ἴὲ ἰδ βαϊὰ ἴῃ σοῦ χσχνῖ! 11. Ημν 
ἐδλδ ξαῖεδα οὗ ἀοδι(ἢ δεεν μπίο 
ΟΥ λαεὲ λοι δεεη ἰδδ ἀοοτα οΓ ἰδ ελαάον οἱ 
ἀεαίβ ἢ.-- Ἐϊηβ Ἡεσεκίϑῃ, ἴῃ Νΐδ ὅγπ οἱ 
τΒδηκερί νἱηρ ἔογ Πἰδτθοονεγν ([ε8. ΧΣΣΤΡΙ, 
10.), δἷηρεπ : 7] ἐλαϊὶ ρο ἴο εἶδ καίοδ 
είανε.᾽" [ςΒυγάοτ Οτίθδίδὶ {{{εγϑίηΓΕ, 
γοἱ. ἴϊ, ρ. 11. Ὑηε δαπις ἱπιαρο ἰ8 ἰουρὸ 



. ϑινηιδοϊοαῖὶ Παησιαφο ὁ ἐδο δογρδεοα. 

δὐλοης ἴα Οτγθεκ δηὰ Ἐοπιεη ροοίβ8. [δ]. 
Ὀ. 2). ἢν". σοοάδβ Τγδηβίαἰίίΐοη οἵ 2οῦ, 
Ρ. 452. 

8. ϑεουσγ.---ζβδοδυβα ραίεβ γα ἃ ΒθουΓΙ ἐν 
ἴο 8 ἰογίγοβδβ οὐ οἱ γ.) --- Ῥβδὶ]. οχ]νὶ!, 13. 
Ἧς δαίλ εἰγεηρίλεηπεά ἐδε ὈδτγΒ οἵ (ἢ γ ρηῖ6δ. 
Τὶ ἰ5, αοα 88 ρίνϑη γι βαίθπι Βοουγγ, 
δηα ρυὲ ἴδ ουὖἱ οἵ ἀδῆροτ. 80, ἴῃ Φ0Ὁ 
χΧχχνυη. 10., 116 δεέξπς οΓΓ δαγε απα ραΐεε 
εἰραϊηβῖ [Π6 568, Πηε8η8 ἴἢ6 δδουγίηρ οὗ [8 
Θαγῃ Ἰηδὲ 115 ἰηγοδίβι Τῇ ἄδογθα 
Ἔδεγα δά ἰο, 88 ἱπηροδοὰ ὃὈγ 1πΠ6 Α]- 
τοὶ ρΠΓ ρου ἴΠ6 οὐεδη, 15 [ας ψνοπάογβι 
αν οἵ ρτγανϊδείοη ἴῃ Πυΐϊάβ Ὀγ ν Ὠϊοὶ, 4}} 
ἘΠ ραγὶ8 οἵ ἔμεπὶ οχογιίηρ δὴ δα] ργεβ- 
ΒΌΓΘ ὉρΟΩ ΟἿΘ ΔποίΠογ, τῃ6 64. Ὀγίαπι οὗ 
6 ψ ἢ ο]6 18 πιδἰπιδἰηθά. 

ΟἸΆΈΡΙΕ. --- Τ6 εδδίθεγη ρϑορίθ, σϑδγΐης 
Ἰοὴῆρς δηὰ ἰοοβθ ρμδιπιοηΐβ, Έγα ὑηδὲ ἴῸΓ 
ΒΟΙΊΟΠ ΟΥ̓ θιυιδίηεββ οὐ δὴγ Κἰηά, νἱβουϊ 
αἰγαϊηρ ἐμ εἰν οοίμε8 δρουϊ (μ6πὶ. Α ὔρίγά]ς 
Ἐπεγοίοσα ἀθηοίθβ βίγεηρίἢ δηά δοενὶν ; 
ΘιΠ« ἴο ὕυη]οο586 ἰὲ 'β ἰο ἀεργῖνε ἃ ρεΐβοη οἵ 
Βιγοηρί, ἴο Σϑη6ν ἢἰπη υηῆϊΐ ον βεϊΐοῃ. 
--- [68. ν. 97. ον ελαϊξ ἐλε ρίταϊε οὔιλεὶν 
ἐοὶπ δό Ἰοοββεά. --- 188. χὶν. 1. 1] εὐὐΐ Ἰοοδθ 
εἶα Ἰοΐπ5 οὔ Κίηρϑέο ορεη δεοίοτε ἡΐπι (Ογγι8) 

. ἔζε ἐιυο-ἰξαυεά βαέεε. 
ΟοΑΊ5, ἴ[Π6 σἰοκεοὶ, ψῆο δὲ ἴῃ6 ἀδὺ οἵ 
)υάρηιδης μι] ὅη4}}γ Ὀ6 βεραγδβίθα ἔγοι 
1Π6 ροοά, Μαῖί. χχνυ. 838. 

ὥοιν. . 
λ. ἀοοὐ τηδη Ὀεδγίηρ ἸγΓοι 6, 88 ρ0] 4 ὈΘΔΓ8 
εἶα ἢγο. --- 5700 χχλ!. 10. Ἡάδη ὧδ δαίλ 
ἐγιεαά πις, 1 «λαϊΐ σοηιο [οὐδ ας ροϊά. 

ῳ, δυο ἢ (Δ δηὰ νἱγίιια 85 υν}}} φηϑΌ]6 1:8 
886 ΈΒ0Γ [0 δίδπα 8 ἤθγυ {Γ18]. ---- ον. 11}. 

1ι8.(. 7 οοιπεοὶ ἐλεδθ ἰο δεν οἵ πι6 ρο]ὰ ἐγὶεά 
ἐπ 106 33γε. -- 866 [Μμ.68ῈΕ. 
Ὅπαρεϑ ; Ἐγυϊδ οὗ τὶ ρ θουϑηεβ8. - [58. 
γ. 2. Ης ἰοοζεά ἐδαΐ ιὲ δλυιμμά ὀτὶηρ (οί 
βύδρ65, απὰ ἰδ ὀνοιρλέ ᾿οτίλ ιυἱϊά αγαρεε. 

Ομ αϑββ.--- Τῇ σοϊῃπιοῦ ρθορίδ, ΟΥ πιδηκὶπά 
10 ξΘΠΘΓΕΙ. ---58. χ]. 6, 7. Αἰ βεεὴ ἐς ρτα88; 
ἐδδὲ 16, υσεδῖκ δηὰ πηροίϊδηϊ 88 ζΓΉΒ8. 
Οκουνῦ.--- Τῆς Ὠεαγῖ οἵ τηδη. --- 06 ν]]}. 

Ιδ. Τδαὶ οπ ἰλδ ροοά ᾳτουπά, ἀγα ἑλδν 
ευλϊοῖ, ἐπ απ λοπεεί απὰ ροοά ᾿δαγί, ἐαυϊπ 
λεαγά {δὲ τρογὰ, ἔδορ ἰΐ. 
ΟΟΥΤΗ οἵ ρἰδηϊβ. 
1. Ἐεδυγτοοίίοη δηά ρἱογ βοδιίοη. --- σα. 
χῖν. 7. Τάεν ἰδαὲ ἀισεὶἑ ὡπάον ἀδε ἐλαάοιν 
4λαἱ! τεέωγη; λὲν ελαϊΐ τουῖοθ αἋ ἐδο σογπ; 
ἐάεν ελαὶ! στον ας ἰδε υἷπο. ----ὅοη χΙϊ. 54. 
Ἑχοερρέ α οογπ τ εὐλεαὲ [αἰ ἐπέο ἰλδ στουπά 
απά αἷο, ἐξ αδὶ ἐρ ΘΟ ΥΘΕΓΥν ΦΡΣ 
ὀνίπροί ξοτίλ πηιοὴ Γι. αἶδβδο ἴβ8. 
Ἰχν!. 14., δη 1 Οον. ἀμαλ ων, 

Φ, ατοσιῃ ἴῃ βΓδοα. --- [δ68. ̓ ν. 10,1}. Τὸν 
ας ἰδδ ταΐπ οοπιφίλ ἀοιυη, απά ἐδδ ἐποιυ β΄ηι 
ἀεαυφη, απ τγείγπείλ ποί (λον, δὼ 
ιναίεγείλς ἰλο εατίλ, απά πιαζοίλ ὁ ὀτίηρ 
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ἡονιὰ πὰ διά, ἐλαΐ ἐὲ ηιαν ρῖνε «το ἰο [ἀ6 
δοιεῦ, απὰ ὀγεαά ἰο ἰλδ φαΐογ ; ----ἐὸ «ἠαὶὶ 
τεῳ τοογὰ δε. 

Ηλχι,,. 
Ι. Τίς ἀδνββίβεϊοηα πδάϑ ΕΥ̓͂ (ἢ6 ἰηγοβάε οὗ 
ΘΠ ΕΠΙΪ68. --- [Ξ8. Χχνἢ!, 9, Τάς Ζ,ογὰ λαίὰ α 
πρλέῳ αμα ἃ εἴἰγοπᾷ ὁπ [«Ὦϊο ἢ) ας α ἴδ ῃ)- 
Ρβδὶ οἵ αὶ... , λα! οαεὲ ἀοιυη ἰο ἰδέ 
εατίλ εὐὐὰ ἐδλδ λαπα. ---- Τά θοῦ 118. Γαβθπ)- 
Ὀίαποα 6 ργορμεῖ γθργαβθηΐξδ {πΠ6 τεῦ 
ἀδδίγιοϊίοη οὐὨἨ ἐπα Κίηράοπι οΥ̓͂ πε ἴδ 
{06 5, γν ἢ] ἢ δϊεγνναγαβ νγὰδ βοοοιηρ δηθὰ 
Όγ ΘΠ δ ηδῆεβογ. Οοιηρᾶγα 88. χχχὶϊ, 19.; 
Ἐσεῖς. χηὶ 11. 13. 

2. Ἡαϊ πὰ τε. ---- ΤῊ 6 οδἰ πη ε5 οὐὗ[ἁἮ αν, 
ἢ 8}} ἐμ εἶν Πογτοσα. --- ον. υἱ}. 7. Τάστσ 
οἰϊοιυεά ᾿αὶὶ ἀπ ὅτ ηεπρίεα τυ λ δίοοα. 

1Β. 
Ἰ, ΓΟΥ διδῖγβ.--- Υ οἵ παίυγαι βέγεηρίῃ, 
8πα ΓΘΏΘΘΠΟΥ͂ ἴο αἰββοϊ ἴΐοη. --- ΕΟ. νἱ!, 9. 
ΟΓΟΥ Παῖγβ αγὸ ἦογ απιὶ ἰδεγο ὠροπ ἀΐηι, 

δ ἀποισείλ ἐξ ποί. 
2. διανίηρ τῆς Παρά, 86 Παὶν οἵ (πε ἔδεξ 
δηὰ οΥ͂ [6 Ὀεαιά, ἰῇ ἃ ταζοῦ ἢϊγοά (189 
Κίηρ οὗ Αδϑυγί), ἴὴ 1538. νἱῖ. 90. βἰρῃ ῆθβ 
(86 ἐγοῦ 68, δἰδιιρῃέαγ, δηὰ ἀσδδίγυοιοη 
{πδὲ ψεγα ἴο Ὀ6 ὑγουσῃὶ ὑρου τῃ6 δεν 8 
Ὀγ τῃ6 Αδογγίδη ἱκίῃφ δηα ἢΪ8 Ἀγσηῖθβ. 

Ηλκνν. --- ον δῦ 8δπὰ βίγοηριῃ. 
1. Ηἰσλέ Ὠαμά. --- αγοδὲ ργοϊθοϊΐοῃ δηὰ [ἃ - 
ΟΟΓ, -- Ῥβαὶ. χυἹῇ. 8356. Τὴν τίρῃϊ Βαπὰ 
λαέλ λοίάρη πιδ μρ. 

2. 1αγίηρ ἐλε γχίρλέ λαπά ὕροη ἃ ρδβοιι. 
ΤὨα σοηγδύϑηςα οὗ Ὀ] αβϑίηρ8 --- διγθηρίῃ --- 
ῬΟΥΘΓ δηά δῖ ῃοῦν. Τῆυβ ὅβοοῦ οοη- 
νογοα Ὀἰοβείηρβ ἴο (ἢ 6 ἔπο 808 οἵ 7οβεορῆ. 
(Θεη. χἰνὶ!, 90.) Τῆς λαπά (μὲ τουςποά 
ἴῃ ργορῃοὶ δηϊεὶ (χ. 10.) βιγεηριμειρά 
πἷπὶ ; δηά Μοβεβ, ὈὉ. ἰαγίπρ δ γτῖρῆς Παπά 
Ὅροη Φοβῆυδ (Νιιμηῦ. χχνῖϊ, 18.}, ἀ6]6- 
ξαϊεὰ ἃ ρογιεϊοῃ οἵ [8 δι βου ἴο ἢ πη. 

ἢ. Ηβηά οἵ ἀοἀά υροῆ 8 ρτορδεοί. --- ΤῊ6 
ἰπιιηθαϊδῖα ορεγϑιίοη οἵ αἀοα οΥἦ δ Ηοὶν 
ϑρίγις ὕροῦ 8 ργορἢεῖ.---ΕΖΕΚ. νἱϊ. 1. Τῆς 
δδηᾷ οὔέλοΘἈὺ Θοὰ [6}] ἄροη πμ6. ὕοπι- 
ΡΑΓῈ 1 Κίηρβ χυῇ], 46. ; 3 ΚΊηρϑ 1}. 1δ. 

ἩΔΈΨΕΒΤ. 
1]. δοπιθ ἀδβιίγογίηρ ᾿υάρτηδηϊ, Ὁ νὨϊ ἢ 

ΡΪ6 [8}} 88 οοῦῃ Ὁγ ἐδ δβογίῃα. --- ὅοοἱ 
"1.18. Ῥμέ ψό ἐπ (λό σἰοξίο, [00 ἐδ Ἀατνοδὶ 
ΠῚ Ἶ 

ῷ. Το ἐπᾶ ὦ ἐλδ τοογία. ---- δι. ΧΙ, 39. 
ΤῊΣ 
1. Τῆδ δυρογῖογ οὗ ρονογηΐηρ ῥγΐη- 
εἰρ!β. --- 158. 1. οἱ 7δε ΝΠ ΘᾺ Ποδὰ ἐς σἱοζ. 
-- Πδη. ἰἱ. 388. Του; ατγέ ἐδὲε ἡοδὰ οἵ ροίϊπ. 
- [ἰ68. νἱῖ, 8, 9. Τάς πεοδὰ (εἶδε 18, τὴ8 
βονδγείχῃ) οὐ απιάεοιε ἴα Ἰλοζίη ; δηὰ τῇ6 
Ποδ οὐ ϑαπιαγία ὃς Ἰξενιαϊαλ᾽ ε δοπ; {πὶ 
ἴ6, Ῥεκδβἢ ἱκῖῃρ οὗ [εγϑεὶ. 

2. Ηδδάς οἴ ἃ ρϑορίο. --- Ῥτίποα5 ΟΥ τηδρὶ"ν 
φςῳ 2 
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ἐγϑῖεβ. --- ἴδ. Χχχῖχ. 10. Τῆς εἰς ασπά 
ψοιγ ᾿δαι 8 (πηαγρίπαὶ γαπάθγιηρ) ἀαέλ ἠδ 
οουεγφα. ---- Μ οαῖ 11ϊ..1. 9. 1]. Πἴἤεαν, Ο 
Ποδάβ οὔυϊαουό, απά ψεὲ ρμτγίποεες ο ἐδε ἀοιιδε 
ΟΥ]εταεὶ. .. Τῆς εδδὰβ ἡμάσε 7ον τεισατά. 

8. ὕηδη ἃ Ὀοάγ ροϊτεῖς 15 γεργεβθηϊθά υη- 
ἀδγ τπ6 βυπθοὶ οἵ δῇ δηϊιπαὶ, δηἋ 18 ςοῃ- 
δ᾽ ἀεγθὰ 89 οπε Ὀοάγ, ἔπ ἀδαά οἵ ᾿ϊ, Ὀγ 1868 
ΤᾺ]Ὲ οὗ δῃδιορυ, ἰ8 118 σδρίναὶ εἰἶϊγ. --- 188. 
γἱ!. 8,9. Το ᾿εδὰ οὐΓ' ϑυγία ἐς 7)απιαεοιε 
«0. Απᾶά ἰδδ Πεδὰ οἔἱ Ερλγαϊΐηι (δὲ 15, οὗ 
{86 Κιησάοπι οὗ [5Γ86}} ἐς δϑαηιαγία. 

Ἡξατσν. (ϑεογομίηρ.) --- Τγουῦ δ δηὰ ρεγβθ- 
οὐυκίοη. --- Μίαιί. ΧΙ, 6. 91. Ἡγλοη ἰδὸ βυη 
εὐας τρ, ἐδεν τὐεγο βοοῦοῃαί,, ἀπά δεοαιδο 
ἐδλεν ἀπά ποέ τοοί, ἰδλεν ισἱδεγοά αιυαν... 
Ἡγλεη ιτινυϊατίοη ογ ρεγβεουϊίου ἀγίεοίλ 
δεσαιεο Ὁ ἐδδ ευογά, ἐν απὰ ὀν ἂε ες οβεμκάεά. 

ἩΒΑνΕΝΒ. 
1. Το Ὀινίηα Ῥονοῦ τυϊρ ονοῦ {πῸ 
γον] .--- Ὠδη. ἷν. 96... Αεν ἰλαέ ἐλοι ἐλαὶξ 
ἄποιυ ἐδαέ τα δᾶνθηβ ἠο γεΐδ. 

2. Θοά. --- Μαῖι. χχί. 95. Τὴς δαορέϊεηι οὗ 
«᾽οἦπ, ιυλσποϑ τας 48 Εγοπι ὨδΆνεη ογ οὶ 
»οηϑ ὅς. --᾿ κε χν. 18. 7 λαῦς εἰιπεά 
ασραΐπέ Ὠξανοη, ἀπά δείογε ἐδεθ. 8566 εἰδὸ 
ψοῦδα 2]. 

8. ξκξανε βηἋ δαγί.---α ρο ἐἰσαϊ πηΐνογβα. 
- [ξ8. 1.16. Τλαέ 7 πιαῳ ρίαπέ ἐδε ὨδανΘηΒ, 
απά ἰαν ἐλδ ἰουπάδιίουδβ οἵ {Π6 εαγίἢ, σπά 
δαν εἰπίο δίοη, “ Τήοι αγέ πὶν Ῥεορίς." Τῆδι 
Ϊ5, ἰΠ8 1 τηϊχῃς παῖζε ἴποδ6 ψῆο ψ γα Ὀυὶ 
βοδείογεα ρογβοῦβ 8δηἀ βἷανεβ ἰῃ Εργρί Ὀ6- 
ἔογο, ἃ Κἰίῃηράοπι βηά ροἸ γ, ἴο θὲ ρονεγηθά 
Ὀγ τποὶγ οὐ ἰΔ8 δηἋ πηλρίδίγδῖεβ, ὅ66 
Ώοοκ, Ἰ. 

Ἦειι,. 
Ι. Τ]εέογ ἀσπβίγιοῖοη, 6 τοῖδὶ ονυογ ΓΟ. --- 
16. χῖγ. 1ὅ.; Μεῖξ. χίὶ. 398. Τάοι; ελαἰῥ δέ 
ὀγουρὴξ ἄοιση ἐο ἢς]]. 

9. Τἢα ροησγαὶ γεσδρίδοϊ οὗ {πὸ ἀθδά, [6 
ΡΪίδεθ οἵ ἀεραγίβα βουΐβ. --- ον. 1. 18. 7 
ἦαοε ἐδ ζεψε οΓ Ὠ6}Ϊ απά ῃ ἀεαίλ. 
ἩξκιμΜΕτ. --- δαϊναϊίοη. --- Ερμἢ. νἱ, 17. ἢ 
ΤΉ88. ν. 8. 

Ἦιι1.85. 866 ΜΟΌΝΤΑΙΝΒ. 
ἩΐβΕΙΝο. Α ἔμ]66 πιηϊδίευ γῆο σβγαίῃ 
μοὶ ἴογ {δδ βἤῆδερ. --- ὕοδιη χ. 19, 13. “716 
ἐλαὲ ἐς απ ὨΙΓοΙηρ, εὐλοεδ οἰση ἐδ ελξορ αγὸ 
ποέ. .. βεείλ, δεοαιιδο ὧδ ἐξ απ ἰγοϊηρ, 
απά εαγείᾷ ποέ [ον ἰἦδ εἦδερ. 
Ἡορε. 
1. Τὴ οὐ͵οεῖϊ οὔ Πορα : ἡ. 6. (πἴυγα [εἰ εἰν. 
--- σαι. νἱϊ!. 94. ; 64]. ν. ὅ. ; Οὐἱ. :. δ. ; 3 
ΤΠ 688. 1,. 16. 

9, Τῇ δυῖθοῦ οὐ βδοῦγοα οὗ ΒΟρο.---] Τίπι. 
ἷ. 1. ὕεε, Οὐγίε, οἱ» Ὦορα.---Οο. ;, 37. 
Ολνἱεὶ ἐπ ψοιι, ἰλδ ὮΟρ6 οὗ αίογῳ. 

8. Οοηβάεηοε, δοουγγ. --- Αοἴα 1. 96. Μν 
"ἢ εδλαἱ! γεεέ ἐπ ὮΟΡΘ. 

ΟΕΝ. 
. Ησρδὶ ρον εσ, Οὗ ΠΟ ΔΓΟὮΥ. --00Γ. ΧΙ νΠ, 

“4 Οὐποῖδο 7) οξϊοπαγν ὁ δε 

95, Τὴδς Ὠογῃ οὐ λ7οαῦ ἰς σμὶ οὐ ἰπ Μὰ 
ϊ. 18. 91. δηὰ ϑδη. νἹῖ!. 90---2 . ἴὃϑε με 
λογῆς ὅτ ἴῃς ἔοι στοαὶ τη ΟΏΣΓΟΒΙΟΣ, 6. 
οὔ ψῃϊοἢ Πεά δυραπιοα {με δεν. 

9, Μογηε 0.Γ απ αἤίατ. ---- Τῆς Ὠλνῖοε 
(δοζίοη. -- Αηοβ 11}. 11. Τα Ποῖπ οἱ ὑε 
αἰδν “δαΐ δὲ εἰμ  απὰ 7αὲΐ ἰο ἐλε γπακ 
ΤὭδὶ ἰ5, ἰῃεγα δ8}} 6 ὯῸ ΠΟΓῸ δῖοι 
τηδηΐ8 τηδά6 ὕροπ πο δἰΐαοσ. Τῆε βηΐ5 
ΟΓ δαποίυδγγ τπΘγοῦ 58Π8}} ποῖ βιϑπα, ἀν 
εἰδηεγ, υοῖῃ διότ ἔπε 3 εν δηἀ Οεσῦδα, 
δὴ Αἰἴδν ννὰδ δὴ ϑιβυϊ) ΟΥ 5δηςοίυει [πα 
80. 6}! ΡΕΓΒΟΠΒ 88 δα ἴο ἰξ ἔογ γεΐυξε. 

8. διγδηρίῃ, ρίοτγ, δορὰ ρβόνεσ. --- Ηστ 
(ἢ 15 ψε]] ποτ) αγα δι] θεῖα οἵ μὲς 
4υδ!ῖεϑ θοτἢ ἴῃ δδογεα δηα ργοίλμε ντῆσι 
θασδυδα {ἢ βίγεησίἢ δηὰ Ὀδδυῖ οἵ Ββογοο 
δηϊιπαὶα σοηδίεε ἰη πεῖγ Πογηβ. Βὲγ ὃς 
“εῦεη ἄονπε, διιτριιῖθεὶ το τ86 [μκπὸ (Ξ 
Βεν. νυν. 6.) ἰς οἱσηϊβθοα ἐδδὲ υὑπιτεῖς 
ρονψας ψηϊοῦ οὐγ Τ,ρογὰ οδιδίθθά, νϑα 
βυβεγίης ἀθαῖῃ ὑπο της ἔοτηι οἵ 48 Ε- 
ποςδηξ νἱοζπι, 6 {ἘΠ ΓΕΡΥ νδηηυϊδδοῦ ἐς 
[οτταϊ ἀδ0]8 δῆθπν οὗ τῶσιη. “ΠΝ Ῥοιοετ, μι 
Β6 ἴο Πῖ5 ἀϊξεὶρίεβ ᾿πιτοεαϊδιοὶν δεν ὧν 
ΘΟπΗ͂ϊοΣ, ἐς ρίνεη ἰο τ ὅν ἀξαῦεῃ από κα 
ἐαγίῆ. (Μαῖῖ. χχνιὶ. 18.) 

4. ογη οὗ ϑαἰοαξοη. -ττ Αὶ πὸ τὰν ὅκα "" 
τίοιις ϑανίουγ, ογ εϊνογος. -- στα, 
ῷ, Τῆς Ἰ,οτὰ ἰδ... ἐδε Βογῃ οἵ πιγ εδἷπ- 
[οη. ὅ566 1κα 1. 69. 

ἩοπΞΕ. 
1. ΤῊ βυηθοὶ οἵ ψαὰγ πὰ οοπυεδέ. - θα 
λαίὰ πιαάδ ἑάδηε [ἴ6 ἤουϑε οἵ “Ζυἀδ] ὦ 
λὲς σοοάϊν Ὦοτβα ἐπ ἐδς δαίέϊε. Ζεολ. χ, ὃ. 
Τηδὶ ἴ8, Π6 μῇ}} τᾶ κα ὑπο πὶ ΠΟΘΟΌΕΙ͂ΩΣ 
ΟΥαῖ ἢ18 βε τϑν οι Εσποῦς δηά νολδρη 

2. Μογὰ Ἰουϊαγὶν οἵ ἐρεεάν σομᾳυεβ." 
206] 1". νὰ : ἐῤῥθί ἐδεα ἡ α 
ἐλε σρρεαγακοδ οὗ βδώξεᾳ ας λον 
40 εὐαί! ἰλεν τυη. --- ΗδΌ. ;ἱ. 8. ΤΑεῖγ ΒΟΓΘ 
ατα ΒΕΓ ἐλάαν ἱεορατάε. ---- 761. ἵγ, 1ἢ 
δὰ Ββοτβεβ αγὸ βίεγ ἐλαπ φαρίε:. 

8. Ἡγλΐίδ Ὀεΐηρ τς βγπιδοὶ οἵ }0γ, {Εἰ}, 
8ηἀ ργοβρεγί εν, δηὰ εὐλίξε δοτεο:, ὈΕΙϊ υϑοῦ 
ΕΥ̓͂ νιοίογβ οἡ {πεῖν ἀδγβ οὗ τημαρ, Ξ᾿ 
(ἢ6 δυτηθοὶ οἵ οσογίδίη νἱοῖογυ ΐ 
(πἰαπηρἢ ὕροη ἔδαὶ δοσοῦηι. --- εν. ΝΠ ὦ 
7 «αι, απ δελοίαά, α Ἡ᾿ϊῖ6 ἤοτΙΒ6 ; 
ἐλαέ «αἱ οπ ἦΐηι.. . .« τρεπὲ γογίλ οὐ 
απά ἰο σοΉσμεῦ. 8566 αἰΞξο Βι,ΔΟΚ. 

ΗουϑεΕ. " 
Ἰ. Τμὸ Οδυγοῖι οὐ Θοά. --- 1 Τίων, ἔ, 15 
Τς Ησουβε οἵἉ Θοά, ωὐϊοά ἐς ἐλε οἰκτοὶ 4[ 
ἐλε οὶπρ Οοά. ὅ86ε Ἠδεῦ. ἢ. 6. 

2. ΤΏ ὈΟΑῪ οὔ πηδη. --- ὃ Οος. ν. 1. ΨΥ 
“ΠΥ Πουδα οὐ [ἐλὲ2] ἑαδεγπαοίε ἩΕτῸ 
8Βοϊνρά. 
Ηυνοξε δηὰ ΤΉτΑ5ν. ΤΉ ἱιε6 οἵ δ 
βρίγῖ: δεν γἰῃιεθουϑηθβδ. --- [μικὸ ἰ. δ. 

-- Ναῖιῖ. ν. 6. Δ ες 
6 δαίὴ ὶ ΝᾺ Π οά ἐλε ν. δὲὲ αν τ ομπέρηνη 
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Βυσσοῦ ἀπά (ἢ ϊγϑὲ δον τἰρῃιθουβηθββ, ζ᾽ 
ἐλεν «λαί! δε γιά, ---- ῬΘΔΊ, χιὶ, 9, Μν 
δομέ (ἢ γβίθιἢ 70. Οοά. 

Τροι, --- Ιρου τ ΑΥ.-- ΑπΥ τὨϊπρ ἴοο πιυοὴ 
8Π6 δἰ ηξιγ ἱπαυϊσοα.---] ὅόμη ν. 91]. Κορ 
φψοιγεείοες ἤοπι ἸΔ018. --- (], 111, ὅδ. Οουεῖ- 
οἰηδες τυλϊοὶ ἐς ἸΔοἸΔΕΓΥ. 

ἽΜ.98Ὲ οἵ ροϊά, 5[ἴνεγ, Ὁγαδββ, απὰ ἴγοῃ. ---- 
Τῦθ ἔουν ργαδῖ πιοηδγοϊῖθβ οὐ Κἰησαοπηϑ 
οὔ δα ποιϊα.--- ΤΠ δη. ἰϊ. 31--- 4.5. 

ἸΝΟΈΝΒΕ. -- Ῥγδγογ, οὐ 6 ἀδνοϊίοη οὗ τὴ 6 
Ὠραγὶ ἴῃ οὔδγίηρ ὑρ ρῥγδγεῦ τὸ αοα. --- 
Ῥβαὶ. οχ!ὶ. 2, 17,οὲ τὴν Ῥγαψοῦ δὲ δεὶ δείοτε 
ἕλε αε ἸπΟΘΏ 56. --- ἔδν. ν. 8, Ο΄οἰάεη υἱαίε 
ὑμΐ οὶ ἰλοθηβα, τολέολ ἀτγε ἐδδ ῥσγαψενς οὗ 
ἐλε εαἰπίΖ. 8.66 αἷδοὸ [Κα 1. 10. 

ἹΝΡΙΆΜΙΤΙΕΘ οὗἩ ἴπΠ6 Βοάγ. ---- ΑἸ] τῆ 415- 
ἰοΙΏΡΕΓΒ δηὰ ΘΒ ΚΏ65868 ΟΥ̓ (ἢ6 τη]η6. --- 
Μεῖῖ. νἱϊϊ. 17. Ηρ δε ἰοοῖς οἵ" Ἰῃατυ τῖο 5, 
απὰ δαγε οἱ» εἰοζπεεσεε. ΟὈτηραγα [88. }}]]. 
4. δηὰ χχχν. ὅ, 6. 

161,8 --- ἰδ. ΝΌ.--- ΑῊῪ ῥἶδοθ ΟΥ οουπίγν ἴο 
8] ἢ τῃ6 Ἡρδῦγοννβ ψνϑηξ ΟΥ̓ 868. --- ὅδη. 
χ. ὅ. Ἐν ἰλξνδ ἰϑέτο ἐδθ ἰδῖδβ οὔ τιἢ 6 (Σθηε 68 
αἰοίάεά ἐπ ἐλεὶν απ; τῃαϊ ἷ8, ἘΌΓορα. ---- 
ἴπ [β8. χχ. 6. ΤΑϊ ἰδίφ τηθὰηβ ΣΕ λίορία, 
ὙΠΐῖπεγ ἴῃς Ηεῦγονβ ψεπὲ ὈῪ 868 ἔοι 
Ἐχίοη-ρεθεγ, Αμπὰ ἴῃ 88. χχῇ. 9. 6., ἐλδ 
ἐπλαῤῥίξαπίς οΓ {λ6 ἐεξίς ἄτα τἰῃ 6 Τγτεγίβδηβ. 

ΦΕκύδβαιυ ΕΜ. 
Ι. ΤῊ δαγί]γ Ζαγιβαΐθηι.---- βῖρῃ, δαγησδέ, 
δηα ραἴξεγῃ, οὗ (Π6 ἤξανθηὶν Ψογιδβα 6 π).--- 
ον. 11. 15. Ἡἶἔρι ἰλαΐ οὐεγοοηιείδ. ,, 1] 
“οὐδ εὐτῖίδ τροη ἀΐπὶ ἐδδ παπὶδ 9 πιν Οοα, 
απὰ ἐλδ ππης οὔ (ἦδ οἱίν οὔ πιν Οοὐ [νοὶ 
15] πεῖῦ δ γ  Β8]6Π).----“ ΤὭΘ πιπηεγουβ ργο- 
ΡὨοείεβ, ἔογεῖθ ηρ στοαὶ δηά δνεγἰαβιίη 
εἷος ἰο Φογυβαίθη), ἢανα ποῖ θδϑη 1 6}} 
1η ἐς ἐμεγαΐ Φογυβδίθ; ὩΟΣΓ οὐ ὃ6 80 
Δ] 6]16, πίιπουϊ σοηεγβαϊεϊτίηρσ οἴ οῦ ρῥγὸ- 
αἰσιίομδβ, Ἔβρθοῖα!]γ ἰἤοβα οὗ οιἦνῪ [ογὰ 
Ὑ, ἢ Οἢ παν ἀδπουηοοα ἰκ8 γυΐϊη, ΤΉΘΥ τὸ- 
τηϑῖι!, τῃογείογα, ἰο 06 1 Ά|16ἀ ἴῃ ἃ βρί για) 
Β6ΘΏΒΘ; ἴῃ ἴπδὲ δοῆβα σψηϊοῦ ϑαίης Ῥβὰὺὶ 
Ροϊηπίβ ουῖ ἴο υ8,  Ὅδη, 'π ορροδβίεἰοη ἴο 
«7ετιμαίετε ἐλαὲ ποῖὺ ἐδ, ἀπά ἐδ ἐπ δοπήπρο 
εὐἱδά ἀεν οὐἠάγοη, ἢ6 Ῥγθβθηΐβ ἴο οἿγ νἱονν, 
.7εγμξαίεηι ιυλέοῖ ἐξ Εἰ δθϑὰ τυλιολ ἐς ἰδὲ ηιο- 
ἐδόν οΓ τὸ αἰΐ, (ΟΔ]. ἵν. 94.-.--26.) ΤῊ5 18 
16 οὙ τῃ]οἢ όγαλαηι ἰοοκοά ἰο ; α δια ά.- 
ἐπ ποίΐ πιαάδ ιυἱὦ λαηπάε, τυλοτο διιδίαον ἀπά 
τιαζεν ἐς Οσοὐ (ἨΘΌὉ. χὶ. 10---16., χἰ!. 99.-- 
21., χι, 14.); ὄδνθὴ 1Π6 Πϑανθη!υ δότγιι- 
58 {6π|.᾿ [Ὀ68η Ὑ οοάπουδε οἡ Εν. 1}. 19.] 

2. “9εγυκπαίθι ἐλαέ ποιυ ἃ (6], ἰν. 95.); [86 
δεν 8} ΟΓ Μοδδὶς αἰβρϑηβαιίοη. 

8. “εγυβαίδη ἐδαΐ ἐς αδουε (κα. ἵν. 96.), τῇς 
σοἰοβεὶαὶ Ψ ΘΓ 58} 6 ΠῚ, ἐ, 6. (ἢ ΟΠ γι βιίδη ε8- 
ὑδηδϑιίοη, νι! οἢ Ψ}}} θα ρεγίδεϊοι ἴῃ βρίοπ- 

ἀἄουγ δηὰ τηδὐεβδίγ, ἤθη ΟΠ γίβε 8ἢ.4}} ἀθ- 
Βοθῃά ἴο πάρα ἐπ ψου]ά, 

ΦΈΖΕΒΕΙ, --- Α ποπιδη οὐ ρτεδὲ γαηΐκ δηὰ 
Ἱπἤμεποθ δὲ ΤὨγαϊγα, τῆο δβοάυοθα 6 
ΟἸ γι βείδῃβ ἴο ἰηξογπιῖχ ἰἀο]δίγν δηὰ πεβέῃθη 
ἱπιραγίτε5 νίτῃ ἐπ οἷν γεϊρίοη.--- ρον. ἱϊ. 90. 
Ι α ει ἐλίπρε ἀραϊπεέ ἰἦδε, δεοαιιες 
ἕλοι λαεί ειῃετεά ἰδαὶ ιυοπιαη 762 6θεὶ, τυλίοί 
οαἰείᾳ ἀογεοί α ργορλείοσε, ἐο ἐξα ἀπά ἰο 
δεάμοθ τὴν δετυαπίς ἰο οοπιπέ ζυγπίοαδοη, 
απ ἐο εαὲ ἐλίπρε οὔεγοά μπίο ἰαοίς, --- Τη- 
δἴεβα οὔ μὲ τγοσηδη ΨἘζθθεὶ ---- τὴν γυναῖκα 
Ἰεζαβὴλ --ο ΤΏ δχοο! ]δηὶ ΓῊΒΠΠΙΒΟΓΙΡΙ8, 
δηαἃ δἰπηοβὲ 41}. ἔῃ δηοίδθηξ νϑγηίοηβ, γεδὰ 
τὴν γυναίκα σοὺ Ἰεζαίδϑηλ, ΤῊΥ ιυἱίδ ζεχοδοί; 
νν ΠΙοἢ γοδαϊηρ' βββαγὶβ ἴδε (8 δια ννοϊηβῃ 
Ὑγ88 ἴῃ6 σία οὐ ἐπε Ὀΐδῃορ οὔ δηρεῖ οἵὗἉ 
παῖ σβυγοῦ ; ψοβα ογἰ πη Δ] τ ἴῃ δυβονγ- 
ἴῃς Πα" Ψ88, ἱπεγείογα, (ἢ στεδλῖοσ. 86 
οαἰΐφα ᾿εγεοῖ α Ῥτορλείεες, τμαὶ ἴδ, 5οὶ Ὁρ 
ἴογ ἃ ἴδδομθγ; δηὰ ἰδυρῆξ ἰἢε ΟἩ γξείδηβ 
ἴμδι ἐογπίοδοη δηά εδείηρς τπΐηρβ οβεγοὰ 
ἴο Ἰάο]8 ὑγεγα πιδίξογβ οὐ ἱπαϊ δϑγθηςθ, δηὰ 
ἐπ8 (Π6ν ψψεγα βοάποθὰ ἔτοπῃ ἐδδ ἐγυτῆ. 
[Ὠεϑὴ Ῥοοάποιιδα ιπὰ τ. Α. ΟἸΑσο, οὐ 
Ἦν. 11. 90.] 

Κευβ. 
Ι. Ῥοναγ, δυζῃογῖιγ.---- ον. ἱ, 18, 7... 
λανο ἐδ Καγβ οἱ λεΐ [Ἠδ46ε8] απὰ οΥ ἀεαί; 
(Πδξ ἴδ, ρον δ δηὰ ΔΌΪΠΟΓΠΥ ονοῦ [ἰδ, 
ἀδϑιῆ, δηά τΠ6 στανθ. Οοραγε Βδν. ἣϊ. 
Ἴ. δηὰ Ϊκ.8. χχιΐὶ, 22, --- Τὰς Κα γ8 9 ἑἧς 
ἀίπιράοπι ΟΥ̓ ἄξαύεη, ἰὰ Μαῖι. χνὶ. 19., 818- 
Ὡἰν Π6 ρου τὸ ϑάπιϊξξ ἰηΐο τῆδὲ βίβξο, 
δηά ἴο σοῃίεν {6 ργδοοβ δηὰ δεποῆϊβ 
τπογθοί, 

2. Τῆς Καγ οἔΓ ἀποιοίοάσε, ἴῃ Τιὰκο χὶ, ὅ9., 
δ [Π6 ροννδῦ οὗ πιβϑῃβ οὔ εἰτϑίηἰηρ Κπονν- 
Ἰεάρο. 

ΚινΝῈ οὐἨ Βαβῆδη. (πο, ἵν, 1.) Τδε 
ἸΌΧΌΓΙΟΙΒ Πηδίγουβ οὐ [56γϑοὶ. 

Κινα. 
Ἰ. ἀοά, {πε Κίηρ οὗἉ Κίηρα, δηὰ οτίρίη οὔ 4} 
ΔΌΪΠΟΓΙΥ δηἋ μοννοῦ. δ866 Μαεῖι. χχὶϊ, 3.;: 
Ἐν. χυὶ!. 14. 

2. Τῆς οπιδη οθιηρεγογ. 1 Ῥεῖ, ἱΐ, 13, 17.Ψ 

ΤΑΒΟΌΒΕΕΗ. --- ΤΏ τηϊηΐδίοῦ τῆ βογνϑα 
ἀη εν αοά ἴῃ ἢἷβ ΠυΒθδηανν. --- Μαεὶ, ἰχ, 
357,88. Τῆς λανυεεέ ἐγὼν ἐξ ρἱοπέδοι;, 
μέ ἐδδ ἸΒΟΌΓΕΙΒ αγὸ ἤδιυ. Ῥγαν ψε, 
ἐλετείογε, ἰδὲ Τονὰ οΥΓ ἰάθ λαγοερί, ἔδαέ 
ἀφ ἠὲ βρη ζογέλ Ἰδθουγογβ ἑμεέο ἀὶς λαγο 
τεεί, --ο (ὐοτ. 11. 9. "ἥδ ἀγε ἸδΌΟΌΓΟΓΒ 
ἐορείδεν εὐ Οοα. 
ΑΜΒ. -- ἌΒ6. Μεβδίδι, βιιβεγίηρ ον τῇ 
5[η8 ΟὗἮἨ [Π8 ψοῦ]α. ---- Φοῃη ἱ, 99. ελοία 
ἐδό Ἰμδπιὺ οὶ Οοἀ ἐλαῤ ἑαζεια αἰσαψ ἰδδ κἰᾳ 
οΓ ἐλδ εὐοτίά. --- εν. ν. 19. ἩΡονὴν ἐς (ἧς 
ἘΠῚ} δήσ) {μι τύχη. 

αᾳ 3 
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ΑΜ. 
]. Ὀιγεοξίοη οὕ .-- 3. 6ῃ). χχίὶϊ. 
17, Τλαέ λοι, φιεποὶ ποέ δε ὥρδὲ (Ηεῦ. 
ἸΔπ10) οὗ ]Ζεγαοί, 

2. Α Ομγίβιΐδη Ἵδυγοῇ. --- εν. 1. 192, Τῆς 
δεϑεπ βοίάεη Ἰατηρβ (Ἰποογγθοῖν γοπάθγοά 
οαπαἰεείδοκε ἴῃ ΟἿΓ νΟΓδΒΙ0}} 86 ἴῃ 6 βθνϑῆ 
σδυγομεβ οἵἩ Οηγίβε (Εν. 1. 30.), γεργθ- 
βοηϊθά 85 φοάεη, ἴο" βῆονν ον ΡΓΘΟΙΟΙΒ 
{Π 6 Ὺ ἅγὰ ἴῃ τΠ6 κἦγῃὲξ οὗἩἉ αοά. 

ΓΜΕΑΥΕΝ. - Οὐγτερέ αοοίγπε απα οογγωιρί 
»γποξϊοεε.--- Μαῖῖ. χνὶ. 6.; 1υκ6 χί!. 1.; 
Μαγκ νὴ. 156. ΜΒειυατε 96 (δὲ ἰθαάνθὴ οὔ] 38. Τῆθ δυίιογ οὐ τογϑὶ Ἰιρῃὶ, ἃ παὶ 
ἰδὲ Ῥῥαίδεεα απά ϑασάμοεος, ευὐὐιοῦ ἢ 
ἀψροογίεψ. ---ὶ Οὐτγ. ν. θ6-85ὁ.. Χροιυ γε 
πο ἰδαέ α ἱμέϊδ Ἰδανθῃ ἰεαυεπείλ δε υλοίο 
ἐμηρ ἢ δεῖς, ἑδονείοτο, ἐδ οἱά Ἰεᾶνοπ, 
ἐλαὶ γε πιᾶψ ὃό α πειυ ἐμπιρ.. . .. 1,εὲ τὰ 
ἀτορ ἐδε ἡκαεί, πο εὐἱλ οἰά Ιεᾶνϑῃ, ποίλεν 
εὐὴ ἰλε Ἰοανθη οΥΓ πιαέϊοε απᾶ ισϊοκοάπεεε, 
ὀμὲ εὐἰὰ δε ὠπίδξαυεπεά ὈΓεδὰ οὐ εἰποεγῖν 
απά ἐγεέλ. 
ΓΈΛΥΕΒ.---  ογάβ, [Π 6 βεγνῖοα οὗ ἔἢς 1108, 
88 αἰδιϊηρυ βηθα ἔγοηι ἴῃ 6 (γυϊῖ8 οὗ ροοά 
ΨΟΓΚΒ. --- 8}. 1. 8. Τἰἶ ἰοαῦ αἶρο δἠαὶϊὶ 
πο εοἱἦξν. 
ΤΈΒΑΝΟΝ. --- ΖΕοοἢ. χὶ. 1. Ορεη ἐὰν ἄοοτε, 
Ο 1,μεθδηοῃ ; ἐ. ἐ. {Π6 τδιρ]6 δὲ Ψϑγιιβδίθηι, 
1Π6 δίδιοὶν Ὀυϊαἰπσβ οὐἨ ψῃϊοἢ 6 Γα σομι- 
ραγϑά ἴο ἐἰ6 σϑθάδγβ οἵ (Π6 ἔογεϑβϑὶ οἵ 1,6- 
Ὀᾶποη. 

ΓΈΟΙΟΝ. -- ἐν στοαῖ ὨυπΊθ ΕΓ. --- Μαῖι. 
χχνὶ. δὅ8. ὉΓ6 ἐδαη ἐιϊυοίυς Ἰουΐοη5 οἵ 
ΔΏ6|8. 
ἸΕΟΡΑΠΌ. 
1. Α ε'νίβ, ρονψεγ], δηἀ γαραςίουβ ΘΠ ΘΠγ. 
-- Ιδη. υἱ3. 6. 17 δολεία, απά ἰο, αποίλεν 
ἐκε α ἰεοραγὰ, ἐ. 6. Αἰεχδηάεῖ, ἐδίβαϊ γ᾽ 
πο πα Οτοαῖ, ννῆοβα γαρὶά σοῃηυεοῖδ 
ἀγα Μ6}} σπαγδοιογίβαα Ὀγ 18 βυεθοΐ. 

2, Μεὴ οἵ ἥοσζοσ, υπίγβοῖδθιθ, δα οὔθ] 
αἰδροϑἰκτίοη. --- ἰδ8. χ', 6. Τῆς Ἰεορατὰ 
“ἠαίἑ ἐδΦ ἀοιση εὐ ἐλό ἀϊά, 

1μΡε. 
1. Ἱπηπιογῖβ ἐγ. ---- ῬΡβαὶ. χνυΐ. 1]. Τάοι εσἱἱέ 
δἦοιῦ πιρ ἐδε ραίλ 9 ᾿ἴ{6. --- Ἰθ54]. χχχνί. 9. 
ἡΜιλ ιδεε ἐς ἰλο ἡομπέαϊη οὶ Ἰϊ8. 

2. Οἢγῖδε, τῇς ἰουπίδίη οΥὗἁ πδίιγαὶ, βρί γιτυδὶ, 
δηἀ εἰογηδὶ ἰδ. --- Φοῃη ἱ. 4. 75 ῬΑ τρᾶξ 
᾿πἴ6. ---ϑόδη χὶ, 95. 7) σπὶ ἰδὲ τνεειγγοοίίοπ 
απὸ ἐλε [ἰ6. --- (ο]. εἰ, 4. ζλεη Οὐτίεί, 
εὐἦο τ: οἱ» Ἰϊίε, ὁλαΐέί αρρεον. 

3. ΤΊ ἀοοίγίηθ οὔ ἐμ οΒρεϊ, ἢ ϊοἶι ροϊηῖ8 
οὔε τῇς ψᾺῪ οἵ ᾿ἴἴε. --- ϑοἢη νἱ. 68. Τᾶο 
ἐνοτς ἰδαέ 7 ὦ ὠπίο ψοιι, ἐλεν αγε Ἰ᾿ἰἴδ. 
δ'ιεα Τβεέε οἵ 1,06, 

Τιιαητ. ' 
Ἰ. ὅογ, οοπιίογῖ, δηὰ [δε γ. --- ἘβίΠοῦ 
Υ"}}. 16. Τῆς ει λαὰ τ Ἂν απὰ σίαάπεε:, 
απ 7ὸνψ απαΐ ὀοποιι. ---- Ῥβαὶ. χονῖ, 1. 
1ῖρσινε ἐς οῖσῃ 70γ {06 τἱσλέδοιμ ---- ῬΡ5α]. 
ΟἿ. 4. ὕὕπίο εδφ ὠργίρὴΐ ἰδενγε αγἱροίῇ 

Α (ὐποΐεε 7) ιοέϊοπανψ ὁ ἐδδ 

Ἰέρῃς ἐῃ ἐλὲ ἀαγζηπεεε; (πλὶ ἱβ, ἴῃ εἶ. 
τοη. 

2. Τῆδὲ νοῦ ΦὨΠ ΡἨΘΏ5 ἴδο πὐρά: 
δἰγιςτίοη, ἀοςίγπο, ἄτο., ν᾿ἢϊςοϊι ἡ ππίαεν 
δηὰ 6116 τ6 υὐἱθαὰὰ νεῖ μλρίνοῦ δοὰ κα 
Ρεγίεοες Κηονίεάρε ; δὸ (Πδὲ τρθθῦ κε 
ἴο ὙΠ ἃ πον βη ἐλ χε τὐρρῇ κῦιχτι 
ἴηρ, ἴδε! ηρ, ᾿Ἰυάρσίηρ, ΒΟΙ ΠΩ, λαὸ : 
ἐπα ἢ τῷ μα ρηροτα δηα δίφῆει δομι 
Ι Τἢα688. νυ. δ.; Ερῃ. ν. 8. Οὗὐπάτει μ 
40η2}) ΟἹ ἐλδ ἰἰσιε ; τῇλδὲ 18, ἴμοϑε τῇο δα 
Ὀδθθη θη ρῃτοηδά. 

ἰοβοῦογ. - Κέε αγε ἐλε ἰἰσῶτ οὗ ἐδε τοαἱϊέ.-- 
7οδη ν. 35. Ἐἴἶδε ισας α δωγπὲπρ απά ἑἰς 
Ἰῖσθε ; ἡ. δ. ἃ ἐἰδι συ ϑῃεα δηα ΠΙΟΝ πε 
οὐδ ἴδδοῦδγ οὗἩ {Π6 πυυβίεγιεβ οἵ ἴδε βε 
ἄοπι οἵ ἢεδυθῃ. 

1ιον. 
Ἰ. ΑὮ δηθίοθαι οἵ ἰογεϊτυ 46 βηὰ δἰγεορ- 
Ἐεν. ν. ὅ. 7Τε 1ΐοα οΓ δε ἐπὲε ἐ 
.ωααλ, τιοδῦϑβ Φοβὺβ (ΟἸτγῖϑι, πῦρ ΦΩ͂ Κ 
ἔἴτοπι τῆϊβ εγῖδο, οἵ τυ ϊοὰ ἃ [οὴ νὰ ὃς 
οι Ὀΐθτ. 

2. ΤῊ Ἰΐου ᾽8 βεϊάοπι ἴα θα ἴω δὴ ἢ] βὲβὲ 
δχοερῖ ἤδη ἢϊ5 που ΟΥ Γδρϑοὶτ ὦ 
νἱον,. -- Ῥραὶ. χχὶϊ, 13. Τάευ ραρεά κερὰ 
πιο ιυἱμὴ ἰλεὶν πιοιμδλε ας αὶ τανρηϊηῦ εΜ ει 
τοδγίηρ ἴοη. ὅ666 δἷἰϑδο 1 Ῥεῖ. υ. 8. 

Ἰιοου57158.---- Απεϊοιγβεῖδη σογγαρίοδ οί ὑε 
Θοθρεὶ. --- εν. ἰχ. 8. Ζ7 λεγε οσπι σας 
ἰλε επιοῖο Ἰοουδῖβ μροη ἐδε εατίλ. κι 
Ὑγοοάδοιιδε τείεσβ ἔμεπὶ ἴο ἴδε Οθολς 
Βογοῖῖςβ ; θυῖϊ πηοδὲ ΘΓ σοσιπ)η ΔΙΟἹΣ Ὁ 
τἢ6 νειν Βαϊ πηης ἔογοθβ οὐ Μομιδαιπιοῖ. 

Ι,ΟΙΝ5. --- Οἰτά κρ τὰς Ἰοΐηβ οὶ γοῖν νἱμ: 
Ποϊὰ γοὺγ τηΐπβ ἰῃ ἃ βίβίε οἵ οσυθσα 
ργΓδραγβίίοη δη ἜἌχρθοίδείοη. Τῆς πε: 
Ρῆον ͵8 ἀεγῖνοα ἔγοιη {86 ουίοιι οἵ 
Οτίδπεαὶα ; Ψῃο, τβθη ἘΠ 6 τίβὰ ἴο δρρ! 
(Πειηβε  νοβ ἴ0 ΔΥ Ὀυκίηε58 γεαυϊππᾷ ὦ" 
δγιίοη, ἀγα οὐϊρεά το υἱπά {μεῖγ ἰμαί 
βονϊηρ φαιτηθηίβ οἰοβ ον ἀγουπὰ {δεῖ5. 

ΜΆΑΜΜΟΝ οὗ" επί σλίεοισπεεε. --- [ΚΠ 
9. τα τονε Μαιηπιοῦ νν88 ἴδε ὃ" 
γίδη ροά οἵ γἰοδεβ. 
Μαννλ. 
1. Τα Ὀγεδὰ οὔ "ἰδὲ. ζοόδη νἱ. 96--ὁθ. 
Φ. Πιάάδη πιαπηα. ---- ΤῊ 6. ἱηεῖθθίς -" εἶ 
ἱπηπιογι δεν. --- Βον. ἵ, 17. Τὸ ἐμι {αὶ 
οϑεγοοπιοίδι εὐἱ!! 1 φίοε ἐο ταὶ οὗ [δε ϑόδα 
ΓὩΏΒΏΏΒΔ. 

8εε ἘΓΠΈ5Η. Μξβατ. 
Μιικ, τ ρ᾽αίηοδὲ δπὰ τηοϑὶ εἰει 2 

Ι Οὖνἵ, ἔγυῖῃ5 οὐ ΟἸγίδιίδη ἀοοίτίηα. 
ᾧ.; 1 Ῥεῖ. ἰ. 9. 
Μοον. . 
Ι. Ὑπε ΟΒυγοβ. -- ϑοὴς οἵ 80. ἡ, {0 
αὶ; ας ἰδδ πηοοῃ. . 

2. Τῆῇε Μοβαὶς αϊπροηβδίίοη. --- [᾿ΕΥ, Σὶν 
1. ΤΆ πιοοι μπάετ ἀεν [ξεί. 866 διδδ 
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ΜουνΤΑΙΝ. 
ι. Ηἰρῇ πιουηίαϊηβ δηα ἰοΐγ ἢἰ}}8 ἀδηοίε 
κὶρσάοπιϑ, Γορυ ]}ς5, βίδίθβ. δπὰ οἰεῖ68. --- 
158. 1ϊ. 12. 18. Τῆς ἄαῳ οΥ" ἐλε 1,ογὰ εἰαϊ 
δε... τροπ αἱ ἐλε Ὠἰρῇ τηουπίαϊηβ. [Ιη 
Δαν. 11. 95. τῆ ἀοείγοψὶπρ πιοιιπέαϊπι ΤΑ δ ἢ 8 
τῆ -ΒΑΟΥ]οηϑἢ πδιοη. 

ῷ. Μουιίδίη οὗ εἶα 1μογα 5 Ἠοιιδο. --- ΤῇΘ 
Κἰησάοπι οὔ ἴῃ 6 Μοβϑίβῃ. ---- 158. 11. 9, Ζὲ 
«λαΐξ οοπιδ ἰο ραδε ἐπ ἰδέ ἰαεὲ ἄαψε, ἐλαΐ [ἦδ 
τηουηϊδίη οὗ ἴπ6 ἴοΒρ 5 Ηουδε ελαίΐ ὁς 
οεἰαδέϊελοά τροπ ἰἦδ ἐορ οΓ ἰδὲ πιοιιπέαϊπε, 
απὰ ελαὶϊϊ δὸ οταϊίεα αδοῦς ἐδό δε, απα αἰΐ 
παέϊοτις ελαὶς ἥοιυ επίο ὦ. 8866 ἴ88. χὶ. 9. 
δηἃ Ὁ 8η. 1]. 85. 4ὅ. 

3. Απ οὔὐδίδβεϊε ἰο ἴΠ6 βργεβϑά οὗ (ἢ6 Θοερεὶ. 
58. χὶ. 4. 

ΜΥβΤΈΒΥ. 
}.Α βεεγοῖ, βοιμδίϊηρ παι 18 Ὠ!ἀἀδη, ποὲ 
ΠΥ ταδηϊίεβϑε, ηοῖ ρυ Ὁ] 15ῃ6α ο [86 ψοτ]ά, 
τπουρῆ, ρ γἢ 805, οοπηηπηϊοδίθα ἴο ἃ βοϊδεῖ 
Ὠυμθοῦ, [ἢ ἰδ 56η86 ἴξ Οσουβ πη 2 
ΤΠεΒ88. ἰϊ. 7. σπεγα ϑαίης Ῥαιυΐ, Ξρθακίησ 
οἵ εἴς Απεϊοἢγβεϊδη 80) Γ1, ἘΠΥ9, “76 
πιψείετῳ ὁ ἐπί σιίῳ αοίὰ αἷγὸ εὐογά.᾽ 
Ἰἰ εν Ν. οἱ Αὐήεβπει [88 βεδνν ἴο 
ορεγαῖθ, θυις (ἢ6 ορογαίίοῃ 18 ἰδῖθπε 8η6 
Ὀπρεογοεῖνοα, [Ιη τἢ18 Β6ῆ86 αἰ5βο ἴΠ6 βδη)6 
ΔΡΟΒΙΪ6 ρΡ] 165 {Π6 ψογάβ, “ τυ δίεγυ, ᾿ δηά 
“ὁ ηγ βίο οὐ (ἢ γῖδβί," ἴῃ 8 ρϑου  πιδη- 
ὯΕΡ ἴο ἔπ ΤΑ] Πρ οὗἩἨΎ τῆς Οδμη|68 (Ερῆ. 
11. 3---9.}; “ τοὐϊεὴ ἐκ οἱλόγ βεπεγαξίοηξ γγὙὰ8 
ποῖ πηδέίδ Κποσῃ ἐο ἐδ δοη: 9. ᾿Ῥξη, ας ἡ 
ἐς ποῖν τονραϊβαὰ ἐο ἀὶσ λοίν ἀροείίος ἀπά 
»τορἠείς ὃν ἰδό δρίγι!, ἐλαέ ἰδ6 Οεπέδίες 
«ποιά δὲ {εἰ ἰοιυ-λοῖτε απα οΥ (ἦς ταπιθ δοάν 
(ῃαπιοὶν τ τη 76 78), ἀπά ραγίαζετε οὗ 
ἀδε Ῥτοηιδε ἐπ (λγεέ ὃν δες Οοερεῖ." (οπι- 

6 αἷδο σι. χυὶΐ, 95, 36. ; Ἐρῇ. ἱ. 9. 
1}. 9., νἱ. 19. ; (οἱ. 1. 96, 97. Ι 

9. “ΔΑ εκπβρίγιτυλ! τι δουσποὰ υηΐ δῦ δη 
ἐχίεγπαϊὶ γΓεργεβθηϊδιοη ΟΥ δἰ πη Πτ66, δηὰ 
ςοηορβ θα οὗ ἢϊα θη ἘΠ ΘΓΘΟΥ͂, 0Π|685 ΒΟ0Π)6 
δχρίδηβίίοη ὑὕ6 ρίνοη." Τὸ τἰ|ν8 ἱπηροτγί 
οὔ ἴῃ ψογὰ οὺγ ϑανίοιγ ργοῦυδοὶν δἰ ἀθὰ 
Ὑ ἤδη ἢα Βαϊ ἴο Πὶ8 ἀἰβε!ρίεβ, 70 ψοι ἐ ἐξ 
εἰθεη ἰο ἀποιυ ἐδ τηγβίοτυ ἡΓ ἐδδ ἀϊηράοηι 
ὉΓ Οοά; διμ, ἰο ἑΐοηι ἐδαέ αγὸ εοϊέλοιέ, αὐ 
ἰἦδες ἐῤδῖπρε αγόὸ ἄοπε ἔπ ραταδίεε., (Ματκ 
1ἴν. 11.) Τῆι βϑογοὲ νγα8 ἀϊδοϊοϑβϑά ἴο ἐῃ6 
δροβίϊεβ, νἢο οὐίδἰηρά {ἢ δρίγίτυδ]ὶ βθηδα 
οὔἨ 6 εἰπιϊυάἊα, τ 8116 {Ἐπ τυ] ὁ 
ἀπηγιιδο {ποι δαῖνεβ ἢ ἐπα ρΑγΘΌΪ6, δηὰ 
βουσῇῆξ πο ἔπ ογ. [ἢ {18 δοηδ6, πλγβίαγῃ 
ἴν ἀδεά ἴῃ τῃ6 (ΟΠ οὐίηρ ρϑββαρθβ οὗ τἢ8 
ΟΝ Τακίδηιοηξ :--- ον. 1, 390. 746 Ἠϊψε- 
ἔετῳ, [π8ὲ ἴ8, [ἢ 6 δρίγἔι41 τηθδηϊηρ, ὁ ἐἠδ 
δευεη εἰαγε. --- Τὴσ ὁοῦεπ εἰαγ8 ατγὸ {ἠδ 
απρεὶς οὗ ἐδδ εεὐέπ ολιγοῆεε ; απὰ ἰδδ εουεπ 
οαπαϊεείοῖς τὸ ἐδ ξευεη οὐυγοῖεε, Αραϊῃ, 
χν]. ὅ. Απά προ ἦεν ᾿υγεῤθαά ἃ παηιε 
εὐγ έοη, Μγβῖεγυ, δαὀΧνίοπ ἐδ στοαί, (Πδῖ 

15, Βαρυίοη ἴῃ ἃ πηγβεϊσαὶ 86Ώ56, ἐδ πιοέλογ 
οΥ ἰδοίαίτῳ ἀπά αδοηηπαξίοπε; δηὰ, ἴῃ γϑγβα 
7. 7 ευἱὲ ἐεὶ ἐλτε ἐδλε νιψείονῳ, οὐ τρίσἑιαΐ 
αἰρηϊ βαδιίοη, ογ΄ ἐἦ6 ισοπιαη, απὰ ὦ ἰδδ δεαεί 
ἐλαέ σαγγιεοίἦ ἦεν, ἄς. Ἰῃ {18 86η586 ᾿Κ6- 
186 1Π 6 πψογὰ ηινεέονῳ 18. ἴο Ὀ6 υπάογβίοοά 
ἱη Ἐρρ[ι. ν. 82. 

8. “ ϑοίηδ βδογοά τἢΐησ, ῃἰἀἀθῃ οὐ βϑογοῖ, 
ὙΠΊΟΠ 8 ὨΔΓΠΓΑΙΥ ὑπκηονη ἴο δυπιδη 
ΓΘδΒΟη, 8δη64 8 οηἱν Κπόονγῃ ὈγΥ ἴδ γαναΐα- 
τἴοη οἵ ΘΟοὐ." Τῆυ, ἰη 1 Τίτη. 111. 16. 
6 ΓΕβ6 --- Ἡηδοιέ σοπίγουετεν ργοαΐ ἰς 
ἐδδ πηγϑίογυ οΓ᾽ ροαϊήπεεε; Οὐά τᾶς ηιαηΐς 
7εε ἦα ἐλ πεεή, )εἰ βἘεά ἴπ ἰλς ϑριγιί, “δον 
ψ απροίς, ὑγεαολοά ὠπίο ἰλς Ο πέλϊεε, δέ- 

᾿ οπ ἐπ ἐλὸ ωνογίά, γεοσεϊυεα ρ ἱπίο 
Εἰονγῳ. ““ΤῊδ πηγαίογυ οἵ ροα]ηθ55, οὐ οὗὨ 
ἴσια γεϊρίοη, σοηαίβῖβ ἴῃ (ἢ 6 ϑϑνέγαὶ ρδγ- 
εἰουϊαγβ ἤδγα πιθηςποπθὰ Ὀγ {Π6 Ἀροβίϊθ --- 
ΠΕΠΠΟΙ δε ἐπε ιθοά, σῇ τ νοῦ ἢ ποῦδρ 

Ὅ6 επίεγεά Ἰηΐο ἐδ ἀδατγέ 0 πιαπ ἰο σον 
σεῖο (Ἰ Οου. ἴ.. 9.}), Ββδὰ ποῖ αοἀ δοςοηι- 
ϑαλτα {πηι ἴῃ δεῖ, δηα ρυ] θη 6 ἃ {ἢ δι 
Υ (Π6 ρῥγοδοϊίηρ οὗ ἢΐ8 ἀοϑβρεὶ ; δυΐῖ 
Ποῖ, Ὀοίπρ ἴἢ118 πιαπ  εείεα, ἄτα ἱπίείϊ ί. 
δίς ας [ποί ἴο ἴῃ6 »δαπεεί υπἀδγβίδηαίηρ.᾽ 
δο ἴῃ 1 ον. σι. 2. τ υπύογϑιδηάΐϊηρ οὗ 
8} τηγϑβίεσγίοϑ ἀθηοΐεβ ἴἢ6 ὑπαογϑίδπαϊηρ 
οὔ 8}} ἐῆ γενεαὶ δά ἐγιιῃδ οὔ ἴπ 6 ΟἸγιδείδη 
Γεϊσίοη, τι ηϊςἢ ἰη 1 Τίπι. 111. 9. ἀγα ς]]16ἀ 
(Π6 πιψείεγῳ οὗ Ναϊδ, ἀπά οἵ ψϊοἢ ἴα 1 
(ον ἰἷν. 1., [86 Δροδβίϊθβ ἃγὸ οδ δα “έεισαγάξ 
ΟΥ̓ ἰλδ νιψείετῖδε οΥΓ Οοά. 

4, Το νογὰά πιψείουν ἰδ υδο ἴῃ ταοίδγεποθ 
ἴο τηΐϊηρβ ογ ἀοςίγίποβ Ψ ΠΟ τειηδίη 
ΜΠΟΪ ΟΥ ἴῃ ρδγὲ ἱποοιῃργθῃδηβι!ἶθ, οὐ 
σδους ΓεΟΆβΒΟΏ, δἴεῦ ΓΠῸῪ δῇ Γονρδ θα, 
ϑυοῖ ἀγὸ {ἰὲ ἀοςιγίμ68 οἵ τῇδ γθβΌγγθος 
τίοη οἵ {Π6 ἀεβ4, (Πδὲ 41} 8}1)8}} ποὲ ἀϊ6 δὲ 
186 ἰα8ὲ ἀδν, Ὀπῖ {π8ῖ 8}} 818}} θ6 οὔδηροά 
Ι Οὐν. χνυ. δ61.), τῆε. Ἰποδγιηδίίοη οὔ εἰ 
οῃ οἔἹἁ ὅοά, (Π6 ἀοοϊγίης οἵ 16 ΤΥΏΪΥ, 

ἃς. ΤΙν 5 ἰδ 1Π6 ογαϊπαγυ οὐ (ἰδοϊορίςεϊ 
Β6η86 οἵ {Π6 πογά πη ϑίογυ : ἰξ ἀο68 ηοξ 
ἸΉΡΙΥ ΔΗΥ ΤὨΐηρ σΟΠΙΓΑΓν ἴ0 ΓΕΒΒΟΏ, ῃοΐῖ 
ΟΣΓΘΓΙΪΥ ἈΠΚΏΟη 88 ἴο 118 Ὀοίηρ ; δθιξ 1 
δἰ ζη 168 8 τπηδίϊογ, οὐ ννῆοβθ Ὄχϊβίδθδποθ Ψν6 
Πᾶνα οἰθαν δνϊάθηοα ἴῃ 1ῃ6 ϑετγίρίιΓο8β, αἱ- 
τπουρὴ (Π πιοάδ οἵ δυςἢ εχ βίθηςα ἰβ ἰῃ- 
σοΙργοβοηβῖθ]α, ΟΥ ἀόδοῦδ ΟΌΡ Γϑδβοῆ, 
δ ἢ] θυ βηεγ8 δηὰ ῬΆΓΚὨι Γαι ̓  5 ατγοοῖ 
χΧίοοΒ ἴο ἴπΠ6 Νον Ταοβίδιηθηΐ, σοὺς 

Μυστηριον, ὮὭγν. Οδηιρῦο}}᾽ 5 Τιβηβίδείοη οὗ 
τη6 Εουνγ Οοδρεῖ5, νοὶ]. ἱ. ρῃ. 398---806. 
866 ηἰδο ὁ. Ὁ. Ῥιίεοι δεν ἰποῦι. Ἡξεειν. 
ὅδς. ρρ. 70:.---724.} 

ΝΆΑΚΕΟ. --- Πεδεϊευϊα οὔ [6 ἴτοαρε οὗ 6οά ; 
οί εἰοί πο πῇ τἢ 6 βδγτηθηῖ οὗ Ποϊϊ 685 
δηκὶ ρυΓίίγ. ---- ζον. 1}}. 17. Απμα ζποιροεί 
ποί ἰδαὶ ἰἧοιε αγὲ ιυτείοὐοα, απαᾶ ηνξεναδίο, 
αμεὶ ὕοοῦ, απὰ δῇπμαά, απᾶά πικροὶ. 

ηᾳ 4 
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ΝΆΜΕΘ. --- ΤΠ6 ραγβοηβ οδ]θὰ Ὀγν {Π6π]. 
-- Αοἴβ ἰ. 1δ6. Τῆςε πιιηιδεν ο7 ἐδδ ἸΆΤΩ ΘΒ 
ψ 6Γ6 δϑουὶ απ λιπαάγεά ἀπά ἐεπίῳ.--- ον. 
1. 4. Τήοι ἠαδέ α ἔξιν ὨδΙλθβ εὐεη ἵπ 
ϑατ αἱ. 

Νατυπε. 
1. Βίγίῃ, οτγὶρίπ, ΟΥὁ πδεϊν! ἐγ. ὡδειος ὃψ τιδ- 
ἔγα. (08. 1ἰ. 1ὅ. 

Φ' ΤῊ σοηδιϊευϊίοη δηὰ ογάενῦ οὔ οἀ ἴη [86 
Ὠϑίυγαὶ πογ. Εοαι. ἱ. 96., χὶ. 29]. 94. 

8, ΤῊ πδῖϊνα ἀϊβροϑιτοηβ, φυ} }1168, ργορεγ- 
εἶεβ, δος. οὗἁἨ βῇγ ροῦβοη οὗ τῃίηρ. -- 3 ῬῪὲεί. 
1. 14. Ῥαγίαζενε οὔ α αἰσίπο ἡδῖυγθ. --- ΕΡΗ. 
1. 3. Ἡε ὠὐεγε ὃψ παῖυτα, ἑ. 6. δοςογαϊΐπρ ἴο 
οὐν παίυγαὶ αἰδροβιίοη, τ ἤδη ποῖ θη] - 
ἐηδὰ δηὰ γεπονοά ὃν ἔπε ἰηἤυδηοοβ οὗ 
16 αοβροὶ, οὐῤίάγεπ οὶ ευναίλ. 

4. ΑἜ παῖϊνα ἔδοϊϊηρ οἵ ἀδοογυπ), ἃ Ὠδενα 
86Π86 οὗὨ ρτορτοεῖγ, ΌῪ τ θςἢ ἃ ροΓβοῦ 8 
αἰ οἰὰ ἔγοπη ποϑι οβϑὶγ γεσθαϊηρ ἔτοηὶ 
τῆς οὐυϑίοπιδ οὗ δῖ8 σου πίγγ. --- 1 (ον. χὶ. 
14. 17)οἐλ ποὲ Ὠδῖυγα ἐξεοί ἢ --- (068 Ὡοῖ 
γουΓ ΟὟ Ὠδίϊνα 56η86 οὗ ἀδοογυπ)---ἐδαοὴ 
ψοι, ἐλαὶ γα πιαπ ἤαῦε ἰοηρ ἠαῖν, ἐ ὦ α 
“δ΄αηις ὠπίο ἠΐηι, νὶξ. ἀτηοης ἴπΠ6 Οτγδεῖβ, ἴο 
Μ ΠοπΣ δίοπα (86 ἀροϑβέϊα νν8β ψνυγιτἰηρ ; δπὰ 
σΟΠΒΘΟΘΏΠΥ Πα ἀοεδ Ὡοΐ Γεΐδυ ἴο τἰ16 
εὐϑίοι!β οὗ ἐπα Ηροῦτενσβ. (ΒΟὈΙ βοὴ δ 
Ἰ,οχίςοη, τόσος Φυσις.) 

ΝΙοΗ 1. --- [ητ6]]Ἰδοΐυ8] ἀδγκη 685; δάἀνογοϊγ. 
--Ἐπον. χχὶ. 95. Τήδτο “λαὶϊ δε πὸ πὶρῆϊ 
ἕλον; ἰῃαϊ ἰδ, [6 Γα 8ἢ.4}} Ὀ6 πο πηογὰ ἰὰο]- 
ΒΙΓΥ, Π0 πηοῦα ἰῃιο! !δοῖυαὶ ἀλγκηθθθ, ὯΟ 
ΙΊΟΓΕ δ νοσεῖ ἴῃ τῃ6 Νεαν Ψεγυβαίδα ; 
θυ 8}} 5.41} Ὀ6 ρβδοο, 7ογ, ΠδρρΠ688, δηά 
δοουτγὶῖγ.--- ΕομΩ, χὶϊ!, 19. Τὰ ηἰρδθς (παῖ 
ἷ5, τῆς πιο οἵὨ ἰσῃόγβῆοα δῃ ργοίβδῃθῃ 688) 
ἐς (ιγ ςρθηΐ. 

ΝυΜΒΕΒΒ8. 
Πιύο; ἃ ἴον. --- 88. νἱϊ. 9]. ΑἹ πιαν ελαβὶ 
ποινὴ ἴπο εἦξερ. --τ-ο  Ἰζίηρβ χυἹ. 12. 7 
απὶ ραίλετῖπρ ὕπο 8ι1ςΚ8. 
Τήγοο οὐ ἐλιγά.---Ἰτοδῖπ6β8, Ἄχ! θηον, βηά 
ρΡεγίβοιίοη. --- 88. χὶχ. 24. 71 ἰλαὲ ἄαν 
«ἠαἱ! ]εγαοί δε ἠδ τῃϊτὰ ευἱ Ἐσψρέ σπά 
Αεεγτία ; ται 18, 88 16 ργορῇῃεῖ ἐτηπιθ- 
ἀϊαῖοὶν δχρίδίηβ, ργεδϑῖ, δάιηϊγαά, Ὀεϊονοά, 
δηὰ ἰοδβεα. 

Τοιιγ, --- ΤΙ νΟΓΒΑ ΕΥ̓ οὗὨἨ (Π6 πιαδξίθγβ σοι η- 
ργδοα ἐμδγείη. --- χὶ, 192, 7Τὴδς ἴουγ 
ΘΟΥ̓ΗΦΡΣ Ο ἰδδ φαγίλ ἀδηοῖα 8}} ρασίβ οὗ τῆ6 
ϑαγίῃ. ---- [ἐγ χχ θ. ὥὕζγοη Εἰίανι (οῦ 
Ῥεγϑία) εἰ 1 ὀγὶπς ἰὰδς ἴουν νἴη8 πὶ 
ἐδδ ἴουν φιαγίογε οὗ (δε εατίλ ; εἶναξ 5, 8}} 
16 νἱηά6. [Ιη ἘζΖεκ. νἱῖ, 3. ἐδδ ἴουγ σους 
ΠΟΓΒ οὗ ἐδε ἰαμά βἰρηϊν 811 ραγίβ οὗ εἰς 
ἰαπά οἱ δι άεδ. 
ϑεῦυοπ. --- Α ἰαγρα διά σοιηρ]οῖα, γϑῖ ὉΠΟοΓ- 
ἰδῖη δηά ἱπάδβηϊ! 6, πυπθοεγ. [ζ ἰδ οὗ νεγῪ 
ἰγθαυθηΐ οσοσυγοηοθ ἱπ {Π6 Αροοδίυρβο, 
ὙΠ οΓΘ σὰ τοδὰ οὔ ἐπ 6 δεῦεπ βριγιῖ5 οὗ (Ἰοὰ, 
δευξη δηροὶβ, Φοθοη ἰπυ μά ογ5, σευέη 5688, 

ἅτε. ἄς. [ϑ8ϑεε Ὦγ. ῬΥοοάδπουβε οὐ ἕ. 
1. 4. 
πκ  χίωαν 88 νν 6 }} δι5 (ἰδὲ ργεῦῖβε πεξ- 
ὈεΓ. ἴη ἅδη. χχχῖ. 7. 41]. ἐξπ ἄϊπες πα 
αὴν τἰ65; ἴῃ ἴσαν. ΧΧΥΊ. 36. ἐπ ποβε 
ΔΙῸ πιαην νιοῆθη. ϑ66 εἷδο ἴδῃ. ἰ. 33. 
Αἰἱῃο νὶ. 9. ; Ζεοῆ. νὶ. 93. 

Οκκϑ οὔ Βαβηλν.---ἘΒ 6 ργίποας δηὰ ποι λα 
οἵ [δγδοὶ δηἰ Ζυάδῃ.----- [58. 11. 13. 7 ὧὰ 
οΥΓ ἐδε 1, ονὰ εδαὶξ ὃς. .. « τρονπ, αἰ ἰλε οἂ! 
οἵ Βαβἤδη. 
θεῖνε. 
Ι. Το ευἱὰ οὔσε; Μαΐπ ἴι; ἃ πἰδῖο οἵ κε 
ἴυΓ6.---- Ποαὶ χὶ. 17. ΤΖ΄ ἄοει δεὶπρ α νἡ]ὰ οἴτε. 
γε, τυετί ργαβεά ἐπ ατεοηρεὲ τῃεῖὰ.... 

9. Τῆε οἰμβοαίεα οἶσε; τῆς σἤυτοῖ οἵ Θοέ 
--- οι. χὶ. 394. 7 οι ἐσετέ σμὲ οοἱ ο[ (ἱ 
οἰϊνε-ἔγοα, ιυλῥοὐ ἐ το αἱ ὄν παέωτε, ἀπά σαὶ 
εγαβεά οοπέγατῳ ἰο παΐεισε ἑπίο α ῥοὰ 
ΟἸϊνθ -ἸΓ6 6. ... 

Ῥαι,Μ5. ---- ϑγθοὶβ ΟὔΟΥ δου δ ν] οἱ ογγ, 
ἰδηοὰ πεν δηϊοσοιοηξ Βυδογίηρε. -- ἔα, 
νἱ;. 9. 7 δελείά, ἀπά, ἔο, α στεαί πεμ μκὰ 
...- οἰοίδεά ευἱά τολήε γοδεε, σπα ρας ἃ 
ἐλεὶν λαπάε. 
ῬΑμΑΡΙ3Ε.--- Πα ἰην δῖ Ὁ] 6 ταί θηοε οἵ τὸε 
δ] εββρά. ---- ον. 11,7. 1700 δέμε (δαί οϑεῖ- 
οὐπιοίλ εὐ 1 σίοε ἰο εαὲ ὁ δε τὸν ἐπ 
εὐλϊοὶ ἐε ἐπ ἰδε πηάεέ οὔΠἦδ ραγϑάῖβε οἱ Οοέ 
--ἼρΚε χχῖ, 48. Το- αν τἠαξ! ἰἀοπ ἀ 
εὐἰδὴ πι6 ἔπ ρϑγδ 156. 

ῬΑΒΒΟΥΈΕΒ. --- 5εδι5 ΟὨἨγῖβε. ---- 1 Οου. τ ἢ 
Ολγίεέ οἱιγ βϑββονοῦ ἐς δαογίοεά [γ᾽ με. θὲ 
{ἢ βρί τἰζυδὶ ἱπιροτὶ ΟΥ̓ 1Π15 ἴθσιη, σοαιραῖε 
ΡΡ. 339 ---342. οἵὨ (ἢἷβ νοϊπι6. 

ῬΒΥΞΙΟΙΑΝ. --- Τῆς ϑανίουγ, οὐπης ἴδε 
δ'ῃ8 8η4 βἰςΚηθββεβ οὐ τῆς τρϊηά.--- Μεῖ. 
ἶχ. 12. Τάεν ἐλαὶ ὃς ωυδοῖφ, πεεά ποὲ α ρὲ" 
δἰοίδη ; Ὀυΐ ἴΠ6ν 1Ππαΐ δγὰ δἷςκ. 
Ῥηλμ οὐ (οιῦμν. 
1, Τῆς οδο ργορ οἵ ἃ ἔπη, οἰ ΕΥ, οΥ δίσΐε. 
--- Θ αἱ. 1. 9. ζάνιες, ὑθρλας, ἀπά «οῖπ, μὰ 
δεεηιεά ἰο δὸ ρ1} Δ Γ8. 

2. ῬΠΠ]αΡ οὗ ἴγοη. ---- ΤῈ βγεθοὶ οἵ ρτεδὶ 
Βγιηη688 8ηι| ἀυγαίίΐοη. --- 7εΓ. 1, 8. 
ἦαυο πιαάε ἑδεθ. . .. αη ἴτοῦ ῥ᾽ 16. 
Ῥιουδηικα δηά Ὀγβακίηρ ἃρ μα ρτουρά. -- 
Τῆς ἧς του οὔ {πὰ ἢδαγὲ ὉΥ γερεηῖ" 
δῆς. --- οξ. χ. 12. Βγεαξ τ ψοων ἤ]0ν- 
στουπα. ὅ66 δἶδο 7εγ. ἱν. 8. 

ῬοΙΒΟΝ. --- 1,168, ἜΓγογ, δηά ἀείυπίοῦ. -- 
Ῥϑδ). οχ]. 8, “αἀετε᾽ ροΐβοῃ ἐς με 
ἤρε. ---- ῬΑ]. [ν}}]ϊ. 3,4. Τῆευ σο κῇ 
400" ας ἔδεν αγὸ δοτη, ἐρεαξίηρ ἔεε. 
Ροΐβοη ἐς ἄζε (ἀφ ροίΐβοῃ οἵ 8 βεῖρεπί. -" 
οι. ἢ“. 18. Τα ροΐβοῃ οἵ δ8ρε ὦ μπώτ 
ἐλεὶν ἐΐρε;; τυδοες πιοιμ ἐς ιμὶ ω[ οὐσηλᾷ 
απο ὀίεγησεε. 
ῬονεΒ. 
ι. Ὀχηϊεγ, ργίνιερε, ργογοβδεῖνο. -- 5οδ8 



ϑυηιδοϊϊοαϊ 7Ζιαπσιασο οΥ ἐδο ϑογίρέμγο. 60] 

1. 19, “4 πιαὴν ἂε τεοουφα ἀξΐηιγ ἰο ἑΐφηι 1 3. Α ὔΥἷνοῦ Ὀοίηρ ἔρδαυ θη εἶγ ἐπ 6 ὈΑΓΓΪΟΓ οὗ 
ϑαυε ἦδ ροννεὲγ ἐο δεοοηι ἐδ ξοης 9" Οοά. 

3, Το δ θ]θηι οὗ ρον ογ, οΓ οὔ ἤἢοηουῦ βηὴ 
ἀἰχηΐῖγ, ἐηδὲ 18, ἃ νε]]. --- 1 ον. χὶ. [0. 4 
τὐοηαπ οὐρὴξ ἰο λαῦδ ῬΟΝΕΙ οπ δὲ ὀδαά, 
τῃδὲ 15, ἴο Ὀ6 γε 1166], ὀδοπιδο οὔ δε ερίδε, οὗ 
ον] πϊπάθ1 ρογβοῖβ ὙΠῸ ΕΓ δβεηϊ ἰηΐο 
1:6 πιδρεϊηρα οἵ ἐἰῃς ΟἾ γι βη8. ὈΥ {ΠΘΙ͂Γ 
Θηθιῖο8, ἰπ ογάογ [Πδὲ {Π6γ πιὶσῃί Ὀ6 α0]6 ἴο 
1ΔΚα δἀνδηΐζεηρα ΟΥ̓ ΔΩ ἸΓΓΟΡΊΪΔΓΙΥ ἴῃ ΤΠ 6ῚΓ 
γοσδδαΐηρβ, οὐ οἴδηγ ἀδραγίαγα ἴγοι) οΞἰα- 

διμεμοά ουδίοπιΒ. ΤῊ νοὶ], υγογῃ ὈΓΨ ΤᾺ Γ- 
τιοὰ πτοίηδῃ, τγ88 δὴ δη]6πὶ οὗ δυ)] οί οι 
ἴο 6 ρογγοῦ οὔ τῇ υβριπά. πα τηδγ- 
εΕἶπαὶ γοηάογίης οἵ 1 ον. χί. 10. ἰ5, --τ ἃ 
ΘΟΥΕΤΊΠΩ, ἔπ εἰμι ἐδαέ εῃε ἐς ὠπάδρ ἐδδ ροισεῦ 
Γ ον ἀιαδαπά. 

ῬονΈΚΝ8.--ἡὶ σογίδίη ογάθν οἴβηροίβ ; ἢ 6- 
186 φοοά, 45 ἴῃ Οοἱ. ἰ. 16., Ερῶῇ. 111. 10.. 
1 Ῥρῖ. ἢ". 92.; οΓ οὺὴ, 85 ἰὴ (οἱ. 1]. 15. δῃὰ 
Ἐρῆ. νἱ. 125. (Ραγκδουγεῖ δηὰ Ἐοθϊηβου, 
τοῦς ᾽Βξουσια.) 
ῬΕΙΝΟΚ ΟἔΓΠ6 ρον ῈΓ ΟΥ̓ ΤΠ δἱγ. -- Ερῇ. ἢ]. 
2. ϑαίδη, [ἴμ τἢ}}5 ραββῆρα ἴΠ6 αἷῦ ἀδηοῖοθϑ 
1Π6 }υγβαϊοκίοη οΥ̓ (Ἀ]]6ἢ Βρ!Γ(5. 

ἘΙνΝ (βεη116). 
1. Τα ἀϊνίπε ρσοοάηθ688. --- 158. ΧΧΥΙΪ. 8., 
χ ν. 8. 

9. Ῥυτγτα δηὰ ἤοβδνθηὶγ ἀοοίτγίησ. --- Πουΐ. 
χχχὶϊ. 2., βϑρθοίδ! γ τ 6 ννογτὰ οὔ (6 1μογα. 
18. ἶν. 10, 1]. 

ἘΒΑΡΒΆΒ. -- ΤῊΘ 8ηρῈ8. --- Μίατς, ΧΙ, 39. 
ἘἨΒΟΈΝΕΒΑΤΙΟΝ. 
1], Τῆδ πηοϊϊογδαίΐοη οὐ 4}} εἰἶησϑ, ἐιθ πον 
οοηάϊεΐοη οἵ 81} εὐ σ8 ἴῃ [Π6 γείση οὔ ἐῃ6 
Μοβείδῃ, ἤδη {ῃ6 υηΐνογβο, δπὰ 8}} {πὲ ἴΐ 
σοηίδίηϑ, νὴ} Ὀ6 ταϑίογθα ἴο {ΠεῚὶγ βίδα οὗ 
Ρυϊδιίηθ ΡΌΓΙΥ δηὶ δρ] ΘΠ ΘΟΙΓ. --- Μαῖι. 
Χὶχ. 38. 71 ἰδο τερεοηεγαζίοη, τὐδη ἐἠδ 
ϑοπ οΓ πιαπ εὐα ί εἰξ οπ (δ ἐΐτοπθ οὔ ἠδὲ 

ο" ἴῃ 8 πηοῦϑὶ β6η86, γοηονδίίϊοῃ, ῆαί '8, (ἢ 6 
οὔδηρο ἤτοι ἃ οδγῃδὶ ἴο ἃ (ἢ γιβείδη [1{6. 
-- Τίς. ἢ. δ. (Βοῦϊηβοη, ουοθ Παλιγγε- 
γνεσια.) 

ἘΙΟΗΕΒ δηὰ ΤΑΙ ΕΝΊ5. -- ΟἸ8 δηἀ ρῦδσαβ 
ἔροτῃ Θοα. --- Μίδι(, χχν. 156. ΤΌ οπὲε ἦε 
8αῦσε ἥσοε ἰαἰοηῖδ, ὅς. 8.66 880 1μΚα χὶχ. 
18, χε. 

Ἡινεπ. 
1. ΑΔ ονεγῆοντηρ γῖνεῦ. --- ̓ γαβίοη ὈΥ δῇ 
ΔΣΙΉγ.---Ἴ9. ᾿ἰχ, 19. Τὴδ Ἔπόπιῳ ελαὶΐ σοηϊδ 
ἐπ ἰκο α Βοοί. ---- 5ογ. χὶνὶ. 7, 8. ἤλο ὶς 
ἐλὶς ἐλαὲ οονιδίλ τρ αἬ α Ποοά, ευλοδε ιυαίεγε 
4176 πιυνεά αε ἐδε τνεῖβ ὃ Ἐχσυρέ τἱδείδ πρ 
ἐϊζε α θοοί, απᾶ λὲε ΝΜ αἴοΥ5 αγό πιουεὰ ἢξκὸ 
ἐδδ Υῖνογβ : σπά ἀδ εἰ, [υἱὲ ρο τρ, απὰὶ 
εἰ σουέτ ἐδθ εαγίὰ ; ἷἵ νν"1}} ἀεβίγου τ 6 
ΟΕ δηκὶ {πΠ6 μα δηῖ5 τπεγοοῖ. ὅ6 6 8180 
134. ΧΧΥΪ. 9. ; Φογ. χἰν! 9.; ΑΠ]Ο08 ἰχ. 
5. ; Ναίιιπι 1. 4. 

θοιπάδγν οὗ ἃ παίΐοη οὔ σομηΐγυ, εἰ 6 ἀγγ- 
ἴῃρ Οὔτ αΡ 18 ἃ ΒΥπι|θ0] οὗἉ αν] ἴο ἴπ6 δα- 
7οϊπίηρ ᾿δηά ; δῃα εἰσηῆἔοβ τπδὲ 18 Θη6- 
ὨΝΐὸ5. ΜἘ| τρλκ 8ἢ ΘΑΒῪ σοησιεβὲ Οἱ ἴΐ 
ψἤση {πεν πα ΠΟ ννϑίδὺ ἴο ἱπιρβάς {ἢ ]γ 
Ργόουγεββ. Τῆι, ἰ8βαῖδῃ, ἰογειθ} Πρ (ἢ 6 σοη- 
ι6δὲ οὗὨ Ογγιιβ ἐπά τῃ6 ἀσϑβιγιςσίίοη οὗ τΠ8 
Ὀγϊοηΐδη πηοπαγοῦΥ, ἢδ5 ἘΠ 686 ΤΟΓαΒ8: ---- 

7Τλαὲ φαϊλ ἐο ἰδὲ ἄφορ, 8ε τὺ ; απά 7) εὐὐλ[ 
ΑΥΥ ἃρ ἐν τῖνοΓγβ.--- [58. χὶ. 15. Τὰς ἴ,θπν 
“ἠαϊἑ μἰέετίῳ ἀεείγο (ἀξ ἐοπσιο οὗ ἰἦς Ἐρῳ»- 
ἐαπ. ὅεα ἄποι ρϑεί οὗἩ τΠ6 ἰδηά οἵ Εργρε 
ψ Ποἢ 85 ἱποϊοβθα διηοηρ ἴΠ6 του 8 οἴ 
16 ΝΘ) ; απά ιυἱᾷ ἠδὲ πμρλίῳ ιυἱπά «ἠἡα ξ 
ἀδ ἐσλαζο ἀδὲε ἡαηα οὐδεν ἰἦδδ τῖνου, ἀνα σὐαϊ 
ΒΙη16 ἐξ ἐπ ἰδὲ δευθη 8: Γοδη5, απ ηιαΐό 
[π|6ἢ] 50 οὐεν ἀγψ-δλοί. 866 αἰδο ἴ88. χὶχ. 
6. δὰ Ζειῆ. χ. |]. 

8..4ἃ. οἶδατ' γένετ ἰδ (ἢ  ΒΥτη0 0] οὔ τη ργδαζεϑί 
οο΄. ---- Ῥεαὶ. χχχνὶ. 8. Ἴ7εν δῆλα ί ὃς 

αδιωπαάαπέῳ καἰξεῆεα εὐ ἐΐθ 7αἰπεες οὗ ἐν 
Λοιμὸ; απά ἐλοι δἠαίξ πιαζε ἰἄδηι αγίηκ ΟΥ̓ 
ἐδδ τἶνεν οὔ τ ν ρ]θαβυγοβ.Ό Εογ ἢ (Π 66 
ἴ8 [Π6 Γοιπιηίϊδίη οὔ Π6.--Ἰΐ ον, χχὶὶ 1. ᾿ς 
«ὀοιυεὶ Ἠιδ α οἶδαῦ Υἶνοῦ οὗ ναῖον οὗ [ἰΐρ, 
(παῖ ἷ5, τῆὴ6 Ἰῃοχῃαυδβευϊα δηά βουπάδηξ 
Παρρίηαβ8 οὔ τ86 ᾿Ἰπμθϊταπὲβ οὐὗὨ τς Νδνν 
δεγυβαίθη,) ὄγίσλέ ας ογψείαί, ργοοεεάϊης 
ουξ ὁ ἐδε ἑΐγομε Οὗ Οοὐ απά (ἦε 1ιαπιδ. 115 
οἰδαγηοδε Ἰηάϊοδῖεβ {Ποὶγ ΠΟ] η688 δηΐ 
Ρδδςα ; δηά τΠ6 ὀγίρλέηεεε Οἱ ἐς εὐϊπίπρ ἠξε 
ογγείαί, ἴπ6 φἰοτίους 18 οὗ ἴῃοδ6 νῇο 
ἀτγίηκ οἵ ἱϊ. 

Ἐοσκ. 
Ἰ. Α ἀείδηςο, οΓ ρίαςα οὗ Γεῆιρο.---͵88. χυῖ.. 
10. Τοι λαεέ Τογροίέεη ἰλ6 Οοε 9 ἐδψν 4αἰ- 
ταΐοη, απά λαεὲ ποέ ὄδεεη ηὐπα μα οὗ ἐδδ 
τοικΚ οἵ 1ΠγΥ διγεηρίῃ.--- δαὶ. χνυ!. 9, ΤὴΦ 
1,ογά ἐδ πιῳ τοςκ. 

2. Α αυδῖγυ, Βριυγαι νεῖν [ἢ 6 ὈΘΕΡΙΑΓΟ ἢ ΟΥ 
ἤγδὶ ἐβέῆον οἵ ἃ πδϊίοῃ; ψΠῸ ͵8, 85 ἰξ ψθγ, 
16 ΔΌΒΓΓΥ ννῆδηςα {πε πηδῃ οὗ βυιςἢ ἡδιίου 
ταῖβὲ ἤανα ργοσθαάσα. --- 188. 11. 1. Σου 
μπίο ἐλ τοοκ ἰυδδηοε ψ6 ἀγὸ ἤειυη, τἰιδῖ ἰδ, 
ἴο Αὐτγιῆδπ) δὴ ϑϑαγϑῆ, τνῆοβε ἀδβοθπά- 
δΔηΐ8 γ6 Β[Ὁ. 

8. Απ υπίρυ τ} ΠΆΓΟΥ. -- Κα τὙἱ]], 6. 
ϑοπις (εἰ ὡροπ α τοςῖκ, αμὰ αἬ τοοι αε ἐξ 
Ἔργαηρ ὑρ, ἐξ τοϊλετεά αἰυαψ. ὅεα {Π 6 Ἰῃΐοῦ- 
ργεϊδίίοη οὐ Ὁ γῖδὲ ῃἰπιβοὶ, ἴῃ νογβα 13. 

4, Ποοκ ρἰνίηρ ψδίεγ ἴὸ ἴἰῃ6 [59Γ86}1168. 
Ἐχοά, χνὶϊ. 6.; Νυπιῦ. χχ. 1θ, 11.) 
᾽γἰβί.---ὶ ον. χ. 4. ἼΤλεν ἀταπῖ ο[ ἐδιαέ 

ερὶγ αὶ τοςὶς ἐλαέ Τοἰοιυεά ἐάδηι, απαὶ ἐβαὲ 
τοςοκ εὐὑα ΟΗΕΊ5Τ. 
ον ογ αν Ὁ. --- οῦσοῦ δηα τιυΐ6.--- 'Ῥ88]. 
᾿. 9. 7Τῆοιι εἠαΐέ ὄγεαΐ ἑΐδηι ἕη ρίδοες ευυἱἱὰ 
α τοὰ οὔ ίγοπ. 

ΘΑΟΒΊΡΙΟΕ. 
1. ΤΙ (Ὠΐηρ 8δογιβοθὰ ; ἃ νἱς(π). --- Ερῇ- 
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γ.9 Α βδογίϊοδ ἐο Οοά, ὅ6ε Ηρβ. ἴχ. 96., 
Χ. 12., 8Π4 α'80 ἴῃ τῇϑηΥ ΟἾΠΘΓ Π85538,68. 

9. δ͵αυρῆτεν.-- ΖΟΚ. χχχὶχ. 17. “:εεπιδίς 
ψοιιγεοίοεε, απὰ σοπιο; ραΐδεν ψοιγεείθεε ὁπ 
εὕεγῳ δε ἰο πῖν βδοτῖβῃοθ, ἐἀλαέ { ἀ(ο εαοτί- 
06 Ὧν ψο. “Τηϊβ ὈοΪά ᾿ΠΒΡΈΓΥ 8 

ἔουάδα οὐ τῇδ ουϑίοηγ οὗ ᾿ῃν] Δὲ] ἴο 
ἔδαβῖβ δίτογ ββουϊῆοθ. ὅ866 θη. χχχὶ. δ4.; 
1 ϑα6πι. χνὶ. 8.; Ζερῇ. 1. 7. ΟὈΙΏρΑΓΘ 
188. χχχῖν. 6., ψῆϊοῃ ΕΖΕΚΙοΙ βδθοπιθ ἴο 
ἢδνα ἰηγϊταϊοά : δὴ δν. χίχ. 17, 18., 
ὙΠΟΓΘ γ͵ΟὸΟ πὰ ἘΖΟΚΙ6 5 δηϊπηδῖθα δα γοβ8 
ἴο {Π6 Ὀἷγάβ οὗ ΡΓΘΥ, δηἀ ὄυεξὴ βοῖηε οἵ ἷβ 
δχργοβϑίοῦβ. Τὴ6 ργορθοῦ ἢ88 ᾿ἱπάυϊρεά 
{π6 Ὀδηὲξ οἵ 5 ραπίυβ ᾿ἰῃ ἃ 80] π|6 8πιρ}}- 
δοδιίοη." (Ατοϊιθίβδῃορ Νείνοοπιθ, οἱ 
ἘζΖείς. χχχῖχ. 17.) 

8. ὙΥδοῖδνον ἰβ Ἄχῃϊθιτθά οὐ ὑπάογίακθη ἴῃ 
Βοπουγ οὗἁὨἉ (οἀ οΓ ἴῃ γείδγεηςβ ἴο ἢϊ8 ψ1}} : 
85, 
(..) Ῥιεῖγ, ἀδνοίδάηα88. --- 1 Ῥεῖ. 11, ὅ. 
δρινἐἑαί ΒΟΥ 68. 

(3.) Τα ργαΐίβεα οἵ αοάὰ δῃηὰ σψόγκβ οὔ 
οδαγιγ ἴο θη. ὅ'66 Ηβφῦ. χὶϊ!. 1δ, 16. 

(3.) Μιγίυουβ οοπάιυεῖ, οογγεοῖς ἀδρογί- 
τηθηΐ. -- Ἔοπι. χὶϊ. 1. Ῥρεεοπέ ψΟῸ δοάϊει 
α ἰοὶηρ βϑογὶῇςα. 

(4.) Εχεγεομβ ἴον ἴπ6 βυρροτ οὗ (Ἐν 18- 
(ἴλη πὶ πἰβίογα ἀπά οἵ [6 ΟΠ γι βείδη γε }}- 
εἴοη. --- ῬΏΙΪ. ἢν. 17. 771 δὲ οδενγοά τοῦ 
ἐδδ βδοῦϊῆοθ απά εεγυΐοθ οὶ νοις {αἰδῆ. 

ΒΑ1.1. --α δουηα δροθοῦ οὐ ἀοείΓίηθ, διιςἢ 
83 ρζγοβοῦγοθ ἢ 6 τΟΙΙα ἴγοπλ σΟΓΓΟΡΙΟΏ.---- 
Μαῖϊι. ν. 13. γὸ ἀγὸ (ἠδ βαϊὲ Γ᾽ ἐδε εαγίλ. 
-- Ο0]. ἴν. θ6. 1.εἰ ψοιν ὡρεεοὴ ὅδ αἰιναν 
εὐἰίλ σγαοσο, δοαεοπεά ιυἱἐὴ ϑα]ῖ. 
ΑΝ οὗὨ τῃ6 568. --- Αἡ ἐρσαία Ὀοάγ οὗ 
πη ΘΓ ΌΪ6 ἰη ἐν] 0.88. --- Τ δὴ» τσίάοισε 
ατε ἱπογοαδοά αδοῦο ἴῃ βαπὰ οὔ {Π6 8688.---- 
6 εη. χτίϊ, 17. 1 ευἱΐ πιρρὶν ἰἦν «εεά... 
ας δε βαπὰ ισλίοὐ ἐς ροη ἐδ βϑβιδλογδ. 
ΘΟΟΒΟΗΙΝΟ Ηξατ. ϑὅεὸ κατ. 
8κΑ. 
1. Τα Οδηιϊα ψου]ά. ---- [58. Ιχ. ὅ. Τῆε 
αδωπάαποε 90 δε βθὰ ελαϊΐ δε οοπυετίοα. 866 
αἰΞο Ἐδν. υἱῖ. 8. δπὰ Ὧν. Ῥοοάσδουδθο 
τπόγοοη. [Αροσλῖγρβα, ρΡ. 313. 

2. Τθο ρτεδί τῖνεγ Ευρῇγδίες, ΝΊϊς, ἄς. --- 
ἶ6ς8. χχὶ. 1. Τ7ῆε ἀεεεγὲ οὔ ἰλδ 8εᾶ, τηϑϑηβ 
ἐδ σουπῖγγ οΥ̓Βαῦγ]οη, τ ἢ ςο ἢ νν 88 ννϑεεγοα 
Ὁγ ἴδ Ευρἢγαίαβ.---ὔετ, ᾿1. 86. 7) οἱ 
“λ}ὲν βθ, απά πιαΐο λδὺ ἐρτίπρε ἀγψ: (18 
ΤΕΙΟΤΒ ἴο {π6 δβίγαίαρθη ὈΥ ψἤἢϊοῦ Ογτυβ 
ἀϊνεγίθά ἐπα σουγδα ΟΥ̓ ΤΠ Γἶναῦ δηὰ εβρ- 
τυγοὰ Βαῦγίοη. --- ΕΖΕΚ. χχχὶϊ. 9. Ζ7΄οι, 
αγί αεα τὺ Ἐσὲ ΤΡ ἘΓΒ ἡ τε Ρτορμοὲ ᾿ 
δρθακίηρ οἵ (6 Κίῃρ ο ρὲ, τῆτου 
ΤΟΝ (ο ΝΙϊς ἥονοά. βυον ανεβ. " 

8. ὅδεα ὉΥΓ φίαε:. ---- λον. ἵν. 6. Τα δ]οοά 
οἵ τῇς. Ἠδράδοιηογ, ψῃϊοῇ δ]οηθ οἰθδη 68 
τη8Ὁ ἴγοι βίη. [{ 18 οδ᾽ οὰ ἃ 868, ἢ δ᾽]}ὺ- 
δίοη ἴο {ῃ6 διε γνοββεὶ ἴῃ ἴῃ ἰθιηρῖο, 

ῶ. ϑέογεδ δπὰ 

Αἱ Οὐπεῖδο 1) ἰοξϊοπαγν Ὁ ἐδε 

ουἱ οἵ νοῦ (Π6 ὑτοϑὲβ ἄγειν παῖε ἰο 
ψνιδϑδὴ τὨδιηδοῖνοα, (6 ββογι σοι, δορά ὡς 
Ἰηδίγυπιδηΐϊβ οὗ ΒΟ ἐμον τβά δ τιδε, ἴον 
ΒΟΥ οἴηρ. --- 1 Είηρβ νἱῖ. 93. 8.66 δὲο 
ΑΝ δηἀ ανξεδἊ. 

ΘΈΑΙ, --- ΒΚΑΙΙΝΟ. 

Ι. Ῥγεβεγγυδίοω δπὰ βϑουγιγ.--- 80]. ὅσας 
ἵν. 192. Α Ιοιηίαὶπ φεαϊξα, 15 ἃ ἰουδαα 
σδγΘΠΙ Ϊγ ργεδοεγτθά ἔγο ἔπε ᾿ηλμιεγῖες οἵ 
ΘΔΙΠΟΓ 8δηα Ὀεββίβ, (δὲ "8 Ὑυϑῖθβ [02] 
θ6 ργοβογνϑά ροοὰ δῃηὰ εἰθβῃ. 

γίνδου, ὕδοβεθε ἴπξὸ 
0.808 868] ὑἃρ τἢυ56 {πῖπηρ5 μος εμεγ 
ἀδδῖσρη ἰο Κορ βεογεῖ.0 Ἐδὼ 4 ὁδοὲ 
4εαίφα, ἴα οπα ψοδϑα οοηϊδηξ διῸ ϑριξεί, 
δηά δγθ ποῖ ἴο Ὀ6 ἀϊβοϊοσθα υπ|}] δὲ 
τϑιηονα] οἵ [Π6 δβεδαὶ. [πη ἴδββι. χχῖχ. }]. ἐ 
οἰδίοη ἔλζε ὠπίο ἃ ὈΟΟΚ δοαϊοα, 15 ἃ υἱκῖσυ 
ποῖ γοῖ υπάογδίοοα. 

83. Οοπιρ εἰοη δπα ρεγίδοϊίζοη, 8150 δεῖδο- 
τὶν ; θοσδυδα {86 ρυϊπηρ οἵ ἃ 5ϑδὶ] ἴο δα 
ἀδοῦθο, Ὑ|}}, ΟΥ ἀν τα Ἰηβέγυπεθηϊξ ἴῃ υτὲ- 
ἴηρ, σουιρ[οἴεθ 6 ὙΠοῖς ἐγαπββϑοξίοο. --- 
ἘεΚ, χχνὶϊ. 12, Τάοι (16 Κίων αἱ 
Τγγα) δϑαϊθϑὲ ὡρ ἐδθ εἰς μι Οὗ τοιράσα 
απά ρμεγζεοῖ ἴῃ ὀεαμίν ; τῃαὶ 15, ἐῆου ἰοοΐεοικ 
Ὀροη {Ὠγ86}  δ5. δανίης δεγίνεὰ δὲ ἴδε 
πιρηοδί ῥ᾽ το οὗἩ ν͵ίβάοῃ δῃπὰ ρίογγ. 8εὲ 
Νδῇ. ἰχ. 8.; Ἐξιίῇον υἱῖι]. 8. 

4, Ἠρδβίγαϊηξς οὐ ὨΙηάἀογδηοο. ---- [οὐ χχχτῆ, 
. Τἰε βϑβεῖβ ὃρ ἴ)86 παυὰ οἵ ετε 
τηδη ; ἴῃπαί ἴβ, ἴπ6ὸ Αἰπιίσῃγν γεξεγαδαὶης 
ἐμ εῖγ ροννογ. ---- 590 ἰχ. 7. Ἡἀδοῖ 5βεαϊεὰ 
τ ἐλε δίαγα; τὶ 8, γεδίγαιηβ ἐμοῖς ἰω- 
Βιιδησαβ. 

ὅ. Ἐχοϊυδῖνα ὈΓΟΡΟΓΟΥ͂ ἴῃ 6 τῆϊηρ. ---- Αἱ» 
αἰθμῖγ, ἰδ ν88 ἔπ 6 ουδβίοπι ἰο 56δὶ φοοάς: 
ΠΡΟ ΉΒΕΡΟ Θὰ ἢ ρογβοη Πανίηρ Πὶ5 ρεςῦ- 
δ΄ τηᾶγί, νυ] οἢ ἀδοογιδίπθα τε ρΓΟρΕΓΙΥ 
ἴο 6 μἷβ οσῃ. Ηδηςσ, {π6 Ζεαξ οὕ Θοὰ 
ἷ5 Ηΐ πιαγζ, Ὁ σι Ὠϊοἢ ἢ6 πονϑιῇ ἐπε 
[Πδὲ ἃγεὲ Ηἰ8. (3 Τίπ. ᾿ϊ. 19.) Τὐδάες 
ἴΠ ἰανν οἵ Μοββεβ, εἰγευπιοϊδίοη ἦ5 γερεε- 
δβεηϊβά ἴο Ρ6 (ἢ «φαΐ σῃϊοῖ δοραγβεθὰ εἰμ 
ΡΘΟρΪε οἵ Οοἀά ἴζουῃῃ {πε ἰιδδίβοη ψῆο ἀϊά 
Ὠοῖ 68}} ὑροῃ [ΐβ ἢδπι6, (οι. ἰν. 11.) 
Απῃηά ἴῃ [18 86η86 (δε βδογεγγδηΐ οὐἁἨ Ὀαρ- 
Εἴδιη δβυςσσοϊηρ ἴο οἰγουμπηοϊϑοη, 'ν;δς 
οδ]|6ὰ Ὀγ [6 ἰδίμεγα οὔ {π6 οδιυγεῖ ἴδε 
868] οἵ (οὐ : διιῖ ἰη {π6 Θοβρεὶ, εὶς ἀ!- 
ψ]Ὼ6 568] ἰδ ΠΙογθ βοσυγαζοὶν (ἰδβογ δά ἴο 
ΡῈ {πὸ Ηοὶν ϑρί γι: οὗ Θοὰ. ΤΎΠΟΥ π8ὸ 
ἤανο {Πϊ8 εἰν ὍΓΘ πιαγκοὰ 85 ἢ5. (9 
ον. 1. 22. ; Ερῇ, ἱ, 13., Ἰν. 30.) Ουν [ον 
6808 ΟὨΓῖβὲ 18 γΓεργεδθηίθα 88 δι ηθιὶ 
Ροβϑβοββίῃρ [18 τηαγκ. (Φοῦη ντἱ. 97 
Οἰδηογαν, 8}} πο πδπὶθ ἴῆ6 πϑεηα οἵ 
ΟὨγῖϑὲ δῃά ἀδραγὲ ἔγοτη ἱπίχυΐν, γα βδὰ 
ἴο θ6 (ἢ.8 ἀϊνίποῖν δε} ]οὰ, (9 Τίπι. ἢ. 
19.) Βυ {δὲ 4εαΐ ὦΓ ἐλ δοίασ Οὐα, ταεῖν- 
Εἰοηθα ἴῃ Ἐδν. νἱῖ. 2., 5 βἰσηϊθοά εδαὶ 
ἱπιργεδβίοη οὔ ἴῃς Ἡοὶγ ϑρίγιε ὕροῦ δε 



δυνιδοίϊοαϊ παπσιασα οὗ ἐδα ϑοτὶρίωτον. 

δδαγέ οὗ πῖδὴ ν ἰοῃ ργέβογυοβ ἴῃ ἴξ {{|6 
Ῥτἰποείρὶε οὔ ρυγα ἔβιεν, ργουυςείηρ 186 
ἔγυϊι58 οὗ ΡΙΟΙΥ δηά νἱγῖυθ. ΤῊ ϊΐβ ἴ6 {Π6 
«εαὲ Νδίομ ΠΏΔΓΚ8 [86 γεαῤ ΟἸ γί βιδη 88 
10 ργοροῦ οἵ ἴῃς ΑἸπιρῃῖγ. [πὶ ον. 
ψιϊ. 8, 4. τῇ σαί τι κ 18 βαϊὰ ἴὸ ὃ8 
ἱπιργεββεὰ ὠροη ἰδέ Μογελεαάε οὗ ἐὰξ :εγ- 
φαπί οὕ Οοά, εἰμεν Ὀδοδιι886 οἡ [ἢ 8 σοἢ- 
ΒΡΊουουϑ ρδγί οὔ [86 ρεγβοῃ αἰδεϊηρα ῃϊηρ 
ΟΥ̓ΠδΒηηοηῖ8 ΜΈΓ ΨΟΓΏ ΕΥ̓ (ἢ6 φοδϑβίθγη 
ΠϑΕΙΟῊΒ ; οὐ θδοδυ 86 δίανεβ δης! ΘηἘΪγ ἡγετε 
τηαγκοὰ ὑρου ἐλεῖν [ογολοαάε, 88 ἴδ ργο- 
Γ οὗὁἨ τποῖὶγ τηδϑίοεσ. [θη Ῥοοά- 

οὐβα οἡ Βαν. νἱ!. 2, 8.} 
Βεεν. --- Τὴς Ἡοτά οΓ' Θοα. ---- Κ᾽ υἱῖ!, 
11. 
ΒΕΆΡΕΝΤ. --- ϑαΐδη, (Π6 Θπϑν οὐὨ βουἷδ. 
--- ον. χ. 9. Τλαὲ οἷα βετρθϑηις, οαἰϊεὰ 
ἐδ Ἰευῖϊ απάὰ ϑαίαπ, τυὐμοὶ ἰσείἦ ἰδέ 
εὐλοίφ τοογία. - ὃ ΟοΥ. χί, 3, Τ7Τῆε βεγρθηΐ 
δεριδεὰ σε ἐλγουσὴ ἀὰ διιδελῳ, 
ΒΕΥΕΝ. 86ε ΝΟΜΒΕΆΕΒ. 
ΒΗ ΑΡΟΥ͂Ν. -- Πεΐδηςα, ρῥγοϊθοϊίοη. ἴῃ (86 
Β ΠΥ δβδίεγη σου η 168 [ἢ]8 πηοίαρἢοΥ ἰ8 
ΒΙΡΗΪΥ χργαδδῖνα οὗ βυρρογῖ δηἀ ργοῖθο- 
εἴοη. --- Νυπιῦ. χὶν. 9. 7 εἰ; ἀν ἤεποο (Ἠεῦ. 
ὃν τϑίαμ, βῆδον) ἐς ἀερατίοά βοηι 
ὩΣ. Οομραγα αἷἰδο βδὶ. χεοΐ. !}.. Ἴχχὶ. 
δ. ; ἴβ8. χχχ. 3., χχχὶϊ. 9., δηα ᾿!. 16. Τῇ 
Αγδὺβ διὰ Ῥογβίδβῃβ δρ οΥ ἴδ 58Π16 
σψογὰ ἴο ἀεποίθ ἴῃε βϑθ (πΐηρ, υϑίηρ 
ἐἢε86 οχργεββίοηδβ: “αν ἰδὲ ΒΗΔΌΟῪ 
9 (ἂν Ῥγορρεγῳ δὲ ἐχίεπαάοα,Ἶ ---- “ Μαν 
ἐλε ΒΒΑΡΟΥ͂ ψ ἐδν »τορρεγέῳ δὲ ἐρτεαά 
οὔέν ἐδε οὐ ἐὰν ιυεἰξοισίελετε.)-- 
“ΜδΑΥ τἢγ ρῥτοϊδοιίοη παν 6 γεπιονθά 
ἔγοπι (ἢγ δοδά; πὸ οι οχίθπα τἢῪ 
ΒΗΛΑΒΟΥ δχίθγη ἶγ." [0γ. Α. Οἰαγίκα οὔ 
Νυιπῦ. χνὶ. 9.7 
5ΗΕΕΡ --- ΘΒΈΕΡΗΕΕΡ. 
1. δῆξερ ὑπάεν α δλερλετά. ---- Τῆς ρεοο- 
ὈΪα ὑπάενρ 8 Κίη, --- Ζεοῆ. χὶϊ, 7. δηεὶέδ 
ἐδε βῃορμογά ; αν ἐΐδ βῃθορ ελαῤ ὃς δοαΐ- 
ἐεγοά. Ἶ 

9. Τα ἀϊδβεῖρ!ε5 οἵ ΟΠ γῖδε, πῆοὸ ͵ἴ8 τπεῖσ 
ΔΗΕΡΗΚΒΌ ; {π6 σῃητοῦ οὗ Οἢγϑὲ, σου» 
δἰβιΐησ οὗὨ 8}} ἐγὼδ δ᾽ !Π νεγβ ἴῃ Ηΐπὶ {πεὶγ 
ΒΒΟΡὨοΓα. -- θόδη χ. 11--14. 7. απι (δ6 

5δερῆογα ; ἐΐλο φοοά Ἐῃαρῆεγα φίνείλ 
ἧς ΠΣ ὕὸν ἰδ βῆεερ. 1. .. ἄπο πῖν 
δῇ ΘΘΡ. --- 1 Ῥεῖ. 11. 95, Υε.. . . ἀγὸ ποῖὺ 
γείιγπεα μηΐο ἰδ ϑμορῃεγά ἀπά Βμῆδορ οὗ 

τ δομῖε. 
8. Ζωοεί οὐ εἰγαγήις σἦδερ τορτοδθηξ ρθγϑοη5 
ποῖ γοῖ σοηνεγίει, Ὀυϊ τδηάθιπα ἴῃ δ[η 
δηὶ οἴσοῦ. ---- δῖ. χ. 6., χνυ. 394. 1746 
Ἰοβὲ βῆθερ οὔ ἐδε ἢου56 οὗ [5γ8ε]. --- Ἰ Ῥεῖ. 
ἰ!, 325. γε τεῦ ἂαϑ δίιλοεμ δοίης δδίγαυ. 
Οὐοπιραῖα αἷβο Μίιῖι, ἰχ. 36. δηὰ Μωαγκ 
νἹ. 84. 
ΒΗΙΕΙΌ. 
1. Α ἀοΐἴξηοα. --- Ῥμα], χν], 9, Τής ΚΟ ΒῸ 
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ἐξ τῖψ ὈΘΟΚΙΟΓ ΟΥ̓ δ ]εἰά. 8.66 Ῥϑαῖὶ. χχχῆ, 
20 

2. Βα, Ὁγ τ ἢΐοἢ 6 δγα δθηδυϊθὰ ἕο τὸς 
οἶδι ἴῃ ἤδγ ἀἀγίβ οὔ ἐπ πνίοκεὰ, Ἐρῆῇ. 
γὶ. 16. 
ΒΗΓΡ5 ὁ Τανελίελ ; τηογοδδηΐα, τηθη θη ς- 
τιοΠ θα ΒΥ σομῆτηθγοα, δη(} δρουπάϊηρ ἰη 4} 
ἢ εἰορδηςῖες δὰ Ἰἰυχυγίοδ οὔ ᾿Ἰἴδ, ραγιῖ- 
ουϊατὶγ {Π6 πιογοπδηῖδ οὗ Τγγα δῃὰ ϑίάοη. 
-- [88. 11, 12---Ἰθ6, 7716 ἄαν ὁ ἐλ6 ἴ,ροκν 
οΥΓ Ἡοείες δλαΐϊ δό. .. ὠροη αἱ (ἠδ δ !ρ5 οὗ 
ἈΓΒἢ ἰδῇ. --- 188. χχιὶ, 1. Τοωΐ, Ο γε 

δἢ!1ρ8 οὗ ΤΑΥΒὨ 8}. 
550Ε8. -- Τῆς ργεραγδίοη οὔ ἴῃς Οοβρεῖ 
οὗ ρθδ86α. --- Ερῆ. νἱ. 15. 
ΙΓ ΈΝΟΕ. 
Ι. Βηϊηρίησ ἰο 8ιἴθποθ, ογ΄ ρυϊτίηρ ἴο εἰ;- 
ἰθηοθ, --- ττεν ἀσϑιγυοσίίοη. 58. χυ. |. 
Αὲ 1 Μυαὸ ἐς ἰαἰά ιναείο, σπά ὑτουρῆςξ το 
β'[ϑῆς. --α ὅδε γ. νυ}. 14. 7Τὴς 1,ῸΒΡ οἱ 
Οοὐ λαΐῇ ρΡυϊ υδ ἴο δβἰἰδης. 

2. Α δγροὶ οὗ ργαγίην. --- [Κα ὶ. 9, 10. 
51Ὲ -- ΒΙΤΤΊΙΝΟ. 
Ι. Βεϊσηϊηρ, τγυ]ϊησ, δπά ἐυάρίηρ. --- ἴῃ 
δυάρ. ν. 10. γε ἐλαέ εἷϊ ἐπ )μαάσηιοπὲ ΓΘ 
1Π6. πιαρίβίγαῖοθ ΟΥ 7ιἰρε8. Τα δἰειίησ 
ΟὨ ἃ ἴῆΓΟΏΘ, ὙΓὮ]1Οἢ] ΟΟΟΌΓΒ 80 ΨΘΡῪ ἴ76- 
αυδηῖὶν ἴθ τΠ6 ϑϑογίρίιγεβ, ἰῃναγίθθι γ 
ΤΩΘΒΠ8 ἴ0 Γεΐρῃ. 

ῷ. Ὑ οἵπεῦ δαϊυηςίβ, δἰτεῖηρ 88 ἃ ἀϊ' 
[εγεηξ βρη βοδιϊοη : 88, 
(1.) Τὸ “ἱ προ ἰλὸ εατίλ ον» ἀπὲ (58. ἰ]. 
26., χΙν!!, 1. ; 1μ4π|. ᾿ϊ. 10.; ΕΖεΚ. χχνὶ. 
16.), ογ οπ α ἀιριρλμί, βἰρη!ῆαβ ἴο θ6 ἰῃ 
ΘΧΙΓΘΠΊΘ ΠΉΐΒΕΓΥ. 

(2.) Το εἷἐ ἴα ἀατέπεις (ῬΌ Βαϊ. ονΐϊ. 10. ; [88. 
ΧΙ, 7.) 15. τὸ 6 ἴῃ ργίβοῃ δηὰ βίδνθγγ. 

(3.) Τὸ εἰ αε α εὐἱάοιν (38. χίν!. 8.} 18 το 
ἸΠΟΌ ΓΗ 88 ἃ σ] ον. 

ΒΙΑΝΕ.--Οη6 Ψῆο Πα ΠῸ ᾿ΓΟΡΟΠῪ ἰη 
ἰπιϑε!, θυὶ 'ἴ5 Ὀουρῆς ΌΥ δποίμογ. ὅμοὴ 
8Γ6 δἷϊ τηδηκιπ, νῆοπ Οἢγίβεὲ ἢδ8 γο- 
ἀδειηδά ἔγοτῃ ἴΠ6 βἴανεγῃ οἵ 8ίη. --- 1 ὅονυ. 
γί, 20. Ὑδαγε Ὀουρῆιὶ ευἰέή α ρμγίοε. 866 
ει. νῇῖ, 8. ; [88. ἰχὶ. 1. 
ϑ'.ΕΈΡ. -- Πϑβίῃ, -- θδη. χὶ. 3. 26 
ἐδαὲ δἴθερ ἐπ ἐδθ ἀμδὲ ο ἐδ φαγί 
ἄνν8 Κα. 
ΘΌΡΟΜ δηὲ ΟΟΜΟΆΒΒΑΗ. --- ΑἸΥ δροκίδία 
Εἰ ΟΥ ῥρθορὶε : ογ 6 υἱοκεὰ νοτὶα δἱ 
ἴαγψα. --- ἴδ8. 1.10. Μεαν ἰδ τρονὰ ὁ (ὰδ 
ΠΟΚΡ, ψὲ σμίενες οΥΓ ϑοάοιῃ ; ρῖνε ἤδδῦ 
ἀπῖο ἐς ἐπὶν οΥΓἹ οἷν Οοά, γε ρϑορία οὔ 
(σοπιογγῆ. 866 ἔδν. χί. 8. 
ΘΟΙΌΊΕΒ. --- Α ΟὨνϊβείϊδη ψγῆο ἱβ δὲ Ὑὰγ 
αἰ τἢ τῃ6 νον, τη6 ἤεοῃ, δηά {π6 ἀονὶ), 
-- 2 Τί ἴ᾿. 83. Τἰπάμγε δλαγάπειες ας ὦ 
ξοοά 50] ον οὐ ὕεευς Ολγιεί. 
ΘΟΒΕΒ, οὐ ὕποεμβ8, βυμθο] οα}}ν ἀδηοία 
δίμε; Ὀδοδιι586, δοσογαϊης ἴ0 {ἰ6 Ηδφῦτον 
Ἰάἀϊοπι δηΐ ποιίοηβ, ἴο ἀδαΐ οἱσηιῆθε ἴο 
Ῥαγάοπ εἰπε; πὶ ἴὸ Ῥαγιίυπ ἃ εἰ 15 εηυϊ- 
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γαϊδηξ ἴο Πεοδ]ίηρ. -- 3 Οἤγοη. χχχ. 30. 
Τίια ρίουβ τιοηδτοῦ Ἐζεκίας, αν 
ἀπ γα] αὶ αοα πουϊὰ ὄχεουβε βηά ρδϑγ- 
ἄοη ἰῃοβα πο δα δαΐδθῃ τῇδ ρϑδβονθγ 
αἰιῆους Ὀεὶης δυδιείαπιὶγ ρυτγβει!, ἐλε 
Τοῦ ἀεαγζεηεα ἰο Ἡδεκεζίαἦ, ἀπά Ὠρδϊοαὰ 
ἐλε ρμεορίο. ---- ἰἴ88. 11}. ὅ.. Μ'ν λὶε εἰγίρει 
“ὁ αἵὸ Ὦφραϊο. ἴῃ 58. 1, 6. ἤγοιιπάε, 
ὀδεεμίφες, δἰ δογδ8 ΔΥΘ Βἰῃ8 ; ἐδ δέν ἀπι μρ 
ΟΥ̓ ἐλεηι αἰσηῖβθεδ ΤΕΓΕΡΙ ΕΠ ΕῚ δηὰ {Π6 
ἀεαΐ , ΓΕΠΈΒΙΟΩ ΟΥ̓ ΪΟΓρ ΘΠ 688. 
ἐρέαις κ᾽ δ μιήμοις Ὑδ χχ. 46. δεῖ 
τ γ δες ἰοναγά ἐδθ βοιιϊ, απά ἄγορ [ἐᾶν 
σον] ἰοιυατάς (δε δομτῇ. --- δυάδα ἰᾶγ ἴο 
{6 βου οὗ Ομε άδδα, πἤαγα πα ργορ]ιεὶ 
ἘζΖοίκΙεὶ δἱοοα. 
ϑοῦτη ΡΠῚ,Ό.--- ΕΖΕΙ.. χα. 46. γορ΄εεν 
αραϊπεὶ ἰὰς [ὑτεεέ οὗ ἐδ ϑουῖῇ ἤε]ά ; τΠ8ὲ 
18, δραϊηδὲ «δγυβδίδηι, ἰῃ νυ ἢ σἢ ποτα ἡνεγα 
ἔοοϊά βηὰ ὑδά πηδη, 8 ἔῃ6γα ἄγα ἴΓ668 ἴῃ 
8 [Ὀγαϑβῖ. 
ΒΟΨΕΒΞ. -- ὰ ργοδοῆοῦ οἵ [6 Ψψογα. -- 
Μϑῖι. χὶ. 8. 44 δονύδνὺ εὐεπί ἰογίλ ἰο δοιυ. 
ὅδ868 νεΓβ6 39. 

ΘΡΕΑΚΙΝΟ, ὅ5666 ΟΙΟΕ, 3. 
5ΤΑΒ. 
1. Α τὐΐεὲσ ΟΥΓ σοηαύργου.-- Ναυη. χχὶν, 
17. Τάδενε εἰαίζί οονιδ ἃ Βῖδι οιιέ οΥ ζαοοῦό, 
ἀπά α τοερίγε εδαίϊ αγὶεε οι οΥΓ Ζεταεί, ἀπά 
«ἦαὶ! ἐπε ἐδδ οογπετε οΓΎ οαδ, ἀπά εὐαῤἑ 
ἀεείτοῳ αἰ ἐδε οὐμάγεπ οΥ δλείλ. 

2. Τα ρταϑιαΐηρ πη βίεγβ οὗ τῃ6 σῃυγοῇ, 
-- ον. ᾿. 30. 7Τῆε δευξη ΒῖδΓβ αγὸ ἐδε 
αηρεὶς Οἱ ἐλε τεύεη οὐπμγοήεε. 

8. ΟΑἰονϊβεα δβα]ηΐβ. --- Ἰ τρυια χν. ἢ Οηε 
5ἴδν ἀϊδεγείλ βοηπι ἀποίδον ΒΥ ἐπ σίογῳ. 

4. Δποβριο ίερς, - διιάα 18. ὙΠ εκθὰ 
δροϑίδίεβ, ἔπαὶ ρὸ ἔγομι ᾿ἰ'ρῃς ἱπίο οὐογ 
ἀδγκηε688. 
5ΤΟΝΕ. 
Ἰ. Ηεαὰά εἰοποὸ οὐ ἐδ δογηοῦ. --- 8808 
ΟΗΒΙΒΥ. ὅεε ΟΟΒΝΕΕΝ ὅΤΟΝΕ. 

ὦ. δίοπο 9 των δίς (Ἰ Ῥεῖ. ἰἰ. 7.}, Βροκϑη 
οὗ Ζ26δ08 ΟἸὨἸγῖβε ; ψίο 18 Γοσηηθ ἃ Βῖὁοῃ 8 
οὗ βιαπιθίϊησ, δὲ 15, ἀπ Οςοδϑίοη οὗὨ γυΐϊη 
ἴο ἴα Φενβ, βίποα {θεν ἴοοὸκ οἤξῃοε δὲ 
Ἰγ8 ρϑῦβοι) δηά Ἵπαγδοῖοῦ, δῃά Ποσαῦν 
Ῥγουνῆε αδδιγιοϊίοη βηὰ τ ΈΓΥῪ ὈΡΟΏ 
{ποϑιηδβοῖνθβ. 

3. ϑέοηποε. --- ΒΘ αν ῦθ ΤΟ δγα θυ} ὕρο 
τῆ6 γὰρ ἰουπεδιίοα, {6 ]οτὰ 26δι.5 
Ομγῖδι. - 1 Ῥοῖ. 1. δ. γεο αἶδο ας ἰϊνεὶγ 
(ον {᾿νϊηᾳ) βίοι!ιοβ γε διωΐέ ὦρ α “ρἰγἑμαὶ 
λοιιδε. 

4, Ἡδεαγέ ὁ εἰοπδ. --- Α παγά, δε ογη, δηὰ 
τἀ θο]ονίης Ποιγί, -- ἘΖεῖκ. χχχὶ! 96. 7 
εὐἱδ! Ιαζε αἰυαῳ ἰἦδ ΒΊΟΩΥ ᾿ραγί, 

ὅ. δίοπεο. -- Αἢ 14ο] οὗ δβίοηθ. ΗβΌΑΚ. ἰἱ. 
19. γος υπίο ἀϊηπι ἰδαὲ «τα ὠπίο (δε 
«υοοὐ, “ Αιυαζε ] "---- απαὰ ἰο ἰλε ἀμηιό βίοῃο, 
“Ατγἶδε 1 " απὰ ἐδ ελαὶϊ ἱεαολ. 

6. Ἡγήηδο δίοπε. ---- Α [Ὁ] ραγάοῃ δὶ ἃς- 

Α Οὐπείδε Τιοέίοπατῳ 9 ἐἦιο 

αυϊίαὶ. --- εν. 1,17. 7 οἱ]! ρίοε ἐπα α 
ΜὨΪ 6 βίομθ. 8:66 δὴ ἐχρἰβδηβιίοη οἵ τς 
οὐυπίου; ΔἰἸυὐ θὰ ἰο, πῃ ρμ. 189. οἵ εἰὶε 
νοΐ Π16. 

1. Ῥνεοίοιι είοποε (1 (ον. 11. 19.)}, εἶνε 
ἀοοίγη68 οἵ τ 6 ΟἸ γι βιϊδη γοϊσίοη, οὐ ἐπ 6 
τηοάς οἵ [εβο ίηρ ἢ δπ). 

ϑυν. 
1. Το Ἰροτά Οοά. --- Ῥε8]. ἰχχχῖν. 1]. 
Τῆς Ζιοτὰ Οοά ἐξ ἃ δαη. 

2. δι ςο Κἰρλίεοιηεες. --- Ζε5ὺ8 ΟΠ γι βῖ. ---- 
Μα!. ἵν. 9. Το δυν 05 ἘΙΟΗΤΕΟΕΝΕ59 
58}8}} αγίϑα οὐ ἀφαϊδης ἐπ ἀϊξ ἐσῖπρε. 
Αροηρ τῆς ναγίουδ ΒΙΘγορ γρῃῖος εἶδοο- 
νογθὰ ὃγ Ὦγ. ΕἸοδαγάβοη ἴῃ ἴδ6 γιυΐῃα οἵ 
Π6 δηοιθηῖ ἴθρὶε οἵ Τδηΐγτα οὐ Ὠξη- 
ἄεγα, ἰῃ ὕρρει Ῥῖ, ἰδ οὔδ ννῃ οι ΤΩΔῪ 
ἘΠυδέγαῖδ ἐν εχῥγοδδίοη οὗ {π6 ργορβεῖ. 
-- “ [πππϊοα δίδου οὐνοῦ ἴἢ6 σοηΐΓα οὗ [86 
ἀοογοναν," δᾶγβ ἢθ, “ἷ5β 16 δεβαξμιὶ 
Ἐκγριΐαῃ ογπδηιθηξ, υδυδὶν (16 πὰ 
εἰοῦς, ψῇἢ δεγροῆξ δηὰ ψ]ηρθ, διὈ]6- 
τηδίϊς οὗ ἔα ρογίουβ διη, ροϊβϑά ἴῃ {π6 
αἷγν ἢγπιδιηθηΐ οὐ πδᾶνθη, βυρροτγίοά δηὰ 
αἰγθοϊθά ἴῃ ἢ8 σοιγβα ὈΥ̓ ἴπ6 δἴθγηδ) τι |8- 
ἀοπι οἵ {πε Ποῖιγ. Τῇ 80] πι6 ρἤγαϑοο- 
Ιοργ οΥ̓ ϑετίριανο, Τῆς ϑὲπ οΥΓ Πιρλϊεοι- 
πόδε δα! ἀγῖεε εὐ ἀφαδηρ ἕπ ἀὲδ εσίησε, 
σουΐὰ ηἢοῖ 6 πιο δοσυγβίοϊΥ οὐΓ. πιοῦθ 
δ δι ΟΠ Ϊγ γαργοβοηῖθα ἴο ἴῃς δυπιδη 
ονγ6 πη Ὁγ [ἢ]8 εἰορβηὶ ἀσνῖςθ." [0 γ΄ 
ἘΠοΠαγάβοπ ΒΒ Ἴγανοὶβ δἰοὴρ (6 Μεαϊ- 
ἰογγαπαβϑη, ὅσο. νοὶ]. ἱ. Ρ. 187.} 

8. δυύη δηὰ Μοοῆ.--- Τῆς δὼν 4λαϊ! ὃς 
ἐιγπεά ἑπίο ἀαγάπειε, ἀπά ἐδδ πιοορ ἱκίο 
ὀίοοά. (οεὶ 1). 831]. ; Αοἴβ ἴ1. 90.) Α 
βρυγαίϊνα Γεργαβοηϊαζίοη οἵ ἃ ἰοῖδὶ δοϊῖρϑβα, 
ἴῃ τ ΠΙΟἢ τ88 δὺῃ ἰ8β δηξίγεϊγ ἀδγκεηθα, 
δηἋ {Π6 ΠΙοΟη 8588ι1Π|68 ἃ Ὀϊοοάγ ἢϊπ6 : ἰξ 
ϑφηϊβεβ {Π6 [8}} οὗἩἨ 6 εἶν! δὰ δοῦοὶθ- 
8᾽881108] δίδεβ ἴῃ Ψιἀε58. 
ϑΆΙΝΕ. --- ὙΙοΚεά δηά ὑποίοβη ρθορΐδ. ---- 
Μαῖι. νιῖ. θ.ἁ διεμδεν σαδέ ψὲ ψοιῶ μεατίε 
δεΐογε βι'πίῃθ. 
ΟΕ. 
1, Ῥεδιῇ δηά ἀδβίγιυςστίοη. ὅθε Ἐζεκ. χχὶ. 
- ΤῊ δυπῖθο] οσουγβ 80 τοροδίθαϊν ἴῃ 
Π6 ϑογρίιγοθ, δηα 18, Ὀθβίαθβ, 8ο πεῖ 
Κηονη, 88 ἴ0 γθηάδσ πόσα Θχδιρὶε5 Ὠἢ- 
ΠΘΟΘΗΒΆΓΥ. 

Ὡ. διυνογά οἵ (6 ϑρίγιξ. -- Τὰς εὐοτὰ οἵ 
Οοά. Ἐρῆ. νἱ. 17.; Ηδθῦ. ἵν. 19. ; Ηδν. 1. 
16. 

3. ΤΏ εγῦθοὶ οἰ βύτεν δηά δυΠουῖν. -- 
οι. ΧΙ, 4. Ὥς δεαγείλ ποὲ ἐὴδ βνιοτὰ 
ἐπ υαϊη. 

ΤΑΒΕΉΝΑΟΙΕ. --- ΤῊῆΘ ὈΟΟΥ οἵ πιβῃ. --- 3 
(ον. ν. 1. ΓΡῚὁ ἄποιυ ἐδαέ ᾿ οἷν ἀεῤμει 
λοιο οΓ [115] ταθθγηδοὶα τὑονρθ ἀϊββοϊνϑα, 
-- 3 Ῥεῖ. 1. 18,14. 7, νιμδὶ εηονίυ με οἵἹ 
ἐλὲς ΤᾺΡΘΓΠδοΪ6. 



ϑιγηιδοϊοαϊ 7, αησιασα 0 ἐδιο ϑογὶρέμγοϑ. 

ΤΑΙΈΝΤΒ. 866 ΠΙΟΗΒΒ. 
ΤΑΒΕΒ. --- ΤΏ6 σὨηάγοη οὗἉἩ ἐπ 6 ψὶοΚαα Ομ. 
--- Μεαῖϊ. χῖ!. 38. 

ΤΑΆΒΗΙΒΗ. 866 5Η1Ρ8. 
Τκετη. -- ΤΠ6 δγπιῦο β οὗ σγΌ ΕΠ Υ οΥ οὗ ἃ 
ἀενουτγίηρς ΘπαιηΥ.-- γον. χχχ. 14. Τήστε 
ἐξ α ρεπεγαξίοη τσἦοεο ἴδοι ἢ αγὸ ας διυοτάς ; 
απὸ ἐλεῖγ [ατ-τοειῇἢ αἂε ἀπίσεδε ἰο ἀευοιν ἐδ 
»Ῥοον βοηι "ἢ [δ εαν!ἧ, απὰ ἐλ πεεάψ ἥτοηι 
αηϊοησ ἢιέπ. 8468 ε30 ἢδυῖ, χχχίϊ 24. ; 
Ῥμδ]. ἵν]. 6., [ν1}}. 6. 

Τεν. ὅεε ΝΥΟΜΒΕΆΒ. 
Τηῖβδτ. 86:6 Ηύπαξε. 
ἼΠΟΚΝΒ8. 
Ι. Τἢ6 σΆΓ68, τίς 65, δῃηἀ ρ᾽δαθηγοα οὗἉ [᾿{6. 
- [0Κ6 νὴ, 14. 7λαὲῤ τολίολ {εἰ αἀπιοηῦ 
ἐΠπογηβ, αγό ἕλεν, ευλϊοῖ, ιυλφπ δεν λαῦο 
ἀεατά ἐλε ινοτά, σο ᾿ογίλ, απά αγὸ οὐοζεά 
εὐ οαγοε, πὰ τἱοἦεε, απά ρμίξαειγεε οὗ 
ἠξξε. ὔ 

ς πέονΩ δηά Ὀτίεγβ ; σψίο κα, ρδγνεῦγβο, 
δηἀ πηίγϑοῖδὉ]6 ΡΘΓΒΟΠΒ. --- ΕΖΕΚ. 11, 6. 
ϑοη οὔ πιαΉ, αν ψαν ηὔίλεηι. . « ἐλοιιρὴ 
Ὀγίογβ σπά ᾿πογηδ δὲ ευμὰ ἐἦεε. 

ΤΉΠΕΕ οὐ ΤΗΙΚΡ. ὅ6ε6 ΝΌΜΒΕΒΒ. 
ΤῊἨΝΈΒΗΙΝΟ. -- Ὠεβιίγιιοιίοη. --- ὅογ, 11. 38. 
Βαδυίοπ ἐξ ἤζε α τὨτεβῃΐπρ- Πἶοον : ἐξ ἐς ἐΐηϊδ 
ἰἔο τῃγοβῇ ἀὸγ; {ἰδὲ ἰβ, ἴο βυθάπα δηΐ 
ἀφοβίΣΟΥ ΠΕΡ ρόονγεσ. 866 ἴβ8, χὶϊ. 1ὅ.; 
Ατωοϑ. ἱ. 8.: Μίςδῃ ἵν. 18.; δ. 11]. 12. 

Τηπονε. -- ΚΙηράομι, ρονογηπιοηῖ.---ὅδη. 
χὶ!. 40. Οπίν ἴπ δε τῇγοπθ εὐἷἱϊ 7 δὲ 

οαίεν ἔδλαηπ ἰδοι. ἴῃ 2 αι. 111. 10. 
ιπρυοῖι δηἀ τῆγοηθ 8΄ΓῈ δΒΥΠΟΠΥΙΏΟΙΙΔ. 
Τὸ ἰγαπείαΐο ἦς Κἰπράοτῃ ἥγοπι ἐλδ λοι ὁ 
ϑαι! ---- απή ἰο εεέ τῷ ἰδε ἴῆτοῃα οἔἹ αυϊά 
οὐδοῦ [εγαοὶ. Τμα “εέήη οΥ ἐδο τῆγοηα ἴῃ 
ῷ ὅδ. νἱῖ. 12, 18. 16. β'ψηϊβαβ {π6 δειἸπρ 
ΟΥΓ ΘΒ. Δ Βῃπιοηΐϊ οΥὗἁἨ τῃ6 ρονθγητηθηΐὶ ἴῃ 

ς6; δη4 ἴῃ6 ἐπίαγρεηιεπέ οὗ {πὸ ΤῇΓΟΏΘ, 
Ἰη 1 Κίπρβ ὶ. 37. οοηράγεὰ νν ἢ 47., ἴπ|- 
Ρ ΐεβ ἃ ζτεαὶ δεσεβϑίοη οὗ ροόῦγεῦ δηά ἀο- 
ΤηΪ]Οἢ 8. 
ΤΗΝΕ. --- Τα νοῖοα οἵ αοά. --- Ῥ58]. 
Χχῖχ. 8. 7 νοῖὶςθ οὐΓὶ ἐδς ἴοπῦ ἐξ ὠροπ 
ἐδ τυαέεγε ; ἰδὲ Οοὐ ὁ είογτν τῃιηάεγει}). 
Ιη Βδν. χ. 4. τὴς Ζεῦοη ἐλωηάεγε ἸΔΥ τηθαη 
οἰ Γ ἃ ρΑΓΈΟΌΪΑΓ ὈΓΟΡΏΘΟΥ͂, ΟΓ ΡΕΓΠαρ5 
βούθη αἀἰβείηςϊς ργορἤδςοῖ6β, υϊογοά Ὀγ δον 
νοΐς68, ἰουα 88 ἐπυπάογ. 
ΤΟΥ ΕΠΒ δηα ΒΟΒΎΊΒΕΒΒΕΒ ; ἀοίδη 0 γ8 δηὰ 
ὈΓοιδοίοτβ, ψ μοῖθοῦ ὈῪ οουηδοὶ ΟΥ ἈΥ͂ 
ΒΊΓΘΩρΊΝ, ἰῃ ραδς6 ΟΥ̓ ἴῃ νγγ. -- [58. 11. 1.) 
15. 7Τῆε ἄαν οΥ ἰδε 1,οτά ὁ Ηοείε εδαϊ! δὲ 
.οο ΡΟ δύετῳ Ὠϊρῃ ἴονεγ, ἀπά εὕυενῳ 
[ἐποδα ν"8}} (οὗ [Ὀγίγεβ88). 
ΤΒΑΥΑΙΜΙΝΟ πῃ ΟΠ ]ά. 
Ἰ,.Α βίιδϊῖε οὗ δηρυΐϊϑῃ δηά τη ΐβεγυ. ---- 7 6γ.Ὶ 
ἷν. 8]. 1 ἢδνθ πεοαγά Ἃ ὑοίοθ ας οὔ α 
ὝΟΙΏΔΩ 11) ἰγανϑὶ!, ἐλ ἀπριμὴ αε ὁ ἦεν 
ἐδλαὲ ὀγιρείλ [Ογι ἢ ΠῈΡ γί ἢ}, [ἢ 6 νοῖςα 
οὗ τὴ6 ἀμ ρῃῖογ οἵ Ζίοιι. --- ὅ6γ, χι. 21]. 

θ60ὅ 

ϑλαὶϊ ποὲ εογγοιυε ουεγίαζο ἰλέό ας ἃ οϊηδῃ 
ἴῃ ἔνα} 8366 αἶβο 88. χχνΐί. 17, 18., 
Ιχνΐἱ. 7.; ὅογ. χχχ. 6, 7. 

2. Τιδ. βοῦγοῦ οὗ ἐγ θυ] δἰίοη ΟΥ ρδγβθοι- 
[οη. --- ΜΑΓΚ ΧΙ. 8. 7Τῆεε αγὸ ἐλ δὲ- 
βἰππῖθε οὕ τογγοῦυς, Ἰἰλογα ν, ἐἦδ ραΐης οἔ, 
α τυοηϊαη ἵπ ἰγαυαὶϊ. 866 1 ἼΤΠ688. ν. 8. 
ΤΚΕΑΡ ὑπ ογ, ΟΥ̓ ἴγαπῃ]α ὑυροη. --- Τὸ 
ΟΥ̓ΘΓΟΟΠΊΒ δηἀ ὈΓΠΩ ἀπά εγῦ δβυϊ᾽θοιίοη. --- 
Ῥμε]}. Ιχ.ὄ 12. Ζλγοισὴ Οοὐ τοὸ εἰμαϊϊ ἀο 
οαἰαμίῳ ; 70ν ἐὲ ὲ ἦς ἰδαΐ εἠαίϊ ἰγολ ἀονῃ 
ΟἿἹἿ Φηεδηϊοε. ὥρα ἴδ. Χ. θ.,) χὶν. 95. 
ΤΕΕΕ οΥ [1 ἰ[6. --- Πιηπιογί δ! ἐγ. --- Εαν. ᾿ἰ. 7. 
Τὺ ἀϊΐπι ἐμαὶ ουστοοηιείή, εὐἱδ 7 ρίυε ἰο ταί 
Ὁ ἰδλε ἴγεα οἵ 186. 8466 8 ἀεβογσιριίοη οἵ 
1 ἴῃ δον. χχὶϊ. 9---14,, δὰ ἢ δχοοϊϊοης 
ΒΟΙΤΏΟΙ ἰη Βίβῆορ Ηοτγηθ᾽ β οτγκϑ, γοἱ. ἷν. 
δογηοη 1. οὐ τἰἰ6 ΤΎδ οἔ 1,186. 

ΤἘΠΕΕΒ. 
Ι. Μξϑη ἴῃ ροπεογαὶ, ἔριυ λει! ἀπ ὑπυϊ ι]. 
-- ῥββ]. 1, 8. 171ὲ (ἴῃς ροοὰ πιδη) Ἵλαϊ 
δὲ κο α ἴτεε, ρίαπίοα ὃν τίσετε ο τναίετ.---- 
δι. 11. 10. Φυεῦῳν ἴγθα τολϊοῦ ὀνηρείλ 
πο (τί ροοά βηιξ, ἰς ἀεινη ἀοιῦη, απὰ σαεὲ 
ἐπίο ἐλε ἥτε. 

2, ΑΙ ρσγεαὶ ἐτξε. ---- Α Κὶῃρ οὗ πιοῃδγοῆ. ὅ66 
Ώ δη. ἷν. 90---23. 

8. ΤὮα ποῦϊεθβ οὗ 8 Κίπραομι. --- 88. χ. 18, 
19. [τ «λα ΐ οοπειηις ἐδε Ὺ οΓ ἡ 
ϑγεεί, δηὰ οὗ δΐθ ἔγυϊτδι} βε! ἃ ὈοΙἢ βοι 
δηά Ὀούγ. .. 4{πα ἐδε τεεί οὗ ἐδ ἴγθθβ ο΄ 
ἠῆξς γοεέ εδαϊ ὃς ΤῸ ἰϑεα ΟΈΡΑΒΒ, 
ΟΑΚ5} Α5 γΓεὰὸβ ἀεποίθ μγοϑδῖ πηδὴ δηὰ 
ῥγίηςεβ, 80 Ὀοιρἢ 5, ὈΓΔΠ ἢ 68, ΟΓ Βργοιδ, 
ἀεδηοῖθ {πεῖν οἥξρείπρ. ΤὨυ8, ἰη 58. ΧΙ. 
Ι. 7εβ8υ8 ΟΠ τῖβὲ, ἴῃ γεβρεοὶ οὗ "8 Ὠυπιδῃ 
ὨδῖυΓα, ἴδ πος α τοά οὕ ἐδλε βἴθτηῃ οἵ ὕεεδε, 
δΔηα ἃ Ὀγδηςῇ ουἱ οὗἁὨ ἢΪ8 γοοΐβ; ἐπδῖ ἰδ, 8 
ῥτγίηςα δυιβίηρ ἔγοπῃ (π 6 ἔβην οὗ αν!ά, 

γειι, οὐ τῆ τοπΊρ]6. ---- ΤῊΘ Ὀοαγ οὗ ΟΠ γῖδὲ 
ορβϑηΐϊηρ ἴπΠ6 Κιηράοπι οὗἨ ἤξανεη Ὀγ ἢ]8 
ἀεδεῖ, ἤθη τῇς νεῖ οὗἉὨ τΠ6 τθιηρ]θ ννεβ 
τοηϊ. --- Μαιῖ, χχυΐ. 8]. Ζ7ῆε νεῖ] οὗ 18 
τα πη} }6 τᾶς τεπέ ἐπ ἐιυαΐῃ. ---- ἨΘὉ. χ. 90. 
Ἐν α πεῖν απὰ ἤυδπιρ τυαν, τυλίοὰλ δ δλαίλ 
οοηδερζαίοα 70. τὲ ἰδτοιρὴ ἰδδ νοὶ], ἰλαὲ ἐξ 
ἐο ταν, δὲ Πεεῆ. 
ΥἹΝΕ. 
1. Τα 926 15} ΟἸγοἢ. --- 88]. Ιχχχ. 8. 
Τῆοιι ὑτοιρλίεεί α νἱπα οἱ οΥΓ Ερψρί. 8ες 
αἷἶδο γϑγβο 14.; ὅ6γ. ἱϊ. 2]. Εζεκ. χίχ. 10.; 
Ηοϑ. Χ. Ἰ. 

2. Ομγῖδι τῆ Πεδὰ οὔ {πὸ σῃυτοῆ. --- δοῆη 
χΥ. 1. 7. απὶ ἰἦδ ἰγὼδ νἱηθ. 
ΝΙΝΕΥΑΒΡ.--- ΤΠ ε σδυγοῇ οἵ Ἰογβεὶ. --- 58. 
γ. 1--. Τῆς νἱπογαγὰ οὗ" ἐδθ ἴοκὴ οὗ 
Ἡοεΐς ἰς ἐδε λοιδο οΥ ]εναεὶ. 
ΨΊΡΕΚ.--- Οπα τῆο 1η͵υγ685 ἢἷ8 Ὀαπείδοϊζοῦβ. 
Μαῖῖ. 11. 7., χῖ!. 84. Ο φεπεταίίοπ οὗΓὶ 
νίρογβ, ἴ[ῃδι 18, ἀδβϑοθηάδηῖβ οἵ δῃ υηρταῖο- 
ἔυ! τᾶςο. : 
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Ὑοιςα. 
Ἰ. Ψοῖςδ οἵ 86 Ὀγϊά τ.--- Τῇ (6δε  ν}γ 
οὗ ἃ νοἀαΐηρ, δπὰ ἐπ6 ἐχργϑεδίοηβ οἵ ἰογ 
ἩΙΟἢ γα υἱϊεγοά Οὐ δυσὶ ΟΟΟΒΒΙΟΠΒ. -- 
δετ. νἱἱ. 834.Ὀ. Τόεπ εὐἱἱ 1 οαμδε ἰο οξαξξ 

ἐλε οἰδίδε οὐ Χπάπὰ, απά [γοπὶ ἰλε εἰτεείς 
Γ᾽ σεν αίσηι, ἰἦδ υοῖοο οὗ ναϊγσίἡ, απά ἐδε 
ϑοῖοε οΥ φἰαάπεεε, ἰλε νοῖσε οἵ τπ6 ὑγ16- 
ἔτοοηι, σπά ἐἦδ νοῖσθ οἵ {86 Ὀγίάθ. Τῇδ 
ΒΔΙΏ6 Θχργοδδίοη δἰβο ὁσουγβ ἰῃ Ψζ6Γ, ΧΥ]. 
9., χχν. 10., χχχ δ. 11., δηα Φοθη [1]. 99. 

8. ϑροακίῃρς υἱτἢ ἃ (δἰηϊ νοΐοθ, ἀθηοῖαβ τῇ 6 
Ὀαΐηρ ἴῃ 8 τιοαὶς δηά ἰονν σοηι ΠΟ. ---- [58. 
χχὶχ. 4. ΖΤάον ελαίξ δε ὀγουιφρὴξ ἀοισπ, απά 
δἠαΐ οοἦ οΥἹ ἐδε ρστοωυνά ; ανά ἐὴν 
δροαϑοῖν β[4}} θὲ ἰονν οἱ οὐ ἐδδ ἀμεὶ. 

8. οΐςο οἵ τς ογὰ. ὅθε ΤΗΌΝΡΕΒ. 

ὝΑΙΚΙΝΟ ΔΠΠοηρ, ΟΥ ἴῃ ἴἢ6 ῃ)]ἀ3ῖ. --- 
ὙΥΔΟ ἢ 685 δηὰ ργοϊδοτίοῃ. --- [μδν. ΧΧΥΪ. 
19. 1 ἱΓ ναἱῖκ διιοηρ γου, ἀπά εὐμδ δὲ 

μγ Οοά. 
ΑΙ, --- ΒΙΔΌΪΠΕΥ ἀπ δϑέειγ. --- Ζεοῆ. 1. 

ὅ. 7 ἱἱ᾽ δέ ὠπίο λεγ α παἱὶ οἵ ἄγε γοιπά 
αὐομέ; παῖ ἷᾳ, 1 ψιι}} ἀεἴδηα ἢογ ἔγοηι 8} 
δηθι δ νἱἰϊῃουῖ, ὈΥ ΠΙ͂ δηροῖὶθ, 88 80 
ἸΠΔΩΥ ἤδιηεβ οἵἉ γα βυγγουπηάϊης Π6Γ, 
Ὕ ΑΝ. 866 ον. 
ὙΜΑΝΡΌΕΕΙ͂ΝΟ δίδγθ. ὅ66 ΚΒΤΑΒ8. 
ὝγΑββινο ψ ἢ νυδίεγ. --- Ῥυγιβοδιίοη ἴτοτι 
δβἷῃ δηὰ ρυὶὶε. --- 88]. 11. 2. 7. ἘΜ ρὲ Ἠϊ6 
ἐλτοιρῆϊν ἤοπι πη ἐπισωίῳ, α απ: 
2:6 ἐπυληδει εἶπ. ΑΒΕ πιο, απά 1 ἐδλαϊέ δὲ 
τοὐλέεν ἰδαπ “ποιῦ. 

ΑΙ Οὐποῖρε Ἰοϊοίϊοπανν ὁ ἐδλε 

χοὶϊ!. 8, 4. --- δυάς 13.(. Πηρίηρ σᾶνθα οὗ 
ἐλό 4εα. 

νεεκ. --- ϑονθ γϑδῖβ. ---- λη. ἰχ. 34. 
δευοπίψν ποεῖ αγὸ αεἰετηείπεάί τῆροι ἰδ 
»εορίφ ; ἰδὲ ἷ5, δευεπίῳ ὡεεῖε οΓ ψεαγε, οἵ 
ἴον λωπάγεά ακά πίπείψ : 
ὝΗΕΑΊ. --- αοοὐ δροα, τς οὨ ἀγχοῦ οἵ (ἢ 6 
κΚίἰηράοπι. Μαῖξ. χίϊ!. 858, 

ἌὝΝΗΙΤΕ, ὅδε ΟΛΗΜΕΝΈΊΒ, 1. ; ΗοΒ5Ε. 3.; 
ὅΤΟΝΕ, ὅ. 

ὙΥΙΣΌΒΈΝΕΒ8. 
Ι. ΑΙ] πιδηποσ οἵ ἀεβοίδεοη. ---- 58. ΧΧΥΙΙ, 
10. Τῆε ἀεξεποεα οἷν ἐεδλαὶῥ δὲ ἀεξεοίαίε, απά 
ἐλς λαδίέαδοπ ἰυγεακεη απάὰ ἰοΐβ ἦξε α 
]ἸἀἜΓη658.-- -εγ, χχὶὶ, 6. διυγείῳ 7 ιοἱϊ 
παΐό ἰδδε α νϊ!ἀοτιθβδ [απαἢ οἰδεε [ολλοὶ] 
αγὸ πο ἐπμλαῤίίεά. 866 αἷδο Ηος. ἰϊ. 8. 

ῷ. ΤῊ ψοσ], {πγουρῇ Ψ ΠΟ 61} γϑαὶ 
ΟὨ ΓΙ βεδη8 ρα58, δηα ὑπο Γρὸ 8}} ἰἢ 6 ἐγῖα!δ 
οὔ τὸ Ηεῦγεννβ ἴῃ τΠοῖγ νῶν ἴο {86 68» 
γ ον βηββῃ--- } Οον. χ. ὅ, 6. Τεν ἰδέτε 
ουεγίλγοιση ἐπ ἐδό “ἰϊογεδβ. δ οισ ἐδεεε 
ἐλέπιρε ιὐεῦό ΟἿΣ δχαπιρίεε. --- ἴ8Ά. ΧΙ. 18. 
ΕῚ εὐ πιαζό ἐλδ Μὶϊἀδγηθο8 α Ροοί ς τσαίετ. 

ΙΝΌ. 
Ἰ. Ῥιοίεπέ ισὶπά. ---- Ἐ)εδίγιιςιίοη. --- εν. 1, 
1, 7 ευἱἱ ταῖς τῷ αρπὶηεί Βαὀυνίοπ... α 
(ἀἰεβεγογίηρς ν πα. --- ὅ6Γ. ἵν. 11, 19. 4 ἄτῃ 
νἱηά οὐδε ἀλρὰ ρίασεε ἴη ἰδ ισήετηεεε... 
εὐεη α [Ὁ}} ννπὰ δοπι ἐΐοσς μίασεε ελαλὶ 
ΘΟ ΠΟ Ἠϊδ. 

2. Τὴθ 20ων υυἱπᾶξ. ---- ΟὀηοΓαὶ ἀδϑισγυςσιίοη. 
- σεν. χὶῖχ. 86. ὥὕζοη ἴα εσὶδ 17 ὀτίησ 
ἐλ ἴουν νη 8, ἤγοπι ἰδδ [Ὁ φματίετε οὗ 

Ἄν άτεε. : ἦεαυεη. 8.66  δη. νἱϊ. 3... ὄ υἷι. 8.; 
1. Τα ρυτγ᾽γίηρ σταος οὗ (86 Ηοὶγ ϑρίγις. [] Ἐν. νυἱῖ. 1. 866 Αἰκ. 
-- ϑοδη 11. δ. --- Ἐἰχοερί α παρ δὲ δογη οὗ] ἍΝ τνῈ. 
ὙΆΓΕΡ δπὰ οὗ {μα δρίγις, ἀδ σαπποί δηΐεν 
ἑπίο ἐδ ἀίπράοηι οΓ Οοά. ὅδε αἷ5ο ᾿δβδὶ. 
Ι’:. 2. 

2. ἴἰνίηρ ναῖον.-- - Τῆς πογὰ οὔτῃα αοβρεὶ. 
--. ὐοδη ἵν. 10. 11 ενοιμα δαῦτο ρίθεη ἰἦξε 
᾿νίηρς 'νδῖοσ. 
λατειβ. 
Ἰ. Ττουθ]εβ δηά 8871) εἰ] ΟΏ8. ---- 84], ᾿ἰχῖχ. 1. 
ϑαθθ πιὸ, Ο Οοά: ζῶν ἴῃ6 Ἡδίθγβ αγθ σοηϊδ 
ἐπ τἰπίο την οι. 

ὅ. Αἰμτεδὶ πηι! τα οὗ ροορΐδ. ---- 88. νἹ], 
7. Τῆς Ἰοπὺ ὀγίπροίδ πρὸ ἰροπ ἐΐσην τὴς 
ψνϑῖογθ οὔ {Π6 γίρογ, δίτοπρ απὰ πιαηψ, 1. 6. 
16 δίτὴγ οὗ ἴδε Κίπρ οἵ Αββγγία; τ ἢοβα 
οὐ οἰ πΐηρ ἴογοα 18 σουιραγοα ἴο ἴδε 
νυβίοιβ οὔ τΠ6 ρταεϑί, γαρί ά, δηὰ ἱπιροΐυουϑβ 
τῖνον Ἐυρῆγαῖεβ. ὅ866 ἢδεν. χυὶ!. 1ὅ. 

8. Τῆς ὈΪεδβίηρβ οἵ [6 αοδρεῖ.---Ἶ58. ἵν. 1. 
Ηο ] εδυετῳ οηδ ἐλαέ ἐλϊτείείδ, οοη!δ ψὲ ἰο 
ἐλε Μ δίΘΓΒ. 

ὝΑνῈΕβ οἵ τὰ 868. --- Νυπιογουβ ΔΓΠῚ 1685 
οὗ τπΠ6 Ποβδίμθηϑ τηβγοῃηρ ἀραϊπδῖ [Π6 
Ρθορὶε οἵ Θοα.---Ῥ 54]. Ιχν. 7. Ἡλιοὐ «ἐν 
εἰδ δε ποίδο οὐΓ' ἐλ δεας, δὲ ποίεε οὐ" ἐλδεὺ" 
ἭΔΥΟΒ. δες δἷβο Ῥεαδαὶ. ἰχχχῖὶχ. 9. δπὰ 

Ι. ίηβ, σψῇθη πποπιϊοηθα ἰοροῖποῦ «ἰτῃ 
σοῦ δηα οἱϊ (85 ᾿ξ σεγῪ ἔγθαυθπε 18), 
ἀεποῖαβ 8]}} Κη 8 οὗ ̓ ϑιηρογδὶ ροοά τἰΐησβ. 
--ὄὄ οι. 1. 8. 7 αυε ἀξν οοτῃ, δῃὰ σΐηο, 
δὰ οἱ. ὅδε ΦΔοεὶ ἱϊ. 19.; Ῥρδὶ. ἰν. 7. 

2. Αδ ἴΠ6 οἤοίοεβϑε βοᾶν] δ] οββίηρβ 8ΓῈ 
ἸΓΡΩΘΘΒΕΙΥ Γεργοδεηΐοι ἴῃ ἔπ ϑεγρίυχεα 
Ὀγ πα βαϊυῖαγυ οἴβοῖβ οὔ εὐὶπε; δο, ἴοι 
(Π6 Ὠοχίουβ δηὰ Ἰηϊοχίδίϊηρ 406] 1ε|65 οἵ 
ἴδὲ ᾿ίφχυογ (νοῦ δηοίθηεν τνὰ8 αἰϊχοα 
ψ] ἢ ὈΠΕΓ δηα διυροίγιηρ ἱηρτοαϊδηίδ, δηὰ 
εἰνθη ἴο πιαϊείβοϊογβ τῆο ΨΈΓα δθουϊ ἴο 
βυθοῦ ἀσθβδίἢ), ἰ8 Ὀοτγοννθὰ 8 πιοϑβὲ ἰγδ- 
πη Πἄουβ ἱπηᾶρα οἵ (πΠ6 ψνγδῖἢ βδηὰ ἱπαϊσηδ- 
κἰοη οἵ Αἰπιίσῃιγ αοα. --- ΙΒδίιη. ᾿χχυ. 8. 
Πι ἐδε λαπά οὔ λε Ἰ,οπῸ ἐλετε ἐς α σε, απὰ 
ἐλο ἴῃ ἐς γεά ; ἴὰ 18 (}}} οὐ πυϊχῖυγο, ἄς. 
-- 88]. Ιχ. 8. Τάοι λαεέ πιαΐε εἰς ἐο ἀγπὲ 
ἐλ πὴ οΓ᾽ αεἰοπδηιοεπί. ὅε ὅεΓ. χχν. 
15. : Ητν. χίν. 10., χνυΐ. 19. 

ὙΥΙΝΕ.-ΡΒΈΕΒ8. --- Τγοδαϊης ἴπ6 τυϊηθ-ῦγοββ, 
ἔτοπι Ποῖ ουδίοτῃ ΟΥ̓ ρΓοβδίηρ ΠΓΑΡΘΔ, 
δίῃ! ῆεβ ἀεσδβιίγυςτοη διϊοηάθαὰ ψ] ἢ Ἔτσ 
δἰδυρη ἴον. -- ̓ διδης. ἱ. 15. 786 ἴχκοαρ 
λαίλ ττοἀάεη μπάεν οὐ αἰ εν τείρλίῳ νιοπ 



δγηιδοϊϊοαὶ Παπσίασο 0 ἐιε ϑογὶρξιγ 8. 

ἐπ ἰδὲ πεεί 96 πιὸ; νδέρρις οαἰϊεα απ αε- 
δειεδίῳ ἀσαϊπεέ πιδ, ἰο ΟΥΟΒὮ πιῳ ψΟΏΠΡ πιδΉ; 
ἐδε τ τὴ λαίξ ἰτοάάφδη δ οἰχρίπι, ἐδέε 
ἀασιρλίεν οΓ ὡμάσδ, αὐ π α ὙΠΏΘΡρΓΕδΒ. 
8.66 88. ἸΧῚΪ!, 8. 

ἍΊνοΒ. 
1. ῬτοίθοεξζἊαοη. -- ῬΕΔ]. χυῖὶ. 8. Τῆς πιὸ 
ὠπάεν ἐδ ἐλαάοιν οὗ ΤῊΥ σὶηρΒ. 8.66 Ῥβαὶ. 
ΧΧχΥ͂ϊΪ. 7. δηὰ χοϊ. 4. 

ῷ. Ὑίηρβ, ψ ἤδη υδοὰ (ο ΗὟ υρτγαγά5, δγὰ 
ΘΠ δ θ8 οὐὗὁἨἁ οσχαϊξδίίοη. --- [588β. χ]. 81]. 
Τάεν ἐλαὶϊ πιοιιπὲ μρ τυ ὴ πἰὴρβ αε εαρίσε ; 
δι ἐδ, [Π6 Υ 53)8}} 'γ8 ἢ χη γ οχδί θα. 

Ὗγοι;».--- Α τηϊοΐ, ον γεϊρίουβ ἱπιροδῖογ; ἃ 
ἀδνοῦγεῦ οὗ ὑῳ ςἤυγο ἢ. -- κυ Κα ᾿ 8. 7 
4. αε ἰαπιός αἀπιοηρ ΟἾνΟ8. --- 
πη ζ δ ΗΣ ἐδαΐ ἐε βΥΘΥΡΩΝ . «0. δεοίλ 
ἐλε νοὶ οοπήπρ, απά ἰεαυείδ ἰἦς εἤεξόρ, πὰ 

ἐλ : ἀπά ἐἦε σοἱῷῇ εοαϊογείλ ἰΐδηι. 
ΟΜΑΝ. 

1. εἴν, 8 δίδαϊθ, οὗ ΟΝ ρος, οὐ τῃ6 
ἱηΠΔὈΙ 8Δη18 τῃεγοοί, --- Τὴ6 ἀσηρλίεν οἵ 
Τγτα ἴῃ Ῥβαίη) χὶν. 123., οὔ Βαῦγίοη ἰῃ 
Ῥεδὶ. οχχχυῖ!. 8., δὰ οὗ Ζ6γιββίθπι ἰῃ 3 
Κιυμδ χῖχ. 21., εἰρη: δα [Π6 ΤΠ Δ Δη(8 οὗ 
τἢοδ86 οἰξἰε5, Γεβρθβοινεϊνυ. ΤΠ ἀσειρλίον οὗ 
«εγιμαΐοηι, ἩὮΘη Υἱγίυουδ, 15 Ὠοηουγοα 
ψτἢ τῆ 6 Ὠἰρἢ δρρε! Δ ἴοη οἵ ἢ6 εβρουβοὰ 
οἵ ἀοἀ ἃ ἤν ἷν. 1. ὅ., δηά δεῖ. χχχὶ. 4. 
δὴ τἱοκοα δβηά Ἰάο]αίγοι!δ, 5886 18 δεγίοὰ 
1ὴ6 δαερὶοῖ, ἔπ6 δάυ!οσοθβ. 866 Αὐῦϊ» 
ΤΈΒΕΒΒ. 

ῷ. ΤὮο ἴσια οἢυγοῦ οὗὨ ΟὨγίδῖ, --- δον. χί!, 
Ἰ. Α͂ ινοπια οἰοιποά Σὰ {6 δυη. 

ὝΜκιτε. --- Τὸ ρυ ] 8ἢ ογ πον. ΤῊϊ8 τὴᾶδ 
16 ἄγβε ἱπιθηείοη οὗ νυ ίηρ ; δηά, ἴῃ τΠ6 
δε Ἰοδὲ αρ6β, ἢ ᾿γἰτἰηρβ ογο τηδάθ δυϊ 
ὍΡΟΙ ΡἾ ΓΒ ΟΓ τπῃιοηυπιρηΐδ, μάτι ἴο Ὡο- 
εἰν τϊηρβ. --- 56γ. χχὶὶ. 80. γι ἐλὼ 
παν οὐμάϊεεε; ἰῃδὲ 18, ρυ Ὁ] 180} ἱξ, δηὰ Ἰδὲ 
811 πιο κηυν ἴτδδὲ ἢ6 βῇδ!} ἤανα πὸ οἶα 
ἴο βυςοραα ἢίῃ ὕροη τ᾿ 6 (ῃἢγοηθ. Ἐὸογ 1 
ΘΔρΡΡΘΔΓ το 1 Οἤγοη. ἰἰϊ. 17, 18. δηὰ 

᾿: ΣΌΣ εἰ τη εῖ Ν αὐδηνα ἠὰῷ 
τορδοῖ ἷ8 ἱωρὶ) οὨϊάγοπ; Ὀυϊ 
πὲ ὈοΓη ἘΚΟΡ ΡΙν ἐῆδε ἴ6 νγ88 οδιτ]α ἴὸ 
Βαῦγίοη, τόσα μ6 ᾿ἰνθὰ τὭϑηγ γϑδγβ ἃ 
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σδριΐνα, ποπα οὔ {πεπὶ ἐνοῦ βυςζεοοάοθά ἴο 
1ῃ6 τογδὶ δυι ποῦν. 866 3 Κίηρβ χχν. 27 

Υόοκε. 
1. Ορργαβεῖνα θοπάδρο.--- Πδυϊ. χχν πῆ. 48. 
Ηδε εἠαϊ! α γοκα οὔ ἵγοῶ ὑροη τὴν 
ὨΘΟΚ, ὑη0}} Π6 58}8}} ἤδνε ἀεβίγογθα ἔῆδ6. 
566 ζ6γ, χχυἱ!. 14. Ιῃ Ομ. ν. 1. τὴ6 
ψοῖζε οΓΓ δοπάαρσε πιθδῃδ ἴῃ6 ὈυΓΓΠΘΏΒΟΠΊ6 
σογοι 65 οὕ τἢς Μοϑβδὶς ἰανν, ἴγοπὶ νν Ὠϊοἢ 
1π6 ΘΟ γιβιίϊδη αν οὗ ΠΠΌΘΓΕΥ [858 ἀο! γογοά 
1.8. 

2. Ῥυπὶβῃπιοηΐ ἴον δβἷη.-- [π|. ', 1Φ. Τῇ 
9.5 ΟΓ πιν ἐγαπαρτοεξίονδ ἐὲ δομπαά ὃν ἢ". 
8δη 

8. ΤΏοΒβα υδοίιϊ γχαϑίγαϊηϊβ, ΠΟ 8Γ186 
ἔγοτῃ ἃ 86η86 οὗ {π6 ὀυἱγ πῆῃϊοῃ ψ οὐα 
ἴο Θοά, δηά τῃ6 ονεάΐϊθησε ψὰ οὐρῆϊ ἴο 
ΡΥ ἴο [ιΐ8 ἰανν8. ---- 1,8π|. 1. 297. [ε ἴδ 
ϑοοά 70, α πιαῃ ἐο ὅδαγ (δε γοῖε ἐπ λὲε 
ψοιμλ. 

4, ΤΙ ἀοοιγίηθβ δηὰ ργϑοορὶβ οὔ 9680 
ΟὨτῖβε, πὰ {πὸ ταπηρογ, ἀἰϑροαϊείομδ, ἀπά 
ἀυεῖε5 πῇῃϊοῖ ον ἔγοαι ἔῃ οπ. --- Μαίι. χί. 
29,80. Ταζε τῶων γοκα προ ψοι, απά 
ἔδατη οΥΓἹ πιξ, ΓὉΓ ἡ εοὶ ἰουυΐῳ ἐπ 
λεατγέ, ἀπά γε εδαϊ "πα τεεί μπίο ψοῺ ξοιιίς. 
ῸΡ τὶν γοῖζα ἐεὲ οαεν, απ πιν διιγάδη ἰς 
ἔἔρλι. --- Οὐεβηε! Β γειηαγ ὕροῦ ἴδε ἰαϑὶ 
Βδηΐθηςα 8 Ὡοῖ τῃογα Ὀεδυτδιϊ ἤδη ἀ6- 
νου. “Ηον εδβϑὺ δηά βυϑεῖ ͵ἰβ ἴΐ, ἰὼ 
δογν ΟἾγίβεὲ ουθὴ ἴῃ ὑβδυῖηρ [ιἷἰβ ΟΓΟΒ8] 
ον Πιαγὰ δπὰ ραΐηῇι! 8 16 βίδνθγ οἵ 
16 νοῦὶά, οἵ βἰπ, απὰ οὐ οὐγ ον ρ88- 
ΒἴΟΏ8, ουθὴ τ ΐτἢ 4}} {Π Εἰ (6156 ρ᾽δββυγοβ 
ΤΙΠδῖ δδιϊδίβεϊοη, ἡφῆν, δηα οοπιίοτί, 
ὙΠΙοἢ σίδοα ρἶνο8 ἤδθγα θείου, δηὰ ταὶ 
ψῃϊοῦ ἤορα Θηοοῦγαρεδ 08 ἴο Θχρδοῖ ἴῃ 
ἤδάνθῃ, πιδκα ἃ ΟΠ γίδιίδη (Ὦ]] δ Π 5 [ῸΓ 
8}} ἷ8 ΡΑΪἢΒ ἴῃ διθάυϊηρ ἢ]8 ρα ββίοῃβ, δηὐ 
ἴῃ ορροδβίηρ ἴπ6 ψοῦ]ὰ.... Α ψοζο, σῃϊοῇ 
ΟὨγίδὲ [8 Κ68 τοοῖθογ τ τ} 018,---- δ ἢ ἐλαέ 
Ὀδ6 υποϑϑν ὃ Α ὀειγάφη, ποῦ δ Ὀδαγ8 
ἴῃ 8 ὈΥ Η]δ βρίγιξ,--- ἐδ ἐλαέ Ὀ6 ἤδανν ὃ 
Οοπιο, ἤθη, ἰΔ8ῖ6 δῃὰ κηῆον ὈΥ ΘΧρΟΓΊΘη6 6 
ἢον δϑγοοῖ ἴα 1 ογὰ 15, δῆ ἤον ψΟΓΓΙΥ 
ΤΠ γοῖο ἰδ ἴο Ὀ6 οὨοβθῃ δηὰ Ἰονϑά 3" 



Οτούξο δὲ Ναχαζοίῃ, δραίὰ ἰο λαῦε δέῃ ἐλε οιιμδε 4" σοβορὴ δπᾶ ΜΆΣΥ. 

Νο. ΤΥ. 

Α ΒΙΟΘΒΑΡΗΙΟΑΙ͂, ΗΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΕΟΘΒΑΡΗΙΟΑΙ, 

ΒΙΟΤΙΟΝΑΒΥ 

ΟΥ ΤῊΞ ΡΕΙΝΟΙΡΑΙ, ΡῬΕΒΒΟΝΒ, ΝΑΤΊΟΝΒ, ΟΟΥΝΤΕΙΕΙ͂, ΑΝῸ ῬΙΙΑΟΘΕΒΑ͂, ΜΕΝΤΙΟΝΕΩ 

ΙΝ ΤΗΕ ΒΟΒΙΡΤΌΞΕΒ : 

Ἰμοϊπάϊησ αἷδο δὴ Ἰπᾶοχ ἰο [86 ῬΕΙΝΟΣΡΑΙ, ΜΛΑΤΤΕΕΒ οοπίδἰηθϑὰ ἰπ (8186 ὙΟΪαπΙΟ. 

ΤῊΐϊθ ὈΙΟ ΟΠΑΤΥ 8. ἐοτηρὶ]οὰ οὶ 1π0 τοῖα οὗἨἩ Βγϑοτι, Οδἰτηοθὶ, Ἐο]δη ἃ, Ὑ7 6115, ΟΠοσζορτό 
Οεκοηίπθ, Ἐοβθηπι]]οτ, ΘΒ] ΘΌΒηΟΣ, βοσίογβ, Οοσαογοῖ, Μδοῦοδη, τα. ὙΥ Όγ, Ηδ]οα, δηὰ 
Ῥαγίδῃ, Μ. Απαποίι!, ΕΟ Φοθορ ϑβοιπασίζ, δηὰ υδγίουδ Οἴμοσ τσὶ 6.8 δηὰ οοϊητηθηςαζογα. 
ὙΠῸ πανὸ ἰγοδῖθαὰ οπ ϑδογοὰ Ηἰβίοσυ, Βοσταρηγ, δηὰ ΟΘΟΩΤΑΡΗΥ; δηὰ αἷδο οτ ἴ6 Τυαυο Β 
ἐῃ Ῥα!οδῦληθ, Αδαδ Μίποσ, δηὰ Ἐργρί, οὗ Βίβῃορ Ῥοοοοῖκο, τὰ 1 πάβαυ δπὰ Νυρεηϊ, ΜΑ)ῸΣ 
Βὶν α. Τορῖο, 6 ον. Ὁτϑ. Εις Ὁ. ΟἸασῖο δηὰ οί, ᾿λουῖ,.-Οο͵ομοὶ 1,.βακο, ἰμ6 σου. (αρὲ. 
Ἐορροὶ, Οσδριίαίπβ [ΓΌΥ δηὰ Μδῃρίοβ, δηἃ Οαρὶ. ΒΚιπηον, Τὐθαϊ. Τγηςοῖ, τἴ86 ον. Μοβετβ. Ἦ. 
Ψονοῖς, Οοηποσ, ἘΠ]Π]οεὶ, Εἰπκ, αὐδδ, ΗδΉ]οΥ, Μοητο, Ατὐαπάρ)}, δὰ ΟΕ. ὙΠ) ἕίαπιβ, απὰ 16 
Βοοιιῖϑη ϑοραυϊδιίοη ἴο ἴπο 9918 ἱπ Ῥαϊοβηθ, Μοββγβ. Αἀάίβοη, Βασγι]οῖς, Βοποπιὶ, Βυςκίηρίιαπι, 
Οαγηο, Εταθγβου, ΕΘ ]ονοθ, Τδγαγάὰ, Ιοἴυθ, ον δὴ, Τπο, Μουϊ, Βοδίηδβοη, ϑέθρδεπε, 
ὙΨΠΚίπβου, 1ἴθυξ, ΥΥ οἸ]ϑἰοαὰ, 116, ΤΊ] 4η, Ὦγ. Ἐοδοσὶ Ἐϊοδαγάβοη, 1)γ. Τοϊηϑοη, Μ. ἀὲ 
ϑδϊοΥ διὰ Μ. ὕδη ἀθ Υ᾽ οἱάθ, δῃ ἃ ϑϑρϑοῖδιγ οἵ ἴπΠ6 ΒίΌ]1ς 41 ΕΒ ϑθασοῖιοβ οὗ Ῥγοΐοδββοσς Εοδίηϑοῦ, 
οὔ Νον Υοτκ, δπὰ [6 ον. τ. ΤΥ βοὴ Β “ 1,δηᾶ8 οὗ τε ΒΙ10]6." ΤὙΠΟ86 8168 ΟὗἩὨ Ρουδοῦδ δηὰ 
ΕΠ ΟὨΪΥ ἅγὸ ομμἱτὑδὰ ψὮ]οἢ ΟΟΟῸΣ Ὀαΐ δβοϊάοταῃ ἴῃ ἴΠ6 Β΄0]0, δπὰ οὗ ἡ ΐοὰ Ὡοῖδηρ Σηοτο ἰϑ 
ΠΟΤ ἴδ Π ΒΡΡΌΘΑΣΒ ἴῃ [Π0 Ρα88δρθ5 ῬΏΘΓΘ (ΠΟΥ ΟΟΟΌΓ. 

ΑΑ ΔΑ 

ΑΑΛΒΟΝ, ἴδ6 δοὴ οὔ Αἰωγϑ δηὰ Τοοδοῦοά, [ Ἐπΐπς τηϊοΐ ργοοθάρα ἣἷβ οὶ ἴο Ὅ6 εἴς 
οἵ τῆε ετῖθα οὗ μον (Εχοα. νἱ. 90.), νγαβ [ βροϊκοβπιδὴ οἵ ᾿ἰῃτογργεῖο οὐ Μοβοα Ὀείοτε 
θότη ΤὮΓΘ6 γϑδγϑ Ὀαίογα ἢἷ8 Ὀγοίμεν Μοβϑβ. [ Ῥδδγδοῖι, κίηρ οὔ Εσγρί. Ἐτοσῃ [ἢϊ5 εἴτις 
Το ϑεγίρειγθ ἰδ δίϊεπὶ γαβρθοϊίπρ ὄνογν ἰ (86 εἰφμεν-Ἐπῖγα γϑαγ οὐἔὨ ἢἷβ αρθ), Αὔγου 



Βίοφναρλίοαϊ, Ηϊέογίοαϊ, απά Οτοσναρλίοαϊ Ζὶοξοπαγ. 
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Ὑ55 ἴΠ6 δδϑοοίδίας οὐ Μοβεβ᾽ 'ἰῃ 41} {Π6 
ἐγαηδδοιίοηβ οὗ ἴῃ ἴβγδε  θ8, υὑηι1}} ἢ 8 
ἀοαῖ οὐ Μοιηὶ ον, 8Β. ο. 1452, ἴῃ τΠ6 
Πυπαγεοά δηὰ ἐν θην -ἘΠΓὰ γον οὗὨ ἢ5 δρ6, 
απ ἴῃ πα ογεοῖ ἢ γθ 8 δον {6 μα 
ἔιγα οὗ τῆ 6 [5γϑϑι δ το Εργρί. (Νυπι. 
ΧΧΧΙΣ. 38, 39.))», Αδγοῃ νψὰβ8 τε ἢγϑὲ Ὠρῃ 
ΡΓεδὲ οὔ τῃ6 δον; δηα νν88 βυσςεραδά 1η 
1Π6 ροπεϊβοδὶ οἶος δηά ἀἰρηλ τ ΟΥ̓ Πὶβ βοὴ 
ἘΠοΑΖαῦ. (θαϊ. χ. 6,) Ἐογ δὴ βοςουηί 
οὗ Αδγοπβ Ἴοοῃάμποϊ ἴῃ ἴΠ6 ΠῚ: οὗ (ἢ 6 
ροϊάθη οδἱί, 866 ρρ. 307, 868. οὗ {118 
νοϊυπ,ο. 

ΑΒ, ἴΠ6 οἰδνθηιῃ πλοπῖὶ οὗἁὨ ἴῃ οἶν!] γδδγῦ 
οὗ τὸ δενβ, δηά τῃ6 ΒΕ τπηοητῇ οὗ τΠ οἷν 
δςοἰϊοβίδϑειςα! γθῶγ. Εογ τῃε ἐδβιϊναὶβ δηὰ 
ἴλβιβ οὔβεγνθὰ Ὀγ τῇς ὅθεν ἴῃ {118 πηοπίῃ, 
866 ρῥ. 199. 

ΑΒΑΡΌΟΝ (Ηδεῦ.), οΥ Αροιυον (6τν.) 
ταδὶ ἴ58, [ἢ Τοβίγουου : [Π68 Ὡβπι6 οὗ τῆ6 
δηροὶ οὔ τα θοϊίοπιο88 ρος. (δον. ἰχ. 11.) 
τ [88 θθθὴ ἐπουρῆς τῆδϊ [ἢ}8 πδπ16 ἢδ5 
θδδθη ρίνδη ἴο υ8 δοῖῖ ἰηῃ Ἡροῦγενν δπά 
Οτοοκ, ἴο ᾿πεϊιηδῖο τπαὶ 6 ν}}} οχίθπὰ ἢϊ8 
ΓαναροΒ ΟΥ̓ ὈοΪἢ ον δηὰ δι ]68. 

ΑΒΑΝΑ, ΟΥἹ ΑΜΑΝΑ, δπὰ ῬΗΛΆΈΡΑΕ, ἵἴνο 
Γῖνοτβ οὔ Πβηίδβοιδβ, πιδπιϊοπεά ἴῃ 9 ΚΊηρΒ 
γ. 12. Τίνα νδι]ον οὐ απηδδοιβ, ἢ] ἢ ἰΔΥ 
βείνοοῃ 1 θθηυβ δηὰ Αης]- [θδηυ8β, τγὰ8 
ψυαϊεγοα ὉΥ ἄνα σχίνουβ, οἵ Ὑδοῖ [ἢ686 ΟΓ6 
τἢς ἵνο ρῥγίῃεῖϊραὶ. Βοιῖῇῃ ἀδβοθηά θα ἔγοπι 
Νίουηϊ Πεγηοη. ΤΏ Ῥἤδγραν ἤοτοά ὮΥ 
τῆ νν8118 οἵ Πϑαπιδβοιβ. Τῇθ Αὔδηβ αἰνί 65 
ἀπο Ἰηῖο ἔνγο Ὀγβδηοῦῆοδ, Ὡρᾶγ ἴῃ ΟἿ ; 
τῆγουρἢ Ψ ϊο οθ Ὀταποῖ ἤἥονο, συ ἢ]]α ἴῃς 
οἴδογ ρογεϊοη ἢο ἀ5 118 οουγβο σἱτῃουϊ, ἀπά 
8 υδεὰ [0 ἰγγίραϊβ {π6 βυγγουπαάϊηρ σουπῖγνυ. 
ΤῊ ρογιίοη 15 {π6 ργίποῖραὶ ἂγπὶ Οὔ ἢ 6 τῖνοῦ 
Βατγαάδ (τπ6 ΟΠ γυδούγοαα οὐ Οοἱά Εἶΐνοῦ οὗ 
οἰαβϑίςϑὶ σθοργαρῆςγ8β) ; δῃά 16 ῬἬΔΓΡΟΓ 
18 ἰῃ6 58Π|06 ΓΥἶΥΟΡ 85 ἰ8 ΠΟΥ οδ δά {ἢς 
ἘΠ δῃεἢ. 

ΑΒΑΒΙ͂Μ, τηουηίΔ1η8 οἵ, ποίϊςα οὗ, 6]. 
ΑΒΌΟΝ, Οἤδ οὗ {δα ᾿υζε8 οὗἉὨ βγϑεῖ : ἢ 

δυσςροάοα ΕἸοη, δηὰ ρονογηοα (ἢ [δτγϑεὶ- 
168 εἰσῃϊξ γεδγβ. Ηδ δι ἐογΥ βοηβ, δπά 
ἘΗΙΓΕΥ φιδηάβοηβ, Ψη0 Γοὰ6 ΟἹ ΒΕενθῃῖΥ 
8.58.5. Ηδ ψ88 Ὀυγίει ἰη Ῥίγαί θυ, ἰῃ {Π6 
ἴδηὰ οἵ Ερῃγαῖϊη. (συΐρ. χὶϊ, 13---15.) 

ΑΒΡΌΟΝ, {π6 πᾶπια οὗ 8. 1 ουλεῖσαὶ ΟἾΥ, 
δ᾽'τυδιίδά ἴῃ {π6 οδπίοη δ] οἱϊθά το τῃς {δα 
οἵ Αεἴογ, 8δη6 ρίνϑη ἴο {Π6 1,ονἱτ658 οὗ 1Π6 
ἔαγαῖϊν οἵ Οἰθγβῆοη. 

ΑΒΕΏΌΝΕΟΟ, 8 (ΔἸ ἀεο πδῖὴθ ρίνθη ὉΥ 
16 Κίηρ οἵ Βεδυγίοη᾽ 5 οὔἶδοογ ἴο Αζαγίβδῃ, 
οὔθ οὔ Ῥδη1ε}᾽ 8 σοπηραηίοθϑ. δ ν85 
τῆγονῃ Ἰηΐο 8 ἤδγΥ ἤσγπαςο, τὶ ΘΠ δ γαςῇ 
8η. Μεβμδςοῇ, ἴον γεδιβίηρ ἴο δάογε ἴῃ βἴ8- 
ἴι6 ογοοῖϊθα Ὦγ ἐπ σοπιπιδηά οὔ Νονυςξαά- 
ΠΕΖΖᾺΓ;; δυΐὶ Ὀοΐῃ δ δῃηα ἢ σοτωρδηϊοῇ5 
ΕΓ Ὠγβουϊουδῖν ργοβεγοὶ. ([ 8η. 111.) 

ΨΟΙ. 1Π. 
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ΑΒΕΙ,, ἐπ6 βοοοηὰ βοῇ οὐ Αἄδπ), δηά 
{πε ἤγβὶ βῃερῆδγά : ἢ6 ψὰβ πιυγάεγοα Ὁγ 
ἢ5. αἰάεγ Ὀγοῖμεγ Οδῖη, τῆγουρὶ δῆνυ ; θ6- 
οδιι56 ἢ8 βδογίῆςο, οἴδγοα ἴῃ (αἰΐ ἢ, ψὰ8 δ. - 
οορίοα Ὀγ Οοα, ρθεΐηρ ([ξ 18 ἐΠΡΙ ΌΡΟΠῚ ςσοῦ- 
δυπη6α ὈΥ οεἰοδιϊαὶ γα, νν ἢ} τῆς οἴδεγίηρ οἔἔὮ 
(δίῃ νν8β γεὐεοῖθά. (θη. ἱν. ὃ---8.; Ηορν. 
χίὶ. 4.) 

ΑΒΕΙ, (ἢ6 πϑηια οὗ βϑνοζγαὶ οἱτ68 ἴῃ 
Ῥα!οδείηα ; νἱζΖ. 

]. ΑΒΕΙ, ΒΕΤΗ-ΜΑΑΟΗΛΗ͂,ΟΥ ΑΒΕΙ-ΜΑΙ͂Ν, 
ἃ οἷν ἰῃ τς ἠοτγίδεγη ρᾶγὲ οὗὨ π6 οδηΐοῃ 
Δ] οἴδα ἴο 1Π6 {τγῖρε οἵὗἨ ΝαΑρῆῖαὶ!. ἩΠΠΟΓ 
βεαὰ ϑῃεῦα, ἰῇ δοὴ οἵ Βἰςἢγὶ, τ ἤθη ριιΓ- 
βυ δὰ Ὀγ (6 ἔογοθβ οἵ Κίηρ αν ἀ ; δηά τῆς 
᾿π δ Δηἴ8, πῃ ΟΓΩΘΥ τῃδὲ (ΠΟῪ ύον 65.806 
ἴὴ6 ΠΟΥΓΟΓΒ οἵ 8. βίερθ, οὺἱϊ οἱ ϑηῃεῦδ 
πεβά, ννϊοῦ ἐπον ἴσχον ονοῦ ἴπ6 ναὶὶ ἴο 
ὅοδῦ. (2 8διη. χχ. 14--- 33.) Αδουϊ εἰρῃν 
γδδγβ δεσγ ἃ νὰ8 Κα δηὰ γαναροὰ ὈΥ͂ 
Βεπμδάδα Κίπρ οὗ ϑυγία. (1 Κίηρβ χν. 90.) 
ΑΡὔουξ ἔνο ἢυπαγεοα γϑαγα δἴξογ ἢ} 18 ὄνθηξ, 
ἴ νδ8 σαρίυγοα δηὰ ββοκθὰ ὃὉγ Τιρί δι ἢ- 
Ρ ΐεβεῦ, γῆο σδγγίθα 186 ἱππδ δ η 8 οδρεϊνα 
Ιηῖο Αβδβυγῖβ. (23 Κίηρθ χνυ. 39.) ΤἼϊΒ 
ρίδοθ τγὰ8 βυ Βα ι Π ΕἸ ταθυ ; δη, 86- 
Πογαϊηρ ἴο “οβερῆι8, Ὀδοδῆηθ, ὑπ 6 Γ τῃ6 
Ὠ81η6 οΟἵὗἨὨ ΑΒ11,Δ, [6 σἀρίτα! ΟΥ̓ τῃα ἀϊκέγιος 
οὔ ΑΒΊ]6η6. [8 βἰὲθ “ 15 τηδγκϑα Ὀγ οο  π]ῃ8 
δηἀ οΟἾΠΟΡ Γειηδίηβ ; ὙΠ116 δῦονε δ΄ΓῈ ΠΊΔΗΥ͂ 
ἴοι» πονη ἴῃ (ἢ γος 5, δπὰ {πῸ δηοίθηξ 
δχοαναῖοά Βοπιδῃ γοϑα, τῇ ἀπ 6 Ἰηδβοῦὶρ- 
του 5.᾿" (δι. Ἐοβίμβοῃ, ἰῃ Οεοργαρῃίοαὶ 
δοοίοιγ  Φουγηδί, νο]. χχίν. ρ. 39.) 

2. ΑΒΕΙ,ΚΕΒΑΜΙΜ, (6 ρ͵δοα ΟΥἨ »ίαϊπ οὗ 
ἐλε οἱπογαγάε (ϑυάρ. χὶ. 83.), 8 εἶδεν οἴ 
116 Α:ηπηοηΐῖ68, ψνἤογα ΤΟΥ πεγα αἰβοοπ,- 
Βιοὰ ὃγ δερδίπαι. Αςσογάϊηρ ἴο Ἐπ5ευ]υ5, 
ἰἴξ δρουπάοά ἴῃ 8 τἰτὴθ ΨΠὮ νἱπογδγαβ, 
δηὰ ν88 δἷὶχ Ἐοιηδῃ τε8 ἔγοπι ἘδΌυδιῃ 
Απιηοη. : 

8. ΑΒΕΙ.ΜΕΉΟΙΛΗ ψ088 ἴΠ 6 παῖῖνα οου- ᾿ 
ΕΥ οὗ ἘΠῚ5Π8. (1 Κίηρς χὶχ. 16.) [εἰ οουϊὰ 
ποῖ Ὀ6 ὅτ τοῦ ϑογίῃοροῖίβ. (ν: 12.) 
ἘΒε 5 ρίδοα8β ἴξ ἴῃ ἴπ6 ρτγααί ρ]δίῃ, βἰχ- 
ἴδθη τὰ 65 ἔγοπῃ βου ΠοροΙ 5, δου. Νοὲ 
ἴαγ ἔγομι ἤθποα Οἰάδοη οδιδίηθα 8 νἱοίοσγ 
ονοῦ τ1π6 ΜΙάαϊδηΐ68. (Δυάαρ. νἱϊ. 22.) 

4, ΑΒΕΙ,ΜΙΖΒΕΛΙΜ ((Π6 ᾿ηουγπίηρ οὗ ἴΠ6 
Ευγρἕδη8) ν 88 (ὈὉΓΙΉΟΓΙΥ σα δὰ ἰδ ρον 
οἵ Αἰδά. (ἄξεη. Ἰ. 11.) Φογοιηεα, δηἀ ϑοῖηβ 
οἴ γβ δίϊεγ ἐπὶ, Ὀδ αν τῆῖ5 ἰο ὕὉ6 16 
ρἴδεοο δεγιναγὰβ οὐδ Βϑιθαμνἶα, δὲ δοπι 
ἀϊδίδποο ἔγοιη ζζογίςῆο δηὰ Ζογάβῃ, τεβῖ. 

δ. ΑΒΕΙ,-ΒΗΙΤΤΙ͂ΔΙ 88 8 ἴονῃ ἴῃ [Π6 
Ἰαϊηβ οὔ Μοαεῦ, Ὀογοηά “ογάδη, ορροβὶία 

πειίοδοι Αεςοογάϊην ἴο Φοδβαρῆιβ, Α4.)6]- 
ΘΗ, ΟΥ ΑΡ6]8, ἃ8 6 8118 1ἴ, τχ88 εἰχί 
ἔυγίοηρ8 ἴγοπρ ψΦογάδῃ. Ἐδυβοῦϊυ8. 5808, 1ἢ 
νὰ ἴῃ ἴΠ 6 παεὶρῃθουγῆοοα οὗἩ Μουηΐ δον. 
Μόοϑβεβ εποϑιηροιὶ δἱ Αδεοὶ- Βῃϊ πὶ Ὀεῖογο 

ΒΒ 
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τῆς Ηοῦτγον δΙΠῚΥ ρδββοά τῆς Πογάδη, ὑΠ 66 Γ 
Ψ“οβῆωδ. (Νυπθ. χχχὶ!. 49., χχυ. 1.) Ηξεγο 
{Π6 [δυο  θ8 εἰ! ἰηῖο ἰαοἰδίγυ, δπὰ τος 
δηϊρροά Β84]- Ῥεογ, δβεάυσοα ὈὉγ Βαϊαΐ ; δηὰ 
ετα αοὐ βανυεγοὶν ριιπίδηδι τπδ6η Ὀγ ἴῃ 6 
ἤδη 8 οἵ {δε ἰ,ονθθ. (Νυπῦ. χχν. 1, 2. 
ἅς.) Τηΐδ οεἰϊγ 5 οἴϊεπ οδ θὰ ϑῃϊείίη) 
οηἷν. (Απεϊᾳ. 10. ἱν. σΆρ. 7. δπὰ ν. 1]., δηὼ 
ἀς ΒεἸ]ο, |}0. ν. οδρ. 3.) 

ΑΒΕΖ, ἃ ἴοψηῃ ἴῃ (ἢες σδηΐοη οἴ {Π6 ἰτἰρα 
οἵ Ισβδοῦαγρ. (Ζοβῆ. χίχ. 90.) 

ΑΒΙΑΗ.--- 1. ΤῊ δοοοηὰ βοὴ οὗ ϑιαπιοὶ, 
Ὅ11Ὸ δηϊΓυδῖοα ἴο ἢϊτη δηὰ ἢΪ85 Ὀγοίῃογ 7οα] 
τῆς ϑιἐυἱπἰβιγϑιίοη οὐ ͵υδι1ς 6, νυν! οἢ τῃον 
δχδοιυϊοα δβδοὸ 1ἰϊ, ἐπαὲ τῃ6 οἰάθγβ οὐ ἰβγβϑοὶ 
ςᾶπια ἴο ἴΠ6 ργορῇοὲ δῃά ἐεπηβηάεδά οὔ πὶ 
8 ἱκίηρ. (1 ὅ6πηι. νἱῖ!. 3----ῦ.) --- 3. Αὄὔρῥτγὶεδὶ 
οὔ τη ροδίεγυ οὗ Αδγοη, δηὰ ἴῃ (ουπίεγ 
οἵ ἃ βδδοοζγαοίῖδὶ) [δπΐγ. ὙΠ θα 4} τΠ6 ργθβῖβ 
ψεΓα αἰνίαάεα ἴηἴο ὑπ οηίγοίοι! οἰα5868, ἢ 6 
αἰχῃτ οἰα88 νγὰβ ἀδηοπιϊπδῖσι ἔγοιν ἢΐηι ἐπ 6 
οἶαδυ οὗ Αὐἰδβ. (1 Οἤγοη. χχίν. 10.) Τὸ 
1ηϊ8 οἰα88 Ὀεϊοηροα Ζεοδιαγίδῇ, τη ἰαίμογ οὗ 
Φοῆη (6 Βαρι5ι. ([μιΚε 1. δ.) 

ΑΒΙΑΤΗ͂ΛΒ, [Π6 βοῃ οἵ Αμβιπηιοϊθοῃ, [ἢ 6 
ἔδηι πἰρἢ ργίθδε οὗ 16 ψενβ. Ἐδβοδρίηρ 
ἔγοτπι ἢ 6 τηβϑββόγα οὔ ἴΠ6 μὑγίοδῖβ αἱ Νοῦ, δ 
Ἰοϊποα ἴΠπ|6 ΡΘΡΥ ΟΥ̓ αν, δηὰ οοπιϊηιοὰ 
ἴῃ τΠ6 ροπειβοδβέθ ἀπε] ἐμ γεῖρτι οἵ ϑοῖο- 
θοῆς: ὈΥ σου 6 ψὰ8 ἀδρυινεα οἵ ἢἰ8 
οἴδοο, ἔος Βανίηρ ϑιρῦγδοθι ἢ ἐβοϊίοη οὔ 
Αἀοηϊ)δῆ. 

ΑΒΙΒ, ἴῃ 6 π8πι|6 οὗ {Π6 βανϑηΐῇ πιοηιἢ οἵ 
{Π6 δενν δῇ εἶν! γοδγ, δηά τ} 6 Ηγβιὶ οὔ ἐΠεὶγ 
ΘοςἸ δἰ δϑι 08} γοαγ. [ξ νγᾶβ 8]80 Ἵοδὶ δά Ν1- 
ΒΔ. ΕῸΓ δὴ βδοοουηῖ οΥ̓Μ [Ππ6 ἔλβιὶβ οἵ [δ - 
εἰναῖβ οσσυγτίης ἴῃ (ἢ τπου ἢ, 566 ᾿. 198. 

ΑΒΙΟΛΑΙΙ,.-- 1. ΤΠ6 τι οὔ Ναῦαὶ, οὔ 
Οὐαγηεὶ : Ὀγ ὮδΡ ῥγιάθηςθ δηὰ δά γεϑ8, 
8Π6 δυογίϑα τ6 ψγαϊῃ οἵ αν δραϊηβὶ 
δγ Ὠυδῦθηα, ψῃο δὰ ςἢυτ 58}ῃ}γ το 
ἢ βισοουῦβ ἀυγίηρ ἠδ ἀἰβίγεβδ ἰῇ σοῃβα- 
4ιυδηςα οἵ (ἢ6 ρεγβεουϊίουβ οὐ 88}. Οἡ 
ἴῃ ἀδαδίῃ οἵ Ναραϑὶ, δῆ Ὀδοδῖηθ ἴδ ν]ίρ οὗ 
Ὀανὰ. (1 81). χχν.")--- 9. Τα βἰβίον οἵ 
Ὀανίά. (1 ΟὨγου, ἰϊ. 16, 17.) 

Αβιηῦ, 6 βοὴ οὗ Αδζοη δηὰ Ἐ]Ιβἤθῦθα, 
ΠΟ ψ8 σοηϑβιμηθὰ ἰοζοῖθεῦ τ] ἢ]8 
Ὀγοῖδον Νιβάϑῦ, Ὀγ ἃ ἤδβῇ οὗ ὅγε βϑηΐϊ ἔγζοιωη 
αοά, ἴον οδγίηρ ᾿Ἰποθῆδα υ1}}} βίγδηρο Άγο, 
ἰῃδιοδα οὗἉ ἐβκίηρ ἴξ ἔγοτα [6 αἰΐδγ οὗ Ὀυτγηΐ- 
οθεγίηρ. (μον. χ. ἱ, 3.) ὙΤΠΪδ βουνοῦ οὗ 
ρυῃιϑηπιθης 8 ὨΕΟΟΒΒΆΤΥ ἰονναγ β (ἢ6 
ἤἄγβε ἰγβηβργοββοῦβ οὗ (Π6 αἰνίηθ αν, ἴῃ 
ΟΥΔΘΓ ἴο ἀδίδθυ οἱδῦβ ἔγοιῃ ἢ 6 βᾶπια οἵν- 
ἔδιις6, δβηἀ ἴο ᾿'ῃογϑϑβ6 ἴπ6 γονογθητίαὶ δν6 
οὗ τ6 ινῖπο Μα]εβῖγ. [τ νψουϊά βθεϑω 
[π8ι Νάδὺ δηὰ Αὐῖδ σοῦα θαίγαγοα ἰπίο 
{18 δοῖ οὔ ργδβιιμηριίοη Ὀγ ἱπέθιηροσβησα δῖ 
1π6 ἔριδι ὑροὴ ἔπε [δββι"οθ γιηρβ : [ὉΓ 
ἰτηπια αἰοὶγ δἴοῦ, δὰ ἴῃ σοπβοαιθηςα οὗ 

Βιογναρλιίοαϊ, Ἡίοτοαϊ, απὰ 
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τοὶ ἰδίο, Μοϑϑα θὰ τῆς μεϊαεὶς 
ἴγοιῃ ἀσπκῖηρς τῖηα ἡμδ δῖγοηρ; ἀγιηὶς ποι 
ΠΟΥ Βρργοβδοῃθὰ {π6 δαποίΐυασυ. (Νίδηι 
δᾶ Ὠ᾽' Ογϊ!γ, οὐ ἴμεν. χ.) 

ΑΒ15ΔΗ, ἴΠ6 δοη οἵ Φεγορθοδπι ἱ. Κίηρ οὗ 
[δγϑεὶ, ἃ γουηρ ῥρσγίηοθ οὗ ργοπιϊδίηρ μορεβ, 
νγἢο ἰβ δυρροβοα ἴο πᾶνα βἤουτι Πἰπ)βεἰ 
Ἄν ΘΓΒΕ ἴγοπι ἢΐβ δι ΠοΓ᾽ 8 ἰἀοἰαίγγ, δηὰ αἰοά 
Θαγὶγ. (Ι Κίηπρβ χὶν.) 

ΑΒΙΣΑΗ, ΟΥ ΑΒΙΑΜ, ἴΠ6 βοὴ βῃά κυς- 
᾿αβ88οῦ οὔ Ἐδποροιη) Κιηρ οὗ Φυ αἰ. Ηδ 
τεϊξηθά τΠἰγίγ- ΓΘ 6 ΣΘΔΓΒ; 8 ψ]οϊίκθα ργίηςο, 
ὙΠΟ ἱπηϊ δια α {Π6 ἱπηρίοῖν δηὰ τηϊβοοηάιςὶ 
οἵ ἢΪ8 ἔδλεδεσγ. 

ΑΒΙΖΑΗ, ἴπΠ6 πβηη6 οὗ {6 πἱίο οὗ ΑΜδσζ, 
παῖ τς πιοῖπεῦ οὗ Ηοσζοϊκιδῃ Κίηρ οἵ 9υ- 

ΑΒΙ.Α. 66 ΑΒΕ. -ΒΕΤΗ ΜΑΔΟΒΑΗ 
ΑΒΙ1ΕΝΕ, Γερίοη οὗ, 16. 
ΑΒΙΜΑΕΙ͂, ἴΠ6 Ὠδπι6Ὲ οὗ ἃ ἀδβεθηάδῃς οὗ 

δοκίδη. (ξεη. χ. 98.; 1 ΟἼγου. ἱ. 22.) [ἢ 
(ἢ686 ρβββαρθν ἢ δηά ἢἷ8 ὑγεῖῃγεῃ ργοῦδ- 
Οἷγ γοργεβοηῖ αἰβδγοης Αγαηρίδῃ ἐγίραϑ ; 
[πουρἢ πὸ πδιγ)8 [α5 γεῖ Ὀδδ αϊδβοονεγοὰ 
ἴῃ {πΠ6 Αγδθίδη τγιζεγβ Ἡ ἱσὰ οἸΘΑγν οογ- 
Τεδροηάβ ἴο ΑὈΪϊπγδβοὶ. 

ΑΒΙΜΕΙΈΕΟΘΗ, 8 σοπηπιο δρρα δεῖνα οὗ 
κἰ6 Ῥμ βοῆς Κίηρβ, 8 ῬΒδγθοῦ νγχ88 οὗ 
[Π6 Ἐργριίδη τηοηγοῆβ. Τπτο οἵ 118 Ὠδπι6 
ΓΘ τηρηϊΠοηρσαὰ ἰῃ ἐῃ6 ϑεογρίυγεκ, νἱζ. 1. 
ΑἸϊπιοίθοῃ Κίηρ οὗἨ ΟΘογαῦ, ᾿Π6 οοπέερο- 
ΓΆΓΥ οὗ ΑὈγδῆμη). “δίγυοῖκ Ὑὑ ἢ τη 6 Ὀδδιν 
οὗ ϑεσγδῃ, ἢδ ἴοοκ ἢδῈγ ἔγοπι [6 ρβιγιδγοὶ, 
ΨΠο δὰ ραββθα ΟΡ 88 ἢ]8 βίβίενγ, ὑὲ ΓῸ- 
βίογεῦ ἢδγ ἰῇ σοηδοαυθηοα οὗ ἃ αἰϊτίηα 
σοιμηπηδη4. (δξεη. ΧΧ.) ----3, ΑΒ᾿ πος ΕΠ. 
βϑυρροβοά ἰο Ὀ6 [6 8οὴ οὗὨ ἴδε ργεοθαΐηρ, 
ΜΙ ἢ ἡ ]Ποτ ἴβδδβο δζογοα ἰητο δὴ δ] βῆ. 
(6 εη. χχνἱ.) 

ΑΒΙΜΕΙΕΟΗ, {π6 βοὴ οἵ Οἰάδθοη Ὁγΐ ἃ 
σοοηῃουδίηθ. Αἴοῦ ἢϊ8 δι μοῦ ἀθαῖῃ ὃς 
ἴοοκ ροββθβϑίοῃ οὔ ἴῃ6 ρονεγηπιεηῖ ; ργο- 
συγοά Ὠϊπβο Γ ἴο ὕὉὈ6 βδοκηονιθαρσοα Κιηρ; 
δη δοῦσα γὰβ ρι ἴο ἀδδιἢ 4} ἢ Ὀγείγθα, 
δχοθρὶ Φοίδαπι, ψίϊο δβοαρϑὰ ἢ]8 συ. Ἦς 
88 ὨϊΠ86]  δυρδοαιεη!γ πουηάρά εἱ 
Τῆοθ62 ὈΓ 8 ψοιηδη, ψῆο ἢυτ]οὰ 8 ρΐἷθος 
οὗ 8 πι}}|-ϑἰοηθ ὕὑροπ ᾿ιἷ8 Ὠδδὰ ; δηά, ἰη- 
αἰφηδηῖ δὲ τΠ6 ἰάεα οἵ ρεγβμϊῃρ Ὁ 16 
Πδηά οὗ ἃ οπιδη, ἢ σοπηδηἀδα ἢ15 δΓ- 
ΤΟ ΓΙΌ ΓΟ ἴο ρῥίαγοθ δἷπὶ τι δὶ5 βυσογά. 
(ψυάχ. νι}}.} 

ΑΒΙΝΑΌΑΒ. ---Ἰ. Α ]1μενῖῖα οἵ Κιν)διἢ- 
)εαγίτη, ῇο τγοοοϊνθαὰ ἴπ6 δγῖ δον ἰὲ ἰιδὰ 
θεθη βθηΐ ὕβοκ Ὀγ τ ῬΠΠΠϑεῖποβ. Πι σοη- 
Εηπδα ἴῃ ἢ πουδα υπητ Πανὶ ὰ βοηὶ ἴο 
οοπάποι 1 τἤδηςα ἴο δεγιβαίθη. (1 ὅπηι. 
νἱϊ, 2. ; 3 Κίηρϑἑ νἱ. 8, 4.)--2. Οηδ οὗὨ ϑδυ πε 
δοηϑ, 0 ραγϑηθα νὰ Ὠΐτα δὲ ἴῃς δι 
οἵ ΟἸἸδοδ8. --- 8. Τῆς Ὀτοῖδον οἵ Πανὶὰ δπὰ 
1Π6 δοη οὗ 7}ε886. (1 ΟἾγοῃ. ἰϊ. 18.) 
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ΑΒΙΒΑΜ. --- Ἰ. Οπο οὗ ἰδοβα ψῆο σοη-" 
Βρίγεὰ ψῖῖ Κογαῖ δῃὰ ἢαίμδη βδρϑίηβι 
οβεβ, δηὰά νψῇῆο ραγίβιμθα ἴἢ [Π6 88Π16 
ταδῆποῦ. (Νυῦ. χνὶ.) --- 3. ΤΏ εἰαεδβῖ 
8δοη οἵ Ηἰοεὶ (ἢ ΒεῖΒε!ῖθ, ἢ ἐχρίγοα 88 
Ηΐ8 διε ν ψ88 ἰαγίηρ 16 ἰουπάδιίοη οὗ 
“)εγίοῦο, ν ἰοῦ Ὧ6 δα υπάογίακοη ἴἰο Γ6- 
θυ1]α (1 Κίηρδ χνὶ. 834.}), 88 δοβυια πΊΟΓΘ 
δὴ 680 γεδγβ Ὀδίοσα ἢδὰ ρῥγορϑοα!ν 
δηηουποεὰ ψου]ά ΡῈ [6 οδ66. (3οβῇ. νἱ.) 

ΑΒΙΒΗΛΟ, ἴ6 πδη6 οὔ Ὀσδϑδυζίι! νἱγρῖῃ 
ὙΠῸ ΨῈ8 δϑηΐ ἔογ ἴο οδογίδῃ αν πῃ ἢΪ8 
οἷά δρβθ. [πιογργεῖθγϑ δγὸ ποῖ δργεϑά ψῇἢ6- 
ἘΠ6Γ δα Ὀδοδηια ἴῃ6 οοηδογὶ οἵ αν οὗ 
νν858 ΟἿΪΥ ἷ8β σοπουδίηθ. ΑΠἶΟΥ ᾿αν 8 
ἀδαίῃ, βΒ8ὴ6 ννὰβ ἀδιπιδη θα ἴῃ ταδγγίασα ὈῪ 
Αἀοηΐαεῖι : Ὀυξ Ὠΐδ γεᾳυδδὲ τν88 γεὐδοϊθά Ὀγ 
ϑϑοϊογηοη ; ψῇο, σοηδιαογίηρ ἐπδῖ, 1{1ξ το Γα 
διδηίθα, Αἀοηΐϊαῦ πουϊὰ αβδοῖ (ἢ6 

ὙΟΥ, οδι.566 ἢ ἴο Ὀ6 ρυΐ ἴο ἀεδῖῃ. ( 
ἱπρβ ἱ. 8, 4., ἴ,. 13--95.) 
ΑΒΝΈΒ, (πΠ6 δοὴ οὗ Ναγ, υποΐα ἴο Κίηρ 

ὅϑδιϊ, δηἀ γοηρσγαὶ οὗ ἢἰ8 ἔογοθρϑ. Αἴἶοσ (6 
ἀραὶ οἵ ἢὶ8 βονογαίρῃ, 6 ργοβεγνθά [ἢς 
ἙΓΟΥῚ ΤῸΓ ἰδ βοὴ ἰβῃθοβῃδίῃ : ὑυϊ, αἴἶεοῖ- 
τναΓ8 συλγγοι Πρ τῆ Ὠϊα,, Αθηοῦ ἰοϊηδά 
᾿θανὰ. Ηδ ν 88, δ θβθηυ θη, δἰϑίῃ Ὁ 
ΨΦοαῦ, ἱπ τουθῆρὲ ἴον ἴμ6 ἀδδιῇ οὐ ἢ18 
Ῥτοῖμοῦ Αϑαβμοὶ, νῇῆο σψῶ8 ἰδίῃ ἴῃ ορϑῃ 
θδί:16. νά Ὠοποιγοὰ Αθηδγ ἢ ρυθ]ὶς 
οΟὈϑοαυΐε8. (2 ὅπηι. 111.) 

ΑΒΒΑΒΑΜ, [86 ραδιγίδγος δηά ἰουηάεν οἵ 
Ἐ6 [δγδο δὴ πδήοη, οοἰοῦγαιθα ἴῃ τΠ6 
Βοτὶρίαγοθ ἴοσ ἢῖ8 ργοῦ!γ, δηά ἔου ἢἷδ υἢ- 
βῆδκοη οοηδάδησα ἴῃ {πα ρτοι868 οὗ αοά. 
Ἧς ναϑ τἰ 6 δοη οὗ Τεγβὶ, δηὰ νᾶ8 θοζῃ δἱ 
ὕτ, ἃ εοἷἐγ οὗ Ομαϊάβοα. Οὐ] δὰ ὃὉγ ἀοὰ 
ουὲ οὗ δὶ9 ον σουηίγυ, ὈΥ (δ μ6 πϑηὶϊ 
ἔονγι ἢ ἰηξο δὴ ὑπο σΟΟΠΙΓΥ ἤεγ ἢ6 
ἀστοῖς ψἱἢ ἷδ ροδίοσιγ, γοβϑίηρ οἡ {Π6 
ποΏΘΓΑΪΙ ργοπιῖδο οὗ αοὐ [ὉΓ 8 θαιξον ἱπμογῖῖ- 
8Ώ66, γίηρ τηλγγίοαὰ ϑαγδαι, 6 Ὀθοδτη 6 
16 ἔδεδοσ οὗ ἴβαδο, πθοπι ὈῪ ἴδῃ [6 
οἴἶεδγοὰά οὮ δὴ αἷΐϊδαγ, ᾿πουρσ ἴὼ ἢϊπη ἢθ 
δχροοίϊοα 8 οοιηροὕοη οὗ κἰΪ ἐπ ρΓΟ 868 
ψῇϊοῖ αοα Πα προ ἴο ᾿ΐπ : ὑυῖ, ἃ8 δὲ 
βγϑὶ 6 δα πιϊγβουϊουβὶγ γθοοϊνοά ἃ βοῃ, ἢ 8 
οοποϊυάἀεἀ ἐπδὶ αοὐ οοιϊὰ ψιιἢ δαυ8] Θε.86, 
αἴϊτες ἀσδίϊ, γϑῖβα ἢϊη) δραίη ἴο [|6. (οὐ. 
χὶ. 8---10. 171-199.) ΤΘ ρβέγίδγο ἢ ἤΓϑβί 
Ὠδηιδ 88 ΑΌΓδα,, ψν ἢ] ἢ βἰρηϊῆαβ ἐδο γαέδοτ 

εἰευαξίον, οΥ ἀπ εἰευαίεά πίδεν ; Ὀὰξ οἡ 
8 Γεηονδὶ οὔ ἔπ αἰνὶηα σονεηδης νυ Ἰ ἢ Ὠΐπὶ 
δὰ οὗ [6 ῥργοζηΐβθβ γη846 ἴο ᾿ΐπὶ Ὀγ αού, 
ἴτ ψὰ8 οὔδηροά ἴο Αὐγδἤδη), ἔπ 6 ἱπηρογῖ οἵ 
τ ὮΟἢ .δ8, [86 γαέλεν οΓ α ᾳγεαξ πιμῤξῥέμαε. 
(αεη. χνῦ.) Ηδε ἀϊεὰ δὲ ἴδ6 οὗ 178 
γΘΆΓΒ, δηά τγῶϑ Ιηἰοττοὰ, ἢ ϑϑαγα, ἢῚ8 
τί, ἰὼ ἴῃ6 βοά δῃά οανα δὲ Μαοδροίαϊ. 
ΧΧΥ. 
᾿ ΑΒΒΛΙΟΜ, (Π6 βοὴ οἵ κΚίηρ αν ὃν 
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δδοῆδῆ. Ηδ τευ! ]δὰ αραϊηβὲ ἢΐβ (ΕΠ θοῦ, 
8] ννἃ8 δἰαίῃ Ὀγ 7οδ), αὔροιιξ 1020 γβδγβ 
Β. α. (3 ϑδῃ). ΧΙΪ! --- χν.) Τοχῦ οἵ 
ΑὐὈδαϊου, 66. 

ΑΠΒΤΊΝΕΝΟΕ, γον οὗ, 353. 
ΑΟΑΘΕΉΙΟΑΙ, ΠΕΘΒΕΕΒ, ΘΟ [Ετ α δυμοης 

{Π6 δον, δ19. ποῖε 1]. 
ΑΟΒΑΡ, ἃ ϑ'γγίδη ἰάοἱ, ποῖῖοβ οὗ, 372. 
Ασοβθο. ὅεὲ ῬΥΟΙΈΜΑΙΒ. 
ΑΟΕΠΌΑΛΜΑ, 8 μίδοα ψιθοις ἐπα βου 

Ὅ41}] οἵ Φ“ογιβδίθ), Ὀογομά [ἢ 6 ΡοοΪ οὔ 
ϑ]οδιη. [τ ννᾶβ οδ θὰ 16 Ῥοιίεγ᾽β ΕἸἰοϊὰ 
(Μαϊε. χχνι. 7. 10.}, θασαιιδα {πΠῸῪ ἀυρ 
1Π6ης6 τἰ6 δαγιῃ οὐ σοῦ ΠΥ τηδάς {Π 6 ]Γ 
Ροΐβ ; δηὰ ἴἰ|ὸ ΕἸ] ον ΕἸο], 56 ἴΠ6Ὺ 
ἀτγίδα τῇεῖγ οεἰοιῖ ἢ ἐθογο ; θὲ θείης δῇογ- 
ὙΑΓ8. θοιρις τ ἔλαξ τοηθυ ὈῪ ἢ] Οἢ 
1η6 Πίσῃ ργιθδὲ δῃᾶὰ γυ] θοῦ οἱ 16 ὅενβ 
Ῥυγοβαβθα πα ὑἱοοά οὔ ἰῃ6 Βοὶγ “εβιι8, 
1. ψ88, ὈγῚ ἴῃ ρῥγονίάθηοςς οὗὁἨ ὅοά βδο 
ογάεογιηρ ἱξ, οδ δά Δοοίάδημα, τπαὶ 15, τὴ 
Βεϊά οὗ ὈΪοοά. (Αεῖβ ὶ, 19. ; Μαῖ!. χχν]. 
7. 8.) ΤΠ ρΐδοα, ν Ὠ]οἢ ἴῃ πποάθγῃ {π|68 
85 Ὀδδὴ βῇοννη ἴο {γϑνοι!ογβ 88 Αςο] δπ)δ, 
'8 ἀεβογθεά ὃν Μγ. Βαγιϊεῖξ. δ8 “8 ναϑὲ 
οδδγηοί-ἤουδ6, Ἰηἴ0 Μ ϊοἢ 'ξ 88 ἔογπιουὶν 
ἴῃ6 ουδίοπι ἴο ἴῆγονν ἴῃ6 Ὀοάΐ68 οἵ {Π68 
ἀεδά, 88 {Π6 δῦ ἢ ψ8β διιρροβεὰ ἴο ἤδνε 
6 ρονεῦ οὐ γαρίαὶγ σοηδβυπηηρσ {ἢ θπη. 
ΤΩ ρὶοὶ οἵ στουηὰ νῶ8 βεοϊδοϊθὰ 85 18 
ὈυΓγΙαἸ-ρίδοα (οὸσγ οἱ στίπιθ, σῆο ἀϊεὰ β8ὲ 
εγυβαίεπι ἴῃ ὑπ 6 τ! Δ}6 ἀρο8." (ὌΥ Δ ΙΚ8 
δρουΐ Ψεγυβαίθη, ρ. 67.) γΟΓᾺ] 8ερὺ]- 
σἶγαὶ σγοϊίοαϑ ἃγθ ἴο 68 β6θῇ ἴῃ {Π6 νἱ οἰ Υ 
οὗ (ἢϊ8 δρο. ἌΒεη Αοαϊάηπια νν85 ν᾽ δἰ δά 
Ὀγ Με. Ὑ1ὼἀ6 ἴῃ 1838, “ (ἤδτο νοῦ 81}}} 
106 ΤῊΔΓΚ8 δηὰ γοιηδὶηβ οὐ Ὀγῖο κα δηά 
ροζίογονγαγα ἴἢ ἴῃς δι )οϊηϊηρ τγανίπο; ἃ 
Ρἶδοθ αἰ σαγβ {ἰκοῖν ἰοὸ Ὀ6 υβοὰ ἴον ἐποὶγ 
Ἰηδηυ ΒοίυΓ6, 88 ἰδ οσοπέδίηδ ἴΠ6 οἶα υϑοά 
ἴον δυο ρυγροβοβ." (1468  ογαρα ἴοὸ 
Μαάείγα, ἄς. ὑ. 605.) 

ΑΟΒΑΙΑ, ἰη [6 ἰαγροδβί β6ῆ86, σοῦ ΓΘ - 
Ποηὰβ ἀτθθοθ ργορευν 80 οαδἰϊθά. [ὲ 18 
θουπάδα οὐ {6 ννεδὲ ὈὉΥῪ Ερίγυβ, οἡ 16 
εδδὶ Ὀγ (6 ΖἜρεδῃ ὅ6δ, ὁπ ἴπ6 πογίἢ ὈΥ 
Μαοβαοηΐα, ου ἐπα δου ὃγ Ῥεϊορομῃηδβυϑ. 
ΤῊϊ8 866ῃ}8 ἴο Ὀ6 {Π6 Γερίοη ἱπϊεηάδα ννῆδη 
ϑι. ὕδυϊ], δεοογαΐηρ ἰο ἴῃ6 Ἐοιηδη δοσορῖδ- 
ἐἰοῃ, πιδηςοῃβ δὶ ἔθ γεφίοπς Γ᾽ “ολαῖα, 
δηὰ ἀϊγθοῖβ [ἢ ͵8 δεοοηαὰ Ἐρίβιϊα ἴο 8]} 16 
βδϊῃῖ5 ἴῃ Αςμαῖδβ. (2 Οογ. χὶ. 10.) Τῆι, 
σῃδὶ '8 Αοἢαΐα, ἰῃ Αοἰβ χῖχ. 23]. ἰ5 Ης}}48, 
(ἰδὲ 18, θγθθεοθ (Αείβ χχ. 3.) Αςβαδΐδ, 
ΒΕΓΙΟΕΪΥ 80 ς8]16ἀ, 15 ἐπα πογίβεγῃ τορίοη οἵ 
Ῥεϊοροπηδϑαδ, Ὀουπάφαὰ οπ ἔπε πογίῇ ΒΥ 
6 Θυἱ οὗἨ Οοτίπεμ, οὐ ἴῃ βου Ὀγ 
Ατγοδαΐα, ὁ ἴΠ|6 εαβδὲ ὈγῪ ϑ'!'ογοηϊα, δπά οἡ 
ἐδ ψεβῖ ὃὉγ τη6 Ἰοηπΐδη 868. ΟΥ̓ [Πϊ8 γορίοη 
ΟΟΕΚΙΝΤΗ νν88 ἴἢ6 οδρῖταί. 

ΑΟΗΑΝ, ἴῃ6 βοὴ οἵ Οἰιαγηῖ, οἵ ἔπ ἰγὶρθ “ 
ἘΒ3 
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οΥἩ δυάδῃ ; νῖο, ΘΟΠΈΓΑΓΥ ἴο ἐδ ὄχργοδα 
ςοπιπιδηὰ οὗ αοά, ἢδά δρργορτγίδιθα βοπηθ 
νυ} 6 δγιοϊες ουἵ οὗὨ {Π6 8ροῖ]α οὔ Ψεγὶ- 
οδο; ον ψδοἢ Πα, ἰοροίον ν᾿ 4}} Ὠΐ5 
(ταν, ντ88 βίοῃοα, δης 4] ἷθ οεὔϊδοῖβ σογα 
ςοπβιπηθα πιῇ ἄγο. (ΦΨοβῇ. υἱῖ. 99.) 

ΑΟΘΗΙ5Η, ἃ Κίηρ οἵ Οδίῃ, ἰῃ σῆοπο οουτγί 
αν τοοκ τγεΐιρμα ἔγοπὶ ϑδυϊ; θυϊ, ἢὶ5 
116 θεΐηρ δηάδηρσεγοά, ἢ6 (δἰχζηθά πιδάῃεβα 
Ὀεΐίογα ἴθ Κίηρ. ϊπμοπ νν8ὰγ ὈιόΌκΚο οι 
θείψοδοη ὅβδυὶ δηά {6 ἢ} Ἰβεῖηθ8, αν ὰ 
τηδγοπ οὐ τ ἢ ΠΙᾺ ΒΓῺΥ ; δυῖ ἴδ Ἰογάς οὔ 
ἐπα ῬΠ πε. 65, θοηρ δρργεϊιθηϑῖνα ἰοδὲ ἢ 
δου ἰ ἰυγη ἀραϊπδὲ ἐπ θα ἴῃ Ὀδῖι]6, ἀσδῖγοα 
Ας ἰδῇ ἰο αἴ8π)185 ἢϊπι, τυ ἢ! οἢ ἀοσογαϊηρ!Ὺ 
ἢ ἀΪά, ννἱτἢ ἐοπηπιθη ἀδίίοῃβ ἴον ἢϊ5 Βα 6ἰτγ. 
(1 ὅϑδηι. χχὶ.---χχὶχ.) 

ἈΑΟΘΉΜΈΤΗΑ. ὅ66 ΕΟΒΑΤΑΝΑ. 
Ασῆοπ, ἃ δεν ἰὼ ἴδ ἰογυοΥ οἵ 

Φογίοῃο, δηά ἴῃ τὴα οβηΐοη οὗὨ πὸ ἐγὶῦα οἵ 
Βδηϊδηνίη, τοῦ Αοἤδβη 88 βιοηδά. (ϑοβῇ. 
νἱ!. 24.) 

ΑΟΘΗΒΑΗ, (6 ἀδυρῆίοῦ οὐ (αἰεῦ, νῇο 
ΡΓοπιϊβοὰ ΠῸΡ ἴῃ πιδγγίαρε ἴο ἢϊπὶ ὙΠῸ 
δῆου ὁ σοηᾳυεοῦ ΚΙ βορῆεῦ ἴσου τἢ6 
Ῥμπεῖπθθ, Οἰδηϊοὶ τοοκ τῃ6 ρίαοα δηά 
πηδιγοαὰ Αοἰδδῆ. (“οβῇ. χυ. 16, 17.) 

ΑΟΗΖΙΒ, ἃ οἰἐγ ὈεΪ͵οηρίπα ἴο {πΠ6 ἐγῖθα οἵ 
Αβῇῆεν (Ψ3 βῆ. χὶχ. 29.), σο ψαγε ὑπ80]6 
ἴο οχρεὶ τῃ6 οἷά ἱπηδοϊίϑηϊβ ἔγοπη [ἴ. 
(ϑυάκσ. ἱ. 81.) [ἐ ἰδ ηον οαἰϊοὰ Ζεοῦ, δπὰ 
15 ἃ ΥἹίασα οἵ πὸ ργεδῖ τπηδρηί 46, δτυαϊοὰ 
ΟὮ 8 8ἷορθ πρᾶῦ ἰἢε βο8-σοδϑῖ, ἴο τῆ ηογίῇ 
οὗἩἨὨἧ Ῥιοϊεοπιαῖὶβι Ἀποῖδογ Αςῃζίῦ, ἴῃ τῆρ 
ἰογγίζογυ οὐ Ζυήδῇ, 156 πιεπεϊοηθα ἰη “οβῇ. 
χίν. 44. δηὰ Μίοςδῃ ἱ. 14. 

ΑΟΚΒΒΑΡΗ, 8. (ὑδηδδ}}  Ἰ8ἢ οἷν Ὀεϊοπρίηρ 
ἴο ἴδ ἐτῖῦς οἵ Αβῆοσ. Τῇ Κίηρ οἵ Αςκ- 
Βἤδρἢῃ νν88 οοπαυογοά ὈγΥ ΨΦοβῆυα. (χὶ! 
40.) ϑβδοπια Ὑγιζοῦβ δύο οἵ ορίηΐοη, {Πδὲ 
ΑὐςἈἰβπαρὴ 18 {86 88Π1|6 88 Ἐσαάϊρρα, οἡ πε 
Μοάϊιογγαηθδη, Ὀείπσσεεῃ Τγγα δηα ῬιοΪ]6- 
Τηδίβ ; ΟἴΠΟΓΒ, (πὶ Ἐςαΐρρδ 18 ἀδβογ θεὰ ἴη 
οδῆ. χῖχ. 90. υπάδγ ἴῃ παπὶα οἵ Ἂς ζΖίῦ. 
τ 16 ργόοῦβθ]6 ἐμαὶ Αςκβῆδρῃ δὰ ἀοῃΖίθ 
δΓ6 Ὀυϊ Οἰδγθηΐϊ Πδπι68 ον τῇ βδη6 ἴονῃ. 
Με. Βυοςκίηρίδαπι, πο νἱβιεθι τ 8 ρίδοθ ἴῃ 
Φαπυδγυ 1816, ἔουπὰ ἴζ 8. 5118}} ἴοινῃ 5[1ι- 
δῖθά οὔ 8 ἢ1]}}] πϑᾶῦ ἴῃ 868, δηἀά πανίηρ ἃ 
ἔενν ραἰπι. γα 5. γϑαγίηρ ἰῃθιηβοῖγοϑ δΡΟνΘ 
18 ἀντ Πρ 5. 

ΑΟΟΟΙΤΤΑΙ,, ἴῃ οΥἰπηῖηαὶ οδϑ68, ἰὈΥΠῚ8 
οὗ, 139. 

ΑΟΤΊΟΝΒ, εἶν! δηὰ οὐ πηΐηδὶ, μον ἀοῖο- 
ἰποα διποης {τ 6 εν, 186--- 140. 

ΑΨΡΑΘΑ, 8 Οἰἵγ ἴῃ τῃ6 δοιεῆογῃ μᾶγὶ οὗ 
{π6 οδηΐοη Ὀοϊοηρσίπρ ἴο τῆς γε οὗ δυάδῇ, 
ποῖ ἣιγ ἴτοπιὶ ἔπ 6 Ὀου ΠπάΔγῖε8 οἵ Ἰάυπηθα ΟΓ 
Ἑάοαι.. (οβῇ. χν. 97.) 

ΑΌΑΜ, {6 ἢγβῖ τπδη, δηὰ τπ6 δ οἴ 
ἰῆς Βυμηδῃ Γασο, τὋ8 ογραίεὰ ουὖξ οὗ ἐδ6 

Ἡιείογϊομΐ, απὰ 
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ἀυκὲ οΥὨἉ εἴς δαγίἢ, ὈγῪ αοά ἢἰσδεῖῖ, τῦο 
δηϊπηδίθα ἢΐπὶ νν ἢ ἃ γαδβοηβδῦ]8 βουΐ, δὰ 
[ογπιεὰ ἢΐπη δῇθὺ [Πὶβ πιογὶ ἰτοαρο, ἴα 
γἰκῃίθουδβηθ85 δπὰ ἔγὰα ΠΟ] ποβ8. Ἐανὶ 
ΚΓΒΏΒρΤΟΒ86 [ἢ δίηρία σοπιπιβη ἴπ) 
οὐ διΐπι Ὀγ Οοί, ἰη τοκθϑη οὗὨ Ὠΐδ ἀθρθηεεηςβ 
ἁυροη Ηΐηι 88 ἰογὰ ρεγϑιηουπὲ οἵ τε ἐγθἃ- 
τίοη, Αάδηι (ογίεϊιεα ἐῃ δἰδῖθ οὐ παρρίπεες 
ἴῃ ννἢϊοῃ ἢς δὰ ὕδϑη ογοδῖοά, δηῃὰ εὐηϊδ θα 
8 σΌΓΒΕ ΟἹ ἢ πη56} δπὰ ἢὶβ ροβίογιυ, μδὰ 
ποῖ αοἀ πιδὰθ 8ἃ ριοπιῖβα οὔ δ διΐωγε 
ϑανίοιιυ. (6 εῃ. 1. 1. 1.) Ἠξς αϊεά, ἀρεά 
930 γοδγα. 

ΑΒΡΑΑΜ, ἃ ΟἿ ΠΟΔΓ ἴπ6 τἷνος Φογάβδη, ποῖ 
ἴγ ἴτοιη Ζαγοίῃδη, αἵ βοπιθ ἀϊδβίδησα ἴγοσι 
τῆς τῃἢ6 'νυϑίοτβ οὐὨ (ἰδὲ Ἅχσῖυθσ ψέγε 
ἙςοἸ]εςἰοά ἰῃ 8 ἤδᾶρ, σῆθη τ σπ γε οἵ 
ἴϑγδϑὶ ραβδοὰ τῆγουρῃ. (ὅοβϑῇ. ἢϊ. 16.) 
ΤΊ Ὡδῆια ἷβ δυρροδοὰ ἴο ἴᾶγα θδθῶ ἀθ6- 
τἰνθὰ ἔτοπι ἴῃ 8 οοίουγ οὗἨἁ τΠ6 οἷν ἴῃ ἰϊ5 
ἠεὶρῃθουγῃοοά, ποῖ δ υὑδοὰ ἴογ {Π6 
Πσδβίίηρ οἵ [ἢ νεβδβεὶβ οὗ εἶθ τερὶθ. (1 
ΚΊηρε γἱὶ. 46.) 
ΑΡΑΜΑ, ΟΥ ΑΥΜΛΗ͂, οπα οὗἨἩ ἴδε ἔἄγα 

οἴτῖεβ ἀεβίγτογθα Ὀγ ἢἤγε ἔἤοπ, ἤδδνθη, οὐ 
δοσουηΐ ΟΥ̓ {[Π6 ργοῆιραῖα νυ] κοάησθβα οὗ 
186. ἱπῃδθιδηῖβ, δὰ βδϑογαγάβ ονγογο 
ὙΠ οἰ πηθὰ Ὀγ {Π6 τγαῖογβ οὔ ἴπεῈ Ὀεβὰ 8ει. 
(Θδεη. χὶχ. 34.) ἴτ ψ85 τπ6 πηοβὲ δβϑβίογὶ 
οἵ ἐβοβα πῇ ϊο γεγο βυνδ]οσσθὰ ὑρ; 
1δεῦα ἰδ βοπί ργοῦδυ εν, οὐ θοῦ ἰδὲ ἱξ 
Μ85 ποῖ ΘΠΓΙΓΟΪΥ δυκ ὑπάογ ἴπε νγϑίεσγα, οσ 
παῖ {Π6 βυϊποσυσηξ ἱῃμαοϊδηῖβ οὐἵὨἩἨἉ δα 
σουπέγγ ὈυΪΐπῈ ἃ ΟΕ ΟΥ̓ ἢ6 58π|6 πδηδ οὔ 
πα δαβίθγῃ εἤογα οὔ ἴα Ποβὰ ὅθ; ίος 
Ιϑαϊδῃ, δοοογαΐϊηρ ἴο ἴῃ ΧΧ. δαγβ, Οσοά 
αἡδ ἀεείγου ἰάς “οαδέϊεε, (δε οἱήψ οΓ Αγ, ακά 
ἐλε τενιπαπί οΓΓ Αάδτηα. (88. χν. υ]ς.) “άρω 
τὸ σπέρμα Μωλὰᾷξ, καὶ ᾿Αριὴλ, καὶ τὸ κατά- 
λοιπὸν ᾿Αδάμα. 

Ανρλᾷ, ἴῃ6 ἐσ ἢ τηοηΐῃ οΥ̓ (ἢ δοοϊοεῖ- 
δβίϊοδὶ Δεν δῆ γϑαγ, δπά {86 εἰχιῇ οἵ εἴθ 
εἶν! γεδῦ. ἘρῚ 8. ποῖϊςβ οὐ {Π6 ἔδειϊναιε, 
δτο., ἀυγίηρ 18 τηο πῃ, 866 Ρ᾿. 197. 

ἀὐονι Βεζτὰ (δῆς 1,ογά οὗ Βεσείς) νιδϑ 
{6 ἤγβθε Οδηδδη β Κίηρ οοπαυογεα ὉῪ 
16 Ιδβγϑεὶεβ αἴεγ (ἢ6 ἀδθϑῖῃ οὗ Ψ9οβῆυδ. 
δ ν88 ἰδίθη ἴο ψογυβαίδθιη, τννῦσγε ᾿δ 
αἰφά, εἴον ἢ. ἰοθβ δηὰ τυ πιῦβ δα ὕδδε 
ευὐδ οὔἕ νὦῇϊοῆ ἢε ον ἴο ὃς 8 ἧἤι8ὲ 
γειγρυιοη οἵ αἰνίηα ργον ἀθῆοθ ἴῃ τε ὶδ- 
εἰοη οἵἉ νῆδί 6 δα Πἰπι86] ἢ ἰπῆὶϊοιτοά ὥροῖ 
οἴδεγβ. (Δυάρ. 1. 7.) 

ΑΠΟΝΊΖΑΗ, ἴΠ6 ἰουγ δοη οὗ Κίηρ θενὰ 
ὃν Ηδρρῆ. Ηδ δβρίγοὰ τὸ {πὸ εἰν λεθα 
θαίογθ Πἰ8 ἐδ 5Β ἀδϑίῃ ; Ὀυΐϊ ν͵858 ἀϊκαρ- 
οἰπίθα οἵ Πἷβ ἢορεβ ὈῪ 6 οοππιαπὰ οὗ 
ανὶὰ, ψῆο ογάεγεα ϑοἰοιηοῃ ἴο ὕες ργὸ- 

εἰαἰπηοά Κίησ. Ηδ αἴεγναγάβ ἀδδιγοὰ Αὐϊ- 
βαρ, (ῃ6 δῃιπαπιιία, ἴο να. Τῆι γοχυσδῖ 
ἯὯ5 Ὠοῖΐ ΟἿΪΥ τγαὐοοῖοα, θυῖ 6 ᾿ψγῶ5 ογάετγεά 
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ἴο ὃδ6 ρυὲ ἴο ἀδδίῃ, 885 οὔἱβ μιν οὗ ἰγϑα- 
δβοη. (1 Κίηρβ ἰ:. 183-05.) 

ΑΠΟΝΙ-ΖΕΌΕΚ (ἴΠ6 1 οτὰ οὔ ΖεάεΚ) ν88 
κίηρ οΥ̓ Ζεάεκ, οὐ “εγυδαίθπι, δηὰ οπα οὗ 
109 ἔνα Οδηβαη δῇ Κίηρσβ δι ὃρ ἴῃ (Π6 
εδνα οἵ. Μακκοάβῃ, σι ἢϊῆον μον ἤθα αἴεσ 
1Πεῖγ ἀείρδε Ὀγ Φοβῆυδ; ΟΥ̓ Ψνο86 σοι" 
Ἰοδηὰ {ΠΕ ΨΈΓῈ ἴδκαη οὐδ δηὰ ρυΐ ἴο 
ἀεαιῃ, δὰ {πεῖς Ὀο 68 ὰμηρ Οἡ ἄνθ ἰγεθϑ. 
(δοεῇ. χ.) 

ΑΌΟΡΤΊΟΝ, ΠΟΓΘΙΏΟΩΥ οὗ δηά 118 οβδοῖδ, 
454, 4568. 

,. ἈΡΟΒΑΙΜ, ἃ ἴον ἰπ ἴδ δοιζπογη Ρϑγί 
ΟὟ 186 τρῖρ6 οὗ Φυάεαϊ, τ ῃϊοἢ 85 ἰογ βοὰ 
γ Βεδδοῦοαπι. (23 Οἤγοη. χὶ. 9. "1 ἴς 
8 ΠΟῪ ἃ ρορυΐουδβ νἱϊϊαρε, οα]1εὰ Ἰῦγα. 
(Βορβίηδοη᾽ 5 ΒΙυ]οαὶ δδβϑδγοιεβ, νοὶ. 11], 

. ὃ-.-9. 
ὩΣ ἐδέ.}3 (ἢ6 Ἑἰϊοῦ γοϑσυγογ οἵ Εδδο- 
Ὀοδπ), ῆο τ)3 δεηῖ ὕγ 1ῃ8ὲ ργίποσ, ἴῃ [Π6 
σοπηδϑησδιηθηΐ οὗὨ ἢἰβ γείρῃ, ἴο ὑπὸ γϑθε]- 
Ἰοιι8 ὖὴρ65, ἴο οηάδαγοιν ἴο γοάυςοα {Π6Π]Ὲ 
ἴο {Ποῖ αἰϊορίαποθ ; δηὰ ρεγίεῃεά, {ῃ6 
νἱ οί οὗ δὴ Ἰηδιγίδιθα ρορυϊὰςα. (1 ΚΊηρϑ 
χὶϊ. 18.) [ΙΕ 18 υπορῦγίδϊῃ ἩΠπαίπου [ἢ 18 
Αἀογϑιίῃ ννδβ 6 88η)|6 88 ΑΠΟΝΊΕΑΜ, νῦο 
δά δ)|6δἀ τῃ6 β8ῃη)6 οἴδοθ ὑπο ϑοϊοπιοη, 
(1 Κίηρβ ἰν. 6.) Ηδ πιρῶες Ὀς ἢ]8. δοῃ, 
δῃὰ οὔς οὗ τῆς γουηῤ πιθ6 ννῆο ρσᾶνϑ εν]] 
οουη86}8 ἴὸ οὔοδπ). Ἡοννθνδὺ τῇϊβ 
ΤΔΥ Ὀ6, ἰδ νν88 (ἢ πείρῃϊ οὗ ᾿πηργυάδποθ 
ἴο δεπά δίπι ἴο τῇς τενοίοὰ {γι θ68 ψῆο 
Πδὰ οομιρἰαἰηοάὰ οἵ (6 Ὀυγάδῃ οὗ ἴδχαβϑ: 
δὰ δῆς βοιη6 Ὄχροδίζογβ ἤἴδνα ἱπιδρίησα, 
ἴθδὲ Ἠδμοθοδπὶ βδογίβοθα ἢϊ8 εἢϊεῖ ἰγθὰ- 
ΒΌΓΕΡ ἴῃ [6 νϑίῃ ἤορθ ἰμδὶ ἢΠὶ5 ἀεβδίῃ 
πουϊὰ εδἰὰ {πα εβξεγνθβοθηοα οὗ ρορυΐδγ 
ἔαγγ. . 
ἘΕΥΒΒΕΤΎΕΝΣ δηἀά ΒΗΛΒΕΖΗΕΒ, 5008 

οἵ ϑεθπδοῃογῦ, ν᾿ γα ργοῦαυϊγ τπ6 ἢ] γθη 
οἵ βίανες ψῇο ἢδὰ πο σἰχίιξ ἴο ἐδ! Αβϑϑυγίδῃ 
(ῃγοηθ, δῃ Ὑἢ0 διϑβϑδβδϑιηδίθα [ἢ οἷγ δι ἢθγ οἢ 
8 γεϊυγῃ ἔγουι ἢϊδ υπϑιοοδβοία! εχ ρθαϊοη 
εραϊηδὶ Ηοζοκιαῖ, δὲ Νίμονθῃ, ἢ] 8 οῦ- 
βηϊρρίηρ ἰη ἴῃ τεπ}ρ16 οὗ Νίδγοςϊ ᾿ἷδ ροά : 
δίεγ νοῦ 186 ἤδα ἰηῖο Ατιηδηΐδ. 

ΑΟΒΑΜΜΕΙΈΟΗ, δὴ ἰάοὶ (μγοῦθὈΥ 186 
Β.1}), Ὑγογδιίρροά ὈΥ ἐπα ἱπῃαρὶιδηΐβ οὗ 
δερπαγνδὶη), το οδυδοα ἐμεῖς Ομ ἀγοη ἴἰο 
ρ8538 τῃγουσῇ {ἢ 6 ΠΗ͂ΓΕ ἴο ἱϊ, 

ΑΥΒΑΜΥΤΤΙΌΜ, 8 πηδΡ 6 "ἴον οὗ 
Μγοα ἴῃ Αδἷα Μίπογ, οὐδ δρδίηδὶ (ἢ 6 
ἰβίαπα οὗ 1μ6580οβ, δἰϊυδίθα δὲ 186 ἔοοϊ οἵ 
Μουμηι 464. (Αείἰβ χχνὶϊ. 1, 3.) [ἴδ 88 ἃ 
εοἰοηγ οὔ μα ΑἰΠοηΐδη8. 

ΑὈΒΙΑ ἰ8 τηοπιϊοηρὰ ἰη Αοεῖβ χχν!!. 97., 
τίιοσο, 1 ἰδ ἴο ὑα οὈδορνθ, παῖ τ Ὦθη 
ϑαῖης δὼ] βαυ8, ἰῃδὲ {ΠῈν να [οββθα ἴῃ 
Ααγίϑ, ἢ6 ἀοδθβ ἢοϊ 88} ἴῃ τΠ6 Ααγίδιϊς 
Ουϊῖ, ν ῃϊοδ οηἊ8 ψ 1π6 ΠΙγγβη 86α, 
μυὲ ἴῃ τε Αὐἀγίβιϊς ὅθδ, σἢϊς ἢ, δοοογαΐϊηρ 
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ἴο Ἠδβγοδίυδ, 15 [πΠ6 δαῖῆα ψ "ἢ (Π6 [Ιοηΐδη 
ϑεδ; δπὰ τπογοίογε ἴο π6 χυοβείοη, ον 
ϑεαίης δι} 5], ὙὨΙΟἢ ν 88 ΩΓ ἴο 
Μαΐτα, δπὰ 80, δἴπογ ἴῃ ἴπ6 Τγθίδη οὗ 
διἰο δη 868, οουἹ]ά Ὀ6 ἴῃ 6 Αατγίατις 9 ἴὲ 
18 γγα!] δηϑινογοα, Τῆδε μοὶ οηἱν ἴΠ6 Ἰοπίδῃ, 
δυῖ Ἔνβὴ 186 δ΄. ΙΔ 868, πὰ ραγὶ οὔ τπδὲ 
ὙΠἸοἢ τϑβῆθβ Ογοῖθ, νν88 οδ δὰ {6 Δα τὶ" 
δίς, Τθυδβ, Ριοίδιην δδυ8, ἔπι δὶ ον ννδα 
Ὀουηάσά οὐ 6 δβϑὲ Ὁγ [6 Αἀγίβιϊς ; δῃά 
ἴἢδξ Ογεῖα 88 σοπρα886 8 οὔ ἴ8μ6 ννοϑὲ Ὦγ 
τ(ῃὴ6 Αἀγίαιίς θα: δῃὰ ϑίγαῦο βδγβ, ἰῃδῖ 
(ἢ6 Ιοπίδη Θυ} Ὁ ἰ8 ἃ ραγὶ οἵ ἴπδι στοῦ, 
ἴῃ ἰδ εἶπα, 88 οδ δὰ τ Αἀγίαιϊϊς 868. 
(  λμόν.) 

ΑΡΕΙΕῚ,, ἴΠ6 58οη οὗ Βανι αἱ, πηδγγι θὰ 
Μεγαρ, {86 ἀδυρδίεν οὔ ὅδ] (σῆο [αὐ 
πγβῖ Ὀθθὴ ὑγοχμηβοὰ ἴο αν, 1 ὅὅϑιη. χυὶὶ, 
19.}. ΌΥ σῆοπι ἢα ἢδ4 ἢνε βδοῃβ, ψἴο 6 Γ6 
Εἴνδῃ ὑρ ἴο 186 ΟΘἸθοοηϊίαδ, ἰο θὲ ρὰξ ἴο 
ἀφίῃ ἴῃ σϑνθηρὲ οὐ ὅ80}᾽5 ογιιθὶγ ἴὸ 
ἴδδη). ἴπ ὃ 8δι. χχί. 8. (ΠδῪ γα δ! θὰ 
16 βοῃβ οὗ ΜΙ.δαὶ ; βῆ δανίηρ δἀοριεά 
ἴποῖη, ΟΥ 686 τῇ6 πᾶπια οἵ Μιςοῆδὶ ἱβ ὈΥ͂ 
τηϊδίδκα ρὰϊ ἕος Μεγαῦ. 
Ανύμαμ, ἃ ΟΥ̓ ἴῃ 16 βουϊῇ ραγὶ οὗ 

[86 εδπίοη οἵ τπ6 {πῖθα οὗ Φυάεἢ} ἰοννγαδ 
ῃ6 Πεδὰ ὅεβ. (Φορβῆ. χν. 835.) Τῆε Κίηρς 
οἔἁ 1818 ρίϑοθ νγὰβ Κι θὰ Ὀγ Δοβῆυδ. (χίὶϊ. 
15.) [ἴῃ ἃ σάνε (866 ὑ. 67.) ἰη ἴτ8 ν᾽ Ὁ 
Πανϊὰ ψγὰ8 σοηοοαϊθά. (1 ὅπῃ). χχὶϊ. 1.) 
ἴε 18. ἀεβογίυθι δ8 θοίηρ “ἃ ΨὙΘΥῪ ἰδῦρα 
ξτοῖίο βιιρροτγίοἀ Ὀγ (6 ργεδῖ ῥ᾽] αγα οἱ εἰ 6 
Ὠδίιγαὶ τοςκ, δηὰ ρογίδοιν ἀγυ, σἱτθουὶ 
ΟΡ ΟΡ ΟΥ δ(δδοιϊ68. [{ 8 ἃ ρεγίδος 

Ὑγῖπιἢ τ  ; δηὰ, 88 ἴῃ Ἰηθην οὗ 16 
δησίοηΐ σδίβοΟη108, ἃ πιδη τρὶς ΘΙ ἰοδ6 
ὮΙ Π56 1 [ῸΓ δνδοῦ ἴῃ ἰΐ8 ψἱηάϊηρβ.᾽" (δίε- 
ἢ 6 ἢ8᾽5 [Ὡς] ἀοηι8 οὗ Ἰτανεὶ, ρ. 440.) Ἐς- 
οὔοδν ταῦ} δηά ἐγ βοά πΠ6 εἰν 

Αἀυ απ. (23 Οδτγοη. χὶ. 7.) ἴη 86 
ἴουγι σεμέυγυ ἰδ ν88 8 οοπβίἀθγβθὶα ἴον, 
θυῖ ἴε Β88 ἰοὴξ βίηεθ ὕθεὴ γϑἀυσεὰ ἴὸ 
Γυΐηδ. 

ΑΡΟΙΣΤΈΒΥ, {Γ|8] οὐ ἃ ποϊδη δυβρεςῖοά 
οἵ, 139. 
ΑὈΜΜΙΜ : ἃ Γίδίηρ ρσιουπὰ δὲ [86 

οηίγαηςα οὗ [ἢ6 νυ] ἀσγηθβα οὗ Ψψεγίομο ἰδ 
(Δ ]οὰ τῃ6 ροίπᾷ ὡρ ἰο Ααἀμπιπιῖπι, ἴῃ οβῇ. 
χν. 7.; ὙΠΙσὮ Ὠβὴδ δβἰρηῖῆεβ γεά οὐ δίιοοάψ, 
ῬΓΟΡΔΟΙΥ τοῦ ἔπ δβδηρσι γ ΙηυΓά6ΓΒ 
ἴθογα σοηπηα 6, Α ἴονπ οἵ {π|8 πηι 
θεϊοηρεοά το {πε ἐτῖρα οἵ Βεπ)]δπιίη. 

ΑΡΥΟΟΘΑΤΕΒ, 186. 
ΖΈκοΝ, οὐ ΕΝΟΝ, βἰζῃϊῆοβ τἴἢ6 ρίδεοθ οἵ 

ΒρΓΪΏρδ, στ πογα Φοῦη ὈαριϊΖζεά, (Ψοἤη ἱἰ]. 
23.) [ε 18 υποογίδίη  ἤογα ᾿ὲ 88 βιἰυδϊεὰ, 
ΨΠοῖΠον ἴῃ Ο8]1|66, Ζυάδρα, οὐ ϑδιηδγίδ. 
Ἔτρωον οΓ Επαβ (76 ν.8}}}, δοοουηὶ οὗ 

Αραβυβ, 8 ργορῃεῖ, νὸ (ὠγοίοὶ ἡ ἃ 
Βκ5"8 
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[ϑυγῖηα νι ϊο τοοῖ ρἷδοα ἴῃ τΠ6 ἰππὰ οἵ 
Φυθκα, ἴθ ἴῃς ἔουγ ἢ γεὰγ οἵ (ἢ γείρῃ οὗ 
ΟἸδυάϊιδ, Δ. ». 44. (Αεῖδ χὶ. 38.) Τῆΐδ 
(ϑπιίηθ ἰδ πιδηϊοηο Ὀγ ϑυείοηϊιβ δηά 
οἴποῦ ργοίβῃβ τγιιθβ. Αρϑῦυβ δἰβδο ἔογθ- 
ιοἰὰ τς ἱπηργϊδοηπιθης οἵ Ῥδὺυ! ὈγΥ Π6 
εν, δηὰ ἢΐ8 δοίης δοηὶ Ὀουπά ἴο ἴΠ6 
Οδηι 68 ; 81} σι ἢϊο ΠΠΓΟΓΑΙΪΥ σ8ΠΊ6 κα μπῶ! 

Αὐαλα νγ88 ρΓΟΌΔΟΪΥ ἃ σοιηποη Δρρεϊ διίτε 
ον 186 Κίπρε οὗ {6 Απιδίδἰκίιεβ. οι, οἵ 
εἶδ πδπθ, ν͵ὰδ ἼἿοπηυοσοὰ δηά ἰδκθη 
γἴβοπον ; δηὰ, ᾿βουρῇ σοπάειηησι δοοογά- 

Ἰη ἴο ἴα ἰὰτν οἵ ἰδ6 ἰητεγάϊςῖ, Β6 τν88 
ἀγοὰ ὈΥ ὅϑδυϊ!. Ηδ νῶβ ΕΣ ἴο ἀεαίδ αἱ 

Οἰϊρεὶ ΟΥ̓ ογάεν οἵ ϑαπιιδὶ. Τῇε [μἴα οἵ 
Αρὰρς 85 “δ ]εὰ ἴοστι τῃ6 νεγθοβα ρῥῪ οὗ 
ἰηδααὶα; το, τ ἢ ]]6 ΠΟΥ να εἰξοῖοα ἴο 
ἀερίογα δίβ ἔβα, βανβ ἰογροίξεῃ οὐΐν ὁτὲ 
ἰδιηρ, νἱζ. {ὑπαὶ ἢ6 δὰ θδδῆ ἃ οὔδὶ δῃὰ 
ΒΒΏΡΌΪΠΒΓΥ ἔγγβηῖ ; δηὰ δὶ ϑδηιιθὶ Γ6- 
Ργοδομϑά ἢἰπὶ ἴογ ἢΐβ ογυθ! ν Ὀεΐογα μ6 
ςοπηπιβηί δι Ὠἷπὶ το Ὀ6 ρυξ ἴο ἀεβίβ. (1 
ϑδηι. χν.) 

ΑΘΟΕΡ ῬΕΆΒΟΝΒ, ἴδνβ σοηοογηίης, 916, 
217. 

Ααπβισῦι ΒΕ, δὰ τυγαὶ ΘΟΟΠΟΙΩΥ οὗ 
6 ψενβ, 490---497. Ακτου!αγαὶ 8110- 
δ'οηβ, ὅ02---804. 

ΑΟΘΕΙΡΡΑ (δμαίοτν, 196. 
ΑΟΘΒΙΡΡΑ (Δυηΐοῦ), 127. 
Ααῦ, ἃ τἶβα τηβδη ἴο ἤομῃ ἴδ Ἐπἰτεϊο ἢ 

οἰδρίενγ οὔ με θοοῖκ οὗ Ῥγονεγὺβ ͵β δβογρεά, 
οἴδιογυνῖβα ὑπκπονη. Α58 ἴδ6 δρρα δεῖνα 
ἤσωγα, ἴῃ ϑγτίας, βρη θα ομα ΠΟ δρρ]}168 
ΠΙ86} ἴο πα βίυαγ οὔ τνίβάοιῃ, αἰθβθηΐυ8 
τ Κ8 ἰξ ροκδίδὶε, ἰπδὶ 16 ὨΒΙΩΘ ΠΙΔΥ 6 
βὶρηϊῆοδης δπὰ δἰϊεχοσίςβὶ. 

ΑΒΑΒ,8 Κίηρ οἵ ἴδγϑοὶ, σῖο γεϊζηθα 92 
γεδγβ, 8δπὰ βυγρεββθαὰ αἱ δ!β ργθάξοεββογβ 
ἴῃ ἱπηρίεῖγ. Ηθ ννϑβ δπίγεὶγ ὑπάογ {86 
ἰηπδηοο οὗ δὶβ ἰἀοἰαίγουβ να 96 Ζεθεὶ. 
Ἧς ἀϊοά, Β. α. 897. οἵ τς. νουηάπ, τι ϊοἢ 
ἢ Πδὰ γϑοοῖνϑά ἴῃ Ὀδῖ|6 ἰῇ ἴῃ 6 ϑγτίδηδ, 
δοοογαΐηρ ἴο {π6 ρτεαϊοξίοη οἵ ΜΙοαίδα ἐμ 
δοη οὔ [πι|δῆ. (1 Κίηρβ χνῆῇ.---χχὶ.) 

ΑΒΑΡ, 8 ϑ'υγίδῃ 140], ποιῖοθ οὗ, 8572. 
Απαϑύξεῦβ, 8 κΚίηρς οἵ Ῥογϑβία, νῇο 

τπαιτὶοὰ Ἐδβίθογ, δηὰ δἼοηίοσγοα γυδγουδ 
τίνι! ερεβ οὐ τις ὅεγβ. ϑοπιθ Βδν6 80ρ- 
Ῥοβαά πίη ἴο ὃ6 [86 ΒΆΠ|6 88 ΧΕΓΧχαβ ; 
Οἴμοῦβ ἰδκα ᾿ἶπὶ ἴο Ὀ6 ἴΠ8 ΑΥΆΧΟΓΧΘΟΒ 
Τ,οηρσίπιδημδ οὗ ρτοΐδηθ ἰιἰδίουδηβ. 

ΑΒΔΑΥ͂Α, 8 τίνος οἵ Βαργίοηίδ, οὐ οἵ 
Αβϑβγγία, ᾿ἴογα ΕΖΓΆ 8586 16 {Π086 σ8ρ- 
εἶναβ ψῆοπι ἢ δῇοσπαγαὰβ Ὀγουρῃς ἰηΐο 
δυάκα. (ΕΖιδ νυἱῖϊ. 16.) [Ιεὲ 15 βδυρροδεοά 
ἴο ὕὃ6 εἰναὶ ψνῃϊο τὴ δἰοηρ ἴΠ6 γερίοη οὗ 
Αἀϊαθοηα, τῇογθ. 8 τῖνοῦ Ὦτϊανα, οΥ Αὐΐανβ, 
ἷβ τηδπτοηδά, οὐ ψῃϊοῖ Ῥιοϊδιηγν μίβεαβ 
1Π6 οἷἴγ Αὐϑαμ οὐ ἄδνβῆθ. Τὴ 18. ργο- 
ὈΔΌΪγ (6 σου ΕΓ Υ οἰ Ἰοὰ Ανὰ (38 Κίηρε 

Βιἰοσγαρλιοαϊ, Ηϊεέογίοαϊ, ἀπά 

ΑΗ 

χυνΐ!. 94. χυίϊ, 34., χίχ, 13.), τεῖος (δὲ 
Κίηρα οἵ Αβδυγίδ ἵγδηβἰδίδά [86 Ῥεορίδ 
σαἰϊεὰ Ανΐξοϑ ᾿πΐο ῬμἸοβεηθ ; δηῃὰ Ἡβετῖε, 
ἘΚοτῖ56, ἰῃ ἐδοῖὶγ γόοομὶ, (ὮΟΥ βειιὶθα δβοπιθ 
οὗ (Π6 οσαρῖῖνα [8γϑς} 1685. Ἐζγα ἱπιοηάΐης 
ἴο ςοΟἸ]δσὲ 85 ΠΙΔΗΥ͂ [οτϑ τε 5 δὲ ἢ οουϊά, 
ἴο τεΐυτη υἱτὰ Ὠἰπ ἴο Ζυάξεδα, μαϊτοὰ ἴῃ 186 
ΠΟΥ οὗ Ανὰ, οὐ Αἤανα, νἤδηοε 6 
δοηϊ δρθηῖβ ἰηίο ἔμ 6 (ὐβδβρίδη πιουηΐβίμς, ἰὸ 
ἰηνῖα βυςἢ δεν δ8 ψογὰ νἹ] πρ το ᾿οἷπ 
δίῃ). (ΕΣιϑ υἱῖϊ. 17.) 

ΑΗΛΑΖ, Κίηρ οἵ Ζυάδι, βοὴ οὗ 2οιβδει, 
Μἢο ἀἸ6α, Β. 6. 796 : ον δὲβ Ἰηϊχυλτῖα Β6 
85 ἀεηϊεά ἃ ρῥἶδοθ ἴῃ ἴ86 δορυοῆγος οὗ 
186 Κρ5 ἢἷ8 ργϑάθοδβδοσβ. (3 (ἤγου, 
ΧΧΥἹ.) ϑυη-αἴ8] οἵ Αὔαζ, 188. ποῖε". 

ΑΒΑΖΙΑΗ͂, ἴπ6 500 δηά βδυοςδϑδος οἵ 
ΑΠδῦ, Κίηρ οἵ ]δγδεὶ : ἢ6 ψδδ 85 αϊιϊῃ- 
ἀὐρρλνν ἴον Πἴβ Βογτί ἃ ̓πηρΊ ΕἿὮὙ 85 Β15 ἔβεμεῦ 
να8. Ηδ ΟἾΪΥ ΟΠ6 γεβϑγ δῇεσ ἐἷ5 
(ΔῈ Γ᾿ 5 ἀεδί. (1 Κίηρε χχῃ. δ93.) 

ΑΞΒΑΖΊΑΗ, Κίηρ οὗ Φυάει, ἐΒε δοῦ κδπά 
δυσΟΟΒδοῦ οὗ Ψεδογα, ὈῪ ΑἸ ΔΙ δἢ ; ἢς 
Γεϊξηθα ΟΠ6 Υδ6ΆΓ, δη( γϑοοῖϊνοα δὲ τπογίαὶ 
πουηὰ ὉὈΥ σοπιηδηά οἵ Φεῦ, δὰ ἀϊοά 
δὲ Μερίάάο. (38 Κίπρε νἱΐ. ; 3 (Ἔγοα. 
ΧΧΙΙ, 

ΑΗἩΠΑΗ͂, ἃ ρορθεῖ ἰῃ ἰδ6 γεΐϊψῃ οἵ 
Φοτοθοϑῃ ἴ., νῆο ἀπο αὲ ΚΒ ]ΟΒ, δά 
ἰογειοἹά ἐπ ἀδδίῃ οὗ μἷβ δοὴ Αγ δὶ. 

ΑΠΙΜΕΙΈΟΗ, 8 ρῥτγίεβι οὔ Νοῦ, ἴο ποσὶ 
αν ἃ ψεϑηΐ, δηά τψῇοτ 8801 οοπηπιδινίοα 
ἴο ὃ6 ρυΐ ἴο ἀεδῖῃ υἱτἢ ΟἾΒΕΙ ᾿Γίθϑὲβ (Ὁ 
δδδίβιηρ ἢ ΐπ|. ---- ΑἾδο ἃ ργίεβῖ, ἴῃ τῆς γείψῃι 
οἵ θανιά, 6 βοὴ οὗ Αδἱδίμαγ :- νῇῆϑ 
ἸἸΚονῖβε οδ δ ΑἸ πιο] Θοἢ. 

ἈΞΒΙΤΉΟΡΗΕΙ, δ8ῃ οτηϊηθηξῖ σουηϑοίἷον ἰῃ 
(δὲ τεΐξη οἵ θανίά, 8δο ἀϊβεϊπρυϊβη δα ἴον ἢ 
ργΓυάεποθ δηὰ νἰϑάοσῃ, {πὶ Πὲβ βδανίοδ 
640} ν οὐιαίηθα [Π6 οοημῆάδηςα οὗ {8 
Ῥβϑορία δῃὰ ἰἢς τωομδαγοῆ. ΗἨδ ἰοϊποὰ {δ6 
σΟΏΒρΙΓΘΟΥ οὐ τπ6 τεῦεὶ ΑὈδδίοτα δραϊησὶ 
Ῥανὰ ; δυῖ, Βηδίηρ διἷβ ρῥτοῆβίρεϊῖε Ὀυΐ 
ΟΥΘΗ͂Υ σου 56} ἀἰδγεραγάθα, ἢ6 γος ἴο δ 
Ὠουβα αἵ ΟἼ]ο, ἤδηρθά Ὠἰπηβο! β, δὰ ττῖϑ 
Ὀυγίοά ἴῃ (Π6 βερι !οῆγα οἵ ἢἰβ ἰβέμεγα. [ὲ 
[85 Ὀδϑη δϑκοά, Ἦ παῖ τηοεῖϊνα οουϊὰ ἱπάμποδ 
ἃ ΡΓΙ͂ΨΥ σουηβοιίοῦ οὗ Ὠεανιά, ψῆο νγᾶβ μεϊά 
ἴῃ δυο ὨΡῊ σοηϑιἀογδιίοη, ἔο δηῖοσ ἰηΐο 
ΑἸ Β8]οπ)Β σοηβρίσδου ἢ Τηθ μία οἵ 
ὈΥΕΙΕΙΠΗΒΕῚΣ "ε σῆο, οὔ λγδὸ Βα ν885 νὰ 
ΒΌΡΡΟΓΙ, 80 ΟΡ6 οἵ γεϊρηίηρ ᾿ἰπὶ 
μα μα 1Π6 ἤδῖια οὗ Αὐϑαίοπι, ΠΡ 
δοοουηξ ἔογ ἴῃ6 ΠΟ ϑρίγβου, θυ ποῖ ἔοτγ ἴΠ 
ἰποοδὲ τ ἢϊοῇ 6 δανιϑοά Αρβϑίομι ἴο οοτ- 
εἷς. ΑΠΙΠΟρΡἢ 6] ττ88 1ῃ6 ἔβέίπον οἵ ἘΠ[18 5) 
1Π6 (ΔΊ. οἵ Βαιῃβμεῦα (2 ὅδη). χχχι. 834., 
χὶ. 8.; 1 ΟὮνγοη. 111. ὅ.) : δῃά ἐἤδγα 18 θεν σγ 
Γαδϑδοη ἴο {πίηκ, παῖ Πα τί δῃθα ἴο γονθηφε 
5 ἀ-ἀδυρῇῃίεγ ; ραγ ου ΑΣΥ ἤθη 6 
ΠΟΠΒΊΔΟΓ εἶτα ᾿ηΐμπηουα βάνίος νοῦ ἢ 
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Βϑνυθ, ἷβ δδροῦη688 [ὉΓ ριιγβιίΐηρ Πανίά, 
δηά ἐδ ἀσβίγαε 6 Ὄχργοββοὰ ἴο βηῖῖα ἐδ 6 
Κιηρ Ὠἰπη86}. (93 ὅδπι. χνΐ. 21]., χυ!. 1, 2. 
Ἠ.5 ϑυϊςῖ 46 ν88 85 ἀεἸ θογαΐθ 88 ἢ18 Παιγθά. 
Ἠ ν8β οπα οἵ [ῃοβα ἤδη Ὑῇ0 δΓα 85 υδείυ] 
ἔτιοηὰβ 88 ΠΟΥ δΓα ἀδβηρθίουβ ΘΠΘΠΊ168, 
αι} }Υ δὺὶα ἴῃ ροοα δηὰ ονὶϊ, το διρίου 
τἢεεἷν 4] δηἴ5 ἴῃ (Π6 βεῦνὶος οὗὨ ἘΠ 6] ρβββίοῃβ, 
ἀο ποιμίηρ ὈΥ μαῖγοβ, δῃά δὰ πηοασ 8 οἵ 
αυϊε οὐ οἵ νἱγῖι. 

ΑΗΟΙΑΗ͂ δη ΑΗΟΙΊΒΑΗ, ἴννο βοξ οι 
ὮΒΓΠΔ65, Θηρίογδα ὈΥ ἐπα ργορῆθὶ ΕζΖεκίοὶ 
(χχῖῖ, 4.) τὸ ἀδποία ἴη6 ἔτο Κίηρίομῃδ οἵ 
Ψυάδῃ απὰ ϑαηγασα. Αποϊδῃ δῃηὰ Αδο θδῇ 
δΓΕ Γοργθβθηϊοα 85 Ὅπ0|ΤΠ 8 βίεγβ οὗ Εργρείδη 
εχίγαςξοη ; τ ἰὈΓΏΟΓ δἰδησΐηρς ἴοὸγ “όγυ- 
Βαίεπι, (6 ἰδῖίοῦ [ὉΡ δϑαπιαγίαβί.Ό Βοιῇ 
ῬΓοσευἱοα ἐοιηβοῖνος ἴο ἴη6 Ἐρυριϊδηβ 
8η Αδϑυγίδῃβ, ἰη τη ἰαἰῖησ (ἢ οἷν ΔΌΟΠΠ8- 
[᾿0Π8 8δηὰ ἸἀοἸδίγ!68 : ἔογ νν δ οἢ γοδβοὴ [ἢ6 
Ιοκὺ δραπαοηδα {πε ἴἰο ἔδποβθ ὙεγῪ 
δορίθ, ἕο ψῃοπὶ {παν δὰ ονἰηοοα 80 

ἸΠΊΡΓΟΡΟΙ 8ῃ δίίδοῃπιθηῖ, θαϊηρ οαστὶ θα ἱπίο 
σδριίνιγ, δηὰ τοἀυοοὰ ἴο ἔπ δβουογοϑὶ 
δογυϊζυα Ὀγν {ἢ δη. 

ΑΙ, οΓ Ηλι, 8 οἷν οἵ δηεΐθηξς Οδῆδδῃ, 
ὭΘΑΓ ΒοΙΒ6], ψῃϊοἢ ψ͵δ8 ἴακϑὴ ὈΥ τ Π ΔΥΥ 
βιΓαίδρθη, ὈΥ ἴμ6 ἰβγδϑὶ 88 ὑπάεγ Ψοβἤμδ. 
(93.098. νι.) Αἴἶἔον τ γείυτγη οὗ {6 2ενν8 
ἔγοῖὰ Βαγίοη, ἰπ6 Βϑη)δπεβ (ἴο σβοῖῃ 
ἐξ θεϊοηροα) τεβυπηρὰ βθϑϑίοη οὗ [8 
Ρἶδοθβ. (Νεδ, χὶ. 31.) ὅ8ὲεεὲ Βετβεξι, 
ἐπα. 

ΑΙΚΑΤΗ. 66 ΕἸΑΤΗ, ἐπα. 
ΑΥΑΚΟΝ, 8 οἷν ἴῃ ἐἢ6 σδπίοη οἵ ἴΠ6 {ρα 

οὗ Τϑαη, δβείρῃηθὰ ἰο ἴδ [1,ονῖξεβ οὗ Κο- 
ἢ ΔΙ 5 ἴδιηγ. [ ψὰ8 δἰ ἐἰυδίθα Ὀείζννθθη 
Τιπηπδίῃ δηὰ ΒΒ ἢ- δηῃδηγμοβῆ, δηά 18 ργο- 
ὈΔΌΪΥ (Π6 Εἰ δἰ δὰ ἰο ἰῃ 7οβἢ. χ. 12. 
10 15 ΠΟῪ 8 58π|8}} υἱαρα ςδἰεά Ὑαἱό. 
ὙΠογα πεγὸ τὔγοα οὐδοῦ οἰείθβ οὔ ἢ 
ΠΆΠ)6 ; ΟἿΘ ἴῃ ἴπ6 οδηΐοῃ οὗ Βεη͵Ίδτηΐῃ, 
ΒΠΟΙΠΟΡ ἴῃ δαὶ οὗ ἘΡἨὨγαίπ, μοὶ ἴϑσ ἔγοπι 
δοῦρα ; δηά ἐπθ ἰϊγὰ ἴῃ ἰῃ6 οδηΐοη οὗ 
Ζουυΐϊππ; ἰδ πἰιυδίΐοη οὗ ὙΠΟ ἰδ ποῖ 
Κπονη. 

ΑΣΑΙΟΝ, φΆ]ΠΕΥ οὗ ποεῖοα οὗ, 68. 
ΑΙΕΧΑΝΌΕΒ. 
Ι. Α τηϑδῃ σἢοβ6 δι Ποῦ Θ᾽ ΠΠΟῺ Ψγ88 601)» 

ΡεΙ θὰ το ὕδαγ ἴῃ οὔοββ οὗ ϑοβὺβ ΟὮγὶδιί. 
(Μακ. χν. 31.) 

2. Δῃοῖδεσ, πποὸ δὰ Ὀδοη Ὠϊρῇ ῥγίεβί, 
δηὶ γῆ 88 ργαδεηὶ δὲ [ἢ 6 ἰηϊοιτορδίίοη 
οὔ τ86 8ροϑε}68 Ῥείεγ δηά Ζοἤη, ςοῃςθγηΐης 
1Π6 Πεαβὶίηρ οἵ {Π6 πιδὴ ψῆο ἢ8ά ὕὈ6θη ἴδιηθ 
ὅτοπ) [ἷ8 Ὀῃ. (Αοίδ 'ν. 6.) ὅϑοπιθ πᾶνε 
Ἰηδρίηθα, ταὶ ἢ6 ταϑ {56 ὕὑγοῖθεῦ οἵ 
Ρηΐίο, 6 οοἰευγαϊοά ον 8 νυυϊοσ, σῇο 
βου 5Π6ά ἴῃ τΠ6 τείρῃ οὔ Οδ] ρυΐα. 

8. Α εν οὗ Ερἤεδδβυβ. Αἱ (δα {ἰπ|6 οἵ 
1Π6 Βοαϊοη Γαϊ 

θ1ὅ 

ΑἹ, 

ἐγ ἀραίηδί Ῥδι)], 6 ροριΐδοα ἴῃ ἐμ οῖν 
δ] πὰ ἔυγγ βεοπὶ ἴο ἰᾶνα σοηίουηάρα (Π6 
ΘΟ σβτίδης ἢ τῆς 768: δηὰ ἐπα Ἰδίϊογ, 
Ὀεΐηρς ἀξδβίγουβ ταὶ 16 τηοῦ βῃου μὰ ἀϊΐτθεὶ 
1ΠῈ} νϑῆρθδηοα ϑραῖπδὲ ἴα Ὀεϊϊανοῖα ἰ 
Φοβυ8 Οεὶ"ῖ, οοπιημδδίοηθά Αἰδχδηάογ ἴἰο 
Ὠδγδηριθ 6 Ἐρβαβίδηβ δηά ἴο ρἰϑδα ἐμεὶγ 
σϑιδ6, Ὀυΐϊ ἴῃ ναί. ΤΠ Ἐρῃρδίδῃβ, 885 
ΒΟΟῺ 88 ἴπον Κηεν ὑπαὶ ἢ6 88 ἃ 6, 
τείυβε« ἴο ἰἰδίδη ἴο ἢ. Β6Σζβ δῃὰ Βοϊΐθη 
αν σοη)͵εοϊυγοά {δδὲ {ἢ 8 να8 ἴπ6 ΑἸθχ- 
8Π66Ρ ὁ χαλκεύς ([Π6 ποτοῦ ἰῇ πιδίαϊβ ΟΣ 
8ιη11}, νῆο αἰὰ [86 δροβι]α ““ τωυςὶ εν]].᾽ 
(1 Τί. ἱν. 14.) Α8 δνϑσζγ τθδ]8 ὅν ττ88 
ΟὈἰχεὰ το Ἰδεδγῃ ϑοῖηθ ἔγβάθ, {8 ἷβ ποῖ 
᾿ργοθαῦ]6. Οὐοφαεγεῖ, μονανοῦ, τη Κ8 
τδὶ ἢῈ τγὰϑ οπα οὗ ἔΐοβα νϑηϑὶ ογδίογβ, 
ψῇοβα εἰοαυδηςθ γν85 δἰνναγβ δὲ 1ῃ6 ςοῃ- 
τοϑηὰ οὗ δὴγ ἐπὶ νοῦ ἃ οτρίου τἤ πηι. 

4, Α ὈγΆΖΙεγ οὐ ϑδιηϊἢ, τὐάο πιαάς εὐΐϊρ- 
εὐτεοῖ οοποογπὴπηρ ἐλ {αἰ (1 Τίτα, 1. 19, 
20.) δηἀ ννῇοπι ϑαϊης Ῥϑὺὶ! ἀεἠοεγειἑ μηΐο 
ϑαίαπ; ἰδὲ ἷβ, οχρεϊ θὰ ἢϊπι ἔγοϊῃη ἴπ8 
οοπηπμπηΐοη οἵ ἔΠ6 ΟΠγβιϊδη οδυγοῦ, το Ὀ6 
ὯῸ ἸοΏρΕΓ σοηβιοσοὰ 85 ἃ (μι βείδη, θυὲ 
88 3. διι0]6οἰ οὗ ϑαΐδη᾽ 8 Κἰηράοῃμ. 

ΑἸΕΧΑΝΡΕΙΑ, ἃ σου ἴθ οἷν οἵἉ Ἐρνρίῖ, 
θυ Ὀγ ΑἸοχδπάοῦ ἐπς Ογοαῖ, α. μ. 3613, 
Β. Ο. 33], δηἀ 5ἰζυδίοα ὑὈοίτοοη ἴῃς Μο!- 
ἰογγδηθδῃ ὅθα δῃὰ τῆς [1,6 Ματδ. [ὲ 
Ψνὰ8 ἴῃ Γοβιάθηςα οὐἩ ἴἱπθ Ῥιο θη οβ, δηΐ 
1Π6 οδρίτα! οἵ Εργρῖ, ὑυπάδγ τῆς ἰοηρ ἀο- 
τηἰηίοη οὗ {6 Ἐοιηδῆβ. [τ ννῶὰβ διηϊπθηῖὶν 
αἰδεϊηρυ δηθὰ ἴογ ἴπ6 θεδυςν οὔ ἰἴ8 ροτέ, ἰΐμ 
Εὔγατγ, δά Μυδεουπ. [Ιῃ ἢ ]8 ΟἿ ννδ8 
δχθουϊθα {Π6 δηοίθηξς αγθακ νογβίοη οἵ τΠ6 
ΟΙΪά Ταεβίβπιεης, οἰ θὰ ἴῃς ϑοριυδρίηί, 
Ὅμπαεν τς Αγαθίδῃ ἀγπηδβίυ, 118 βρίδπάουΣ 
ταάυδ!ν ἀδοϊϊπεά τ|ῖϊ ἰ8 σοΟΙΏΠΊΘΓΟΘ. 
τοῦ [6 πορίδςς οἵ [Π6 οβηβὶβ, ν᾿ δὶο ἢ 

ΔΏσΘην αἰθυδοά ἔχε ν τπρουρῃ τ 6 
ΒΌΓΓΟυΠ αἴης σουηέγν, δπὰ {πῸ6 δηογοβοὶ" 
Ἰηδηΐ8 οὗ (ἢ6 δ8η4, ἴπ6 οἶἵγ ἰδ ἢον ἰῃδι.- 
ἰαϊθὰ ἴῃ ἃ ἀδβοσγί, δηάὰ Ἂχῇθι8 ὯῸ νοβιίσος 
οἵ τῃοβα ἀεὶ ρ εἴ! χαγάδηβ δηα οὐ ἰνεῖοά 
β6.45, ψῆϊοἢ βυϊεὶβιθα ὄυθη ἴο {Ππ {ἰπ|6 οὗ 
π6 Αγαθδίδη σοησιιοβί. Τῇδ σομητθγοα οὔ 
δηοίθηξ ΑἸεχδηάτία Ἧ88 ὙΈΎῪ δχίθηβῖνο, 
Θβρϑοΐδ ἱν ἴθ οογη (Εργρὲ θεὶς σοπβίἀεγοά 
τΠ6 στϑηδτυ οἵ οι), ψῃϊεῖ νν88 Ἔδχρογίοὰ 
ἴῃ ν6886}8 οἵ ςοῃβί Ἔγαῦϊα Ὀυγάθη ; 50 ἰδὲ 
1Π6 οδηϊυγίοη οοιά Θα8}}γ πιθοὲ τ ἢ 8 
«ἠΐρ ῳ" Αἰεχαπασία, ἰλάθη νι ἢ σογη, δαϊϊης 
ἐπίο Τ]αἰν. (Ατςῖβ χχνὶϊ. 6.) ΑἸδχδηάγίδ 
8. (6 παῖϊνε ρίϑος οἵ Αροΐϊοβ. (Αοῖβ 
ΧΥΪ. 24.) [18 ἔογπηεῦ ρορυϊαιϊοη οἵ 
Θ00,000 ἱῃΠδὈϊδη8 15 ἢονν γοαἀυςθὰ ἴο 
δῦουξ 40,000 βΒουΪα, οἵ ψοτ ἢοΐ πηοῦθ 
δὴ ἄνα υπάγοά γα 2968. “Τῆς παηά 
οὗὨ εἶπθ δηὰ ἴ86 παηά οὐ Ὀαγυαγίϑηη ἤανθ 

ἴῃ {παὶ οἷν Ὀγ Ὠδιμθ- ᾿ ὕοτἢ δυερί ονοῦ ἰζ ἢ το Γο 1688 ἤιγγ, ἀπά 
Β 4 



δ16θ 

ΑΙ, 

Ὀυγὶφα 115 δηςίοπε ρίοῦυ ἴῃ (6 ἀυδὲ δηὰ ἴῃ 
16 “66. “Τῇ ΟἿἱν ϑυγνὶνί πα ΓΟΠΊ δἰ ἢ δ 
οὔ τς δηοϊδηϊ εἰζγ ΔΥῸ, ἃ [τ οἰδίογῃ, 51} 
ἴῃ 086 ; τῆς οσδίβδοοπιθβ οὐ ἴπ κῆογα τγϑϑὶ 
οὔ τΠ 6 εἰἐγ: Π6 σγδηῖτα οὔε κ οὗ ΤΟΙ πιοβ 
ΠῚ., ντῇ ἴ5 (αἰ θη Ὀγοΐποτ, Ὀγουρὰς 
πῖον ἔγοιη Η᾽ορο 5, δη ἃ ὑδι8}}} οα] εὰ 
ΟἸοοραῖγ δ᾿ 5 πρϑὺ θβ ; δηά ἔπ οοϊυμηη οἵ 
Πιοεϊοιϊαη, ποῦ ΘΟΠΗΠΟΗΪΝ ΚηΟΝΏ 88 
Ῥοπιρεγε Ῥσ. . . . .. ε 
«δίδοοιηῦξ 8Γ6 ποαῦὶγ ΔΙ οὰ 1} δαγιὮ, δηά 
δα ἀδῆοι!ς το Ὀ6 ἐχρίογθρά. Τῇῆθν οοηπδἷδὲ 
οὔ Π4}}6 δῃα δραγίιηδηῖδ ἔογ ἴπ6 ἀδδ84, σιτἢ 
ΟΥΠΑπΏΘη8 ἰῃ ἴπ6 αγοοκ κἰγία οἵ Αὔοἢ!- 
τοεῖϊυγα.᾽᾽ (Εοθίπδοη᾿ 5 ΒΙΒΠοαὶ Ἐβοδγοῆθα, 
γοἱΐ. ἱ. ρΡ. 91], 929.) 

Ατρηξῦδ, ἴΠ6 δι ον οἵ 78:η65 ἴΠ6 1,658 
(Μεαῖῖ. χ. 8., Μαῦίκ 11}. 18., κα νἱ, 1ὅ., 
Αςῖδ ἱ. 13.), δῃὰ ἐπ Πυβθδηά οὗἩἨ ΜαγΥ, (Πα 
δἰδίοσ οὔ {1π6 πιοῖδμοῦ οὔ 936δι8. δ 15 {ἢ 
ΒΑΘ ρούβοη ΨΠο 18 οδἰ δὰ ΟἸεορῇβϑ ἴῃ 
Φοθηῃ χίχ. 2ὅ. ; Ὀυῖϊ ποῖ 18 δδη6 Ψψῇο ἴῃ 
Μαγκ ἰϊ. 14. 186 βαϊα ἴο θὲ (6 ἔδίπεσς οἵ 
ἴ,ενὶ οὐ Μδιδον. 

ΑἸΜΟΡΑΡ, 8 ρεορὶς οὐ ἐγίθε ἴῃ Ὑδηθη, 
Ὑἢ0 δργδηρ ίγοπι δοκίδῃ. (ὅδ. χ. 36.) 

ΑΜμα, 8 οἷν Ὀεϊοηρίηρ ἴο τῆ6 τ«γῖθα οὗ 
Αβῆογ. (ὅοβῇ. χχίχ. 26.) 

Αμαῖεκ, (Π6 δοὴ οὗ ΕἸΙΡμαΣ ὈῪ ΤΙπιηδῇ 
ἢΐ8 σοπεοιυῦθῖηα, βηά ἄδοη οὗ Ἐδβδι. 
(αεη. χχχνὶ, 139.) Ἦδ νᾶ {π6 ἔβέθεῦ 
οὔ της 

ΑΜΑΙΕΈΚΙΤΕΒ, [Π6 ἤγϑι δη4 πηοδὶ ροῦγοῦ- 
ἔι] οὔ ἴῃς πϑιεϊομβ ἰῃ {δα υἱοϊην οἵ Οδ- 
Ὠδδη. Τῇον ἀνοῖϊὲ ἰὴ Αγαῦΐα οΐγοα, 
Ῥϊνίηρ Κα τῆ ργεβεηῖς ΑγϑΌβ, ἴῃ Ὠδπι]οῖ8, 
᾿ᾶγεβ, ΟΓ ἰδεηΐβ. ΤΟΥ ΜΈΓΟ δ᾽ γαγ8. ἴΠ6 
Θηδιηΐθϑ οὗ (6 1δγβοϊ θϑ, πο ἴΠ6 
αἰἰδοκοά ἴῃ ἴ86 ἀδδογὶ, ὈυΣ ΓΟ ἐξ ηπεῖ, 
Αἤἰογναγάβ ἴπον οϊηθὰ σπἢ τῃ6 ΜΙάϊδη- 
[ἰε5 δηὰ Μοδθῖιοβ ἴῃ 8 ἀδβίρῃ ἴο Ορῃσθδβ 
16 Ιβγϑϑεβ ; ψῆο ψεγο ἀοἰνετεα Ὀγ 
ἘΠυά ἔγοπι Ἑρίοη Κίηρ οὗὨἩ 16 Μοαῦϊξοβ 
(δυάρ. 11..}), δὰ ὃν ΟἸάδεοη ΠὈπιὶ ἴδε 
Μιαϊαπῖτοβ ἀηα Απηδὶθκίςξεβ. (νἱῖ.) Β4- 
Ιβδπῃ ργεϊοϊοα τπδὲ τἢοΥ βῃουϊὰ ρεγίδα 707 
εὐυεν. (Νυπρ. χχῖν. 290.) ἴη (δεῖ, ροῦγ- 
Ροῖυα! ννγ8 δραϊηδὶ τεῦ οὶ ρῃ οι ΓΒ, δηὰ 
δδροοία!ν τῆς 268, ᾿ηϑαηβίὈΪΥ τυϊηρά 
ποι. ὅδ! πιδίθ 8 τεγεῖῦ]α βἰδυρῃίεν οὗἁ 
ἴἤδηι, ἃηἃ τγχᾶ8 ποῖ ρογηϊῖοα ἴο βανα Αρδρ 
{πεῖν Κίηρ, νῆο νν85 ἤθη ἴῃ ρῥίθοθβ ὈΥ 1Π 6 
Ρτορῆοῖ ϑαπιοὶ : νά οχιθγηλδῖθά 
ἴποβ6 Ψη0 Πδαά δβοδρθὰ {Π6 [ὈΓΠΊΘΓ τηδ5- 
Βδ0Ιθ. Αἴογ ἢϊ8 τουτ 6 δχοουϊζίοη, να 
᾿πθοῖ ἢ0 ποῦ ἢ τΠ6 Πδπ)6 οἵ ΑπΊδ] εκ 
θυῖ ἐπ τῃ6 ᾿ιἰβίοτΥ οὗ Ἐδϑβιπεγ; ἰῇ ννῆοβα 
[πὸ Ηδιηδη, δῇ Απηβοκιῖθ, ἴο ΓουΘηρ6 
8η δἴτζοις ἴθ ἱπιαρίηεα ἢ πηΒ6!  ἴο ἢδνα 
τοοοϊνοα ἔγροπι τς εν Μογάδοδὶ, σοησοϊνγοα 
τῃ8 ἀοείχη οὗ Ἴοδυδίπρς ἰο ΡῈ ουΐ οΗ ἴῃ ἃ 

Βιοσναρλίοαϊ, Ηϊεἰονϊςαϊ, ἀπαὰ 
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δἷηρὶε ηἰρῆϊ, ποὲ οἷν δὶ] ἐπε 23ἐν ἐν- 
γϑδοὰ ἴῃ [Πς δίδίοβ οἵ Αιδδιιογιιβ Κίηρ αἱ 
οὐϑδ, θυϊ ὄνοπ ἴΠο86 ψῆο δὰ ὕδδὴ ἰοᾶ 

ἴῃ Ψυάδρα ἴο πιουγη ονεῦ ἴδ γυΐϊηα οὗ ἐδοῖς 
οουηίγγ. ΤῊ ἀγεβάξαηϊ ἀσβίρη γοοοϊοὰ σὰ 
Ἡδίιδη, τψγῆο νγ88 οχιίογπιηδίθα ἢ 4]} 
ἢΐδ (απηΐν ; δπὰ τἢ6 εν γεοεῖνθα ρεῖ- 
πιβδίοη ἴο ρυγεια δηά ρυξ ἴο ἀσβέβ τἢεῖς 
Θηδη 65 ἩΠΟΓΟΥΟΡ ΠπῸν σου δηά (ἤεαι. 
ΤΏΡΘΥ τῆρδάδ ἃ ργεδῖ δἰδιισῆτον οὐ ἐῆςπι; 
ἈΠᾺ δ'πος ἐπα ουοπί, ποιϊδίηρ ποσὰ ἢδ5 
δοθῆ σογίδίηὙ Κπον σοποοσδηρσ ἴδε 
Απιδίο κε 8. 

ΑΜΑΜ, ἃ ΟἿἿΥ ἱπ ἴπ6 δουῖθεσ με σὲ 
τῆς γα οἵ δυάδι. (Ζ2οβῃ. χν. 96.) 

ΑΜΆΝΑ, 8 τηουπίδϊη τηδηϊοποα ἰπ 8.ἷ. 
ϑοηρ ἷν. 8., σῃΐεῃ, δοπῖα πᾶνε ἱπηαρίηεα, 
Ὑ85 1η ΟἸἸοῖα, τ ποῦ τῆ 6 βονετηπιοπὶ οὗ 
Βδοϊοπιοῆ οχίοηδρα : θυς ἃ 88, πιοδὶ 
ῬΓΟΌΘΟΌΪγ, 8 οὔ Μουηὶ 1ἰθαπυπ, ὃς 
δΏΘΩΙΡ δηὰ Ἐδοετήοη, Ἡῃϊοἢ γα πιρη οὐδὲ 
ἴὼ ἐδ Β8ΠῚ6 ραββαρθ, ΨΕΓΟ ρδγίδ οὗ τἰς 
ΒΆΤΩΘ ΤΟΙ ΔΙΠΟΙδ ΓΒΏβα. 

Αμαβα, 8 πέραν οἵ αν, τδστὰ 
ΑΡδαίΐοῃι. δρροϊηϊθά ρβηθγαὶ οἵ [8 δύων. 
(3 ὅδ. χνἱ. 95,))ὺὃ, Αἶεν ἴδ6 ἀεῖδδε οὗ 
1πδὲ ργίπος, Βανι α ραγάομθα Απιδδα δηὰ 
οἴἶδεγεα πὶ τῆ6 οοπιμδηά ἴῃ οὨϊεῖ οὔ Πὶς 
ἴογοαβ ἴῃ {ἢ 6 τοόοπὶ οἵ 7οδῦ, Ὁ σβοπὶ πα 
88 [ΓΕΒΔΟΒΘΓΟΙΙΥ τη γάογοα. (9 ϑδαι, 
ΧΧ.) 

ΑΜΑΖΙΑΗ. 
Ἰ. Τὴ πἰπεῇ Κίηρ οὗ δυάδῆ, νἴο βυο- 

οσοοάρα Φοαβῆ, Β. οὅ. 839. Τῇ σοπιπιδηοο- 
τηθηῖ οὗ [8 τείρῃ γᾶ διδρῃίεϊουϑ; θυ 
δογ ἢ6 ἤβδὰ βυθάυοα τ1π6 Ἑαοπιϊϊ65 (3 
ΚΙηρβ χὶν.), ἢ6 οαττθα οἱ ἐπεὶγ Ἰᾳοἱ ν᾿ 
8Π4Ὰ δοκηον]εάροα τπδπὶ ἴογ ἢΐἷ8 οσῃ, ὉΥ͂ 
δαογδίοη δηα οἤδείηρ ἵποοηβο. Ἐδ τῃεῶ 
᾿ὐὰ ἀν ον ὙΆΡΓ δρδίηβὶ Φοδδῇ Κὶπρ οἵ 
δγμοὶ, ψῇο ἀείδδίθι ἢΐ8 ἴογοο5Β δοὰ τοοῖκ 

Πἰπι ρῥγίβομοσ. Ης γαεϊρῃθά ἱηρίογίουβ Υ 
Βἤδοη γυϑδγβ δῇορς [18 δυθηὶ; δηὰ δὲ 
ἰεηρίῃ, Ππαϊβὰ ὉΥ δῖ8 βυυῦ]εθοῖβ, απὰ δθδῃ- 
ἀοποά ὃγ ἴδε ΑἸπιρμῖν, ἢ6 ττῶβ αϑϑβϑββὶ παιϑὰ 
ΟΥ̓ σομθρίγαϊοῦβ δὲ 1βομίβῃ, πμλῖος πα 
ἢδ4 ἢεὰ. 

2. ΤΏ γῥγίεδι οὐ πὸ ροϊάξῃ οἶνος δὲ 
Βειῖπεὶ, τῆο Ὁγοσιγοὰ τἢ6 Ὀδηβμιηθηὶ οὗ 
{Πα ργορξιεῖ Αἴηοβ ; θδοβδυβα ἢ6 πδά ρζὲ- 
αἰςιοα τῆς ἀεδιγυοσίίοη οὗἩ τπ6 Ὠἰρῃ ρίδοδι 
σοηβοογδίοα ἴο Ἰά4οἶβ, δὰ αἷβο οἵ ἕξ: ἀϑρῖθα 
οὔ Φεγοῦοδπι. (Απποβ νἱϊ. 10--- 17.) 

ΑΜΜΟΝ. ϑεὸ ΝΟ- ΑΜΜΟΝ, ἐηγγα. 
ΑΜΜΟΝΙΤΈΒ, 8. ρεορὶε ἀεβοοπαθά ἤἴοτα 

ΑἸηποη, δοη οὗ Ἰιοῖ; οδἰ θὰ βοπιροῖίτη69 
Απιπιηϊεβ. ὙΠῸ ἀοβιγογοα ἢ ρἰδηῖβ 
ΖαϑταΖυπΊτ ἢ), δη 86εἰ ζοὰ τΠοῖὶγ σοι ΠΙΓΥ. 
(θσυι. ἃ. 19, 90, 91.) Θοα ἔογυεὰ Μοβοβ 
δηα Ι5γϑοὶ ἔγοπὶ διϊδοκίηρ τἴπ6 Απιπιουϊξεβ, 
Ὀδεοδυδα ἢς αἷά ποὶ ἱπίοηά ἴο εἶνε {πεῖς 



Οτογταρλίοαϊ Ζιοξίοπαγψ. 
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Ἰδπὰ ἰο τἰ6 Ἡδοῦγενθ. Νογυογι ῃοΐθδβ, 88, 
Ῥτενίουδῖν το 1Π6 Ιβγϑϑὶ θ8 δηϊαγίηρ (δ- 
Ὡδββδη, ἴῃ6 Απιοῖῖ[68 δὰ Ἄοοῃηιογοά ρταδί 
Ῥϑει οἵ {ῃ6 δουπίγιεδ Ὀοϊοηρίης ἴο ἴΠ6 
Αὐπτηοηϊο8 δὴ Μοεῦῖοβ, Μοδβοα γοίοοκ 
115. ἴγοπι τῆς Διιοῦῖοβ, δηὰ αἰϊνϊ δὰ ᾿ἱ 
Ὀεΐνδεη ἴῃς τ{τρῦὲ5 οἵ Οδα δηιὶ Ἐρυδεη. 
Τιοηρς δἴϊογ τη ϊ8, ἰῃ ἴῃς εἰπηα οἵ Ζερ[ ἢ 
(δυάνγ. χὶ. 13.), τδ Απιπιοη!δβ ἀδοίαγοα 
ὙΝΈΣ δρδίηβι [δγϑεὶ, ργοϊδηάϊηρς (Παὶ [βγϑο] 
ἀειαϊπεά τπ6 σουπίργ νϊοῦ δὰ Ὀδθθη 
τκηεὶγβ Ὀείογα τα Αἰπογῖεβ ροββοδδαά 1. 
Φερθμδἢ τερ! θά, τῆς 1815 τογγοῦν Ὀδίηρ 
δοηυΐϊγεα ὈΥ ἰϑγδαὶ ἰῃ ἃ }ι18ὲ ττδγ, ἔγοζῃ (ἢ}8 
ΑἸὐππογῖεβ, σὰ ᾿δά ἰοηρ δηὐογε ἴὲ ὈΥ 
εἰρῃι οἵ σοπᾳυαδβῖ, ἢ τγᾶ8 ὑπάδὺ Ὧο Οὐ]! - 
σεαϊοη ἴο γοϑῖογα ἴ. Τὴ Ατἰηπιοηΐο68 
Ὀείηρ αἰπαδβῆθα ψ Ὲ} 1}}8 γερὶν, δε ρδιμδῇ 
ξανο τπ θη Ὀαίι]ε, ἀηα ἀείξαϊου (ἤεαι. 

Τηὸ Απιπιοηϊῖο8 δπα Μοβθϊζοδ βοπογϑ 
Ὠπίϊοά ἴῃ διιδοκίηρ ἴβγϑοὶ. αἶεγ τῇθ 
ἀδθαῖ οἵ Οἰδηϊοὶ, τπ6 Απηπηοηϊίεθ δηὰ 
ΑἸ] οκῖτοα Ἰοϊποά ψ Ἐρίου, Κίηρ οἵ 
Μοα, ἴο ορρῖεβδβ ἴδει). ὥοπμηθ γὙθβγβ 
δον, δῦὔουϊ α. μ. 9799, [6 Αμηπιοηϊξεβ 

ἜΔΕΙ Ορργοββεὰ τῇ [βγϑϑ 68 δεγουά 
ογάβδη; δυῖ, ἰη 9817, οἀ ταὶ υρ 

Φερμιῃδῇ ἴο ἀεἰ νοῦ το. Ι͂ἢ τπΠ6 θερίη- 
πἰηρ οὗ ὅ84ι}᾽8 γεΐρῃ, ἃ. μ. 2909, 8. Ὁ. 
1195, Ν,αμαβῃ, Κίην οὔ ἴ1ῃ6 Απιπιοηϊίεδ, 
Πανίηρ βιιδοκοὰ “Ζ26Ὀ068ἢ-. ΟἸ]οδ4, τοὐυςες 
ἴξ ἴο ἃ οδρίτυ]αϊΐοη, (1 ὅδπηι. χὶ. 1.) 
Ναδιδβδὴ οδγοὰ ἢο οἵδοῦ σοῃπεϊίοηβ, τ8η 
τ εἷγ βυθπιϊκεησ ἴο ἢᾶνα ΘΥΘΓΥῪ τηδῃ ἢ 8 
τὶρῆις γα ρἰυςκροα ουΐ, 85 ἃ Γγεργοβεῇ ὕροῃ 
1βγβδεὶ ; Ὀυξὲ ὅϑὅδι! σοιηΐϊηρ ΒΘΒΒΟΠΔΌΪ ἴο 
ἔπ βυσοου οΥ̓ Ψεθεδβὴ, ἀθ! νεγθα εἰ16 οἰ 
δηἀ ρεορὶε ἴτοπὶ 1ἢ6 ἱπίθωκ δι Ὀαγθδγν οἵ 
Ναϊαβῆ. αν, ἢανίηρ ὕδθη 8 (γε οἵ 
τῆς Κίηρ οἵ Απιπιοῦ, βδἰξεγ ἢ18 ἀθαῖ βεηὶ 
σοΟΠρΙπιθηΐϊβ οὗ σοπίοϊεηςε ἴο Ηδηυη ἢ 8 
ΒΟη 8Πὰ διισίαδδοῦ ; ἩἢΟ, Γεμαγαϊηρ ἴἢ6 86 
ΔΙΊ ΒΒΘΒΟΓΣ Ὧ8 5065, ἐγελίθα {π6πὶ ἴῃ 8 
ΥΕΓΥ δῇήγοῃεηρ πιιπεγ. αν ά δνθηροα 
16 αῇτοηΐῖ, βυθάϊιιοα τἢ6 Ατητηοηϊίθβ, τῃ6 
Μοαυίτεβ, δπὰ τῃ6 ϑυτίδηβ, ἐπ εῖγ 8168. 
Απηηοη δπὰ Μοδαῦ οοηϊϊηιεά υὑπάεγ τῇ 6 
ξονετηπιοηῖ οὗ ἢανίά δηὰ ϑοϊοπιοη, δῃὰ 
δῆεγ τῇς βεραγιϊΐου οὐ ἴῃ ἴδθη γι 068, 
ΜΈΓ διιθήεςς ἴο ἴῃς Κίηρβ οὗ [δγϑϑὶ {1 ἐΠ 6 
ἀεδὶῃ οὔ Αμὰν. (23 Κίῃρβ 1. 1. Α. ". 8107, 
Β. 0. 897.) {76ῃογα, βοὴ οὐ Αδδῦ, δηὰ 
δι σσοαδοῦ οὗ Αἰιαζίδῃ, ἀοίραεϊθά τη6 Μοδὺ- 
ἴϊε8, Α. μΜ. 31090.ὮἩ (2 Κίηρβ ||. 4, ὅ, 6, 
ὅς.) Βυὲ ᾿ξ ἀοεβ ποῖ ἀρρεὰγ ἔδμαὶ τ }8 
Υἱοίοῦυ γεάυςεα τἢθπὶ ἴο [ιἰβ οὐδάϊδηςθ. 
Αἱ τῇς βδπι6 {{π|6, ἴῆ6 Ατηπιοηϊίο5, Μοδῦ- 
168, δηά οἵποῦ ρϑορΐθ, πιδάθ δὴ ἰγγυρίίοη 
Ἰηΐο Φυάδῃ, Ὀυϊ τογα γορυΐϊϑοά δηά τγουϊδὰ 
ΌΥ δὼ, (2 Οἤτζγοη. χχ. 1, 3. εἱ 
ξεῃ. 
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Τα ργορῆοι βαϊδῃ (χν. χνἱ.) τπγεδίθηβ 
16 Μοαδῖϊοβ ψ ἢ 6 τηϊδίοσίυπε ψῃϊοῇ 
νν88 ἴο Ὠδρῃθη τἤγεθ γθαγβ δῖογ ἢἰδ ργθ- 
ἀϊοεϊίοη ; τἢ1]8 ργοθδθὶνγ ᾿δὰ γϑίδγθηοθ ἴο 
τὴ6 Ψ8γ οὐὗἨὨ ΠΑ ΠβηΈβοῦ δραίηδε εἰγοπι, 
δῦουϊ Α. Μ. 3277, Β. ο. 797. --- Αἴοῦ τὴ6 
ἐγῖῦ65 οἵ Ερυῦεη, Θδά, δὰ τῃ6 Βαϊ γῖθθ 
οὗ Μδπαββθἢ νεγα σογγίεά οαρίϊνα Ὀγ Τὶμ- 
61 ΡΙ ΒΟῸΣ, Α. Μ. 3264, Β. ο. 740, τὴ6 
Αἰηποηϊῖα68 δπὰ Μοῦ 68 ἴοοΚ ροκβδβαββίοῃ 
οὗ τἰ6 εἰεῖθβ. θοϊοηρίησ ἴο {Π 686 ετῖθε8, ἴον 
ΨΠΙΟΝ εγειηϊδῃ γαργοόθοθαβ τε. (ὕεῦ. 
ΧΙ ῖχ. 1.) Τῆα διμθβεβδάογβ οὔ {πὸ Ατὴ- 
τηοη 68 ΘΓ 80Π16 οὔ [086 0 πίοπ ἴῃ δὲ 
ργορδοεῖ τῶ ἀρρι Π6 οσὔὺρ οἵ {π6 [μονα 
ἴυγυ, δῃὴὰ ψῆοπὶ ἴα αἰγεοιθά ἴὸ τηβκθ 
Ὀοπ(8 δηα γοΚο8 ἴου {πδιηβεῖνεβ, ἐχῃογιΐη 
(δι ἴο δυῦπξ ἕο Νευυς δα Π6ΖΖΑΓ ; δι 
τιγδιϊθηΐηρς ἴπδπι, ἢ πον ἀΪά ἠοῖ, ν "ἢ 
σδρονν ἀπά ρλήν εν (εν. χχνιὶ. 2, 83, 
4.) Το ρῥγορῆεὶς ἘζΖοκιοὶ (χχν. 4. 10.) 
ἀξδῃουποθβ παῖ δηζῖγα ἀσβίγυςιίοη, δηά 
ἰεἰϊ5 ἰΒϑῖὰ, παι Θοα νου]ά ρἶνα ἴποπὶ ὑρ 
ἴο [6 ροορὶα οἴ ἐ!6 Εδεῖ, νῆο βῃουϊὰ δβεὲ 
ταῖν ρϑίδοθβ ἴῃ ἐπ εὶγ σου πίΓΥ, δὸ τ δὲ τἢ6 
ΑἸππιο 68 δου θ6 πο πιογα τηθπιϊοποὰ 
ΒΙΠΟΠ πδίϊοῃ ; δ. τῇ ϊ8 85 ἃ μυπὶβῃπηοης 
ἴογ ἰηβυϊείηρ {Π6 ᾿5γβϑι θα ἴῃ τποῖὶσ ςα]α- 
τηϊτ165, δηὰ ἴΠ6 ἀεδίγιοτίοη οὗὨ {πεῖν ἰδ ρὶθ 
Ὀγ 16 ΟΒμαϊάεεδηβ. ὩΤῇδβα σἽϑ]απιὶτ68 Πδρ- 
Ρεπαα ἴο ποθ ἴῃ {πε δ γϑδγ δεγ ἢ 6 
τακίηρ οἵ εγυδβαίθ, ἤθη ΝΟθυσῃδάηοζζεγ 
ἴδ 6 8 δραϊηδὲ δὶ τῃ6 ρϑορὶθ δγουπὰ 
Φυάξεδ, Δ. Μ. 3420 οἵ 3549], Β. ο. ὅ88. ᾿ 

ἴς ἴδ ργοῦβο]α τῆαὶ Ογγιδ ρᾶνο ἴο (ἢ6 
Απιηοητεβ δπὰ ΜοδΌϊβ τῆς ᾿ἰθογν οὗ 
ΓεϊυΓηϊηρ ἰηΐο {ποὶρ οση ΓΟΠΘΕΣ  Ξ ς 
ΠΟΥ Ὠδὰ ὕδοη τεοιηονθὶ Ὀγ Νεδυςϊ )κά- 
ὨΘΖΖΆΡ ; [ῸὉΓ ἴχὰ 8566 ἴδοπι, ἰπ ἴΠ6 ᾿δηβ οὗ 
ἘΠΟΙΡ ἰὈΥΓΠΙΟΥ βου ]οιηθηϊ, ἀχροβοὰ ἴο τῆοβθ 
γενοϊυκίοηβ σἢϊοῇ ἱποϊυ θα τῆ6 ρεορὶο οὗ 
ϑυγία δηὰ Ῥαἱοβείῃε ; δηὰ βυδ]θοὶ βοπιθ- 
εἰ)68 ἴο ἴπ6 Κίηρβ οὐ Εργρί, δπὰ 8οπηθ- 
εἰπη68 ἴο πε Κίηρβ οἵ ϑυγία. Απιίοοθυδ 
τς αγεαῖ ἴοοὸκ δΌθοι ἢ ον ῬΠΣ Με ρα, 
τοῖς σαρὶία], ἀδο πο τἢ6 ψα}}8, δηὰ 
ΡῸϊ ἃ ραγγίβοῃ Ἰηἴο 1ἴ,4. Μ. 8806. Ὀυτγίηρ 
1Π6 ραγβθοιτῖοηβ οὔ Απιϊοοδυβ ΕΡΊΡἤδη68, 
1η6 Απηηοη ταβ πιδηϊ δϑιθα ἐποὶγ Ποίγοὰ ἴο 
ἴ6 Φ2ενϑ, δηὰ δχαγοϊβοά σγεδὲ ογ εἶθ 8 

ἴπδῖ {ῃο86 ψῦῆο ἀννοῖξ Πδαγ τπδη). (1 
δίδεο. ν, 6--45.) 4Ζυδιίη ΜΆΑΓΟΥΤ 5αγβ 
(Ὀϊαϊοσ. εὐὰὶ Τιγρῆσοπα, ρΡ. 972.), (ἢδι ἴῃ 
ἢ18. Εἶπηο --- ἴῃ βϑοοηά ἊθητΌγΥ --- {Π6Γα 
ΜΟΓῈ 581}}} ΙΔΠΥ ΑἸΩΠ]ΟηΪ 68 ΓΕΙηδί ηἰηρ ; 
θυ Οτίροη ((ὐοπηπ). οὐ “0Ὁ) δ5βιιγεβ 0.8, 
ἀπὲ ἰπ ἢϊ5 ἀδγ8, (ἤδΥῪ ὑνεγα ον Κπονῃ 
ποῦ τῆ ρδηθγαὶ πα οὐ Αγηθίβηβ. 
ΤῊ πτῶϑβ ἴῃ6 ργοαϊοιίίοη οἵ ΕΖοεκιοὶ 
δοσοιηρ 5ηθ. 8,66 8 τηϊπυῖϊα δοοουηΐ οἔ 
1π6 (ἸΒΙπιθης οὐ ργορἤ θεῖο οΟποογηϊης 
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16 Απιπιοη 65 δα (μδὶρ σου, ἰη Ὦγ. 
ΚοῖΠ  Ἐνίάδηςα οὔ πα ΟΠ γἰδείδη ἘΠ  σίοη 
ἴτοπι Ῥτγορῆθου, ρρ. [52---]1θ0. --- Νοῖῖες 
ΟΥ̓ τῃς ἰάο]8 νγογβῃιρροά ὈῪ {Π6 Απιπιοηϊξεβ, 
ΡΡ. 371], 3723. οἵ 115 νοἱτπΊ6. 

ΑΜΝΟΝ, ἴδια δοὴ οὗ αν! ἃ δά Αἢίποβῃ,. 
Ἡδνυΐίης οοηρσεῖνδά ἃ οὐἹηι αὶ ρϑβϑίοη ἴογ 
ἢ8 δἰδῖος. Τϑημδγ, ἢδς νἱοϊείοὰ ἢδγῦ: δηά 
ἔνο γεδγβ δῇεσ, νῆδη ἢ γχδβ ἱπιοχίδιθὰ 
δὶ 8 ἔξαδὶ πιδβάθς Ὀγ ΑὈβδίοπι, (Π6 υἱαγίηα 
Ὀγοίπος οὗ Ταΐηδγ, ἰδ6 βογνδηΐδ οὔ ἰῇ6 
ἰαςῖον δδβαϑβί παῖδα ἢϊπη. (2. ὅδῃι. χἕϊ.) 

ΑΜΟΝ, ἢ ἔουγίδεηι ἢ Κίηρ οὐ “06 8ἢ, 
δβυςοοοάοὰ Μαπαβββοῦ, σἤοβο ἱπηρ δια Β6 
ἐτηϊδίδα ; ἣδ Ψν88 δυϑϑβδεϊπαίϑδά ὈΥ ἢΐβ ονῇ 
δοῦνδηϊβ δῇεγ ἃ γεῖρῃ οἵ ἴνο γδδγβ, 8η4 ἴῃ 
16 941) γϑδσγ οὗ ἢἷβ δρε, Β. ο. 640. 

ΑΜΟΒΙΤΕΒ, ἃ ΡἷΘ ἀεϑοεπάθα [τ 
Απιοσὶ οὐ Απιογγῆβουϑ, ἔπ ουτῖ δοὴ οὔ 
Οδβηβδαη. ΤΏοΥ γα ρθορ]θὰ ἴΠ6 πιουηϊδίῃβ 
ψεϑὶ οὗἩ τ Πεδὰ ὅεβ. ΤῆοΥ ᾿Κοσίεα 
διεααὰ οΘβιβδὈ Βηπηθηῖδ θαϑὲ οὐὨἨ {πδὲ 868, ὃ6- 
ἰγγοοη (ἴα ὕγοοῖκβ ψΦαῦῦοκ δηά Αγηῆοη, 
ψἤσοποα ἴδεν (Ὀγοθά ἢ Αἰηπιοηΐΐο5 δηὰ 
Μοδθϊο8, (“οβῇ. νυ. ]. ; Νυμθ. χῆϊ. 29., 
χχὶ. 39.) Μῶοβεβ υτεδϑιθα (ἢΐ8 σουθίγν 
ἔτοπι {πεῖν Κίηρθ, δίῃοη δηὰ Οἱ, α. μ. 
9553, Β. ο. 145]. ΤΠα ρῥγορδοῖς Απιοβ 
(Ἰ. 9.) ϑρθδίβ οὔ ἐπεὶγ ρίρβηιϊο δίδίυγα δηὰ 
νϑαίουγ. Ηδ σοπιραγαβ ἰἢεἱγ ἢεῖρῃϊ ἴο ἐπ 6 
σδάδὺ ; τοῦ βίγθηρίῃ ἴοὸ (Π6 οὐκ. Τῆς 
Ὠδ6 Απιογῖα 15 οἴδη ἰβκθη ἴῃ ϑεσγίρίυγα 
ἴον Οδηδδηϊζεβ ἴθ ροηεγαῖ. Τῆς ἰδῃα8 
ὙΠ οἢ τῆς ΑἸηογϊοδ ῃοβϑαβϑδθὰ οἡ ἴἢ15 
δἰάθ Ζογάδη, τγογα ρίνθη ἰο ἴῃς ἰτθε οἵ 
Φυσδῆ ; δηὰ ἴποβα τῇς τον δά Ρο8- 
δοββοὰ βογοῃηὰ {Π6 ογάδῃ, ἴο τπ6 ἐγῖθ68 οὗἁ 
Ἐδυθθη δηὰ δά. 

ΑΜΟΒβ, ΟΥ Αμοζ. --- Ἰ. Τα ἰδῖδον οὗ 
(6 ρῥγορῆθε ἰβαΐδῃ ; σῆο, δοοογάϊηρ ἴο 
δησίοης ἐγβαϊ ἰοηβ, ψγᾶ8 {πὸ δοη οἵ Ζοδϑῇ 
8Πη6 [ἢ6 ὈΓΟΙΠΕΙ οὗὨ Απηδζίϑῃ Κίηρ οἵ Φυάδῃ, 
-- 3. Τῆο {ηϊρὰ οὗ ἴπ6 Μίπογ Ῥνομβεῖβ, 
ψἢο ᾿ἰνοά ἰπ {π6 Τεΐρη οὗ {Π2Ζίδἢ ιηρ οὗ 
Φυάδῃ, δῃά ἴῃ (ἢδὶ οὔ Ζεγοῦοδῃ [1.. Κίηρ 
οἵ ἴδβγαθὶ, δδουϊΐ εἶσῃῆς ἢυπάγοά γϑδΥ8 
μεΐίοτεα Ομγῖβί. Ηθ νν8ὰβ ςοπίθπροΓΒΓῪ 
ψῖῖ Ηοβοβ, 9206], δὰ ἴβϑαιαῆ. Ηθ τγᾶβ 
ΟΥ̓ΙΏΔΙΙΥ ἃ βῃοριεγά οὐ πογάβηδη οὔ 
Τοκοβδῇ, πο Πδα ποῖ Ὀδοη δαυοςείοα ἰη 
Π6 βοῇοοΐβ οὗ τῃ6 τορ ιαῖβ, ψἤση ἢδ6 88 
οαἰϊεὰ ἴἰο {Π6 βέορῆεις οἶοθ, δῃὰ ρῥσο- 
Ρἢοβίθα ερϑϊηϑὲε ἴβγααὶ. (Απιοβ 1. 1., Υἱὶ. 
10----17.) [6 ἴδ ποὲὶ Κηοσῃ σθθ δ6 
ἀϊοά. 

ΑΜΡΗΙΡΟΙΙ͂Β, 8. ΟἿ Ὀεΐνθοη Μδοθάοη 
δηὶ Τῆγδαςθ, Ὀὰϊ ἀδροπάθηξς ου ΜαἼοεάοῃ, 
τηθπιοηθα ἰῃ Αοἴδβ χυῖ. 1. αδυὶ βηὰ 
8185, Ὀεΐηρ ἀεἰϊνεγεα οὖ οἵ ρῥγίδοῃ, ἰοΐ 
ῬΒΠΡΡῚ, σαπὶ ἕο ΤἬἢββϑοηῖοα, δὰ ρμαββοὰ 
τῆγουρῃ Απιρμΐρο β. ΤὨΐδ εἰν πὰ {ἢ 6 
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ὨδΔιη6 ᾿ΙΚονῖεα οὗ ΟΠ γγϑορο δ. Το υἱ]]ορο 
σοι ον βιδηάδ οἡ {Π6 δῖ16 οὗ Απιρδίροὶμ 
'5 ςαἰεἀ ἘπηθοΪ]. 

ΑΜΒΑΡΗΕΙ, Κιίηρ οὗἩἨ διΐηδγ, δὴ δἰ οἱ 
ΟἸοαοείδοασιοτ, ρἰυπάετοά ἴῃς Ῥεπίδροῖε 
δηά ἴοοκ [κοἱ ρῥγίβοπογ, σῇο τῶβ τεβεουεά 
ΕΥ̓ ΑΡγβδαπὶ δπὰ ἢΐἷ8 δεβοςίδίεδ. (δῆ, 
χιν.) 

ΑΙΜυΟΒΕΜΈΕΝΤΒΈ οἵ ἴΠ6 ον, δ39. 
ΑΝΑΒ, 8 ΟἷὙ ἴῃ ἴῃς τηουπίδίηουδ ραΓίδ 

οὗ τῆ6 εδηίοη ὑεϊοηρίηρ ἴο ἴδε ἰγῖῦε οὗ 
Φυάακῆ. (δυάς. χν. 50.) Ὧν, Ἐοθδίπδοη 
(ουημὰ ἐἢ6 δηοίθηξς δῆς 81]}} 
(Βιδ]ῖςαὶ ΕΒ οδϑαγοῆθβ, νοὶ. 1ἰ. Ὁ. 198.) 

ΑΝΑΚΙΜ, ἴδ6 ἀδβεσηάδβηϊβ οὗ Απδῖ, ἃ 
οἰκδηξς {τρα τὸ ἀσοὶὲ ἰπ τς ἰαπὰ οὗ 
(δηβδη; ἰῇ οοπιραυίβοη οἵ σῇοπὶ (δα 
Ὁηθ6] νης Ἡοῦγον δρίοδ, ἐμαὶ ᾿νεγα βοηὶϊ 
ἴο δχρίογε ἴῃ8 σουπίγν, τερογί θὰ ταὶ {πε Υ 
ἝΟΓΟ Ὀὺϊ 885 εὐπτομον μὴν (Νυπιῦ. χιΐ, 
38.) ὙΤπεῖρ οδρίϊα], ΚΙιηδιμ-Αγῦα οὗ 
Ηεῦγοη, ννῶβ ἰδκθη, δηά ἴον σψεγὰ ἀθ- 
διγογεα Ὀγ (ἰοῦ, σιιὰ τῆς δδβοιϑίδῃος οὗ 
τ 6 ἕῳ οὗ Ζυάδι. (9οκὶ. χνυ. 14.; Ζυάρ. 
.. 290. 

ἈΑΝΑΜΜΕΊΕΟΗ, οὐδ οὗ {ἰὰὲ αεοἰτῖθβ ἴῃ 
ΒοθουΓ οἵ σοι ἴμ6 86 1165 οδιιδεὰ 
{ποῖ ΟΠ] γε ἴο ρ855 τγουρῃ ἴῃς Ητα. 
ἔς ἰδ δυρροβοεά ἴο παν βιριδεὰ 86 
[ὩὨΟΟΏ. 

ἈΑΝΑΝΊΛΗ, 8 οἱῖγ οἵ Ῥαϊοβϊηθ, σβοσα (86 
Βεπ͵]ϑυεβ ἀσπεῖς αἦογ 6 ΘΔΡΌνΙΥ. 
(Νεῆ. χὶ. 892.) 

ΑΝΑΝΙΑΒ, ἴΠ6 ὩδηῈ οὗὨ βουύθῦαϊ ΠογΒΟῚΒ 
τηθητοηδά ἴῃ τῆς ϑεγρίυγεβ, οὗ σιθοτῃ 1Π6 
[οἰονίηρς ψογα ἔῃ πιοβῖ γειιδυίβῦ ]6 : --- 

ἸΙ. Τίιο δοὴ οὔ Νοῦδϑάξιι, ψῇῆο ΜΠ8 
δῖχ ργῖεβῖ, α. Ὁ. 47. Ηδ νὰβ βθηῖϊ 88 ἃ 
ΡΓΒΟΩΘΡ ἴο ἤομα ΟΥ̓ Θυδαγδίυβ, ρονοέγηοῦ 
οἵ ϑυγ7γῖδ, δηὰ 7Ζοηῃδιίδη νν88 δρροϊηϊοά 18 
ἢΐ8. ρίδοο; Ὀυὲ δθείηρ αἰδοπαγροὰ Ὀγ Οἴδυ- 
ἀϊυ8, ἴῃ σοηδααάθδηςα οΥ̓͂ [6 ργοϊοςοη οἵ 
Αρεῖρρα, ἢ Γεϊυγηθά ἴο Φεγυδβαίθηι ; ψἤδΓα, 
85 9οπϑίμδη δὰ ὕδθθη πιιγάδγεὰ τπγουρὴ 
16 τγοδοθογΥ οἵ Βοϊχ, ἰἢ6 βυσοσβδος οὗ 
Ουδάγαίιβ, Αηδβηΐδ8 ἈρρΘΒΥδ ἴο ἢανα 
(ογιθά ἔπ ἔπηοίίοηβ οὗὁἨὨ (ἢδ Ὠϊρῇ ρῥγιδεῖ, 
88 δερδη ΟΥ̓ βιιυδεϊςυϊ 6, 0πῈ}} Ιδηγδθὶ τἢ6 
δοη οἵ Ῥῃαεαῦεδουβ ψ88 ϑρροϊηϊεά ἴο {πδὶ 
οἴἶδοο Ὁ Αρτίρρα. Βείογε {π|8 Απδηΐδβ 81. 
Ῥαδι] νν88 Ὀγοῃρῆῖζ; δηὰ ἴΠ6 δροβιϊοβ ργὸ- 
αἰςείου ἰδὲ Οοἀ τοι ά ἐπιές ἀΐπε (Αεῖε. 
ΧΧΙΪ. 3.} 88. δ} ὈΞΘαΌΘΠΕΪΥ δβοςουρ ιϑηθά, 
ἤδη δα ν 828 τηυγαογοὰ ἰῃ ἴΠ 6 γογαὶ ρᾶ- 
Ιδοα ὈγῪ 6 Ὀοαν οἵ πιιτίηθογβ, αὲ ἴἢ6 ᾿ιεδά 
οὔ νυ οῦ 188 ἊΝ ΟὙἢ 50ῆ. 

9..ΑΣΒΨἉ Δὸν οἵ Τεγυβαίοω, ἰῇ Ὠυδραηά οὗ 
ϑαρρ γα, 0 αδἰϊοπιρίοα [0 ἰοΐῃ τῃ6 
ΟΝειβύίδηβ, θυ αἷδα ᾿ηβίβηιἶγ οὐ ες 
νυν οἵ (αἰδοῃοοὰ Ὀγ Ῥεῖεξ. (Αςῖδ. ν 
Ι. 8. ὅ. 



Οεοσγαρλίοαϊ Πὲοξξοπανγ. 

ΑΝ 

3. Α Οἰμιεϊβείδη οἵ Τὲδπιδβουβ, τῆοὸ ΓῸ- 
διογεα {Π6 εἷσῃε οὗ Ῥδυ!, δἴϊον ἢ}8 υἱβίοῃ. 
(Αοεῖϑ ἰχ. 10-- -ἴ17., χχί!. 19.) 

ἈΑΝΑΤΒΕΟΤΉ, 8 ΟἷἿΥ ἴῃ ἴδ ἐτὶῦα οἵ Βοη͵8- 
ΤΩΪΏ, ἸΠΕΙΟΓΒΌΪ6 88 θαοΐηρ τἢ6 Ὀἰγίἢ -ρ]δοα οἵ 
6 ρῥγορῆδθὶ “Ζ7εγεπίδῃ, (208. χχὶ. 18. ; 
ὅεγ. 1. 1.) Δοοογαΐϊης ἴο Εὐυδβουίυϑ ᾿πά 
ΦοΓΟΙΏΘ, 1 85 βυδιοὰ δρουΐ τῆγθα πη ΐθδ 
ἴο 186 πογίῃ οἵ Φογυδδίθπι, τπουρἢ Φοβαρῆν8 
Βίδιαβ ἃ ἴ0 Ὀ6 ἔψ πὶ ἔγοηρβ. ΤΉΪ8 οἰ, 
ὙΓΏΙΟἢ γ88 8ϑδείρηδα 85 8 γοβδκίθῃοθ ἴο {πε 
1,ονϊῖοδ οὗ τῃ6 υϑχὴ οἵ Κοδιαίῃ, δῃά 4190 88 
ΟἿ οἵ τς εἰκἶεα οἱ τείγε, 888 ἰοπᾷ 5ίποα 
Ὀδδθὴ ἀδϑίγογεά. [δ 18 ὩΟῪ 8 δβι8}} υἱ σα 
παπηδὰ Αηβῖδ, σου δίδιηρ οὗ 8 ἔδυν ἤοιβεδ, 
Οσουρίοα ὈΥ ρΡΟΟΓ δηά πιίϊδογα ες ρϑορίβ, 
δου ΠΕ Οἠἷΐγ ἰο ἃ ἔδυ βοοῖθβ. (Ἐοβρίη- 
ΤΡ ΒΙθΪΙςαὶ ΒΒ δθαγοῆεβ, νοὶ]. 1ϊ. ρρ. 109, 
110. 

ΑΝΌΒΕΥ,, οὔθ οὗἉ τὴ6 ἔσεῖνα δροβεϊθδ. 
Ης ν 8 ἃ παῖϊνα οὗ Βοιπιδαϊάβ ἴῃ Θδιθο, 
δηά νὰβ εἰ βγδὶ ἃ (οἰΐοννεν οἵ Φοῆη (68 
Βαρεϊδὶ, Ὀυῖϊ δἴογυναγαβ Ὀθοδπια ἃ αἰδεὶρὶθ 
οὗ )εδὺ5 ΟἸγῖδι. Αοοογάϊηρ ἴο δου  οϑῖβϑ- 
εἰςαἱ ἐγβαϊοη, δἴτεν τἴΠ6 δβδοθπβίοη οἵ «06βι18 
ΟΠ γίβε, μ6 ργεδοῆθα τπ6 Οοδβροὶ ἰο {πὸ 
δογίΐδη5, δὴ ννὰ8 ογιοϊβοα δὲ Ῥβίγο ἴῃ 
Αοἰαίβ. Ερὶρῃβδηΐυβ τηθηίίομβ ἔῃ6 “οΐε 
9 “πάγειυ, ἃ πβρυτίουδ ὕὈοΟΚ, ψ πο 88 
δοὰ ὈΥ τῇς Επογαϊίζεβ, Αροβίο]ῖςβ, δηά 
Οὐεοπιβη8. 

Ανυπονιίοῦβ, ὃ ον δὴ ΟἸγίδιΐδη, ἃ 
Κιηδιηδῆ δηὰ [6] ον - ργβοηοῦ οὐὨ ὅ8ι:. Ῥαϑυὶ], 
ὙΠΟ δδγ5 [Πδὶ Π6 νγδδ ο(Γ ποίδ οὕ ἐπ τοριΐα- 
δίοπ διηοὴρ ἴῃς δροΟβι[ε8; Ὀγ ψνῆϊες 6χ- 
ῬτΓαβδίοη 6 8Γ6 ποῖ ἴο υπάπεγείαπα {παὲ Πα 
Ὑ85 ΟἿ6 Οὗ ἴΠ6 πυπιῦεῦ οἵ δροκίϊοβ, θυῖ 
δὶ ἢ6Ὲ ψ8 ΟἿδ οὗἩ ἰῃοβα δϑγὶΥ σοηνογιὶβ 
ψἢο ΜΈΓ ΠΙρὮΪγΥ δβέθθπιθδ Ὀγ τ[ἢ6 ἀροβι!θβ, 
Ὀείοτε (6 αἰδβρεγείοῃ οσοαβίοπθα Ὀγ {δπ6 
ἀδδιἢ οὗἁ διδρἤθη. 

ΑΝΕΕ, οδ6 οὔ {ἢ 6 [μον οδ] οἱ 68, δἰ πδίοα 
ἴῃ ἴΠ6 σδηΐοη οὗἩ ἴπα τε οὐὗἩἨἁ Μεπαββθῃ. 
(1 ΟἌγοη. χνὶ. 70.) ΑἾδθϑο τπὰ ὑγοῖμπεῦ οὔ 
Μδιηγθ, 84 Ἵοηίδάογαϊα οὗ {6 ρϑιγδγος 
Αὔγδἤβδῃ. 

ΑΝΙΜ, ἃ οἷγ ἰὼ τἰἢ6 τηουηίείηοιβ ραγίβ 
οἵ πε σδηίΐοη οἵ Φυάαϊι. (9 5. χν. 50.) 

ΑΝΙΜΑΙ,Β, Γεαγοὰ Ὀγ τῆς ψενε, 488 --- 
400. Οεγίδιη δηϊπηα]β, ἢν ργολὶἱεὰ ἴο 
Ρε εδίεῃ ὃν τῃϑῖι, 474, 475. 

ΑΝΝΑ, 8 ρΓορἤεοίεδββ, ἴῃς ἀδιρῃζεῦ οἵ 
ῬὨδημεὶ, οὗ {πὰ τγίρε οὐὗἁἨ Αδῆοσ. ὙΤῆΪβ 
Ρίουθ νψίάονν ςοπβίδηςξὶγ δἰξοηάθὰ (πα 
τηογηΐηρ δηα αὐθηΐηρ βοσυύῖοα δὲ {πὸ τοπιρ]ο; 
δη, δὲ (8 δαάνδηοθα δρὸ οἵ οἰρῃιϊγοίου 
γΘΒΓΒ, πο ἰἢ6 γνϑηθγϑῦϊα πιθοῦ 'ν85 
υτίοσίηρ ἰδ ἤγιηη οἵ {Ππαηκερίνίπρ δὲ τῃ6 
Ρταβεπίδήοη οἵ (γίδε ἴῃ τῆ τοπηρίθ, δῃ8 
φοπΐπης ἱπίο 6 ἐδηρίε ἀλήρα ἴο ῥΓεΐδε 
Οοά δηὰ ἴο βρεὰκ οἵ τῇς Μεδειαὶ ἴο αἱ] 
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ἴῆοβε σγῆο στ γο ̓ ψαϊἰηρς ἔογ ἴπ6 γοἀοπιρέϊοι 
οὗ Ϊδγϑεῖ. ({υΚο 11. 86---38.) 

ΑΝΝΑΒ, ΟΥ, δοοοῦ ϊηρ ἰο Φοδβερῆι, 
Απδπυδ, νγγὰ8 ἃ δἰρῇ ρῥγίθδι οἵ τΠ6 γενε 
Ηε οδιδϊποά {πα ροπειβοδῖθ ὑπάεσ Θιι τί- 
Ὠ0.8, ργοςοηβαὶ οὗ ϑ'γτγία, Ὀυϊ ψγὰβ ἀερτγνοα 
οὗ 15 ἀυτίηρς {πὰ τεῖϊρῃ οἵ Τιθεγυδ, ὈΥῪ 
Μαογιυκ ατγβέιβ, ρονόγηοῦ οὗ δυάδα. Τῇ 
ἀἰρσηῖεν ννδ8 ἐγδηβίοτγοα, ὅγϑι ἴο ἰδιηϑεὶ, ([Π 6 
Β0ὴ οἵ Ῥβαῦερυδ, δηὰ βῇογυ αἴεῦ ἰο 
ΕΠΘαζαγ. Ηδ Βοϊά {Π6 οὔἶοΘ οὔ γεδσ, ἂἃπά 
85 1}Ώῃ6η δυοσοοθοθα ὈΥ ϑίπιοη ; Ψῆο, δίεινὺγ 
ΔΠΟΙΠΘΓ γοαῦ, νν88 (Ὁ οννθὰ Ὀγ «“οβερῇ οὗ 
Οαΐδρδα, {π6 δοη-ἰηοανν οὐ ΑΠπδ88, ἃ. Ὁ. 
36. Α5 Οδίδρῃββ οοπίηυδα ἴῃ οὔἶοα ὑπ} 
Α. Ὁ. 8δὅ, Αηπδδ Βῃροθδιβ ἴο ἧἴδνε δείθα 853 
[8 δ πιο α ΟΥ̓ ϑαρδη, δηὰ δηἰογβὰ ρτεβῖ 
ἰηἤιιεῦοα ἰοΙ ΠΕ στ πὶ. ΙΚΟᾺ 111. 2. 
Φοδη χυὶ!. 18----94. ; Αςῖδ ἰν. 6.) 

ΑΝΝΌΑΙ, Ἐδβεῖνα δ, ἱπιρογίδης ἀεδίρῃ οὗ, 
3590, 331. 
Αντιβάνῦδ (Μουηῖ), δεοουηΐϊ οἵ, ὅ8, 

ἈΝΤΊΟΟΗ. 
1. Απηοολ, λό πιείγοροῦς οὐ ϑυτία, ἴοτ- 

ἤηογΪγ ς8]]|εὰ ἈΙΒΙΑΗ, 'νν88 δγεοῖθα, βοζογά- 
ἴπῷ ἴο δο!β Ὑτογβ, ΌῪ Απιίοςδιι5 Ερ]- 
ἰδηῆσα ; δοοογαΐηρ ἴο οἴπογα, Ὀγ δεϊθιςυ 

Ἡεαποι, 1η6 ἢγβὲ Κίηρ οὗ ϑ'υγία εἷεσ 
ΑἸοχδηάοῦ ἴῃς ΟΓγοδῖ, ἢ ΠΙΘΙΠΟΓΥ οὗ Π8 
ΔΓ Π6Ρ Αηθοσῆυδ, δη4 νγὰ5 τἰἸ6 γογαὰὶ 8εδῖ 
οὔ τπ6 Κίηρβ οἵ ϑγτίβ, οὐ ἔξ ρίδοβ σἤδγα 
«Ποἷν ραΐδοβ ψῶ8. ΕῸΥ ρόνοῦ δὰ αἰρη!ν 
ἴ ψδ8 {ππ||6 ἱπίεσίος ἰο ϑαϊθυςῖδ ογ Αἰεχ- 
δηάτια; δηὰ (ἢ ᾿ῃποθἰιδηῖϊδ εγα οαΪθ- 
Ὀγαῖθα ἕου {πος ἰυχυγγ, αἰξιηίπδου, δηὰ 
᾿Ισθηεϊουϑηθαβ. ΦΖοδορῆυδ δαυβ, παῖ 1ΐ 
ψ 88 ἴῃς τῆϊγὰ ργοαὶ ΟΕ οὗὨἨ 8}1 παῖ "6- 
ἰοηροά το {π6 Ἐοπιδῃ ργονίῃοαβ ; ἱξ ν᾽ 88 
οι! ἰοὰ “πδοοΥϊα ἤπεηι, οἵ Αἴ» 
εἰοοΐ ἢδᾶγ 1ϑαρίιπο, ἑ. 6. ἴῃ νἱ]ϊαρε νἤδγο 
ΟΡ (ερὶ6 νπ88, ἴο αἰβείηρυδῃῃ 11 ἴγοηι 
[ουτίοοη οὐδοῦ οἰτἶα5 οὗὐἨὁ τῆ 88π|6 ΠδΠΊΘ. 
ἴι νναβ οἱ θυγαϊθα διιοηρ {86 76 8, ἴον (ἢ 6 
74 οἱοἑαϊε, ««(Ὠϊοῖ Βεϊουσυθ Νίοδηοῦ [δά 
εἴνθη ἴὸ ἔπθαι ἴῃ τῃδὲ εἶν, ψ τ 16 Οτο- 
εἶδῃβ δηὰ ΟὨΪΒΏ8Β ; δηά ἕου {πΠῸ 8 Γ8 
οὔ ἴῃς Μαροοδῦξβδηβ τ τ ἴΠ056 ἰῷ ἀν 
Αποὴρ ΟἸ γί βιίδπα ἴξ 18 πιθπηογϑῦ 6 (Ὸῦ 
Ὀεΐηρ ἴπ6 ρίδοθ τεσ {Π6Ὺ ἢγβὲ γϑοοϊνοά 
{πὶ παπια ὉΥ αἰνίηθ δρροϊηίπιεης (Αοἰδ. 
χὶ. 36.), ἀῃὰ ᾿ῃεγα Ὀοΐδ 8ι. υκα δὰ 
ΤΠοορἤϊυ5 πνεῖ ὈοΓμ δὰ ἱπῆδυ!θα. 
Μοάεογτῃ Αμπιϊοοῦβ δηὰ 8 υἱοϊη! ν οΥα 
οοπηρίεἰοὶγ ἀσδίγογεα ὈΥ ἃ ἐτεπιθηάοιιδ 
Αθὸν ψάντι ἴῃ ἐῃ6 διιϊυπηηδὶ τποητἢ8 οὔ {Π6 
γεδγ 1822. Τῆδ τοάδγῃ Αγϑῦϊο παῖπα οἵ 
τη 8 ρίαςα ἰ5 Απίαζία. 

9. Απῆοοὶ 9 Ῥιαάϊα, ἃ οἷν γ πιθπιοπα ἴῃ 
Αεἰ5 χὶϊ. 1[4., τᾶδ τ οβοῦν διϊυδῖει! ἴῃ 
Ῥῃγγυία, δηὰ ἰ9 ἀδβογιυθά Ὀγ τἴπ6 ἀτγεεκ 
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οἷος, ϑίγδαῦο, 88 “"ἤδδσ Ρ ε] 18." 
ἔπίβανο; οὐ ἴα δυϊπογν οἵ Ὀ᾽᾽Αηνῖ!!ε 
δηά οἰδοῦ βιιθδθαᾳυιδηΐ ρϑοργηρἤσγβ, (18 
Απεοος! 88 Ὀθοη εοπαδιἀογοά ἴο οσουργῪ 
τῆ 6 816 οὔἕπα τηοάογη ἴοσψη οὔ ΑΚβδογ (ἰἢ 6 
δηςσίεης ῬΒΠοτμδ 1), ὈὰΣ τἘ0 6 Βδν. ἘΞ Υ. 
7. Ατυηάε]}, ὈῪ Ψν ποιὰ ἴὲ ψδ8 ἀϊδβοονεγθὰ ἴῃ 
Νονεῦον 1538, δος 1 δὰ δε ἰοηρ 
Ιοϑδὲ ἴο εἶθ ἔγανοῖογ, μὰ8 ργοναὰ {πδὶ 1 
γ88 δὲ Ὑαϊουδϑῖζ, 8 ρίδοθ βουδγαὶ πι]θ8 ἴο 
1η6 βουΐϊῃ οὗ Αἰ-Βῃθῆγ, ογ ἐπ Ὑδίϊα 
Τονη. Τῆα βἰῖ6 δηά ργεδϑηξ βίδα οὔ [Πΐ8 
οὔςθ οαἰουγαίθά οἷν γα τηϊμυϊοὶν ἀ6- 
βορὰ ὃὉγ Μγ. Α. Τα γοπηδίῃβ οὗ 8 
δρίοῃαάϊὰ δαυδάυςϊ, ὑναὨ γ“Οη6 δγοθαδ οὗ 
σ οἢ ἀγα ρογίδοϊ, οἵ πιββϑῖνα νυ! ]β, οἵ ἃ 
τΠοδίγο, δογορο δ, δηὰ οἵ ἃ ἰερίε οἵ Βας- 
οἶ8, ἱορείδον ἢ τῆ γυΐϊῃ8 οἱ ἔπο 1 ηοί 
τοῦτα δχίθηϑῖνα Οἢγδιϊδη σπυγο 68, δείεβὲ 
(6 δηοίθης πηδρηϊβοθηοθ οἵ Απεϊοεῇ. 
( ̓βοονογίθβ, νοΐ. 1. ρρ. 367---312.) Ηδσγα 
Ῥϑὺϊ δῃὰ Βαγηαρδβ ργεδομοά ; δι (Πα 
ὅενβ, γῆοὸ ΜΈΓ ΔΉΡΤΥ δἵ βϑεϊηρ πδἴ βοιηθ 
οὔ τς ἀεηι 68 γοςοινοά ἐἢ6 ἀοβρεϊ, γαϊβοὰ 
ἃ βεάϊἴοη δραῖϑὲ Ῥϑὺϊ δηὰ Βαγηδῦδβ, δηὰ 
οὐϊροὰ τ 6π} ἴο ἰδᾶνε ἐῃ6 ΟἸΥ. 

ΑΝΤΙΟΟΒΙΒ, ἃ ὁομοῦ Ὠδη6 οὗ 6 
Κίπρβ οἵ δγγία, δῆεγ ἴῃς εἴπη οὗ Αἰεσβηάεγ 
16 (τοδὶ ; {Π6 δοίίοῃβ οἵ ὔίϑῃγ οἵ σἤοαι 
86 ἰογοιοϊά ὈΥ {πΠ6 ργορἢοίβ, δηὰ γαεϊδιθα 
ἴῃ [Π6 ὈοΟΚΒ οἵ 6 Μδοοβῦθαβ. 

Ι. Αντιοοηῦβ ΒΟΤΈΗΝ, ΟΓ ϑαν οῦγ, 80 
οἵ ϑείδυσυ5 Νίοβπογ, θθζδη ἴο γεϊρῃ Β. Ὁ. 
4716. Ηες οσοπίογγααά ΙΒηΥ ᾿μπηπη 168 προη 
[6 Δεν οἵ Αβἷία. Ηθ ν 8 βιιςεοθάθα Ὀγ 
[ἷ8 Βοῃ, 

2. Αντιοοηῦ8 ΤΗΕΟΒ, οὗ 6 Θοά, Β. Ο. 
457; πΐοβὲ πιδυγδρο στῇ (Π6 ἀδιρῃογ 
οἵ Ῥιοίεπιν ῬἢΠδάεἰριυβ, ηρς οἵ Ἐμγρι, 
158 ἰογοίοϊά Ὀγν Βηϊεϊ. (χὶ. 6.) 

8. ΑΝτΤΙΟΟΗῦβΒ ΤῊ ΟΒΕΑΤ, βοὴ οἵ 
ϑαίδιισιβ Ομ ]]Ἰηΐσυ8, Ὀσρδη ἴο γαεϊβῃ Β. Ο. 
219. ἴη εοῃδοαϊιθῆςς οὗ ἴῃ6 7ενν5 βυὺ- 
ταϊἰηρ ἴο πη), 6 ρεγπι δα (πὶ (Πγουσῇ- 
ουῖ ᾿ὶ8Β ἀοπηϊηίοη8 ἴο [ἰΐνγ6 δοοογάΐϊηρ ἴο 
τ οἷν ον ἰανν8. 

4, ΑΝΤΙΟΟΗῦΒ ΕΡΙΡΗΑΝΕΘΒ, ΟΥ ἴδ Π]]υ8- 
ἐγίουβ, δοῃ οὔ Απεϊοοῦυδ ἴ[Π6 Οτοαὶ, τγδ8 
οἢ6 οὗ (δ πιοβὶ 58ῃρΊ ΠΩΓΥ ρΟγβαοιογβ οἵ 
τς Φενϊβῃ παιίοη πὲ νοῦ ᾿νε, Ηδ ἴ8 
ἘΠ δυδ͵οςὶ οἵ Παηϊεῖ 5 ργδαϊοϊίοηβ. (ΠΏ δη. 
χὶ. 21---.299,.͵)ὺ Τπβουρὶ! Πρ ϑυγίδη ἥδιίζαγογε 
ἔϑνε πὶ [Π6 Βρρεδιίοη οἵ ρίρλαποε, τΠ6 
ερίεπες οἵ οἱέφ, οὐ ἀδβρίςδθϊθ, ρίνθη ἢπὶ Ὁ 
{π6 ργορῃοῖ (νοῦ. 21.), αῦτθαβ Ὀδίῖοῦ ν»]ϊ 
εἷν ἔγὰθ οἤαγδοῖοῦ; ἴογ ἢδ εΪ8 τ)» 
βεὶ[ ὉΥ διιοῖ ργοῆϊσαια οοπάμποϊς {πὶ τἢ8 
Ὠἰδιογίδη Ῥοϊγοΐυβ, ὃ18 σΟΠ ΘΠΡΟΓΆΓΥ, δὰ 
οἴπετβ αν ἢΐπ), ἱπβίοδά οἵ Ερίρἤῆδῃςβ, 
ΠΊΟΓΘ σΟΥΓΘΟΙΪΥ οδ]]οὰ ᾿πὶ Ἐρίμιαπεε, οὐ 
(6 ϑάδη. Τηΐϊ Απιΐοοδιια ἀσπισηεα 
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ποι ΐηρ 6585 ἴδῃ ἐπε εἰεος εχογραῦοα 
οἵ υάαΐδη : Πα οοτηπιδηθοεῖ ἐπε 5ίδῖοε οἱ 
Φυρίτεν ΟἸγιρίυβ ἰο Ρ6 ρἰβεοε ρου δε 
Αἰῖαν οὐἩ τῆ6 ταπρ]6 δὲ δεγυδβϑίθε, δπά ε 
ΒΟῪ ἫΝ θ6 ΒΈττο ΕΙ δδοτῖδεοο. {πε 
τοίδηδεοηβ, δηά ἠΐβ οἵμες ορρεεοβείοας, 

ἀθαήσρη) 1Π6 ἔδιπϊγ οἵ [ἢ 6 μηδ ε της εν, σβο 
Ὀγανεῖν τγεϑίδίθα ἧς ἴογοοβ. οὗ Απεϊοςβδε; 
ψννῃο, 6|1|6ἀ τ ῖιἢ ἱπαϊρηδιοη, ττϑ3 ϑϑίδηεν 
ἰηῖο Ζυάδια, ἴο 6 Ζεγυβείθαν, (885 ὃς 
[]ΘΏ8066) ἃ ρῖδνα ἔογ δὶ] τὴς. εττα : ὕας 
ἀϊνίηα νϑηροϑῆσα ρυγϑυρὰ Ππι: δὰ Αἢ- 
οςἤυ5, ἔα ηρ ἔσοπι ἢἷπ Ἵἐπαγῖοε, Ὀκαϊδοὰ 
ἢΐδ 1᾿πηῦ5, δπὰ α͵6ἀ ἴῃ [6 πιοδὲ δχοσειείδαῳ 
ἰογίυΓ68, Β. 6. 160θ.Ψ. Ηδ νχῶβ βιιςςσδάεά ΒΥ 
ἢΐδ 5οῃ, 

ὅ. Αντιοοηῦβ ΕὔΡΑΤΟΒ, διὸ τειροο 
ΟΠΪΥ ἔννο γϑδῦδ. ] 

6. Αντιοοθῦβ ΤΉΕΟΒ, βοὴ οὗ ΑἸοχδιώογ 
Βαἷδβ, ννδβ (γεβοπεγουδὶγ ρυΐ ἕο ἀδδὲῃ ὃ 
Τιγρθοη 8 πη βίο, Β. ο. 139. 

Ἴ. Αντιοοηῦβ ΡΙῦ5, ΒΟΤΈΝ,ΟΣ ΘΕΌΕΞΤΕΣ 
(ῃδὲ 18, 1π6 ἤβῆ)εὺ οὔ ῃυπίογ), γεϊρηθά ἴδ 
γΟΆΓΒ, Β. Ο. 1387 ἴο 1927; ἴῃ ὙΠΙΕὮ [δεὲ 
ΕΑΓ ἢ6 ψδ8 ρυΐϊ ἴο ἀεβίῃ ὈὉγ ἴῃς α- 
1 ]8η8. 

ΑΝΤΙΡΑΒ, ἃ ᾿αμδ βι τιατίψν, ταουτιουοά 
ἰῃ ἔν. 11. 18., 18 αἰά ἴο αγα ὕθδϑ ραΐ τ 
ἀδδῖῃ ἴῃ ἃ τυμυϊο δὲ Ῥεγχζαποα ὉΥ͂ {μὲ 
ργίθδί οὔ Ζ2ἘΕβουϊαρίυ5, νῇο δα ἃ οείε- 
Ὀγδϊθα τθηρῖο ἴπ παῖ οἰἐγ. 

ΑΝτΙΡΑΒ (Ηεγοά). Βίορταρἢϊοδὶ) ποεῖος 
οὔ, 126. 

ΑΝΤΙΡΑΤΆΙΒ, 8 58Π18}} ἰοση ψἤϊοῖ τῦῖῶῦ 
διἰυδῖοὰ ἴῃ ἰδ6 τοδά ἔγουι 7ογυπβίεπι ἰὸ 
Ο(βάγεβδ, ἴῃ ἐμ6 Ὀεδυκίι! δηὰ ἕδγεῖα μαῖα 
οὗ ϑῃαάαγοῆ. ἔξ τδβ (Ὀγπ}γγ οαἰϊοὰ (.» 
Ρἰαγβαῦδ (ἢ ο ἢ “ πατὴρ δι} οσὶδίβ υπάες 
16 Ατγϑδὶς ἔογιη Κεῖ ϑ808.)) ; θὰς Βεῖης 
Γεθ δηὰ Ὀεδυςΐβεά ὈὉγ Ηετοά ἐἶς Οτοαὶ, 
ἴς νν88 ὈῪ ἢϊῃι πδπιθα Απιϊραίτγια, πὰ ἤόποοι 
οἵ [5 ἔδίθεγ Απείραῖευ. ΗἩϊμαγ ὅ8ὲ. Ῥδυὶ 
88 ὈΓΟυΡς αἴθ δ δρργομεηβίοῃ δὲ 
ογυδβδίθπι, Οἡ 8 ὙΔῪ ἰο ββαγεβ. (Αεἷις 
ΧΧΊΙ, 81.) ὙΤῆδ ργαβοὴς Κοίν ϑᾶθα ἴς ἃ 
ψΠΠαρο οὗ βοηηα 8ϊΖ6, εἰδηάϊησ ὕροῦ δ ἰον 
δ ΠΘΠ66 : ἴὨ6 Πουδοδ δα Ὀυΐε οὗ τηρὐ, 
δηα (ΠεΓα δΓ6 ὯΟ ΓΕΙ.5 οὗ βηιϊτὶ αν νυἱϑίδίε. 
(δῦ ει. ἘΒορθίηβοη, ἴω Βιθ]οίποοα ὅδεγα, τοὶ. 
Χ. Ρ. δὅ80.) 

Αντόνιὰ (Τονον οἱ, 95, 236. 
ΑΡΗΛΆΒΙΤΕΒ, 82η4 ΑΡΗΛΗΒΑΟΗΤΉΗΙΤΕΞ, 

ΕΓ ἴπο ΓΓΌΕΒ ΟΓΥ Ὠδώοῃβ 'ἴπῃ δυδ)]θςῦοα 
ἴο ἐπ6 Κίηρ οἵ Απϑογγίβ, ΕΥ̓ νν ἴοι οοἰοηίεῖ 
οὔ ἰπδηὶ Ψψ γα δοπξ ἴο ἱπῆθθϊ: ἔΠ6 σΟΌΠΙΙ 
οἵ ϑαιηαγῖα ἰη ρίδος οἵ 6 ἴδγβειεθβ, το 
δα Ὀδεη τοιηονεὰ Ὀεγοπα ἔα τἰνες Ἐυ- 
ρβιγαῖεβ. Τθεν ρτεβιὶν ορροδοὰ πα Βυϊ]α- 
ἴὴᾳ οὗ Φαγυβαίθηι. (Εξσγὰ νυ. 6., ἵν. 9.) 
δου! αν βιιρροβοά ἴῃ6 Αρπαγβιῖοα ἴο ὃ 
1η6 ῬΑγγ δ 8ὲ} ἴῃ ἢ οεβὲ οἵ Μεοάϊδ ; οἰδεζι, 
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της Ῥογεΐδηβ ; δηὰ τῇ Αρῇδγββοθ 65 
ἤδτα θδοη σοπιραγοα πῖτἢ [Π6 ῬΑγαβιἐβοθηὶ, 
οΟΥ Ῥαγαϊβοθηὶ, 8 ρεορὶε οἵ Μεαΐδ. 

ΑΡΗΞΚΚ. --- ΤΠόγα ἀγα βουϑγαὶ οἰτίεβ οὗ 
1}15 Ὠ8π|6 πηδητοηοδά ἴῃ ϑετρίυγο, 85, 

Ἰ. ΑΡΗκΕ, ἴῃ πα τγῖῦο οὗ Φυάαῃ. Ηΐγα 
τῆς ῬΠ πε 68 δησδιηρθα, σῆθη τπ6 δυκ 
Ὑγ85 Ὀτουρῆϊ ἔγοπὶ ΒΠ]]οῖ, τς ἢ ψ85 [ἈΚοη 
ἴῃ Ὀδί]6 ὃὉγ (Π6 ῬἈΠΙβεθθθ. (1 ὅ6πι. ἷν.) 
ῬΡΓΟΌΔΌΪΥ ἶτιν 5 (Π6 ΑρΠεΐκδὴ πιοπιϊοηρά 
ἴπ Ψοβῇ. χνυ. ὅ8. 

9. ΑΡΠΕΚ, ἴῃ ἴπ6 ψδιον οὐ 4ΔεζΖγοοὶ. 
Ἦδτεο εἶτ Ῥἢ"ΠϊἸϑεπ 68 οησαπιροά, ν ῃ}]6 ϑ8υὶ 
δηά [ιὶβ ΔΓΠΠῪΥ ἴα ΠΡ Φαζγθοὶ, οἡ [Π6 
Τηουπίδ᾽ 8 οἱ ΟἸθοα. (1 ὅδ8ῃι. χχῖχ. 1. 
ὅτε.) 

8. ΑΡΗΞΕΚ, 8 ἙΥ Ὀεϊοηρίησ ἴο ἔπε {106 
οὐὗἩ Αβῇθγ, Ὡδὰγ ἴῃ6 σΟΥΠΕΥ οὗἉ τς 514ο- 
Πΐίθη8. (οϑβῇ. χίχ. 80., χιϊ. 4.) ῬοΓθδρα 
1118 γγὰ8 ἴ86 

4. ΑΡΒΕΚ, 8 εἷΐν οὔ ϑυγγία, οὔθ οὔ ἴδε 
Ῥγίηεῖραϊ ἴῃ Βθη- ΗἩλά δα 5 Κιηράοπιμ, ἴῃ (Π68 
ΨἹΟΠΠΥ οὗ ψῆϊοἢ τῆς Ὀδεῖ θα ̓ν85 ἔουρηϊ 
Ὀεΐνοοη Αἤᾶῦ δηὰ Βοη- Ηδάδά, ψνἤῆδη ἴϊπ6 
ϑγτίδηβ ΜΟΓῈ Ὀεδίθη (] Κίηρθ χχ. 926. 
δις.), δα 85 1Π6Υ τγεϊγοδίεα υνἱτῆ ργοοὶρ᾽ϊδ- 
εἰοιι ἰπῖο ἴῃ οἰἴγ, [6 οἰ π.8}} 6 }} ὕροη 
{Ππεπὶ|, δηὰ ογβῃθα 97.000. Ῥτγοθδθὶν ἰη 
1Π1Ὶ8. ΟἿ Αρδεῖς, οΥ Αρῆδοα, δἰτυδίθα ἴῃ 
1 δηι8, οὐ {ΠῸ Τῖνοῦ Αἀοηϊβ, βίοοιὶ ἔπ 6 
ἔδτηουβ ἰδηρὶα οἵ ψεπιιδ, ἴΠ6 Αρβδοϊξα. 
ΤΗϊΒ Οἷἵγ ἰὰῪ Ὀεϊψεθη Ηδοροῖβ δηὰ 
ΒΙΌ]οα. 

ΑΡΟΙΠΟΝΊΑ, 8 ΟἸΥ οἵ Μεοοδάοηϊα Ῥυγίπιβ, 
δυο θεΐννθεη ΑπιρΠῃ]ρο}18 πὰ ΤΒεδβδ- 
Ἰοηῖοα, δρουϊ ἃ ἀδυΐββ ἸΟΌΓΠΟΥ ἔτοπὶ [ἢ 6 
[ογιηογ ρίαςθ. ὅϑι. Ῥϑὺϊ ρδαββοά τπγουσνῇ 
18 ΟἿΥ οὐ ἢ τὺ ἴο ἸὙΠοβεβιοηΐςδ. 
(Δεῖβ χνὶ!. 1.) 

ΑΡΟΙ,.ο8, 8 δεν ίδῃ ΟΠ γιβείδη, θοση αἵ 
ΑἸαχϑηάσίβ, δηὰ αἰβεϊρυΐϊῃοά [ον 5 οἷο- 
εἰποὺθν δηὰ δυσοθαβ ἴἢὴ ργοραρδίίησ ἴἢῃ6 

δρεῖ. Ηΐβ Πἰβίοσυ δηὰ οδαγδοῖοῦ δΓ6 
δίνεῃ ἰπ Αοἰβ χνῖϊ!. 24---98., χίὶχ. 1. Ἦδς 
Ργεβοποά δὲ Οογίηιῃ ψἱτἢ δυςῖ εἰοχαδηςα, 
{πὲ (Π6 ΟὐΟτγ τ δηβ, ἀϊνίἀδαὰ ἰῃ τΠοὶγ αἵ- 
[εστοηϑ, θοβδίθά ἰδὲ ΠΟΥ ψγογα (ἢ ἀϊ8- 
εἰρίεβ οὔ Ῥαϑυὶ], ογ οὔ Οθρῇβ85, ογ οὔ Αρο]]οβ. 
το [Π686 γαΐη ἀἰβραῖες ϑ8ι. Ῥδϑυϊ, σογίδΐῃ 
οὔ τῆ πυι ν οὗὨ 15 ἔτ] οη, ἕοοΚ οσοδβίοῃ 
ἴο τῦῖῖα τῃοδ6 δα πη γα] 6 68, ἴῃ ἩΒὶοἢ 
ἢ τοαιῖγεβ ἴῃ6 Οὐτπιθϊδη ΟἸ τ ϑεϊδῃ5 ἴο 
οτρεῖ Ὀοι(ἢ Ῥμυΐ ἀπ Αροϊ]οβ, ἀπά ἴο τγϑίενγ 
ἜΡΕΓΥ ἰπΐηρ ἴο ΟἸγίβί. (1 Οον. ἱ. 19., 111. 
4., ἰν. 6.) [ὲ ᾿ἴβ υησογίδίϊη ψῃοῖμεγ (ἢ 6 
ΒΡΟΒΕΪ6 δἰϊυἀδβ ἴῃ 2 Οογ. 1]. 1. το 16 
Ἰεῖῖεγβ οὗ γεοοπηπιθη ἀδιίοη ψ ον ΑΡρΟΙ]ο8 
ἴοοκ ψη δἷπὶ οὐ δῖβ ἀδραγιυγα [ΓῸΠῚ 
Ἑρδαβυβ ἔογ Οογίπε : Ὀὰὲ τ 18 οἶθαγ, τ μῖ 
{Π6 δβυσοοβα οὗ ἔς ἰδίίεγ ἰπ Αςμϑία, δπά 
(Π 6 δα πιτϑίίοη ἰεἰε Ὁγ (ἢ ΟογπΠΐδη5 ἴοΣῦ 
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5. οἰοφιοηςθ, οχοϊϊεα πὸ δηνίουβ 6ῃ)0- 
(ἰοὴς ἰπ ἴῃ6 πιϊπά οἵ 8... Ῥδυϊ, βίποθ ἣθ 
Θδυπθϑεϊν ργοδβεα ᾿ἷπὶ ἴο Γεΐυτγῃ το Οονπιῇ 
(1 Ὅον. χνὶί. 12.), δηὰ ΒΌ ΘΘα ΘΠΕΥ͂ ΓΘ- 
σομηηθηαἀ θα ἢἰπὶ ἱπ ἃ ὙΕΓῪ ραγεϊσι δ Γ Πη8η- 
Ὧοῦ ἴο ἴα (Πἰθηαἶγ δἰϊοηομδ οὔ Τίϊυδ. 
(ΤΊ. πὶ. 13.) 

ΑΡΡΑΒΕΙ,, τογαὶ, ποξϊοο οἵ, 103, 104. 
ΑΡΡΕΑΙΒ, ἴο δυρογίοῦ εν δ {Γι ΠΑ] 8, 

134. Το τ ᾿πηροτῖαὶ ἐγϊθυηαὶ, 147, 148. 
ΑΡΡΗΙΑ, 8 ΟΠ τδιίδη τοιιδη, τοι τἢ 6 

δησίθηϊ δι 6 ΓΒ βιρροβεὰ ἴο Ὀ6 ἴῃ6 συἱίδ οὗ 
ῬΒΠ]επιοῦ : 8 σοπῃ)δοΐυγα Ψ ῃΟῦ 18 Γγοηἀογοὰ 
ποῖ ἱπιργοραῦα Ὀγ τἢ 6 οἰγουπηδίδηςο (Πδῖὶ ἴῃ 
{Π6 Ἰηβογρείου οἵὁἨ 5 εορίδβι!α ἴο ῬΒΠδπιοα 
ἴῃ ἔδνουν οὗ Οποϑίμηυδ, δ8:. δὺϊ πιθητοηβ 
Αρρδία θείογε Αγομβίρρυβ. (μή μι. 3.) 

ἌΑΡΡι: ἔοξμκυμ, 8 51:η8}} ἴον οἡ ἴΠ6 ςαἷθ- 
Ὀγαῖθά Αρρίδη ὙΑΥ, Ἴοπϑίγυςϊθα Ὀγ τΠ6 
Ἠοπιδη σοηβοῦ Αρρίυϑ ΟἸδιιαϊιδ, Δη ἃ νν ΒΙοἢ 
Ιορὰ ἔγοπι ἤοπιε ἴο δριιδ, δηά τθποθ ἴο 
Βευπάυβίυμι. δί. Ῥδυΐ ραββοά ἐπγουρῇ ἘΠ 8 
ρίδος οἱ ἢ 8 ἤγδι Ἰουγηον ἴο οπιθ; ψἤθηςθ, 
δοοογαΐηρ ἴο Αηϊοηΐπιυ8᾽8 ἸΠΕΓΑΓΥ, 1Ὲ 188 
ἀϊδίδπι 438 Βοπιδη ἢ}}168, οΥΓ δὔῦουϊ 40 Εη- 
εἰἰδῖν τ! ]ε8. 

ΑΡΡΙῈ-ΤΒΕΕΒ, οἵ Ῥα]οδίησ, ποίϊςο οἵ, 81. 
Ααυύτι.λ, 8 πεῖϊνε οὗ Ῥοηίυβ, ἴῃ Α5818 

Μίποῦ, νν88 ἃ ον Ὀγ Ὀἰγῖῃ, δηὰ ἃ [θη Δ ΚΟΥ 
ὈΥ οσουραίίοη ; σῇο, 1 ἢΐ8 ψνἱα Ῥγίβο "8, 
ψγ83 ςοηνογίοά Ὁγ ὅ8ὲ. Ῥδυ] ἴο (ἢ ΟΠ γβιϊδη 
ἢ. ὙὝ θη ἔπ 2618 σεγα Ὀαη βῆθα ἴγοπι 
Ἐοπια ὈῪ πα δι ρεγοῦ ΟἸδυάϊυ5 (πὸ ΟὨγῖ8- 
(ἴδῃ δηὰ εν ἢ τοὶ ρίοηβ Ὀεΐηρ ςοηουπηάεά 
Ὀγ ἴπε Βοιηδη8), Αφυΐα πὰ ἢ18 σ]ξε γε γεὰ 
ἴο Οοενϊητ, απ εἴ ονν τ 5 Ὀδοδη6 [ἢ 6 ΟΠ» 
ρϑηΐομβ οὔ 8ι. Ῥϑδὺ! ἴῃ ἢἷδ Ἰαουγβ, ὈῪ σβοτη 
1Π6Ὺ ὅτ πηρητοηθα τ τηαοΐ σοΙππη6ηά- 
δίΐοη. (Αεἰα χυῖὶ, 9. 18. 26. ; ἤοπι. χνὶ. 8.; 
Ἰ. σον. χνΐ. 19.; 3 Τίη ἵν. 19.) Τῇ πιοϑὲ 
οογάϊαὶ ἔγιοπ βῃΐρ Βρρθᾶγδ ἴο ἢδνα βιιεἰδι θὰ 
Βεΐπδο τε. Ααυ} δ δῃ Ῥγίδοι 8 μδὰ 
δυθῶ βανοὰ Ῥϑυ}}8 [8 δ 16 γίδις οἵ {πεὶγ 
οση ; νἢϊοῦ ἰπδβίδηςα οὗἉ ἀσνοίθάῃαβ8 ἴο {Π|6 
δροβεὶα ἴδ5 Ὀθεη γείεστθα ἴο [6 δοουδβδίίοη 
ρτγεξεσγοα δρδίηβε ἴῃ 6 δροβὶε θείογ Θ8}110 
δὲ Οοείπιν, οὐ ἴο {πῸ τὐπηυξ οχοϊϊοὰ Ὀγ 
Ῥεπιοίγιιιβ 8 Ερἤδθδυδ. (Αςῖδ χυὶ. 12., 
χὶχ. 34.) 

ΑΞἙ ΟΓΥ ΑΒΙΕΙ, ΟΡ ΜΟΑΒ. 86:6 ΒΑΒΒΑΤΗ- 
ΜΟΑΒ. τ 

ΑΒΑΒΙΑ, ἴδ πϑιη οἵ ἃ ἰαγρε γερίοῃ, 1ῃ- 
οἰυίηρ τι 6 ρεπίηβυϊα, ψῃϊοῃ [168 νεΐσσθεῃ 
ϑυγία, Ῥαϊοδεϊπο, [Π6 Ατγδθίδῃ δηθὰ Ῥεγεΐδῃ 
Θυ 8, αηὰ τὰ Ἰπάΐα Οοεϑη ογ 868 οἵ 
Αταθῖαᾶ. [18 πῃ Ἀπ|8 ΒΓ δι ρροδαδα ἴο ὈΘ 
ΡΥΪποῖρα γ ἀεβοεπάει ἴγοπι 1βῃπιδεὶ, δηα ἴῃ 
{Π6 οδγίϊογ θοοΐβ οἵ ϑεογιρίιγα 8Γ6 τογηϑὰ 
ἘΞῚΡ 5), (Βενι κερ6μΜ) οτγ οξάγε οὗ 186 
οδαε (ϑυάρ. νἱ. 8.: 1 Κίηρβ ν. 10.; ἴβ8. χὶί. 
14.; δεν. χιῖχ. 98.); δηὰ ἴῃ {πὸ ἰδίεγ Ὀοοὰ8 
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ἘΞ Ἢ (λΕαβιμ), οἵ Αγαρίδηβ. (93 Οἤγοη. 
χχιὶ. 1. ; Νεῆ. 1. 19.) Τῇ Οτγεοῖ ροοργα- 
Ρἤοῦβ αἰνιἀοἀ τ} ΤΟΝΠΕΥ ἰηῖο ἴδγδα ῥδγὶδ, 
Αγαθῖὶα Εὐδαίμων οὐ Ἐδ ΙΧ, Πετρώδης οὗ 
Ῥεῖγεϑ, δηὰ Σκηνίτις ΟΥ̓ ᾿Ερῆμος, Ὠεοδογίᾶ : 
θυῖ {Π 686 ἀἰν]5]0η8 ΘΓ Ποῖ δηοίθηεγ Κηοννἢ 
ἴο {πὸ ᾿ἸΠΠΘὈϊ Δηῖ8 οὐ [πὸ Εδϑβῖ, Ὡογ ἃγὸ 186 ν 
Γοσορηΐδοα ἴῃ δὴν ρασί οἵ τς ΟἹά ογ Νὲενν 
Τεβιδηγθηΐ. 

1. Αβαβῖα ἘΈΣΙΧ 1168 θεΐιγθθη {Π6 Οοαϑη 
οὐ ἴϊπα δοιίζἢ-οδδί, δῃὰ ἴπῸ Αγδυϊδ δηὰ 
Ῥεγβίδη συ δ. [{ ἰβ ἃ ἔδγι 6 γορίοη, 65ρθ- 
ΟἾΔ }}γ ἴῃ 6 ἰηϊογῖογ, ργοάποϊηρ νδγίουβ 
Βροςοῖθβ οἵ οἀογίίδγοιι βῆγιιθβ δης ἔγαργδηϊ 

8, 88 ΓΙ ΠΟΘΏΒ6, ΠῊΥΓΓΏ, οδβδὶα, ἄς. 
Β6 4υδεη οὗἩ ὅϑὅμεδβ 18 δυρροββά ἴο ἴαᾶνε 

τεϊρηρά ονοῦ ρᾶγὶ οἵ [Π15 τορίοῃ. 
ᾧ. ΑΒΑΒΙΑ ΡΕΤΈΖΙΑ τγορεϊνεα 1ζ5 ΠΒΠῚΘ 

ἔγτοιῃ ἴμ6 εἰν Ῥεῖγα: [ξ 1168 οὐ [86 βου δηὰ 
δουτῃ-εὐδῖ οὐ ῬαἸεβδείπε, ασϊεηάϊηρ ἴο Ἐργρὶ, 
8δηὰ ἱποϊυάϊηρσ ἐδ ροηϊηδυϊα οἵ Μουηὶ 8ιηδὶ. 
1118 γασμδγίϑοὶε ἴοσγ 118 πιουμῃίδ[η8 δης Ββδη γ 
Ρἰδἰῃ8. 

3. ΑΒΑΒΙΑ ὍΞΒΕΒΤΑ [ἴ65 Ὀοΐνθθη ἴΠ6 
ΟἾΠΟΡ ἔνο, δηά Ὄχίθπάβ πογίμνδαγά δοὺς 
16 σοπῆπαϑ οἵ Ῥαϊεδβεῖπο, ϑγγία, Βδου]οηΐδ, 
δηἀ Μοροροίδην ; ἱποεϊυἀϊησ τΠ6 ναϑὲ ἀδ- 
δογῖβ Μἰπον ἴδ θεΐϊνθοη ἴΠ686 ᾿ἰπιϊῖδ, δηά 
ψῃϊοῦ δγὸ ἱππῃδο! δὰ οὐἷγ ὈῚῪ ψδπάογης 
(τὶ! ο8 οὗὅἁἨἁ βέναβα Αγηῦβ. Ἐργ ἃ ἀδδβογρίου 
ΟΥ̓ εἰ)6 Πυγγοῦθ οὗ 8 ᾿ΟυΓΠΟΥ ΒΟΓΟδ8 ἔπ 6 ρΓοδὲ 
ἀόβεσὶ οὔ Αγαῦϊα, 866 ρρ. 73---70. 

Τῆς ϑογὶρέυγαβ ἰγοαυθηι } πιθηθίοῃ ἴΠ6 
Αγδθίβδηβ (πιθδηΐπρ ἴΠο86 δαοϊηΐηρς 6888) 
88. 8 ρονογία! ρϑορία, το ναϊιθά {Πεῃ- 
βοῖνθι οἡ 18 εἰγ ψἰβϑάοῃ. ΤἬαὶγ Γο 68 σοη- 
δ᾽ δίθα Ργηςοΐρ6}} ἴῃ βοοῖκ5 πὰ ςδι]8 ; {Π6Ὺ 
ρΡαϊὰ Κιηρ 6 ῃοβηαρἤῃδῖ δὴ δῆπυδὶ (στἰδαία οἵ 
7700 δῇδερ, δη4 85 πιδγν ροαῖβ. (2 (ἤγοι. 
χυ]. 1)].)} ΤΏδ Κίηρβ οἵ Αγδθϊδ [πγη 5ῃθα 
δοϊοπιοη ψἱ1ἢ} 8 ατοδὲ αυδηθ οἵ ρο]ά δηὰ 
δἰἶνεγ (3 Οἤγοη. ἴἰχ. 13.) Ὑθον Ἰονεά 
ΑΓ, θιῖ πηδάθ ἰξ γβίμοῦ Κ τῃΐονοβ δηὰ 
Ρἰυπάογογβ ἴδῃ ᾿ἰκα βοϊαΐογθ. Του ἰἰνοά 
δὲ ᾿Ιθογεν ἴῃ (Π6 Βοἰά, οὗ ἔἶπα ἀδβοσγῖ, Ἵοοη- 
οογηθα ἐπεωβοῖνεϑ {π||6 δρουΐϊ ουϊεἰνϑιην 
ἘΠ6 φαγί, δῃὰ σοῦ ποῖ μνἢ οὈοαϊεοης ἴο 
Θδ δ} 56 ρονογπιηθηΐβ. ΤὨΪ8 ἰβ τ[ῃ6 Ἰόδδ 
συ ἢ οἢ τπ6 Βογίρίυγα ρίνεβ οὗ ἤθη (158. 
χὶϊ,. 20.), δῃά [δὲ 58π|6 18 1ποὶγ σῃδγδοῖογ 
δὲ τηἴ8 ἀδγ. ϑίησε (86 ρῥτγομμιρδίίοη οἵ 
(ες Οοβροῖ, πιδῦν Αγωθίδηβ ἴδνα 6Π)- 
Ὀγαοθὰ ΟἸἨγιδεϊδηϊγ ; (Πουρὴ ὈΥ (ἃ τἢ6 

[6 Ὁ ρϑγί σοι ἴο ργοίδββ ἔπ 6 (Δ Ὦ οἔἵὨ 
Ἀπ παπηιαεύ. 

ΑΒΔΡ, ἃ (ὐδηβδδη δ Γογαὶ οἶγ ἴῃ {ΠῸ 
δουῖδογη ρϑγὶ οὗ Ῥαϊθβιίηθ. [8 κίηρ πανίηρ 
ορροδοὰ ἔπε ραβϑβᾶρε οἵ {πε [β8γδε τος, {παν 
δἰϊουννυαγάβ ἴοοῖς ἴἃ ἡ ἢ [[8 ὨςΪ68. 
(Νυαιν. χχὶ. 1-.-9.) [τὰ Ἰἰαῖογ {ἰπ|θ8, Αγδά 
γα γαῦυϊο; δηὰ ἴ8 Ὀἰδοθα ὃν Επδοῦλι5 ἴῃ 

Βιἰοσγαρλίοαϊ, Ἡξεἐογίσαϊ, απα 

ΑΚ 

1Π6 νἱοἰπῖιν οὔ (Π6 ἀεβεσὲ οἵ δά, δἱ τὧἊ 
ἀϊδίδηςς οὗ 90 Ἐοιηδη μῖ165 ἔγου Ηεῦτοι 
ἴϊ8 816 ἰβ δι ϑὰ ὃὉγ "6 Ασγαθα Τεῖϊ! ᾿Ατὰά 
ἐν θεν Ωμα ΒΙΡΙΙο8] Ἐδδοδσοῖβθβ, νοὶ. ἃ. 
Ὁ. 478. 

ΑκΑΜ, ἢ δοὴ οἵ δῆοι),, ττδδ (Δ δμοσ οἱ 
186 ρθορὶβ οἵ ϑγγίῖα, σο, ἔγοιι δίς, δὲ 
ο]]6ὰ Ατγδπμεεδῆβ. Τα γοχίοα, σοῖς 
1Π6 ΟἹ Τεδίδιηφης '5 ἀδηοτηϊπδῖοαὰ Απαν, 
͵'8 ἃ ναδὶ ἰγαοῖ οχίεπαϊηρ ἤοσω Μουμπι Τα. 
ΤῸ δου ἢ 88 ΓὯΓ 85 ̓ δπδδοιι5, δα ἔγοι τὰς 
Μοαϊ ογγβῆθδη 868 ἴῃ δὴ δαδίοσι εἀϊγεςῶου 
θεγοηά τς ΤΙρτῖε ἰηίο Αδεντὶ ΤΙ θέεξεα 
ρασὶβ οἵ (8 γορίοῃ 8ΓἊ ἜΑ Θὰ ΒΥ εαἰδετειαι 
ὨΒΠΙ6Β ; 88---ἄγαηε Νιαδαταῖνε, οὐ ϑγτια αἱ 
1Π6 Ττο Εἰἴνοῦβ, {πὶ 5 Μ]εεοροίαπεξα ; Αἴτεα 
οΥΓ Ἰανιαδοιε; Αἴσγαπι οὗ δοδα; 
γολοῦ; δὰ Ασαηι Ὁ ῦ Σ Ὀδοβιδε ἴδε 
οἴε168 οἵ Πασηδδοιβ, ϑοῦα, Βειγομοῦ, δοὲ 
Μδδοθα, ψογὸ ἴῃ ϑυσγίδ ; οἵ δὲ ἰϑβδὲ, δδοῦϑθε 
Ὁ) ΤΠ ΚΟΒΕληϑα 16 ργονίῆςεβ οὗ ϑοῖα, 

8, δοθοῦν, ὅς. Ηοπιοος δηὰ Ἡσαοά 
(8}} Ατγδιηβοδηβ ἴποϑα ψἤοπι ἐπ 6 τογε ππο- 
ἀδγῃ Ογθοῖβ οδἱ] ϑγγίδηδ. ΤΠὸ 
ΑἴηοΒβ (ἴχ. 7.) δθϑπ)β ἴο δύ, ἔπδὲ ἴδε ὅπ 

8 ἀψεῖε ἴῃ ἴ[Π6 σουπίγγ οὗ Κις, ἃ 
ΙὈογῖα, νοτα εἶα γῖνοῦ Ογγιβ τῆς; δοά 
ἐπεὶ αοἀ Ὀγουρῇὲ τπδπὶ ἔσο ἐεδῦςε, ἃς δε 
ἀϊά 6 Ηεῦτεντϑ ουὲ οἵ Εργρι; μυξ δὲ πᾶὰπι 
ἔπη6 [818 παρρεποὰ 18 ἢοῖ Κῆον πὺθὺ. οϑες 
αἰνσαγδ 6815. ἰἢ6 ϑγγίδηβ, δη ᾿πμ οί απ οἵ 
Μορεοροίδεηϊα, ΑΓϑηεβ, Τῆς Αγϑπιῖρδηε 
οἴδηῃ πδγγοά δρδίπβιὶ {πὸ Ἠδῦγονς ; ᾿ανὲ 
βιιράυδα ἐπειη, ἀπά οὐϊίροθα δῖ) ἴο μαΐ 
μἷπι ἐγθαί6. ϑοϊοιηοη ργεβογνοά [86 δδαι 
δυο ; θυῖ, ἴεν τ6 δοραγβοη οὗ δὲ 
ἴδῃ {γρ65, ἰξ ἀοα8 Ὡοΐ 80 ἐπὶ ἐδε 87- 
γἰδἢ5 σογα φθΏΘΓΑΙΪΥ βυῦοςὶ το ἘΠππ6 Κιῖπρε οἱ 
ἴβγδδὶ ; υηΐδθϑδ, ρογίιδρβ, ὑυπάογ Ζεσοῦσοδσε 
11., σψἢο τοβίογθά τπῸ Κίηράοι; οὗ [1ατδεὶ 
ἴο [18 δποίθηξ θουπάλγίιε8β. (3 Κίηρ" χιν. 
2ὅ 

ΑΞΒΑΒΑΊ, 8. οοἸευγαιίοα τηουπίδιϊη ἴω ἰὲξ 
Οεγεδίογ Ασπιθηΐα, οὐ το ΝΟΔἢ 5 δὰ 
τοδίβα δέϊογ ("6 ἀοίυρθο. (ἄδῃ. νῆϊ. 4.) ἢ 
8 οὗ διαρεπάουβ Βεῖρῃξ, δηά ννῶβ ἰωϑζοει» 
810]6 ἴο [Π}6 δυτητ, ὑπ} Ῥγοίραεον Ῥᾶδστοιί, 
οὔτθο {Πηἱνογδεὶεν οὗ Πογραῖ, οὐ ἴῃ 371} οἵ 
ϑερίαπῆ)ον, Ο. 8. (Οες. 9. Ν. 5.),ὄ 1899, 
δἰζεν γορεδῖθα ἔδι!ιγοβ, ονεγοδωα ὄυεσν ἰα- 
ρΡοάϊπεηι. Βγ (τροῃοιηδίγίοδὶ τοραξυσγε- 
τηδηΐ 6 δβοογίδιηδα {πδὶ [Π6 ἰδεῖ δρά 
ὑπποιραι ΡδδκΚ (ἔπε στοαὶ Ασγαγδὶ) ἰς 16,294 
ἈΓ8 ἤρα ρον τῆς ἰενεὶ οἵ {π 6 δεβ. Ηε 

(ἰἐβογῖθεβ τῇ 6 δυπιπ)ϊ 88 Ὀαίης ἃ δ᾽ "ρὰιν 
ΓΟΏΨΟΧ, αἰπιοῦϊ οἴγου δῦ ρ]α ίοττη, δρους 900 
Ῥαγὶβ ἴθαεϊ ἴῃ αἰδιηοῖογ, νῃϊοὰ δὲ τς οχίσο 
ὨἸϊγ ἀδοῖποβ ὈΓΘΕΓ δίθαρὶ οὔ 8}]} εἱέες. 
Ηδ βυυδοφυδηκὶν δβοθηάοα [6 1μὲεε|6 ΑτΓα- 
ταῖ, νυν οἢ 18. 18,100 [δοὲ δῦονε 6 [ονυεὶ οἵ 
ἴ(Π6 8.88. Τθα δηζῖγα Ὀρρὲγ γερίου οἵ ἴθὸ 



Οἰεοσγαρλῖοαϊ Ζιοίἑοπανν. 

ΑΚ 

τοουπίδίη ἷ5 σονογοὰ σ: ἢ αἱ δηον 
δηὰ ἴσα ; δῃὰ τὴ6 πιδρηϊιας οὗ ἴΠ6 ρτγεδὶ 
Ρϑακ 8 ΒΏΠΌΔΙΥ ᾿πογθδαίηρ ἸΏ ΠΟΠΗΘαΌΕΠ66 
οὔ τπ6 σομίϊηι8] δοσαδβϑίοῃ οὐ ἰςθ. Τἢα 
οἰδγηδὶ 5ΒΠΟΝΒ ὈΡΟῺ 115 Β. πη} ΟΟΟΒΒΙΟΏ- 
αἰἰϊν ἴογπι ναϑὲ δνυδίδποεθ, σἢϊο ἢ ρτγδοὶ- 
Ρἰϊαία τποιηδοῖνοθ ἀΟ ἴ(8 581468, τὶ 8 
δουπ ποῖ ηΠ1Κὰ τπαΐ οὗὁὨἉ δὴ ΘϑΡ  Παιδίκο. 
“Αρηάαρὴ, οὐ τῇς Οτεαέ Μοιπέαϊι, 8 τῇ 
ΠΆΠῚ6 ρΊΥΘΩ ἴ0 [[|18 5] π76 τηουηϊδίη ὈΥ ἐἢ 6 
Τυνκα: (πΠ6 Ατιηθπίδηῃβ σα] ἰξ “ΜαοῖΣ, οὗ 
τὴ ἡΜἩΗοίλον ἡ ἐλε Ἡγονγίά ; διθὰ ἴῃ 6 Ῥευδίδηβ 
ἴῃ τ 6 πεϊρῃθουγῃοοα ΖΑ μλὲ Δ᾽ καοἦ, οΥΓ τ 8 
“Δ ῆοωπίαϊπ ο ἸΝοαΐ ; Ὀιὶ 4}} υηϊξα ἴῃ γενθ- 
τοηοίηρ ἴξ 858 [ἢ πανϑη οὐ ἴΠ6 ρστθαΐ βἢ!ρ, 
ψοἢ ργεβαγνυθα (ἢ (βίποῦ οὗ πηδηκίης ἔγοπι 
τς νὐδίεγβ οὗ {π6 ἀοὶυρθ. 8.0 βγεβδέ 15 1Π6 
ΓανΌγοηοθ οὔ ἰἢ6 ΑΓΙΘΏΪ8Π5 (ῸΓ {Π]5 πιουῃ- 
ἴδιη, ἴἢδέ, 88 ϑοοῦ 88 [ΠΥ Ἴδῃ 866 ἴξ (δηὰ 
ἔτοιῃ 118 στεβδὲ ποίρῃι ἷξε ἰ5 ν]810}]6 δὲ ἴῃ αἀἷδ8- 
ἔδηςα οἵ ἴδῃ ἀδγβ᾽ Ἰουγηθγ}, {ΠΥ Κὶδα τῃ68 
ΘΑΡΠ δηἀ σεροδὶ σϑγίδ! Π γάυογβ πιακίησ 
τῇς δἷρῃ οὗ [ῃ6 ογοαβ. (ιν ΗΕ. Κ. Ῥοσίεγ᾽ 
Ἴγανοὶβ ἴῃ Ῥεγεΐα, νοὶ. ἱ. ῃρ. 188, 184. 
Ῥιοῖ. Ῥαγγοῖ δ Φουγπου ἔο Αταγαῖ, 'Ώ νοΐ. 
3. οἵ Μτν. ΟοοΐεγΒ “ ΤΥ ογἱὰ Βιγνογοά ἴῃ 16 
19ιῃ Οδηίυνν," 1οπάοῃ, 1845, ρρ. 178--- 
196. 
᾿ 1.6 901ἢ οἴδυπο, [840,8 ἔδαγῇι! οδγι ἢ}. 

4υλῖο τοοῖς ρίδοα ἴῃ Αγαγδῖ, το ἀθνα8- 
τδῖεα τῆ πεοῖρῃρουτπίης Ἴσουπίγγν, τπουρῇ 
Ρτον  ἀθη εἰ! ν ον ᾿'νεβ ὑσογα ἀθβίγογθα, 88 
τῖ σεοιστοῦ ἴῃ (Π6 ἀαγεπη6. Οὐ ἴῃς 9 ἢ 
ἐπ 86 [2855685 ΟὗὨ δηονν δηὰ ἰοθ, υἢϊοδ 
δ Ὀδοη φτϑάυδ!ν ἰοοδεηθά, πιονθὰ ἴογ- 
ὙΓΆΓΩΒ, ΠΟΣΓΥἹηρ ΓΟΟΚΒ, ργαεϊρίοαδ8, ται, δζο. 
αἰοηρ ἢ ΟὯ6 Μναδβὶ βϑίγεβθι, ἴγοπι εἰρῃυ ἰὸ ἃ 
Βυμπαάτγοα ἔδοϊ ἀδοθρ, δηὰ τη} 68 ἴῃ ψιάςῃ, δὰ 
δα ιδυδιθα [86] 1η {πΠ6 νϑ! ον οὗ τἢ6 τῖνεγ 
Αἴαχοβ. Τα πηοδὶ δι Κίηρ γαβυΐϊὲ οὐ {18 
νοϊεδηὶς δοοῃ ἰ {πὲ τῇ 6 ἸΟῪ βυπιηξ οἵ 
Οτοβὲ Ασγαγδῖ ἰβ βαϊὶ ἴο 6 δυῃκ οοποίάο- 
ΑΌΪΥ, ἐπουρὴ ἴξ 88 ποῖ (Ἀ]] 6 ἴῃ, 85 ἴξ νγϑ8 
Γεροτγίεα δἱ δε τ6. (Οὐοο ον 8 Ὑογὶα 
ἀρ τ να Ρρ. 372---8715.; Αἰῆδηρουπι, 1845, 

. 813. 
ἡ ΑΒΒΑ. ὅ6ε ΗΈΒΒΟΝ. 

ΑΒΟΒΕΙΑῦΒβ, (6 δοὴ απ δυσοσδδοῦ οἵ 
Ἡεγοὰ ἐπα ὅτεδὲ ἰπ (ἢ 6 ρονεγηπιοθμξ οὗ ραγὶ 
οἵ Πὶβ ἀοτηϊπίοηβ. 8466 δὴ δοοοιηῖ οὗ ἢϊπὶ 
ἴῃ Ρ. 135. 

ΑΒΟΒΙΡΡῦΒ, ἃ ΟΠ εἰβιίδη τῇ ψ͵8 εἰἵποῦ 
εἰ ἴαβοθγ ΟΓ ἃ ἀδδοοῦ οἵ [6 Οπυγοὶ δἱ 
(ὐοἴοββδβρ, {Π6 πιϑιθοῦβ οὔ ψηϊοῖ ἀγὸ ἰηνιτοὰ 
Ὀγ ὅ8.. Ῥβὺ] ἴο 81 ἃρ τῃεἷγ ρββίοῦ ἴο αἰ ]1- 
Βεῆςα δηὰ οοὺ ἴῃ ἷ8 Μαδβίογβ νου. 
((οἱ. ἵν. 17.) ῬΡαὺ] βαϊυϊθβ ἢἰΐπι 85 ἢ 5 [εἰ- 
Ἰονν-8ο᾽ εν ἷἱπ δὶ δρίβιϊα ἴο Ῥμι]θσηοη, 
γοΓΒα 2. 

Αρχισυναγωγος, ΟΥἩ τυ ΪεΓ οὔ τἢ6 βγπδσορῖιο, 
ΡῬοννεγβ δηά (ποςτοη8 οὗ, 278. 

628 

ΑΒ 

Ακπεοραῦοῦβ, ἐεἰθυηδὶ οὗ, 1ὅ1--- 158. 
ΑΒΕΤΑΒ, {86 {π|γΓὰ οΥὗἹ τῇ πδπη6, 8 Κίπρ οὗ 

Αγϑῦϊδ, νγ8δ ἴῃ (Δ Πογ-ἰη -ἰδν οἵ Ηεγοὰ Αη- 
Ε|ρ88, δραϊηδί ψῃοιη ἢ ἀδοίαγθα ΔΓ ἴῃ γδ- 
γΘηρο [ὉΓ γερυσϊδεορ 5 ἀδυρῃξεγ, Απεὶ 
ο8}|ὁὦ τὴ6 Βοχηδηβ ἴο δ δϑβίδίδῃοσ : δυΐ 
ΒΟΙ16 ὕΠπΒΟΟΟΙ(ΔΌΪ6 ἀΕἰΔΥ ἴῃ [ῃ6 τηδγοξίης 
οὗ 18εὶγ ἴογοθβ, δηά ἐπα ἀδδίἢ οὐ 8 επὶ- 
ΡΕΙῸΓ ὙΠ ΕΠΟΒΗ ΡΟ 8η εῃὰ ἴο τ Ἔχρεαΐ- 
τἰἴοῃ, δῃά βανθά Αγεῖδβ. [δ ἰβ βυρροβϑά 
τμδὲ ἢ ἀνα δὰ ἢΐπιβοὶῇ οὐ (Πΐ8 ἐπνουγαῦ!α 
ορΡρογίυμ!εν ἴ0 πιδίιθ 8 Ἱπουγβίου ἱπίο 8 γ- 
γὶβ, δηὰ οὐίδίῃ ροβϑϑδβίοῃ οὐ ᾿αχηδβοιι, 
ὙΠ ΟΓῈ 6 δρροϊηιεα δὴ δἰ πάγοι, σῇο88 
λυ δαϊοτίοη. ργοθθοϊγ οχιθπάθα οὐ ονεῦ 
[6 εν ψῃο ἀσεῖε [Πογα. ὅϑόπιθ ἰδδγηθα 
ΤΏ6Ὼ ἤδν βυρροδοϑα {18 Ὠ8η)6 ἴο ἢδνε ὕθβῃ 
οὗ Ογθεκ ογίρίη, δῃηὰ ἴο ΡῈ ἀεγίνθα ἤοπι 
ἀρετη, Θχοοιθηςα ΟΥ ρΓΘ- οηδηςα, θυ Ὦγ. 
Ῥοσοοξκα 18 οἵ ορὶπίου, {πϑὲ ἴξ ἰδ δὴ ΑΓδΌϊς 
ὨΒΠ16 (ἔγτοστῃ αὐρλαγείδ.}) το ἢ τὰ οοιμπιοη 
ἴο τηδὴν οὔ {π6 Αγαθίδη Κίηγβ. 

ΑΒΟΟΒ, [86 σδρ δ] ΟΕ οὗ ἃ τγορίοη οὗ 
1Π6 5816 ὨΒΠ)6, τ ΙΟΝ νν88 δβιἐυδέοα Ὀογομα 
τη6 Ζογάδη, ἴὶ Βαδῆδη, (Π6 στηοϑὲ ἰτυϊί! 
ΘΟΙΏΓΡΥ οἡ ἴΠ6 ΟἴδεΓ βἰ46 οἵ ἔδδὶ γίνοσγ : ἴἰ 
Ὀεὶο ἴο {π6 Βα! γῖθε οἵ Μδῃβββεῃ. ἴῃ 
τη ϊμ ἀϊδέγὶςς [Πθ γα νου βἰχὲυ οἰἰ65 ἕογβοα 
Ψ ἢ Πρ ᾿ν8}}5, ἄς. (Βευϊ. 1. 4, δ.) 
ΑΠα τὭΔΩΥ δηοίθηϊς Γυΐη8 δγὰ ἰουπὰ ἢθΓα 
(οι παγὶΖ᾿ 8 Πθεδοσίριϊνα αἀθοργαρῆγ οἵ Ρὰ» 
ἰεβεῖηθ, ῃ. 3990.) 

ΑΒΙΜΑΤΉΗΞΒΑ, 8 8118]}} ἰόν ἴο νἢϊοῖ 20- 
860 ἢ} Ὀεϊοησοὰ ψῆο Ὀερροαὰ {Π6 Ὀοᾶάγ οὔ 
ὅεδυδ ἔγοαῃα Ριδῖθ. (Μάϊ. χχνὶ! ὅ7.) [{ 
ψ88 ἃθοιδ {ΙΓ .ΒΙΧ ΟΥ ΓΙ ΓΌγ.Βαν θη Πη1168 
ἀϊδίδης ἔγοπ) εογυδβαίθοω, ΜδΩΥ ἰγανθ! !εγβ 
μάνα διρροβοά {86 ἰο θὈ6 {86 ρΙδες ο8] 16 
6}. Βδι)θῆ; Ὀυὲ Ὦτνγ. Ἐοθίηδοη, ψῆο ἢδ8 
του ξεν ἐχρίογοά 108 Πἰβιογίοδὶ ἱοροργαρῆν, 
᾿88 ἀεϊοιτηιηθα [ἢ 6 4υοβίοη ἴῃ [26 Ὠδρδ- 
ἔνα. ῶωΣΩ Β βθαγοθ68, νοὶ]. 111. ρρ. 40 
--- αὶ. 

ΑΚΒΙΒΤΑΒΟΗῦΒ, ἃ παῖϊνο οὗ ΤὨοββδϊ οηΐοδ, 
8 εἰἐγ οἵ Μδοθάοηϊβ, ψῇο διπργαοθὰ (τ δὶ}"- 
δηΐΥ, 8δη4 δοςοιηραηϊοὰ δὲ. Ῥέϑυ] ἴῃ βανεσγαὶ 
οἵ δὶ Ἰουγῆθυβ. Ηδ ν88 βαεϊζβὰ ἴῃ {6 ἴ.- 
τυ δὲ Ερἤθδβυδ, δηὰ 88 αἴξεγννδγάβ οαγγδα 
ψ ἢ τῃ6 116 85 8 ργίβοπογ ἴο Ἐομπηα, 
σι θεγα 6 ἐπαροὰ [15 πη ργδοηπηθηῖ. (Δοεῖα 
χΧΙχ. 29., χχ. 4., χχυὶ!. 9.; Οἱ. ἵν. 20.; 
ῬΠΣΙοτ. 24.) 

ΑΒΙΤΗΜΕΤΊΟ Οὔ Πα ον, 593. 
ΑΒΚ. ὅ.6 ΝΟλη. 
ΑἈΆΜΑΘΕΡΡΟΝ, ἴΠ6 Ὡδῖηδ οὗ ἃ ρίδεε πιεη- 

ἰοποα ἴῃ Ἦδν. χνὶ. 16., ἴ1ῃΠ6 ροβίτου δπά 
ἠδίυγο οὗ συ ῃϊοῖ γα ὑπκόν. Δοςοογαάϊηρ 
ἴο Βοὴδ δχροβιίογβ, ἰξ 18 οοπιρουηάεα οἵ 
ἴτο ψογάβ, βἰημγίος τ[ἢ6 πιουηϊδίη οὗἩ ΝΜ8- 
οδαάο ογ Μοριάάο ; 8 ρίδεθ βἰἑυδῖοά δὲ ἢ 6 
οἵ οὐ ουπι δγιμεὶ, δά οςοἰοὈγαϊϑὰ ἰὴ 1Π6 
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Ἠϊδέονγ οὗ αἀοὐ δ ρβορΐς ἔοῦ ἔννο πιδιμόογαῦϊς 
δἰδυρῆϊοτγβ, ἤγβε οὔ ἴπ6 Οδηδδηΐϊϊεβ (διυάρ. 
ν. 19.)», δῃὰ βἰἴογνναγιβ οὐ (6 ἴβγδο θα. 
(3 Κίηῃρβ χχὶ. 99.) Οἰποῖβ, ποόνανογ, 
σοη͵δοῖυτα ἰἢδὲ (πΠ6 πᾶ Ατγιπδροίάοη 
ΤΏ68η8 ἃ ἀγγ, ὈΆΓτθη, του ηϊδίηουΒ, Δηα ἀ6- 
δεγῖ σου ΡΥ, δβιιοῖ 88 (ἢ 6 Φετβ ἀδειμθ ἴο 
6 τὴ6 ἀροάβ οἵ υποεΐϊδϑῃ 8ρ1γ}18.. ΤῊ]8 
τηθδηΐηρ οὗἉ [Π6 σψογὰ δοοογάὰβ νἱἢ δὲ 18 
881. πη Εν. χυὶ]. 123 ---- 14. 

ΑἈΜΙΕΒ οὗ ἴῃ ΗἩροῦγονϑ, ἰανίθα, ἀἸν βίο 8, 
οἴδοοτδ, δηα αἰδβεϊρ! ας οὗ, 992----9394.; δηά 
οἵ ιπ6 Ἐοπιδηβ, 948 --- 947. 

ΑκΜ8 οὗ ἴπ6 Ηκεῦτενν5, 2929. Ὠοίδηδῖνα 
ΔΓΙΏΒ, 299---931]. ΟἸδηβῖνο δῦ, 932----934., 
ΑἸ]υιίοπβ ἰο ἔπε ατγεεκ δηὰ Ἐοιηδη ΒΓΙΠΟΌΓ 
ἴῃ τ Νὸν Τοβιίδηηθηῖ, 947---240. 

ΑΆΝΟΝ, τίνοσ, 43, 
ΑΒΟΕΚ: 
1, ΤΠ ΡΓΟΡΟΓ Π8ΠῚ6 οὗἩ ὃ οἷ οἵ {ῃ6 

Οδαΐεεβ, οἡ τΠ6 τίνεῦ ἄσηοη. (Νυπιῦ. χχχὶϊ. 
84.; Πδυϊ. 11, 36.,.111.12..; Ζο5ἢ. ΧΙ!. 3.., ΧΙ. 95.) 
Τῆς εἰδίεε οὐ, ΟΥ αδομὲ Ατοοτ, τηδπιϊοπρα ἴῃ 
ἴπδ. χν!!. 2, Ῥγοῖ. σὐδβθηΐι5 18. οἵ ορϊηΐοῃ, 
ΤΩΔΥ͂ ΠΙΘΔΏ {{Π|6 οἰ168 ὈΘυοΠα Φογάβη ροηογα  γ. 

9. ΤΊ6 πάπα οὗ ἃ ρἴδοα ἴῃ {πὸ οαηίοη οἵ 
τς (γρο οἵ Ζυάδῃ. (1 ὅδηι. χχχ. 38.)} [18 
δἷϊα, (ογῦ τπ6 αἰβοονθῦυ οὔ σψῇῖϊοῃ ΒΙΌΪα 
διιιἀδηῖδ ἃγα Ἱπάθθίεα ἴο ἴπα ρεγβονογίηρ 
Γοβοδγοῆςθδ οἵ Ὧν. Ἐοθίηβοη, 15 ΠΟῪ οα]]οὰ 
Αγ ἤγαῦ, ϑοδίζογοα ἰουπάδιϊοηβ οὔ ὑη- 
αν βίοησθ, ΜΠ ἢ 51π|8}} (γαρτηεηΐβ οὔ ροϊξεγῃ, 
ΔΓΘ 18 ΟὨΪΥ Γονδίηβ. (ΒΒ αὶ Βοβθάγο δ, 
γοἱ. 11. ρ. 618.) 

ΑΆΡΑΡ, 8 ΟἿΕΥ δηὰ σουηίγν ἴῃ ϑ'γγῖία, ΠΘῸΓ 
Ἠβδιηδίῃ, τὴ} νοι ἷξε '6 οἴδη ἰοϊποά, 
δηὰ ν οἷ [ῸΓ ἃ {{π|ὲὴ πδὰ 119 οὐνῃ Κίηρβ. 
(39 Κίηρβ χυἱ. 834., χῖχ. 13.; ἴ68. χ. 9.; 76 Γ. 
ΧΙ ΙΧ, 93.) 

Απρηλχαῦ, ἴϊΐα βοὴ οἵ δι, σῇο ἴβ 
τηθητ πο ἴῃ 6 ρσοηθδίορυ οἵ Μϑγυ, ννα3 
θογῃ. ΕἸὑἁὦΤ Ὸ γ68 ΓΒ δίϊεὺν {π6 ἀείαρο. (ἄδεη. χ. 
422 ---- 94, χὶ, 19, 138.) ΤΠδ Ὡδπιθ8 οὔ ἢΐ8 
ὈΓΘΙΠΓΘΏ δγ πιοβῖ οἵ τπθπὶ (ἢ6 πϑιη68 οὗ 
ςουηίγίεΒ. [{ 118 Ὀ6 (π6 ε886 ψ ἢ ΑΓ- 
Ρθαχδά, [Π6 ποδὶ ργοῦδθϊα διρροδίκίομ 18 
τὶ οΥ̓ Φοβορῆυδ, νἱΖ. [Πδὲ 1ἴξὲ ἀδηοῖθ (ἢ 6 
Ργ πεῖνα οουηίγΥ οὔ τ(ῃ6 ΟΝ] ἀρ 8η8. 

ΑἈΒΟΥ͂5 υδβεὰ Ὀγ [ῃ6 Ηεοῦγονβ, ποῖος 
οὗ, 3338. Ὀἰνϊηδίίοη ὈΥ γον, 388. 

ΑΒΤΑΧΕΆΧΕΒ (ΝΠ ἼΝ, ΑπτΆοη- 
δ ΜΆΒΟΒΤΕΑ, ἃ {Π|6 οὗ βδϑνθγᾷὶ Ρεογβίϑῃ 
Κίηρβ8. Ῥγοίεβδβοσ δβϑηΐιβ ἀδγίνϑ 11 ἔγοπὶ 
16 δηοίθης Ῥογβίδη πσογὰ η“γίαλελείν, ννὨϊοῖ 
6 ἰ(ουπὰ ὕὑροη {π6 ᾿πβογὶριοηδ οὐ ΝΟΠ ΒΟ 
ἙἘουδίδπι. Τα Ἰαιίοῦ ρατί οὗΓἁὨἉ τηϊ8 ψογὰ ἰβ 
1Π6 Ζοηά 8} Αὶ' ἀδλείλτο ἐ αἰβὸ τἤεγαο), ἃ Κίηρ. 
Βυΐ τἴ6 8.}1680]6 αγί (τ ῇἱοῖ 18 ἰουηαὰ 1η 
ξονογαῖ Ῥογβϑίδῃ ΠΔΠ]68, 88 Ατίδθβηι5, ΑΓ- 
ΔἈΡἤογΩεβ, ΑγίδΌθ808), δρρϑαγβ ἴὸ ἢδνθ 
βἰψηιδοά ργοαῖ οὐ πιϊργ. ΑἹ ᾿εϑαβϑὲ {6 
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ἀγθεκβ ρᾶνὸ ἴδ (Ὠδ ἴῃ 2 τις 
βρη βοβίίοη 8 ΠΟῪ ἰοδὲ ἴθ εἢς εγεῖρα, 
ἙΕγοπὶ 1ῃ6 οτρίηδὶ 4γέαλελείσ, τῆς τοούετ 
Ῥεγβίδηβ ογηηθά “γάξ:λεγσ (ἃ δῆς θόῖαε 
ὈΥ τῆτεοα Κίηρβ οὔ ἴῃ6 ἀγπδϑὲν οὗ ἐδε 82.- 
881465); ἴ!6. Ατιηδηΐδη8, “σχέαελισ ; ἴδε 
αγθοκβ, Ἅγίαχεγχεε; δὰ {πὸ οῦεενε, 
Αγιαοὐδολαεολίλα. πο Ῥοτγείβη βονεγεῖσια, 
ψὴο Ὀογα {Πϊ8 Π81η6, 8Γ6 τηοηπεϊοπδα ἴἢ ἴδ 
ΟἰΙὰά Τεβιδιηθηΐ ; Υἱζ. 

Ἰ. ΑΒΤΑΧΕΆΧΕΒ, νΠο αἱ ἴῃς ᾿πιεειραιῖοα 
οἵ τῆ δηδηθβ οὗ (Π6 δεν ἰδεισθα δῇ δαὐϊεϊ, 
ρΓο ἰηρ τπεῖ ἔτουι γορυϊ]άϊπρ 9 γυδβαίεἼι. 
(Εζιβ ἵν. 7.--.Ὀὥ:2.) Τῆῖθ Ασίαχεγχος 5 
ἄεπεγα! ν οοπδιάογεα ἴο ὃὉ6 ἐδε ρῥϑειώο- 
διηθγ 8, ὁπα οἵ (ἢς Ῥογδίδῃυηι Μδγί, νδο 
δδϑυμηθά {πᾶὶ ἤδηιθ, δηὰ ργεϊθησϊην ἴο ὃς 
Θπιογαϊα ἴῃ 6 βοὴ οὗ Ογγυβ, ἀπά ἐῆθ Ὀεοίβεῦ 
οἵ Οδιῦγβθϑ, οοσσυρῖοα (ἢ ἴἤγοπα Ραῖπδει 
(ἢ γεῖσῃβ οἵ Οδιργβεβ πὰ θαγίι5 ἐπα ξὺθ 
οἵ Ηγϑβίδβρεϑβ. 

ῷ. ΑΚΤΑΧΕΒΧΕΒ, Ὑὄὅ  ἰββυοδὰ ἃ ἄδεοζεα 
Εχιγθπηεῖν ἐανουγβῦ 8 ἴῸ (6 δεονν5, τοὶ 
88 σδιτιοὰ Ὁγ ΕΖγὰ ἴο δεγυδδοίεσω. (Ἐξ 
γἱϊ. }., νυν...) ὙΤῊΪ8 βονογείρη ἰδ ἴθ6 Αἵ- 
ἴβδχαῦχοβ διιγηδιηθα [Πρ ιΠδη}8, ΟΥ ἴδε 
Ἰμοηρ- απάθά, τοῦ 8 {γιδίηρ ἀείοειηεγ. 
Νεοιΐδῆ ττῶ8 ἢ18 ΟὈρ- ὈΘΆΓΟΓ, δὰ πᾶς 
Ρογπιϊξιοά Ὀγ πἷπὶ ἴο γαίιγῃ ἴο Φεγυβδίεσω, 
σἰτἢ ἃ σου βίο ἴο ΓΘΌυ}} 118 νν8}}6, δϑά 
ἴο θ6 {δε ρονϑγηον οὗ υάἀ8668. 

Λρτεμις, 866 ΒιΙΑΝΑ. 
ΑἈΎ5, οτἱρίη οὗἔἁ 604. ϑιδίε οἵ δορὰ 

ίγοιη 186 ἀοίαρα ὑπὲ}} τ εἶπια οὔ Μοσες, 
δά. ΑὨὰ ἔγοπι Μοβεβ ὑπὲ}} αἴτεγ τὸ σδρ- 
εἰνίγ, δ05, 5606. Αδςοουπηΐ οἵ δο!α οὗ ἴδε 
δΓ[5 ργβοῖβε Ὀγ (6 δεννβ. 607 --- 616. 

ΑἈΌΒΟΤΗ, ΟΥἹ ΑΚΑΒΟΤΗ, 8 ΟἸἿΥ ΟΥ ΠΟΥ ΤΥ 
ραϊοπρὶηρ ἴο ἔπε {ρα οἵ δυάδα. (1 Κιηρ 
ἵν. 10.) [18 ἔγιιθ βἰευδίϊοη 18 ὑπ κηον. 

ΑκΡΑΡ, ΟΥΓ Αμαρῦϑ, 8 5118}} ἰβδηὰ Οὔ 
1800 ρᾶοοβ ἱῃ εἰγουϊ, αἱ {6 ηουτὰ οὗ τδς 
γῖνοῦ ΕἸθυ τ οΓυ5, οἡ 1Π6 σοοϑβί οὗ Ῥἢαρηϊοῖ, 
ορροεῖϊε ἴο Τγτγὸ (Εζεκ. χχνἹ]. 8.) ; ἢ ἰς 
ποῦν ἙἈ]|6 Κικαά. “Μοβὶ τηούφγῃ ἱγα- 
γο  ογβ Γοργαβοης 1 δ5 οονογθὰ στῆ τυΐις 
δηἀ ποαρὶν ἀεβογίθα, ἴΙὼ γθβϑ γ ἰὶ ̓ 5 οονεσοά 
(1845), ΑἸ] Ἔχοορῖ ἃ 5π|8}} βρδεβ οὐ ἔπ δϑσὶ 
8146, ἢ ἤδανν ϑαγδοθηῖς δηὰ Τυγκ δὴ 
ο8 5 1168, τ ἸΠ ᾿νἢἰοἢ τοῖο ἃ ΠΊΔΓΙΕΠΙΟ 
ρΡοριιϊαέίοη οὗ δρουΐ 3,000 δοιιΐϊδ. Οἱα [δε 
τηδγρίη οὗ {Π| 868 Π6ΓΘ δὰ {Π6 Γδϑιπιδίῃβ οἵ 
ἀουῦ]ας Ῥῃοηϊοείδη νν8}}9 οὐ ἤιπρα Ὀονεὶ!οά 
βίοῃθβ. ἴῃ οὔδ ρϑγῖὶ {|| νν8}} 15 811}} 80 ογ 
40 (δες πίρι, δηα 88 οὔ πα! ἣν 15 οὐ 30 
ἔδει εκ. ΤῊΪΒ πιυϑὲ πάνθ βδθῆ ἃ βίγοηρετ 
ρΡίαςο ἤδη Τγτο.... ... Τῆς σποἱα ἰδίῃ [5 
ραγίογεϊθα ἰὼ ἴπ6 ἀθρι οἵ τη ϊγῖν ἔδεϊ ψπἢ 
ΨΕΡῪ δησίοηξ οἰδίογηβ.ἢ (ον. Μ. ΤὭοα- 
Βοη, ἰη ΒΙΌΠοΙΠοο8 ϑδογα, νο]. ν. Ὁ. 351.) 
Τί ΑΚΥΑΡΙΤΕ ἰδ πιρηϊοποὰ ἴπ Οεη. χ 
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18. Τῆο Ατυδαϊίοβ σεῦ εἰηρίογοά 88 
τοδτῖποῦβ ὃγ {πῸ Τ᾽ γγίδπβ. (Ἐζεῖς. χχνιὶ. 8.) 

ΑΒΑ, κίηρ οἵ υάδῇ, δυσοσοάθα ἢ ἔδι 6 Γ 
Αδΐαπι, Β. ο. 95]. Ἠδς ν88 αἰδιϊηρυϊδῃοα 
ἴον πὶδ δυσοθδβ ἰῇ Ψ6Γ, δηὰ ἷβ8 Ζ68] ογ 
16 ᾿νογβῆϊρ οἵ 6 ἴσῃ αοά. ἴῃ {Π|π ἰδῖ- 
ἔεγ ρϑγῖ ὁ μἷ8 τοίη, [86 ργορίεὲ Ηδπβηὶ 
Πανίηρ Γοργουθα ἢϊπὶ [ῸΓ ἢἷ8 ἀἰδβίγιιβε ἰῃ ()οά 
ἴῃ (Ὀγΐϊηρ δὴ αἰ ϊΐδηοθ ἢ Βοη- Ἡδάδα 
κίηρ οἵ ϑγγία, 8 νν88 80 δχϑβρεγδαῖθα ἰῃδῖ [16 
Ρυΐ ἐπα ργορβεῖ ἴῃ οΠαίηβ, δῃὰ δὲ [Π}6 δ8Π16 
εἶπ! ζᾶνα ογάεγ ἴογ ἴ[ἢ6 δχβουϊΐοη οὗ Ἰϑηγ 
οὔ δὶβ ἔγίεῃάβ. Ηβ 18 δυρροδοὰ ἴο δᾶνα 
ἀϊεα οὗὨἨ ἃ βενεγα ἤϊ οὗ ἐδ ρουΐ, Β. Ο. 886. 

ΑΒΑΡΗ, ΗΈΜΑΝ, δηὰ ΖεουτηῦνΝ, οἵ (ἢ 6 
ῖρ6 οἵ 1,μδνῖ, σογο Ἴσοῃδιϊευςεα Ὀγ Θενὰ 
οἰϊοίν οὗἉ 6 δβδογεὰ βίηροῦβ, οὗ ψῇοηι τΠοἷγ 
[Ἀπ}}1165 ([ογπιθά ἃ ραγῖ.0 (1 Οἤτγου. χχί. 1.) 
ΤΠΟΥ͂ ὅγὰ δ] εὔγθο [ογτηδὰ ΡΠοῖβ οἵ 
8668 (1 Οἴγου. χχν. ὅ.; 3 Οἤγοη. χχίχ. 80., 
χχχυ. 1ὅ.}, νΒ]οἢ Δρρε[]διίοη '8β δυρροβθα 
ἴο Γεΐδὺ γϑῖθοῦ ἴο {ποὶγ ρϑηΐι5 858 δδογοὰ 
Ροείβ δηὐ τηυβἰοἰδηδ, [ἤδη ἴο (ἢ εἰῖν ροββοββιηρ 
ἴῃ δρί ΓΙ οὐ ργορῆδεου. βαΐπηβ ἐπ :- 
Ιχχχῖϊ. ο γα σΟαΣ ὈΥ Αδβρῆῇ. 

ΑΒΕΝΑΤΗ, ἴΠ6 ἀδυρδίοῦ οἵ Ῥοξρἤῃογδῃ, 
8δη ν᾽ οὗ ΨΦοβορίι, γγᾶβ ἴἢ6 τῃοῖδοῦ οἱ 
Ἐρἢγαϊπὶ δηὰ Μαδηδδββδεῆ. (ἄδη. χὶὶ. 45. 
δηα χὶνὶ. 30.) Τί εἰγπιοίοργ, Οἰδβεηῖι8 
ΟὔΒΟΓγοβ, 18 ΡῬεδη (υϊ οὔδουτο), δηά 
118 εἰγουμπηδίδησο ιγη βῆ 6 5 δὴ δα" Ἰ ΟΠ 8] 
ΡΓεβυπιρύοη ἴῃ βνουν οἵ (6 δυιξῃδθητὶ ον 
οὔ τὴ8 ντγηρβ οἵ ΝΜοβϑδ; [Ὁγ, βοσογύϊην ἴο 
ΣῊΝ πάλην [6 π8πΠ16 οὗ ἃ ννοτηδῃ δΌβοϊ τοὶ 
διιδίοροιιβ ἴο (Πὶβ 88 Ὀδϑη ἀϊδβοονεγθα οὐ 
Ἐςγριίδη πιοηυπηδηΐβ, ἡ ΠΙΟἢ 15 σοπιροβοά 
οὔ λ πιοῃοϑυ δε 44 δά δεΐἑά, ([Ώ8 Ἡδπιθ 
οὔ εἰα Ἐργρεαη Μίηογνα. 

Α5ΈΡοΟΡ. 66 ΑΖοτῦθβ, ῥ. 680. ἐηγὰ 
ΑΒηξε, {πὸ δοὴ οἵ ὅδςοὺῦ δῃὰ Ζιϊ)ρδῇ, 

βάᾶνε [8 Ὡδπ|6 ἴο οης οἵ {π6 ἰγίθε5 οΥ̓ [Ἰγαεὶ. 
(Θεη. χχχ. 18.; 1 Οἤγοη. ᾿ΐ. 3.) ον τῆς 
᾿)ην}18 οὗ ἴτΠ6 σδῃηΐοη δβδίρῃιεά ἰο {18 ἐῖθε, 
866 ἢ. 18. Βυΐϊ ΠεῈγ στοῦ ὄχρϑ θα τἢ6 
πδιϊοηδβ οἵ {Π6 σοι ὨΓΣΥ, ΠοΥ ἀϊά {Π6Υ οὐϊπΐη 
δητγα ροκϑαβδίοη οἵ {86 αἰδεγὶοῖ δ] οιϊθά ἴο 
τε]. ΤὨοῖΡ 8οὶ] ργοάυςοά αρυπάδησε οὗ 
ἴΠ6 οοτηξοτγίβ ἀρὰ ἰυχυγο 5 οὗὨ 16, δηὰ νγὰ5 
Τὶς ἢ ἴῃ πηῖηθβ. ΤἘΠ6 ἰγρθα οὗ Αβῆδὺ ἰδπιοὶν 
βυνταϊ6ἀ ἰο τῃ6 ἔγγϑηην οὗ Ψ601η Κίηρ οὗ 
Οδηδδη, θυἱ δϑβιβέθα αἰ άδοη ἴῃ ἢἷ8 ρυγβυϊ οἵ 
τῆε Μ|Ιαϊδηΐί65. Οη (Π8 ὁχοάιι ἔροη) Ἐμγρί, 
(6 Βρῃεπρ ππθη οὗἁ {815 ἐγ τοῦ 41,500; 
ἴῃ 1Π6 πη] άογοδδ ΤΠ ῈῪ διηουηίοά ἴο 63,400. 

ΑΒΗΚΕΝΑΖ, ἴῃ6 οἰάεθδξ δοὴ οὗ Θοιηθῦ 
(6εη. χ. 8.; ὅ6Γ. Ἰϊ. 97.), δηὰ ἐπ ἤβι ον οὗ 
Πεδά οἵ δ παίΐοη. δὲ ἃ ρμεορίε ἴη 
ὨΟΓΓΒΘΓΏ Αδὶ8 ἴα Ἰηϊοηἀδθά 18 ουἹάθης ἔγοπι 
15 Ὀεΐηρ ρἰδοοά παχὶ ἴο Θοπιοῦ ((ντηπιουῖδ), 
ἴῃ τὴ6 ἢἤγδε ἰηδίδησα, δηὰ πεχὶ ἴο Αχβϑδγαῖ 
(Ατγπιθηῖδ), ἰη τ δεεοοπὰ, Ἡφρηοο ἴΠ οοῃ- 
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ἡθοἴωγα ἰδ οὶ ἱπιργοθαῦῖο, ἰπαξ Αδῃκοπαζ 
Ἰ056 }  ττδβ αἰδο ἃ ἰγῖρε δηά ργονίπεος οὗ Ατὐ- 
πηδηΐδ, ΟΓ, δ ἰεδβί, ἰδ ποῖ (8 ἔγοῃ 1ἴ, πθδῦ 
ἴ6 Οδιυσαβυδ οὐ ἴονναγάβ ἴῃς Βίδοκ ὅδ. 
ἘΌΓΙοΣ τἤδη τὨΐβ να ἤανα Ὧο ἀδῖδβ. Τῆδ 
τοάθγῃ Φ6νγ8 ὑπάεγείδηα Ὁγ ἰϊ, Θδγπιδηγ, 
δα ἱφπογβητ υδα 6 σπογὰ ἴῃ ἐδπαὶ εἰρηία. 
σβίιοη. 

ΑΒΗΡΕΝΑΖ, τηδβίορ οὗ {πῸ ουηυοΐβ, οὐ 
ΓΑΙΠΟΥ Ομ οὗἩ (ἢ6 ομοῦ ἙΠαπιρουϊδίη9 οὔ 
ΝΕὈυςΠδαηοδζζασ, τῆο ᾿ν85 σοπιπηδηθδε ἰὸ 
βοίθςοϊξ ςογίδίη εν 8 οδριϊνεβ ἴο ὃ6 ἴῃ- 
βίγυςίοα ἴη τ᾿ ἰΣογαίυΓα δηα βοϊεησθβ οὔ [6 
Ομαϊ ἀδθδηβ. ἴῃ {πΐ8 ππιῦοῦ ἢ6 ἱποϊυάοά 
Ῥϑδηϊεὶ δηὰ [8 ἴγθα σοπιρβηΐουθ, ψ ἢ β6 
ΠΕΠΊ65 Π6 σηδηροα ἱηῖο ΟΠδἸ ἀξ δρρ6 ]8- 
ἴοη5. ὙΠΕεΙΡ ταίμβα! ἴο ραγίδβκαε οὗ [6 
ΡΓον βίοῃβ βεηϊ ἔγοπη ἴῃ 6 πηοηαγοἢ᾽  Β (806, 
Β|16α Αβῆρδιηδζ ψἱτ ἀρργαπδηβίοη ; ἢ ἢδιὶ, 
βουνοῦ, ἴΠ6 βοηΓΟΒΥ ποῖ ἴο ι186 σοι)" 
βίγαϊηξ ἴονγαγάβ ἴῃ6πὶ. Αἱ πὶ {ἰπ6, 85 ἴῃ 
ΟὟΡ ἄδγβ, (π6 Αδίαϊίς ἀδβροῖβ ἔγουθης 
Ρυπβηθά ψ ἢ ἀθαίῃ (ἢ ἰοδβὲ ἱπίγαςιτίοη οὗ 
τΠ οἷν πὶ 8. [π βδοςράϊηρ ἴο πε γϑαϊιοδὲ οἵ 
Τρδηϊεὶ, Αβῆρθπαζ μδὰ δνογγ (πΐηρ ἴ0 Βρργθ- 
ποηὰ ; δηά τς σταιοία! ργορμδὶ ϑρθοῖΆ ΠΥ 
ΤΟΟΟΓΩΒ (πὲ Θοὐ δά εἰἰϑροδοα ἢΐτῃ ἴο ἰγοαὶ 
δἴπὶ 1 Κίπάποδβ (δ. ἱ. 8--- 16.) 

ΑΒΗΤΑΈΟΤΗ, ἃ Βαηϊοίδη οὐ ϑγγίδη 
14ο], πος οἵ, 878. 

Αϑηυᾷ, 1Π6 βοὴ οἵ ϑὅμοπὶ (Θδ6η. 1. 11.) 
ψἢο σάνε ἢ18 Πδπι|6 ἴο ΑΒ5ΥΈΙΑ. 

Αια, οὔδ οὗ ἔδεε ἰαγροδί αἱνίβίοῃβ οὔ τῆ 8 
ΟΙἀά Ὑ͵ονϊά, ἱβξ οὶ πιδηοπο ἴῃ τῃ6 ΟΙά 
Τεβίδιπθηϊ. ἴω τὴ6 Νὸν Ταβίδιιθηϊς ἰξ 18 
αἰτδγ8 ἴἌΚοη ἴῸΓ Αδἰα Μίηοσ, 85 ἰξ Ἰπο 468 
Π6 ργΓοσοηβυ αν Αδἰα, νν ἰςῇ σοπιργίβοα τῃ6 
ἴουΓ τορίοπ οὔ Ῥηγνυρία, ΝΜ γαῖα, (ὑδεία, δηὰ 
1, γάϊα. ἴῃ 118 ργοσοηδυ δῦ Αβἷδ "γεγα 86 
βου θῇ οἤγΟΠ65 οἵ Ερδοδιβ, [μδοὐίςαεα, "ετ- 
ξτῆοε, ῬΒΗδαάεΙρμία, ϑαγαΐβ, δηιγγηδ, δηὰ 
ΠΥ ΔΕΙ͂ΓΑ. 
ΑΒΙΑΒΟΗ͂Β, οἴἶδοογβ δρροϊηοἀ ἴο ργεβί ἠδ 

ΟΥ̓ΕΡ {Π6 νόουβῃρ οὗ {π6 ρούβ, δῃὰ [6 
ΒΆΟΓΟΙ ρδίη68 ἴῃ Αϑικ Μίηου. 8466 ρ. 8380. 
ἴῃ οὖὖἦ γοιβίοῃ οἵ Αοίβ χὶχ. 8]. (Ὡ6Ὺ 8ΓΘ 
τοστηθὰ τΠ6 ολίεῦ οὗ Αεία 
ΓΑΒΚΈΙΟΝ, ΟΓΥἹ ΑΒΉΚΈΕΓΟΝ, 8 ΟἿ ἴῃ τΠ6 

τογγογυ οὔτῃο ῬΠΠΠβεη65, διυδἱοα ὑδίτγεδη 
Αζοΐυ8 οΥ Αβδῃαοά βηὰ ὅδΖβ, οἡ ἴϊ οοδδβὲ 
οὗ ἴῃς Μοαϊιογγθδαη οὐ Οτοδὲ ὅεα, εῦουῖ 
8520 ἔιγοηρβ ἔγοπη Ψεγυβαίο. Αἴογ {Π|6 
ἀεδῆι οἵὗἩ Φοκῆυδ, (ἢ ἐτῖῦ6 οὗ Ζιυάδῃ τοοῖκ 
Ακξκοϑίοη, ἡ ῖο ἢ βυθβθηυ ΠΕ] ὈΘοϑη)6 Οὔ 
οἵ ἴῃ6 ἔνα ρονογησηδηῖδ Ὀδϊοπαίηρ ἴοὸ {86 
ῬΒ ΠἸβεμοδ. (Δυάρθδ '. 18.) ΤῊϊμ ρἰδοθ 8 
ἐγθαυ θην πιεπιϊοηθὰ ἴῃ {π6 ϑδεγιρίυγαδ. 
Βυγίης ἴα ογυβδάθα ἰξ 28 ἃ βίδιίΐοη οἵ 
οοηβί ἀγα ἱπηρογίδηςθ. “" 115 ροεκιοη 
τὴυδὲ ὕαῶνο Ὀδδη δίγοηρ, βεοῖϊηρ Ὡδῖιγα 88- 
εἰδιθὰ αγὶ ἴῃ 18 ἀοίδβηςθ. ϑιεαυῖϊδεὰ οἡ (ἢθ 
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βῃογα, ἐἶἴε δε ἀείεηάοαὰ ἴὰξ οχ οὔθ βἰάε, 
ψ ἢ ἃ πδίυγαὶ ;1}} οὐὁἩ τοοῖκ γβὴ γουπά 
πῃ {πὸ ἴογια οὗἁ δ καπη)είγεϊς, {86 ὑγουπὰ 
Υἰτ πη αἰπκίηρς ἰπ τ πιδῆηοῦ οὗ δὴ δῃ)- 

Ἶ 118 Ὠοίϊον ἰπ6 ἴον 'νν88 
Ρἰαοοά. Τῆς ἐογιβοβιίοηε οἵ Αβκείοη σεσε 
δγεοῖδά οὐ {πε ἱπεϊοαίηρς ᾿ἰμς οἵ γοςκ, διὰ 
ἐδεῖς ἰουπάδιϊοιδ τῊΔῪ δ61}}} Ὀ6 ἱγαορά 8]}} {Π6 

16 γυΐπα νυ] ἰςῆ οὐτνς 118 
βιγεηρι." (ὌΠ 165 Μοάεγῃ υάεδα 

ΤΡ ς ὑπωζν αἰτἢ) δποίεης Ῥτοόρθεογ, ρ. 169.) 
Μοάεζῃ Αδκείοη ἰβ ΟὨΪΥ ἃ δίῃ}! υἹ]]αρο, δἰ τι» 
διδά ἴο τΠ6 ποι οἵ [πε δὲς οἵ (ἢ οἱά οεἰξγ, 
δἰπιοβὶ πιι δίῃ γοδοῖ οὔ Πα σανο5 οὗ ἢ6 Μο- 
ἀϊεογταηθδη, ἀπά ργεῖεν ᾿πιθεάἀ ἀθά ἴῃ ἃ στονα 
οὔ οἶϊνα δῃὰ ἀδῖο ἔγοεβ. (Κοηπδγά᾽ 5 Ἐββίεγῃ 
Ἐχρεγίθηςαδ, Ρ. 379. Μμοπάοῃ, 1865.) Αἱ 
Γεβοηξ ἢοΐ 8 δβίηρὶε ἰῃῃδυϊδης ἷδ ἴο ὃ6 
Ὀυπὰ (ποτε, τπι5 ΠΠ αὶ (Ἰ Β] Πὴς (ἢ 6 
Ργορβδοῖεβ οἱ δεγεπιίδη, Ζερδηΐβιι, δῃα Ζϑ- 
ἙΟΠΑΓΙδἢ :--- εἠξοίον ἰδ ἐμέ οὔἤ (δ τ. χἰνί!. 5), 
Δελκείομ 8[μα}} "6 α ἀεεοίαξοπ (ΖΕρῇ. 11. 4.), 
“ἰξλκείοη «δαί! πο δὲ ἱπλαῤῥἑεά (ΖΕεῖι ἰχ. 5.). 

ΡΒ Πεδῖγε. 

ὝΔΥ Ττουπά, ἴῃ 
δηείςηϊ 

ΑΞΜΟΝΖΑΝβ, 8η δρρεϊϊαϊίοη γίνε ἴο {πΠ6 
Μδοοδῦοοβ, {π6 ἀσβοθηάδηϊς οἵ Μειδι 5, 
βδυγηδιηοὰ Αϑιῆοη. ὅ366 ρῥ. 133. 

ΑΒΝΑΡΡΕΒ, ἴθ ρῥγοόοροῦ ἤδη οὔ δὴ 
Αδβεγτίδη Κίηρ ΟΥ βθηεγαὶ. (ΕΖγα ἵν. 10.) 
Οη δοοουηὶ οἵ ἴδ δβιἰδίοπιθηξ ἴῃ υϑγ.ὶ 3. ἰΐ 
ἷδ δυρ 
Ἐξαι-ἤδάοῖ. 

ΑΒΡΗΛΑΗ, ἃ ἰαΐκ τπηοηϊοηοδά ἴῃ 1 Μβος. ἰχ. 
83. πιο ΐϊοῖ Οαἰπιοῖ βϑυρροβοβ ἴο "6 ἴπ6 1,8ει8 
Αϑβρ δ! εῖεβ, ογσ ΘᾺ θεὰ. Εογ δὴ δοοουηΐ 
οἵ ψἢϊοἢ 866 ΡΡ. 47---δ0. ᾿ 

Α85, ιν οὶ Κοονη αυδάγυροά, πηϊοῦἢ τνᾶ8 
ἀεεϊατεά το Ὀ6 υποεΐεβη, δηἀ σοηβοαυ ΠΥ 
μοί ὅς ἴο θ6 Θδῖδῃ ὮὈγ ἴῃς βγϑδο ἴεα. (μον. 
χὶ. 36.) Αβ8ε8 ψεγα γϑαγθὰ ΟΥ̓ ᾿μδπὶ [ὉΓ 
ἀγαυρῆς, 486. Ἐργ ἃ τείυϊδίιοη οὗ 186 
ΘΔ ΠΩΥ δραΐϊηδὲ (ἢ6 εν, οἵἉ πογβμ!ρρίησ 
8ῃ 858, 8660 ρρΡ. 370, 37]. 

ΑΒΒΕΜΒΙΥ δὲ Ερδδβυβ, ρονγογ οἱ, 158. 
ΑΒ80Β, 8 πιῇ (ἰπ6 οεἰτν οὗ Νγεϊα, δοοογά- 

ἵπρ ἴο Βοπ!6 βοοργδρίεγβ, θυ οἵὁ ΤΓΟΒΒ, 80» 
εογάϊηρ ἴο οἴδοτβ. [ἰ 18 Ὡηϑηεοηδα ἴῃ Αοἰϑ 
Χχ. 18, 14.; δηὰ οοσουρίοα ἃ σομηπιδηάϊην 
εἰϊυδίϊοη αἱ βοια αἰδίδηςθ ἔοι [6 οοββῖ, 
δηά ν͵88 ἔογιβοὰ τ ῖτἢ δίγοης νν8 15. (Ογα- 
ΤΩΡ Β ̓ οβογρίοη οὐ Αδὶβ Μίηον, νοὶ. ἱ. 

. 1929, 193} ΑψᾧΑ τἢσβίγα δηἋ [6 γϑι δ η8 
“: δαυθγδὶ [θη ρ0|68 δηὰ οἵδε θα βοδβ 811}} 
αἰίεϑβί 118 δπείεηξ δρἰεσπάουγ, ὙΠ Θη νἱδίτεα 
ὃγ Με. Εοίϊονθ ἰῇ 1838, “τπ6 γυΐϊη8 6χ- 
ἰεηάἀεδά [ὉΓ ΠΙΔΩΥ͂ τηΐΐε8, πα Ἰβιαγθδά Ὀ᾿ δὴγ 
Ἰινίηρ ογεδίωυγα, οχοθρὶ ἴῃς βοδῖβ δῃηα Κιά8. 
Οἱ ΘΥΘΓῪ 58:46 ἰδὺ οοἰυπιηβ, ἰσρὶ γρὶ!8, δηὰ 
ἤϊεζθβ οἵ θθδιεῖ}} βουϊρίαγε ; Θναγν οὐἦθοὶ 
ἜΡΟΔΕΙΙΡ οὔ τδ6 ρξτγαπάβιν οἵ {8 δηοϊθηΐ 
εἰν." [Ι͂ ομϑ ρἶδεθ δ8 δδῈν {ἰΠγγ ογὶς 
οϑρ ταὶ ρίδοθά ὑροῦ ἃ [ἴῃς (ογ ἃ ἔδησε ;; οἡ 

86 ἃ ἴο θ6 οηἷΐγ ἃ οἀἰεγθηῖς ἤδῖης οὗ 

ΔΒιοφγναρλίοαὶ, Πϊεέογίοαϊ, πὴ 
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ἀεδοεηάϊης τοναγὰδ {π6 θα, δα ἰουπὰ ἐδ 
οἷα ἔργοις οὔ {πε Π1}} οὐ τ ἢϊοῖ Αα5ο8 ἰιδά 
θεεο 8 τἱεγηθδα οὗ σγυϊποὰ ἴδα- 
Ρίεαβ, ὑυδίδα, δινὰ τ δδίγαβ, 8}} οὐ τῆς ὑκεῖ 
ποῦ κιλδποηϊρ, ΤΠ βεδὲβ οἵ 86 βπεδῖτες 
Γειηδίη, δ βουσῆ, ΠΠκ6 411 86 μαϑγῖβ οὔ τθ8 
θυ ]αΐηρ, αἱορίαοοά 88 1 Γ δὴ ἐδγίβηαδκε: 
δον γε, βονσαυθγ, υπϊπ)υγεὰ Ἔχοερὲ ὃγ 
δρε. ΑἹ] {πὰ Ὀυϊ]αΐπρβ ποσὰ οὗ πὸ εοἱμ 
Ογϑεκ δἰγὶθ, δπὰ εἴθ ἔτίοζες σηοδὲ ογη- 
πιδηϊθὰ. Α ἔξνν δῆδαβ οὐΪΥὺ ἴογων ἐπα νἱ]- 
ἴδρα ὙὨίοἢ ποὺν βίβηἀβ οὔ (δε βῖεο οἵ βηοίθη 
Αν8δ08. (Ἐεϊϊονιββ Εχουγαίοη ἴῃ Αεὶδ 
Μῖοον, ρρ. 47, 48. Ϊπρρ. 49 --- 58. πα ἢδδ 
βἴνεη δὨρΤΑν ἢ 48 οὔ δοπιδ οἵ {ἢ 656 υεῖγ ἰη- 
(εγεδιηρ' γι], ἀπά αἷβο οἵ ρογιΐοπδ οὗ τὰς 
ἸηδοΓΡΌΟΩ5 νος Βα ἀϊποονοζθά.) 

ΑΒΒΥΕΙΑ, 8 σου ηίΓΥ οἵ Αβία, σϊοΐ ἀ6- 
εἶνϑα 15 πϑπη6 ἴγοπι ΑββὺγΓ οὐ Αβδδυγ, τῆθ 
δοοοῃά δβοη οἵ ὅδὅδεαι (αεη. χ. 9».), οἵ ἔγουι 
ἃ ἰπ86 ἀεβίρτιδιοά δἴοσ Πῖπι, ννῆο δοιὰ 
ἴῃ τἢΐ5 γορίοῃ. (Ὁοπείάεγαδις αἰδησυϊῖος 
οχῖδὲ τὴ "ἢ γαϑρδοῖ ἴο ἰϊδ θοιηάατίοα, ἴξ 
οὐ δα ἴο ἢδγα Ὀθεη δἰτυδιθα Βοίτθθη ἐπα 

Ἰστίβ δῃὰ ἴῃ6 ἘΘρὨγδῖθβ, ἱποϊοβοὰ θεΐϊπσθου 
{8ε86 ἴἔνγο γίνεγα, ἴγοσι [ῃ6 ρωγὶ ψβσσα τμῸγ 
Βερίη ἴο Δρριοδοῖν δϑοὴ οἵδαγ οὐ ἰδανίης 
Μεδοροίδπιίβ ἴο {παὶ ὙΒεγα ἔπ ῸῪ οί, ποὶ 
(ἌΡ ἴγου) τποῖρ τηουϊῃ, ἴῃ ἴῃ Θυϊ οἵ 
Ῥεγβὶδβ. Ἐγοπὶ δὴ δχϑηϊηδεΐϊοη οὐ ἐπα τε- 
ἙΘΠΟΥ αἰϊδοονογθὰ Αβεγγίδῃ γϑοογὰς, Μι. 
[μαγαγὰ ἷβ οἵ ορίπίου τμαὲ “ἴα Αϑδβγτῖβδο 
θοπηϊηίομβ ἀἷά ποῖ οχίθπι το γος 
ἔδδη ἐπ 6 σαμ ΤᾺ] ργονίηοοθθ οἵ Αια Μίποῖς 
δηά Αγπιδεηΐβ ο (6 πογῖ ἢ, ποῖ γϑδοδιίηρ τὸ 
τ1Π6 ΒΙΔοΚ ὅ86β, τπουύρσὶ ργουδοὶν ἴο εἰς 
Οδβρίδη. Τὸ τῆς δαδϑὲ ἐπ ὺ ἱποϊυάθά ἐμ 
γΘβίθγῃ ργονίπος οἵ Ῥογεῖα ; ἴο ἴῃ βου, 
δυδίδηδ, Βανγὶοπία, δηά ἴῃ 6 πουίποιηι ρατὶ 
οὗ Αγαρία. ὍΤὸ τῆς νεϑὲ, (ες Αδεγγίδηθ 
ΓΛΆΥ ἤδνα ρεῃαίγθίθα ἰπῖο 1 γεία, δηὰ ρεῖ- 
ἴδρ8 [ωγάϊὰ; δηὰ ϑβγείὶα νδβ οοῃεἰἀογοὰ 
ὙΠῸ (ἢ6 τογγίἑογίεβ οὐ τι ρτθῶὶ Κίηρ, 
Εργρὲ ἀπά Μεγὅς (2 ιθορία) νσεῦε τᾶς 
[ἀγιμεβϑὲ Ἰἰπ 8 τεϑομβοά ὈῪ τθε Αδογτίβη 
8ΓΙΉΪ68." (ἰδοονοσίεα ἰῇ Νπονυοὴ δρά 
Βδϑγίοη, Ρ. 638.) ὙΤλε σουπίγγ δρουπάε 
ἴῃ τῆσδέ, δηά ἴῃ ἐδ Ιῃογα δϑιθοιηθὰ ἰὐννάς 
οὗ ἔτυἱξ, 88. αἷϑο ἰῃ νἱμο, οοϊΐου, δηὶ τηδῆσα. 
11 νδβ τμβεγείογθ στη ττιἢ, ἔπδὲ 6 Α2- 
ΒΥΓΊΔΩ σοΙηπιδηθος Ἐδθεπακοὶϊ οἰ δὰ ἢ 
Ὠδονθ Θουηίγγ αἐακπά τολετε ἰδέτε ἐς οοτα απὰ 
εὐἷπο, ὀγεαά, απὰ υἱ , οὗἶοε οὐ ἀπά 
ἄοπεν. (2 Κιίηρβ χυΐ!. 89.,; [58. χχχνὶ. 
11.) ὙΜηοΝ δεοουπὲ ἰδ οοηβετοθὰ ὃγ 
ὨΟΣΊΘΤΟΙΒ το ογῃ ἰγανε! ογα. 

δζείος ὁ ἐδε ἩΗδείοτυ ὁ Αβϑυβῖα, ἐδϊωείγα. 
ἔνε οὗ ἐδε Ῥτορλεες Ἡγάεκρε. 

Τα οι ρίγα οἵ Αδαυτὶα νν88 ἰουπάφα ὃὑγ 
Νίπυ", (6 ϑοὴ οἵ Βοὶυ ; δῃά, δοοογάϊης τὸ 
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ἩΙετγοάοῖυα, ἢ οοπεϊηυοεά ἔτεα δυηάγοά 
δὰ ἔνε γεδγβ.Ό (Ἠδεγοά. 110. 1. ς. 
95.) Νίηυκ τεϊρῃεὰ οὔθ ᾿υπάγεὰ δῃά 
ξυνοηϊν-ῖνο ΥΘΔΆΓΒ, ΒοοογΪηρς [0 ΒΟΙῚΘ ἢϊ.- 
τοτῖίδπβ (λα Αἰησδπυβ δηά Ἐσβθῦϊι8 ἴῃ 
ΘὨγου.), ἰπουρὴ οἰοῦβ πλδκα [18 χοίρβῃ ἴο 
ἴμανε Ἰηβίθαά οὐν βενθηίθε γϑαγβ. (]οά. 
ὅϑιςυὶ. 110. 11. ς. 1.ποῖν) Ηδς οπηϊαγρεά δηά 
Φυινῦε}}1|8ῃηθα τ1Π6 δηοίοηϊς εἰΐγ οὗ Νιπανθῇ, 
Ὑὐπϊοῖ Πδα θαεὴ δυΐϊὲ ὈὉγν Νιαγοὰ πηδη 
ἕιρε5β δείοτα πἰδ ἔπη. (ἀδη. χ. 9, 10. 
ὝὮε σοιμπηοποειηδηΐ οὗἉ Πἷδ γεΐζῃ 18 χϑαά ὈῪ 
Αὐομθίβμορ {758 εν ἴο ἴῃ νϑδγ οὗ ἴπ6 που] 
ΦΊΞ7, Β. ο. 1967, ἀυτίηρ τῇ6 ρεγίοά σψ ἤθη 
Τ)οθογον δηά Βαγαῖ Ἰυάρεοα {πε [βγϑϑ 168. 

ΝΊηυβ 85 διιοςθθαθα Ὀγ ἢἷβ ᾳφιεθη 86- 
χηϊγεαπιὶβ, Ὑ͵ἢο 15 8814 ἴο ἢανα γεϊβπθα ἔογίγ- 
ἔνο γοαῖβ. ὅϑ1|6 δπἰαγρεὰ ἴῃ6 Αβρυγίδῃ 
δτηρῖγα, τῆ ϊοῖ 8Π6 ἰεῆς ἴῃ ἃ Πουτιδβίιϊηρ βίδίθ 
ἴο ἢεΓ βοὴ Νίηγδβ, α.μ. 283], Β.ο. 1178, 
ὙΠ ϑογίρίιγαβ ἀγὰ [οἰ δ}}γ βἰίθηϊ σοποεγηΐηρ 
τῆε δυθβεηιεης Ὠδίογυ οὐ ἴπδι εςοἰεθγαῖθα 
ΤΩΟΠΑΓΟΙΥ, ἀπά (6 δυισοεββοσβ οἵ ΝΊΠγαϑ, 
Ἐπ} τπ6 τα οὗ τπ6 ργοριιδὲ Φόοπαῖ, στ ῆο 
Βουγίδἰιοὰ 4. μ. 3180, Β.0. 824 ; δηὰ ἔνθ 
ἐπδη Π6Υ ἀο ποῖ 5ἰδία (ἢ6 πϑιῖθ οὗ {Π6 
ΤΊΟΠΆΓΟΒ ψΠ0 δ] ]εἀ τΠ6 Αϑβγγίδη (ἢ γοηθ. 
Τι ἰ5 ενϊάθηϊ, Βονενυαγ, ταὶ Νιπενθῇ 88 δὲ 
1Πδὲ της ἃ οἰ οὗἩ ᾿πηθηβε δχίδθηϊ, νν ἢ ο86 
ΤΠ ἰδηΐ8, κὸ το δ6 οἵ οἱμιδὺ ρτϑδὶ οἰ 168, 
Θουπαϊηρ ἴῃ ΘΔ] 1} δπὰ ἰυχυγγ, ΜΈΓα ἐχ- 
ἐγαπνεῖγ οοσγυρί ἴῃ {πεῖγ πιογα]8. Βυΐ, αἵ 
16 ργεδοδίηρ οὐἩ ϑοπδι, θοῖἢ βονθγεῖρῃ 
διη βυθ]εοὶβ γαροηϊθα ἃηα δρβηάοιδ {πεῖς 
ΟΥΪ ἩΔγ8, δῃα (ἢ18 [ῸΓ 8 {{π|6 ἀοἰδ. θὰ {116 
δχοοικίοη οὗ ἴῃς αἰνίηθ Ἰυάριηειῖβ. Αἱ 
Ἰδηρίῃ, τπ6 ογίπηθθ οὐ τῃ6 Νίπον ε8 πανίηρ 
τίβθη ἴο {πεὶγ υἱπιοϑὲ πεῖρης, αοα γαϊβοα 
ΠΡ δπειηδβ ἴο οδαβιῖδβα πε. Αγῦβεεβ 
τῆς Μεάϊδη, ἱπαϊρπδης δὲ ἴΐ6 εβδειηδὶ 
8ηα Ἰυχυγίου [6 ψν ϊ ἢ Θαγάδηβρδὶιδ (οΥῦ 
Αββεγ- Ἠμάβῃ-Ῥ}) ἰϑὰ ἴῃ ἢἷδβ ραίδεβ, ξοῃς- 
δρίγθαὰ ντ Βεἰθβιβ, ρόνέγποῦ οὗ Βαδυΐίοη, 
ἴ0 88ακθ. οὐ τε γοκε οἵ δὸ ψογίῃ] 688 
ἃ δονεγείψῃη. Ααὔῦδοθβ ἰϑά δὴ ἈΓΠῚῪ ΒΟΓΟδΒ 
ῆα πιοιιηϊαίηβ οἵ Κυγαϊδίδη ; δηὰ δἴξογ 
ψατουβ δηρβδρεπιθηῖβ ϑΘαγάβηδρδὶυβ ν᾽ 89 
σοιρε θὰ το γείγεδε ἰο Νίβενθι, ννῆθγε ἢ6 
ἐχροοίοά τπδὲ μα βῃου!ὰ θὲ δὐὶε ἴο ἀεξεπα 
Ηἰπηβο Γ ἃ ἰοὴς εἶπα, Ὀδοδιιδα 6 οἵ Ψ88 
διγοηρὶγ (ογεπ6α, δπὰ {δὲ Ὀαδίθσογ δὰ ποῖ 
ΤΩΒΟἢΙπ65 ἴο Ὀαϊῖογ ἴῃ6 ψ8}18β. Βαϊ ἰη [6 
τιϊρὰ γεασ οἵ ἴμ6 βίθψο, [π6 ὥνεγ Τίρτβ, 
μεΐῃρ δινο θη τὶ οοπεϊηιιαὶ γαῖπβ, ονεῖ- 
βοποὰ ρεγὶ οὗ {ἐπ εἰν, δρτθεδῦϊγ ἴοὸ {δε 
ργεαϊοοηβ οἵ Ναϊνυπιὶ (ραγεουϊαγὶν 1. 8--- 
10), δηά Ὀιοῖκε ἀονη {ῃ86 νψἱὶ ἔοῦ ἔην 
ξατίοιρΒ. ϑαγαδηδραδίυβ, πὶ ἢ6 πυρῆς 
ποὶ (Δ]] ἰμῖο {π6 παπάβ οὐὗἠἨ [18 δῃθιη 68, 
Βυγηΐ Πἰπιβεϊ ἴῃ ἢΐ8 ραΐδος, ψἱ8 Πῖ8. νγο- 
ἴῃ πὰ 4] δἷβ ἱιππίεωβα ἰγαϑϑυγαβ. 
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(ὕβμογβ Απῆβ]β, αμ. 8254. Αἰδοηδιι, 
1|ὸ. χὶϊ. ας 19.) Ατῦδβοοθβ δηὰ Βεϊεβὶς θη 
αἰν! δὰ τΠ6 ἀοπιϊηΐοπβ οὗ ϑαγάδηδρα! υβ : τΠ6 
ἔοστηθσ δά Μεάϊδ, σῃϊος ἢ γεδίογαά ἴο ἱϊδ8 
πθεγν : [6 Ἰδοῦ δά Βαγίοη, ννἤδγε 6 
τς Ὁ μὰ [ουγίθοθη γθδγβ: Νιπουθἢ ἔπ γ Ἰεδ 
ἴο Νίηυβ [Π6 γουηρογ, τὶ γγ88 ἢεῖγ ἴο ([ἢ6 
ἀποίθηϊξ Κίηρε οὗἩἨ Αϑβδυγία, δηά τηδἰπίδϊποα 
[Π6 Ζεοοπά Αδβδβυγίδῃ τῃοῃάγο ἢν τ ἢ σοὨβὶ- 
ἀδγαῦ 8 δρίθμάοιγ ; 80 πδὲ οὐὔΐ οὔ {π6 τγυϊη8 
οὔ {Π18 ναβὶ θιῃηρίγα, τἤθγῈ 6Γα ἰογιηθα [ἢ γθα 
οοπδίἀθγαθὶθ Κιηράοπιδ, νἱΖ. {παὶ οὗὁἨ ΝΊπ6- 
νεῖ, πα οἵ Βδύγίοη, δηά ἰμδὶ οὗ {Π6 
Μεάβεαια αὔεδγ τῇ ἀδαιῇ οὗ Αὐῦβοαβ [Π6 
Μεήϊδη, [ἢ 6 Αββυγίϑηβϑ ννεγα δ0ϊ6 ἴο τζβκα 
1Βειηβοῖνοβ δραΐη ἱπιθροηάθηϊς. 

Ἰ]. Τίνα ἅσβεὲ σῇο δβεοηάδά {6 {ΠΓΟΩΘ γα 5 
Ῥυτ,, ψῆομι (οϊοηοὶ Ἀδν  !πβϑοη Βοϊϊονοβ ἰὸ 
αν Ὀδθη σοπηρδεῖθ χη (ἢ 6 οἷά Απδυγίδη 
[πὸ οἵ Κίημθε. ΡῬὼ] ᾿ηνδάδά ἴΠ6 Κίηραοπι 
οὔ ἴογαοὶ ἴθ ἴτη6 τείζῃ οὔ Μοπδῆοῃ (9 
Κίηρβ χν. 19., 1 Οἤγοῦ. ν. 26.) ; ψῇο ρυγ- 
εοἰαβθὰ ρεβοα δὲ ἴπΠ8 ργῖοθ οὗ οὔδ 1ποιιβδεπά 
Δ] θη οἵ δἰϊνογ. ΤῊ οἰγοιπηϑίδηοβ 15 16 ἢ- 
(ἰοηφα ἴῃ δῃ ἱῃϑογτ ρου ἰουπά οἡ ἃ ἔγτδρ- 
τηθηΐ οἵ 8 βία ἴῃ τῇδ βουϊῃεννοδὶ ραῖβοα 
οἵ Νίπενοῃ. ΥὙ ἢ τἢἷ8 θοοῖγ Ῥὼὺ] γεϊυγηρά 
ἢοπιθ. Ηες τεϊρῃεά ᾿νε ΟΠ 6 ΥΘΆΓΒ, Β.Ο, 
773----:583, πα τννᾶβ διισςεθάδα ὈΥῪ 

2, ΤΟΙ, ΑΤΗ ΡΙΙΈΒΕΝ, ΟΥἩΥ ΤΙΟΙΑΤΉΡΟΙ,» 
Α58Ε8, Ψψῆο τεϊχηφά ἔγοπ Β. 9. 763 ἴο 788 
ΑΠΒδΖ Κίηρ οὗὨἨ Φυάδῃ δπανίηρ γοηυδβίεα ἢ]8 
δβϑιβίδηςα δραϊμβῖ Ποζίη Κίηρ οἵ [δπδ8- 
ου8, δι Ῥϑκδῇ Κίῃρ οὗ ἴδβγδεὶ, Τιρίδιἢ- 
ρ ]6βῈῦ δἀναποθά ν}ιἢ) ἃ ΠΌΠΙΘΓΟΙΙΒ ἈΓΙΏΥ, 
ἀείραιοα Ἐροζίη, σἀριυγεὰ Τλαπιδϑσιβ, δηὰ 
Ρυΐ δὴ δηὰ ἴο ἴδε Κιηράοι ογθοῖθα τἤοΓα 
Ὀγτῃ6 ϑγγίαπε, δργεθιὶν ἴο [Π6 ργϑαϊοιοηδ 
οἵ βαϊδὴ (ν}}}. 4.) δπὰ Ἀπὸ ((. ὅ.).. δ 
αἰδο δηΐϊθγοα {π6Ὸ Κιηράοιῃ οὗ 6], οοη- 
φιεγοὰ Ῥεκδῆ, ἴο ψ ποῖ ἢδ ἰεῖς οηἱγ ἴῃ 6 
ργονίηςα οὗ ϑαπηδγία, δη σΔγΓΙ Θὰ ἀυΔῪ ρᾶγ 
οὔ τε ἴδη ἐὴθε8 ἱπίο οδρε νην ἴο {Ππ ἢ. 
1Πεβὲ επὰ οἵ πἷβ ονὴ Κιηνάοτῃ, δηά ρμίαἼεὰ 
δῖ οὐ {π6 ὕδΚ8 οἵ ἴῃ6 γῖνοῦ ΚΡ, ψ ἢ] οἢ 
ἤονδ ἰμῖο ἴη6 Οδδβρίδη 868 ἴῃ ἰδιτυἀ6 399, 
Βυῖ ΑἾΔ2Ζ βδοοη ἢιδὰ οδιιβα ἴο γΊοργεῖ {Π|18 
ὉΠΠα] ον οά δ]]ΠΙ6ηςς: ἔον ΤΙ ἢ ὈΙ 6 δὲν 
δχδοιϊθὰ ἴσοι Ὠΐπὶ δυο ἸΠΠΠΘη5Β6 δβυχῃ8 οὗἁ 
ἸΠΟΠΘΥ, ἴπδε ἢ6 ν85 Οὐδ ροα ποῖ ΟἿ]Υ ἴο 
δχῃδιβὲ ἢ15 οὐ ἢ ἰγδδδιγοδ, Ὀυ 8180 ἴο [88 
8}} ἐ6 σοϊὰ δῃς βνοσ οὔὖῖ οἵ τπ6 τειηρίθ. 
(8 Οβτοη. χχυῖ! 20,2]. 34.) ΑΔδΖ ὈΘΟΒπΙ6 
εὐ δυζαγν ἴρ τἰ6 Αϑβυγίδη πιοηδγοῦ, ῇοδΒθ 
δι ςο  ββοῦβ ουηἀ δρυπάδηςε οὗὨ ργεϊεχίβ ἴοῦ 
επϊεσίηρ {π6 Κίπράοῃ οἵ 7ιάδῃ, νοὶ 
{Π6Υ Οἱ Ππηδίεὶν τυϊπεά δηα βυρνογίβα. 

8. ΒΗΛΙΜΑΝΈΒΕΒ, ἴΠ6 δυσοαββοῦ οὔ ΤΊρ- 
141 -ο ]αβοῦ, τεϊρπεά ἔτοτῃ Β.0. 784 ἴο 720. 
ἯΘο6 15. οδ θεὰ ΘΠ] ηδη πη Ηοβ. χ. 18. ; δῃά 
ϑαγροη ἰπ ἴ8β8. χχ. 1. Ἧς ἰδ οδ θά ϑ88γ- 

88 2 



6028 

Α 8 

ἴη8 ἴῃ (ἢ Αδεγτίδη ἱπδογὶριΐοη ἀεδείϊρμεγοὰ 
ἔν Οοϊοπεῖ αν] πθοῦ, το (πα ᾿ὲ νοῦν 

ἰ0}6 ἐπδὲ Πἷ5 γθὰὶ οσυηάϊιοη 'νν85 δῖ οἴ 
δλά-αγάδησγ ; Ὀυ Ὀαεΐηρ ἃ πιδῃ οἵ ρτεεῖ 

ἀδγίηρ, σπου, δηἀ σδρδοιῖυ, δα διισοθεά θα 
ἷπ ρτδδρίηρ [ἢ τοίη οὗ ρονεγῃδηΐϊ ᾿πμιη6- 
ἀϊαϊοὶγ δτογ τῆν Πδα (Ἀ]|οἡ ἔγοπι εἰ 6 πη 8 
οἵ ΤΙ αν ἢ ΡΊ]εδοσ. Απποηρ ΟἿ ΘΓ ΠΏ} ΠΠἸΔΓῪ 
δοῃονοβοηῖ, ΒΠαἸπΠθηθδο οδπα ἱπίο 
δΥΓΙΔ Β.ο. 798, δὰ ἀεδβοίβι θα πὰ σουπίγυ 
οἱ Πα Μοαυϊξα5, ΘΆΌΪΥ ἴο 1Π6 ῥγο" 
ΡἤΘΟΥ οΥὨ [ἰδβαϊδῖῃ (χν!. 1.) αεἰίνογεα ἰῆγθα 
δδΓ θείογε. Ηδ δθῃ διΐβοκοὶ {Πα |᾿ππ|ς 
ἱηράοιῃ οὗἨ ἴπγβοὶ, νῃϊο ψδδ γοἀυσοδὰ 

“ἰι τῃ6 ᾿ἰπηϊ 5 οὗ ϑαπιδγίδ; δπὰ Ἴοιῃ- 
Ρἰεἰρά {86 πιϊδίογτυ 68 οἵ {Π6 5γϑϑι 68 ψῇο 
Γειηδίηεα ὈΥ ᾿αγγγίης [Π61Π Ἰηϊο ΠΔΡΕ ΠΥ 
Ὀεγοπά τ6 Ἐπ ργαῖεβ. Τῆυβ τογτηϊηδῖθα 
τα Κίηράοσυι οἵ [δγβεὶ, ΑΜ. 3983, Β.ο. 79] 
οΥ 7232. (2 ΚΙηρβ χνὶϊ. 8., χν!!. 9---Ἰ]. 
Ἠδζεκίδῃ, Ὀγ τΠ6 πρδοΐδὶ ργοϊεοιίοη οἵ ; 
ἐβοηροα 16 ἔμγν οἵ δἰ πηδηαβοσ, ο ννβοπι, 
οσονοῦ, ἢς Ὀδοδιηα {γθυδγγ, δη τῆδ 
Αδδυγίδη γεϊυγηθά ἴῃ τγιυρὴ ἴο ΝΙΠΘν ἢ. 
ΠΟΤΕ δἰζογ τ6βα δνθηῖβ, πιοϑὲ οὔ [ἢ 6 

ΤΩΒΓ 16 ΟἰΕἶ65 1πδὶ ψ6ΓῈ διδοῖ ἴο {Π6 
Τγνῖδῃβ γενοϊοα δραίηδβὲ ἴπ6π|, δηἀ βυῦ- 
τητοἀ ἴο ἴΠ6 Αβϑυγίδηβ. ϑϑ'ῃ! ΠΒΏΘΒΕΓ 86- 
γϑδησοὰ ἴο {πεὶγ δβϑιβίδησθ. Τῆοβα [168 
υΓηϊβηθα πἶπν ἢ ἃ ἥξεϊ οὐ βἰχίυ Οὗ 
ΒΘΥΘΠΓΥ Ψ658618, πιδηηθά Ὀγ αἰρῆς πυπαγοά | 
Ῥῃκαηϊοίδη τονογδ. ΠΟΥ Μέγα δἰἰδοκοὰ 
Ὀγ τῆς Τγτγίλη8 ψπτἢ} ἔπεῖνα νθ886}8 ΟἿΪγυ ; 
ΨΠῸ ἍἸθρεγθθα ἐπεὶ ἤδεϊ, δπαὰ ἴοοϊς ἔνε 
πυπαγοά ρῥγίβοπειβ. Τῃη6 Αδββυγίδη τῶο- 
ΠΆΓΟΙ ἀ1ἃ ποῖ ψϑηζωγα ἴο ἸΔῪ δβίερε ἴο ΤΎΓΕ ; 
Ὀυῖ πο ἰεῖπ Ὀοάϊε8 οἵ ἔγοορᾳ ἰῃ 18 νἱοιηγ 
ἴο ρυαγὰ ἴΠπΠ6 τῖνεγ δῃά διυοάυοῖίβ τ ἤθηοθ 
ἴῃ6 Ὑγτγίδηβ οὔϊηϊποά τἢεῖς βυρρίϊοα οἵ 
νδῖογσ. Ηἰδ5 ργεϑοβδιίοηβ ογὸ ἔΓυδιΓαῖθα Ὁ 
1Π6 θαδβίοχεα, σθο ἀϊρ τε] τ πη ἘΠΟῚΓ 
εἰἰγ. [τννα8 δρουΐ ἐδιο εἰπια (δὲ [εαῖδῃ 
ἀοηουηοεα ἀραίηδϑὲ ἐμθπ ἴῃ ο086 ὑιαρτηθηβ 
ὙΠ ἢ ΘΓΘ ταοογάθα ἴῃ δα ἔἐπεηγ-τΠγὰ 
Ἐδδρῖεγ οὗ ἢϊ8 ργορμεοῖεβ. Απὰ Ηδζεκίδῃ 
δ66Π15 ἴο ἤδνα ἀνδιϊ θα ἢἰτηδ6 οὐ {π6 ἴγου- 
υἱοά δἰαῖς οὔ Ῥῃαηίεῖα δηὰ τῃ6 ψδοὶα 
ςοδϑβῖ οἵ τς Μοαϊτογγδηοδη, ἴῃ ογάργ ο δβῖ- 
ἴδοκ τῃς Ῥμ διπε5. (2 ΚΊηρβ χν!. 7, 8.) 

4, ΒΕΝΝΑΟΗΒΕῚΙΒ (νἢο 18 οἈ} 66 ΨΦαγοῦ ἴῃ 
Ηοϑ. χ. 6.) δδοδηάδὰ ἴδ [ῃγοῃδ οἵ ᾿βδευγία 
Α.Μ. 3287, Β.0. 790, δηἋ νγ88 ἱπηπιθα αι οἷν 
ἰηνοίνοα ἰῇ ψ8γ, θοίῇ ἰ Αβδὶδ δηὰ ἴῃ 

ε. ΜῈ πα νν88 τ }8 δηρασοῦ, Ηδχο- 
Κιδὴ βῆοοκ οἱ" {π6 γε οὔ τις ΑΑβϑυγίδηβ, 
δηὰ γεῆιβθα το ρδῪ ἴδε ἐγ θαξα Ἔχδοῖθα ἔγομ) 
ἢ Ὀγ ΘΙ πδηθβαγ, [ἰ ΔρρθδΓΒ ἔγοσω βοσὴβ 
Ρδδδαρεβ οἵ ϑεγρίυγε, (δὶ Ηοζεκίδῃ μδὰ 
Ἄσοπεϊιά δά ἰγραῖίεβ οὗ πηυίιδ] Δ᾽] δῆς δπὰ 
ἀείδηος νὰ τς Κίηρβ οὔ Ἐργρὶ δηὰ 
ἘπΠϊορία αρεϊηδὲ {ῃ6 Αβδυγίδῃ πιοηδγοῦ. 

Βίοσταρλϊοαῖ, Ηἰέοτίοαϊ, απὰ 
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([εα. χχ. 1. εἰ δεσ., ὃ Κίηρε χυτὴ, 94. χῖτ. 
9.)) ὕροῃ Ἠεσοκί ἢ 8 οἵ {Πὸ ι΄- 
Ὀυῖο, ἘΘΒΒΕΠΈΓΗΣ Ἰηνδάοὰ τίσ ν᾿ ἃ 
τηἰσΥ δίων, διιὰ οδριιγοὰ ἐπ ᾿γὶποὶ 
αἰολῶ δε πὲς σουΩΓ ἐξ [τ ἰα μέλ: πτγτμεα 
ἢς ἴοοκ διηδδοιδ τὼ ἢἷπ Αὐῳ ὐθααι Το 
Ρίουβ ΠΟ ΒΓΟΝ, ρτίενοά ἴο δὲ ἢϊ Κὶ 
ΡΠ αρεα, ᾿πρὶογοά μεδος οἵ ὅθη 
ΟἹ ΒῺΥ ἴογηδ ἢ τοιυϊὰ ργεβογῖθε ; διὰ 
ἕδνα πὶ τὔγοα Ὠυπάγοα τδἸεηςς οἵ εἶϊνες 
δηὰ ἐμὶγὶγ ἰδίθεηϊ5 οὗὁἩ ροϊά ἴο νι βέγαν. 
Βυῖ ἰΠς Αδϑυγίδῃ, γοβαγα θδδ δἰϊκα οὗ ἴδ 
βδηῃςῖίου οἵ οδί 5 δῃὰ οὗἉ ἴγοβϑιῖθβ, σοιτιοοα 
τῆς νψδγ, δηὰ ργοβεςσιξεα ἢϊ8 οοηηυδβῖβ πιοῖς 
Υἱκογουβὶν (ἤδη Ἔνεῦ. Νοιπίηρ νῶδ αὐἱὴε 
ἴο ᾿ἱτδιδηὰ ἢἷ8 ροτεῦ; εηὰ οὐ 41} ἢς 
δίγοῃρ ρἶδοεθβ οὔ ϑιυάδῃ, ποῃς γϑαιδίπθα υπ- 
σϑρίυγοά Ὀυΐ 76 ΓΚ] 6π), ἢ ϊο ἢ τ᾿85 γευοεὰ 
ἴο ἴῃ 6 ΝΘΓῪ ἰδ8ῖ δχιγεγ. [δαϊδῆ, ἢοπ- 
ἜΥΟΓ, εποουγαροὰ Ηδζοκιδῃ ὉΥ 
οἵ ἀϊνίης ἰηϊετροϑικίου δηά ἀεἰϊνογβηςς, δά 
δηηουηςρα πὲ [Π6 πεῖν που]ὰ 5οοῦ ὃε 
Οὔ γεὰ ἴο γεΐυγῃ ἰηΐο ἢὶβ οσῇ σοι}. 
(2 Κίηρβ χίχ. 390---β3Ξ4.) ΑΠοογαϊορὶγ, 
86 ϑθηηβοθοσῦ Βδὰ ἀείδδιοα τπς δἰ μοά 
ἴογοεβ οὗ ἴα Κίηρ οἵ Εγγρὶ δηὰ οἵ Τῖ- 
Βακδῇ Κίηρ οὗὁἩ ΕκΠϊορίδ, εὐ μα δἀνδησοὰ 
δραϊηδιὶ ἢἰπ} (0 δδεῖδὶ Ηοζοκίδῃ, ὃς γεταυγηοά 
ἰηῖο Φυάδῃ νι ᾿πηπηθηβο ἱϊ, δῃηὰ στὸ- 
πανοα (ἢ6 δίεχε οὐ ϑεγυξαίθηι ς πὲ δὴ 

εἰ οἵ ἽΠΠΟΥ δεν ἘΡΕν Βυηάγοά δορὰ 
εἰρῃιγ-ῆνο τΒουβεηὰ οὗ ἢὶς ὥόοορα. (3 
Είηρο χίχ. 85.) βεῃπηβοῃογρ ἀλλα ἢ τὰ 
Νιπονοῖ, νοῦ ἔνο οἵ [ἷβ Βο"5, ΨΘΆΣΥ οὗ 
ἢ}8 ἔγτϑθην 8δηαὰ δαυδρὲ ἰθρογ, δἰεν πίω 
νΡῃ 6 6 88 ὑογβῃϊρρίηρ ἴῃ (ἢς τεταρὶς οἵ 
ΝΊβγοςδ Ὠῖ5 ροά, μωρ ποπιδαϊδίοὶγ θοά ἰπῖο 
1π6 πιουηίϊδίηβ οὗ Ατγπιδθηὶβ. (93 Κίωρε χὶχ. 
87.; Τοῖς 1. 31.) Με. 1αγαγὰ δας ρίνε ἃ 
ΥΕΓΥ ᾿ῃϊογεδεηρ δὐδίγαςς οἵἉἨ τῆ Ὠἰδίοσγ οἵ 
ΘΘΏΩΘΟ ΓΙΌ τι ἰδ6 ἱἰηδβογριϊοαα δἱ 
Κοιυγοηκ. ( δοονογῖοβ ἴῃ ΝΊπονθῇῃ δοὰ 
Βαυγίοῃ, ρρ. 189---144.) Βεμηβοδοσιῦ ἢ 
δυρροβεά ἴο ανθ “ γείρπιθά δὐὺοιὲ τἰγι}- 
ΒΕΥΘΉ ΥΘΕΓΒ ΟΥΕΣ Αδδγγία, Μεΐα, ΘΔ ]1ος, 
ἃπα δ'ϑδηιδγία, δῃὰ ργοῦδοὶγ με] 4 Βαδθγίοα 
88. ἃ ἀδρεηπάδηξ ργονίηςα, ρονεγμθὰ ὉΥ δ 
τ θα ΔΓΥ τ οηδγοὶ.᾽ 

Ις νψὰ8 ἀυγίηρ τπ6 γθὲ γθὰγ οὐ ϑ'εημπδ- 
οΒοΓθ᾽ 5 ΔΓ νυ ἱτἰ Η 6ζοκίδη ἰἢδὲ τα ἰδεῖος 
(6}} δἷςκ, δῃὰ ᾿νὰβ ουγοά ἴῃ ἃ τιϊγδουϊους 
ΠΙΒΏΠΘΓ, δηὰ παῖ [Π6 βῆδοον οἵ τῆς διι8 
ψοηΐ Ὀ80Κ ἴδῃ ἀδργθαβ οἱ ἴπ6 εἰἰαὶ οὗὨ τὲ 
ρϑίαςβ, ἴο ρζγονθ (6 ἔγυΐ οὐὨ [5αῖβῃβ ργε- 
ἀϊεξῖοι) οὗἨ δὶβ γεοονεγγ. (3 Κίωρβ χνῖῃ. 
ΧΙΧ. χχ.; δαῖ8}} Χχχν!. χχχῖχ.) 

ὅ. Α. Μ. 3294, 8.0. 688. Οὐ [δε ἐξεαιὰ 
οἵ Βεηηδομογθ, ΕἘΞΑΚΊΉΑΡΌΟΝ, δηοῖδες οἱ 
δῖ8 βοῦβ (σῆο ἰβ οδ])ϑά Απϑυπβια κι Νὰ 
ἴῃ 8 Βαθγ)οηΐμη οἶδγ (80 ]6ὲ ἴῃ τὴ Βγίεε 
Μυπευπι) τεϊρηιοα ἴῃ ἢϊδ διϑωὰ. Ηδ νυδρεὰ 
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Α8 

νὰν Ὑὐἱκῆ τδο6 ῬΠΠδεπ65, ἤοπι τ ἤοτ ἢἷδ 

Βαρρεποα ἰοὴρ δῇεγ ἰἴοβδα αὔῦονς γεϊδῖθά. 
Ἐ ΒΔΓ -Ὠδαάοη Γοδίογοα ἴπ6 ρίογγ οἵ Αϑδυτίδ ; 
δηά, ἴῃ δαάϊιϊο ἴο ἢἷπ ΟἾΠΟΣ ὙἹοϊογίθβ, ἴἰὸ 
ἴΠ6 βοερίγα οὗ Νίπενθ πα υηϊϊοὰ {παῖ οὗ 
Βανγίου, Βανί δναϊϊοὰ ἰπιβεὶ ῇ οἵ (ἢ6 
Ἰηϊοβιῖπα ἰγουδῖθ8 δηάὰ δομηπι οοηΒ Οὐ- 
εαϑϊοηοὰ ὈΥῪ 6 οχιϊποιϊίοη οὐ 6 ἴῸ 
ἔδτηιγ, ἴὼ τρᾶκα ᾿ϊπ)56 ἢ τπδδῖεγ οὗ τῇδὶ 
οἰἴγ, δηὰ δῆποχ ᾿ξ ἴο ἢΐδ [ὈΓΠΊΟΓ ἀοτῃϊηΐοπβ. 
Μδηδβδοῦ, μανίης Ὀδθὴ γεϑίογοά ἴο ἴδ 
ἀϊνίηο ἴανουνγ δἴδγ ἃ ἀδθεὲρ δηὰ βίποεγα γὸ- 
ΡΘηέβηςα, οὐίδίποα ἢἷ8 ᾿θαγέγ, δηὰ γοϊιγηθά 
ἴο «}εγυδβαίδπ), εἴθ 8 βῃογι οδρεν αἵ 
Βαθγίοη. (8 εν ΒΒ Αηπεῖβ, ἃ. μ. 3327.) 
Ἐλδαγ- βάάοη γεϊρποα ρδγῃαρβ βίχέθθηῃ γϑδγε. 

6. Ἐβαγοπδαιίοη 85 βιιοοθοάβα ὈΥ ἢϊα 
800 ΝΑΒΟΟΗΟΘΟΆΝΟΒΟΒ ΟΥ ΝΕΒυσΗΑλυ- 
ΝΈΖΖΑΕ ἴ. ; πίοι Οοἰοηοὶ Ηδν  δοη (815 
ϑαγάβδηπδραιυβ {Π|Ἢ Ἧῤθ τγεϊρῃηθά ἵν θην 
γοδῦβ, δοσογιϊηρ ἴο Ριοίδθαιγ. ἢ ανίπρ 
σοηαυεγοά Αγρῃαχϑα Κίηρ οἵ τπ6 Μοϑάθ8 
(πε Πείοςεοβ οἵ Ηεγοάοίιι8, 110. ;. ες. 10], 
1023.), [6 τεδοϊνγθα ἴο βιιυθ)υρδβίθ 84}} τῆ8 
παϊφῃουγίησ τοΓΓΟΥ͂68. 6 {Πεγοϑίογα 
ἀεεραίομοα Ποϊοίδγμεβ ἱπῖο ϑ'υγῖα δῃά Ῥδ- 
Ἰοβέῖπα ψὐτἢ δὴ ἱπιπιθη86 ΔΙΤΩΥ ; θυΐϊ (δαὶ 
βεΏΘΓΑΙ τγἃ8 δἰβδίπ, δηὰ [18 ΦΓΠΙΥ͂ (οἴδιΪν 
ἀϊδοοπιῆϊοά, Ὀείογα Βοίμι α, 'ἴῃ τῆ τηδη- 
ΟΡ γτοϊδαιθὰ ἴῃ (6 δροοῦυρθαὶ θοοῖκ" οἵ 
Ψυάίιῃ. 

Ἴ. Δ. Μ. 3356, Β. Ο. 648, ϑαγδουδ, οἵ οῦ- 
Ὑἶἷδε (4116 ΟΠ  πΙαάδη οὐ Οπνηδ-,8ἀδη8, 
τον ϑαγάδβπαραϊίυδ 11.) βυσοεοάθα 8.808- 
υσμη ἴῃ τΠ6 Αδευπθη (ἤγοπο. Ηδνίηρ 

τοηδεογοά [ἰπη86 1 οὐποχίουβ ἴο ἢΐδβ δι  )δ οἰ 
ὈΥ [εὶ5 εβδιίηδου, δὰ τἴ6 [ἰ{π|6 σαγα [να 
ἴοοῖκ οἵ ἢἷβ ὀοιη!ηΐοηβ, ΝΑΒΟρΟΪΆ58ΆΓ, δ8ῖ- 
Τρ οἵ Βαδθγίοῃ, απὰ Ογαχδαγεβ [88 βοη οὗ 
Αβίγαζεβ Κιηρ οὗ Μεαΐα, ἰεαριεα ἰορεῖθεγ 
Βρεῖηβὲ ἢη. Ηδ ψδ8 θεβίερθά ἰῃ ΝΙΠθνθῃ, 
ὙΓΠΙΓ ἢ 88 (8 Κ6Π ὈΥ Πῖδ ΘΏΘΠΙ168, ΨἢΟ ρδγ- 
εἰεϊοπϑα ἢἷ8 ἀοπιίηϊουα Ὀδίννθεη (οπὶ; Νδἅ» 
Ῥοροίδδβας Ὀδοοιηϊηρ τηϑϑίογ οὔ Νιπενθῆ 
8δη Βαῦγίοη, δπηά γαχαγεβ πανίηρ Μεαϊα 
8δηὰ τπ6 βδαΐδοοης ρῥγονίποθβ. (ἴ)5ῇ γ᾽ 
Αππα]β, ἃ. Μ. 3378. (ὐδίιποι, Ῥγόςιβ ἀδ 
1 Ηἰβίοῖσε Ῥγοίβηβ 46 Ἰ᾽Οτίοπε, ὃ 1. 8)18- 
βοτγῖ. ἴοη. 1]. ρρ. 899---3838. Μη. ϑῃαγρεῖβ 
ΒΚοίο ἢ οὔ ΑΑββυγίδῃ ἩϊΪδβίογγ, ἀράδα 
οΠδρῖον ἢ. οἵὁἨ Μν. Βοποπιῖ 5 Νιπενθῇ δὴ 
119 δΐδοθβ; βοοοηὰ οάἀϊέίου. (ὑὐοἱ. δν- 
᾿Ιπδοὴ  Ουικ πεβ οὗ Αδεγγίδῃ ΕἸοίοσυ. 
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ΑΤ 

ΣΘΡΩΕ αεηεο Ναῦοπβ, νοὶ. ἱ. ρρ. 315-- 

ΑΔΒΥΒΙ͂ΑΝ ΙΡΟΙΒ ΜΟΓΒΏρροα ὮὈΥῚ [ἢ6 
Ἰδιϑεὶοβ, 376. 

ΑΒΤΑΚΤΕ, ἃ Ῥηκηἰϊοίδη ΟΥ ϑγγίδη ἰᾳοἱ, 
ἃ ηοἴϊςοα οἵ, 8378. 
ΑΔΤΒΟΝΟΜῪ δηά ΑΞΊΤΒΟΙΟΟΥ οἵ [ἢ6 

δον, 593. 
ΑὙΒΑΠΙΛΗ, ἀδιιρἤῃεοῦ οὔ ΟἸηγὶ Κίηρ οἵ 86- 

τηλγία δηἀ π|ῖΐ οἵ ΨΦεποόγδ Κίηρ οἵ Ψιάδῃ. 
Φεῦ Πανίηρ δαὶ ἤθῦ βοῇ Αδαζίϑδῃ, 868 
861Ζ6 4 τπ6 δ πείθει; δηά ἀσδβίχογδα 8}} {Π 6 
ΒΟΏΒ οὗ Ζεδογδῖῃ (ποῖ ἢ δὰ ὈΥ οἶδεν 
ἷν68) δχοορὶ εμοαδβῆ, τῇο ψ88 ργονὶ- 
ἀφηεία! ν βανθά Ὀγ Ζεμοβίιοῦα, δπὰ νῆὸ 
δογνναγάβ δυσοθοάδά ἰο ἔΠ6 ἰὭγοπα. ΑἸδπδ»- 
Ἰἰδῆ 'τδβ βἰαίη, δ δὴ υδβυγραιίοη οἵ εἶχ 
γεδγβ. (23 Κίηρβ χὶ.) 

ΑὙἑΠΕΝ5, ἃ οεἰουγδιθὰ οἷν οὐ ὅτθθοα, 
ΒΟΠΊΘΙη6. ἃ ΨΕΓΥ ρον ΘΓ σοιηπιοη θα ἢ, 
αἀἰδεϊηρυ δηθὰ Ὀγ τῆς τὰ Π  γν ἐδ θπῖβ, Ὀυῖ 
8[1}} τῆογα ὈΥ 6 Ἰοδγπίηρ, οἰοαᾳιδῆςσθ, δηὰ 
ροἸδηθϑβ οὗ ἰξβ ᾿Ὡμδοϊϊδηῖ8β. ὅ8ὲ. δαὶ 
οοτηΐηρ ΠἰτΠοΓ, Α. Ὁ. 32, ἰουπὰ πδ οἰυηροά 
ἴῃ Ἰαοἰδέγγ, οσσιρίοά ἱπ ἱπαιυϊγίηρ δηά γα- 
Ρογιίηρ ἢθ6 78, συγίου Β ἴο Κῆονν ΘΥΈΓΥ (Πρ, 
δηα αἰνϊάδα ἴῃ ορίῃΐοη σοηοογηίηρ γε  μοη 
δηά δαρρίπεβδΒ. (Αςῖβ χνΐϊ.) ἔ οπ; 8δῃ 
ἰδ δγθοίεά ἴο τῃ6 “1)ηΚπόνη οἀ " (86 
οΥὔρίη οὐ σηϊοδ 866 ἰῃ Ψο]. 1. Ρ. 195.) 
16 σγοαῖ δροβίὶδ οἵ 6 Οεπεῖΐεβ, τακίηρ 
Ορρογίυη 165 ἤθγα ἴο ρῥγεϑοῖ 9εβϑὺ8 (Ἰγὶβε, 
ὑγ8 σαΙτΙεα Ὀείοτε τ 6 ̓ υάροα οἵ 186 ετῖδι- 
Ὠδὶ οΑ]16 ἃ τῃ6 ΑΓθοραρυβ; ψὔσγο μ6 ρᾷν 
8 ᾿ΠΠυδίγ οι ΓΕΒ. ΠΟΥ ἴο ἔγυτῆ, δηὰ 8 
ΓΕΙΙΔΓΚΔΌΪ6 ἰπδίδποθ οἵὗἁ ρονογι! γτοαβοηΐηρ. 
(ϑδϑεδη δεοουηΐ οὔ ἴῃς ἀπεξοραοῦϑίηρ. 152, 
οὗ ἐῃϊβ νοϊυτηθ.) Μίοάοδγη Αἰμϑηβ βυβεγοά 
86 γον αἀιγίηρ [ἢ ἰδὲε δῦ τ ἢ (6 ΤΌΓΚα. 
ἴτ ἴδ πον 16 τε ΓΟρο}}8 οὗἩ [Π6 πον Κίῃηρν- 
ἀοπ οἵ γεδοα : δηὰ ἢ ρίαη οὗ {6 οἰξγ 
..88 ὈΘΘΏ 50 γγδηρεα, [πδῇ την οἵ [Π6 ργῖη- 
εἶραὶ γαπιδίῃβ οὗ δηιὶ]υν ψι}} Β6 Ὀγουρῆςξ 
ἰηΐο ν᾽ 6 ἴῃ οἠς ἰοηρ βίγεεῖ, νῃϊοῆ 18 ἴο 
Ρ885 1ῃγουρῇ (Π6 οεπίγο, δηά δηϊδῃῃ δὲ (6 
δηοίθηξ δηΐγϑησθ. Τῆδ ρῥγεβθηΐὶ 81:η8]}} ρο- 
Ριιαείοι 18 ἀδῖ]γ ἱπογεαβϑίηρ.0 Αἢ δχίθηβινα 
οἶἶνα σγονθ ἴῇ (6 βυῦυτγθβ δῇοτγαάβ δἰιποϑδὲ 
186 ΟὨΪΥ δγιῖο]α οὐ σοπηηθγόθ σοηηρδοῖθα 
ψ ἢ} τΠ6 ρίας. (Ἠδγαάγ 8 Νοιΐεθβ οὗ 86 
Ηοῖὶν [,Δηά, ρρ. 814---817.) 

ϑοιηα οὗἩὨ ἴῃ βηποδβὲ βρεοϊπηθηβ οἵ δῃοίθηςξ 
δῖ δὲ ΑἸ οὴβ ΠΟῪ δάογῃ ἴπε Βειεῖδὴ Μυ- 
δου). ΤΠ γοδάογ, ψνῇο ἰδ ἀδδβίγοιι οἵ 8 
[Ὁ}1 δοοοιηΐ οὗὨ τ 5ἴδία οἵ Αἰδθῃβ, δπὰ οὔ 
ἰϊ8 γαγίουϑ τηοηυτϊηρηϊδ οἵ [ὈΓΙΠΘΓ {ἰπ|68, 5 
γοίογγοιὶ ἴο πὸ Τγανεῖὶβ οὗ Ὧν. ΟἸασίκο, ἴο 
(6 ΟἸαπβὶςδὶ Του οὗ Μγ. Ὠοάνοί!,, δηὰ ἴο 
Μι. ϑιευδλγί᾽ ϑαρεκόημα δ ἀκα δηά 
Θδρθοῖδ!ν ἴο (οἴοπα 65 “ Τορορτα- 
ΡὮΥ οἵ Αἰδπεηδ," δπι ἴο Ὦγ. Ῥογάδινογι δ᾽ Β 

88 8 
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“ΑἸδδῦβ δηὰ Αἰεοβ." Αοοποῖδε ὑυϊ 
᾿ὶς δκειεῖ οἵ ΑἸῃθηδ 5 ρίνεη Ὀγ Ῥτγοῖ. 

πρεον ἴη ἢἷ6 ΒΙΌ] 1 ἃ] ΗΠ δοδγομοθ, νοΐ. ἱ. 
Ὀρ. 9---1 4. 

ΑΤΟΝΕΜΕΝΈ, ἴδβι οἵ, 345, 346. 
ΑΤΊΤΑΠΙΑ, 8 τοδγι πὸ οἷἵγ οὗ Ῥασηργ]ϊ8, 

δηά {πὰ οἰ ϊοῖ τοδίάεποθ οἵ {6 ρῥγείεςϊ. [ἰ 
ἀεγίνοά 18 πδηῖα ἔγοπθ Κίηρ Αἰίαϊυδβ, ἱτ8 
ουηάοτ. Ηϊιδον δι. Ῥδβυ! πϑαὶϊ του Ῥεγρα 
ἴῃ Ῥδιηρηγίία, (Αοῖδ χὶν. 35.) ἴε 8ὲ}}} 
δι1υ8ἰ8ῖ8. πηογ (Π 6 ἤδιηα οἵ ϑδαέέαϊα. Τῇδ 
Βαγρουῦ οδ οἡΪγ βοσοτιηπηοάδ[α 8Π}8]}} νεδ- 
δεῖς. Τῆδ πιοάογ ἴον ἰδ 86 Γαδίδῆςε 
οἵ ἃ ρϑοδδ. 

Αὐυουδτυ (Οεἰανίυ5) ([ἢ6 Εγδί, ογ, 86- 
σογαϊηρ ἴο δοπια ν γι ογδ, Π6 ΒΘΟΟΙ ἃ ΘΠΊΡΕΓΟΓ 
οἵ οθ. ΗἮδ οοπηηδπάρδα [Π6 εηγοϊπιοηΐϊ 
ἴο Ὀ6 πιδάα ψῇῃϊοἢ ἰδ πηεητὶοηθα ἴῃ [0Κ6 ἰἱ, 
Ἰ. -- Τα ἐογιγεδοοοη γϑδγ οὐ [ἷ8 γεῖρῃ 18 
ται ἴῃ νοὶ 7688 ΟἸγίδῖ νγδ Ὀογῃ. 
ΤΠς {6 οἵ Αἰιρυδίυβ, ν᾿ ἢ Πα γασαὶνρα 
ἔγοτη 6 ἢδιΐογυ οὔ ἐπε βαπαῖθ, ὑθοᾶπια [ἢ 6 
Ρογδοηδὶ δρραοἰἰβέϊοη οὗ ἢΐβ δι ςο 8808 ; 8η4 
δι. [0Κα ἢδ8 ομρίογοά {π6 σογγαβροπάϊηρ 
Οτγοεκ γὴν ἰο ἀδεῖρπεῖα Νεσο. (Ασίδ χχν. 
21]. 95. 

ΑΥ̓ΕΝ. 866 ΟΝ, ἐπα. 
Ανεν (Ρ δἱη οἵ), ἃ θδδυτι σγϑ] ον ἴῃ 

1μ6 ραγὶ οὗ ϑγγία πϑδγ (0 1)απηββουβ : 86" 
οογάϊης ἴο ἰεβθηΐυβ, 1 18 πον οδἰ δά ζύὕη, 
δη( ἰ8 ργονθγθιδὶν σοῃβίἀογθαὰ 88 ἃ ἀε! μἢϊ- 
[ω νϑι]ογ. ΑΒ ἴδε ογίρίηδὶ νογὰ (ΒΙικδιῃ- 
Ανθῃ, ὑοῦ ἰ8 γοϊδίηθα ἴῃ [6 πηδγρίηδὶ 
τοηογίηρ οἵ Απιοβ 1. 5.) δίρη!βθ" {ἢ 6 ρΙαἴῃ 
οἵ νδηϊ, ἴὲ ἰδ οοπ͵θοίυγοά το ἢανα θέδη ἃ 
Ὀἶασα γοιδυκδῦϊα ἔοτ ΙΔοἰαῖγγ, Βϑι 6] Ὀεϊηρς 
οαἰϊοα ΒοιπεΆνθη ἴῃ Ηοβ, ν. 8, ἔογ ἐδαΐ 
Γεδβοῆ. 

ΑΥΙΜ8, ἴΠ6 ογρίπαὶ ᾿ηΠ Δ ὈΪ Δη8 οὗ [6 
σουῃίγυ απ ΕΓ Γ.8 μοββεβϑεὰ Ὀγ τῇ 6 ΟΔρἢ- 
τοῦῖπὶ ογ ῬὮ]Ἰβεη68. (οαΐ. 1... 98.) 

ΑΥΙΤΕΒ Οὗ ΑΥ̓ΙΜ, {6 ἱπῃαθὶϊδηΐδ οὗὨ 
Ανϑῇ οὗ ἄνα, 8 οἷν Ψψῇδεηςθ οοἰοηΐθθ ψγθγα 
δεηῖ ἰπίο ϑαπιαγίῖβ. (2 Κίηρβ χυΐ] 28. 31.) 
Ανὰ ἰ8β δυρροβοά ἴο ἤδγα θεθη δἰζιιδίθα ἴῃ 
ἦμ6 που -σεδὲ οἵ ΟΠ] 668. 
ΑΖΑΒΙΑΗ. -- Ἰ. ΤῊΘ ἤδιηο οἵ 8 Κίηρ οὗ 

Φυάα!,, εἷδο ο]οὰ ὈζΖΖιαη (νοῦ 866 
ἑηβὰ) .-- ὃ. ὙΤμθ πᾶπια οὗ βεϑνϑγαὶ ἢϊρῇ 
ΡΓίεϑίβ διηοηςξβ ἴπ6 96 08; ---δδηὰ, 8. Τῆς 
ὨΒ8Π16 Οἵ 8 ργορῇεῖ ἴῃ 186 τἶπι6 οἵ 458. (3 
(ἤτοι. χν. }, 3.) 

ΑΖΗΕΚΑΒ, 8 εἰν 1 τῃ6 {π|ὃ6 οὗ δυάδῇ, ἴο 
{ἢ 6 δου οὗ Φογιυβδίοπ), δηὰ οδδὲ οἵ Βειὶ- 
ἰεῆθιη. (Ψόοβῇ. χνυ. 88.) 

Αζοτῦδβ, ΟΥ ΑΒΉΡΟΡ, 8 οἷΐγ οὗ 7υάεεα, 
85 ΔΏΟΙΘΏΟΥ ΟΠ6 οὗὁὨ {Π6 ἤνα οἰ[168 θα] οΠρ- 
ἴηρ [0 τ|)6 ργίῃςεβ οἵ ἴῃ Ῥ ΒΕ η68. ( οβῆ. 

- ΧΙ, 8. ; 1 Θ6πι. νἱ. 17.) [Ι͂ηἡ {86 αἰνίβιοη οἵ 
ῬΑ] ββιΐηβ ᾿Υ Φοβῆιια ἰἴἃ νγδὲ δἱϊοϊίϊά ἴο 
μα ἰτῖρα οἱ Ζυάπῃ (Ψοδβίι. χν. 47.) ; θυϊ 

Βιοσταρλίοαϊ, Ἡϊεοτίοαϊ, απα 

ΒΑ 

6 ροπδβεβδαΐοη οἵ ἷξε, ἱζ οὶ γεϊδϊῃθεὶ, τ|ῖϑ 
ΒΟΟΩ Γεοονογοά ὈΥ (6 ῬἘ1ΠΞεα, νυδο, 
γε δυηάγεά γεδῦξ δἴογσννασάβ, παντὶ 
οδρίυγεα τΠ6 δγκ οὔ (ἐοά, ὑτουρδε ἰξ τὸ 
Αδβξιαάο(, δῃἀ ἀεμοειτοδά ἱξ ἴῃ [Π6 ἱδωρίς οἵ 
{πεῖν ἰ4ο] ἀεῖϊν Βάροὼ. (1 ὅδπι. νυν. 1.) 
δυθβοαυδηῖν ὑ εῖοὶ ἰτηρ οὗ Τυάδῇ, Βανί 
δυο σα δι }} γ νγαγγθὰ ἀραϊπϑὶ ἰἢ6 ῬἘΕΠ δεῖμα, 
Ὀγοῖίκα ἀονῃ [18 νν4 118. (2 (ἤγου. χχνὶ. 6.) 
ΤΕ ΟἷἿΥ γγὰβ σβρίυγοά Ὦγ Ταγίβδη, με Α5- 
ἐπ Ρὴ ξεηογαῖ, τῇ ἴῃ (ἰπ|6 οὗ Ηδεζεϊκίδα, 
( 8. χχ. 1.) Αἰἴἶονῦ ἴδ τείυγηῃ οὔ ἴῃς επε 
αι ἴῃ6 ΒΘΟγ]ΟΙ 8 σἀρονιγ, τΠ6 πυπι6- 

ΓΟιι8 δ᾽] ]ης6 5 Ὡδάς ὈΥ ἴδε στ τῆς 
σο6 οὗ Αβῃάοά, ἱπίγοἀποεά τῃ6 σσόογδῆιρ 
ΟΥ̓ ίαἰβα φοιίβ Ἰηΐο {πεὶγ (ἈΠ}1}}165 ; δὸ τῇδὶ 
πὸ οὔδρτγίηρ οὔ {ἢ686 πηαγγίαρεβ ἐραζε λα 

Αςλαοά, απά οοιά ποί ἐπ ἐδὸ ἰα μησς ΟΥ̓ 
δΡρεαΐζ ἕπῃ «)ειυε᾽ ἰαπρυαρε, διι αεσοοτάξης 
ἔο ἐδε μασο ἡ εαοἢ ἐξ. " Ἐὸοτγ ιἰιῖς 
ΟΓΙΏ6 ἀρδιηϑῖ ἴΠ6 ἰανν οἵ Θυά, {αὶ πιοξὶ 
ἀργσῆς δηα ραίγίοιϊ!ς οἵ γε] σοι ρονογῶοτς, 

Θῇῃοιηΐδιι, σοηϊεηἀρα πιῇ ἔθδπι, δῃεἰ πιβεὶς 
ἴΠδπλ ΒΊΓΘΔΓ {παῖ ΠΟΥ νου ]ά οοηΐγαςσς πο 
ΙΔΟΓΘ διιοἢ ἰάοἰπΐτουβ υηϊοηβΒ. (Νεᾶ. χίη, 
28---26.) ΑΘΠάοά νν88 αἴεγνγαγὰβ 
Ὀγ διυάαβ Μδοοδῦδιβ (] Μαος. ν. 68.), ὃγ 
056 Ὀγοῖῃοῦ Ζοηδίμδη ἰἃ 88 γε υςρά ἴο 
δβῆθβ.. (1 Μδος. χ. 84.) [τ γδβ δυϊ ἀδηῖὶν 
ἃ Ρίδοα οἵ ργοδῖ βιγεηρίῃ δῃ4 οοῃξδαυδηρα. 
Βγ τῆς ἀτθοκβ ἰὲ ψὰβ ς]οὰ ΑζΖοτυβ. 
γα ΡΒΠΡ τπ6 ονδηροὶ θεὲ νγὰβ ἰσποά, 

ἴον ἢ6 [86 Ὀαριϊζοά τΠ6 Εκτῃϊορίαπ δυπυςὰ 
δῦ αἀΖα, ψῃϊοῦ 8 δρουΐϊ ἘμἰγΓΕν παῖ ]68 
αἰδίδης, (Αοἴβ νἱϊ], 40.) Αἱ ργεββῆὶ Αβξῃ- 
ἀοὰ 18 ἃ πιίβεγα!α νἱίασα σα] δὰ Ἐεάμά, 
Οἱ οἰ ΓΘΒΑΛΟΙΥ διιυδῖοά οἢ 8 8πι8}} οἴ 
ὭΘΏ6Θ, βυγτγουπάεα ὈΥ οἰΐνα ρτουηά8 πὰ 
ΟΥοπαγάβ: ἵπαγα ἃΓῈ ὯῸ νεβδίϊρεβ οἵ 118 
ἰογμοῦ βρ᾽εηύουγ. Τῇ γοβδὰ ἴο τῃΐβ ρίδοε 
1168 ονδῦ δὴ υὑπαιυϊδίηρσ βυγίαος, ραγιῖϑ!ν 
σονογοὰ 11} σταίη ἀπα τἢ 5]... (οβδίη- 
808 ΤΓΑνοΙβ ἴῃ α]εβείηθ, νο]. 1. ῥ. 31]. 
δ η ἀδ εϊαεἾΒ Ναγγαῖίνα, νοὶ. 1:, ρ. 172.) 

Βααι, ἃ Ῥηαηϊεΐδη ἰάοἱ, ηοτῖςα οὗ, 378. ; 
δηὰ οἵ ἢἷ8 ψογϑῃϊρ, 384, 385 
ἘΛΉΦΕ: 866. ΚΙΒΟΑΤΗ ΙΕΑΗΙΝ, ἐπ, 
ΑΑΙΒΕΒΙΤΗ͂, ἜΝ : 

ΒΑΑΙ ΖΕΒΌΒ, ἀπ απ 140], ποῖῖσα 

ΒΑΑΙΖΕΡΗΟΝ, οἱ, 
ΒαΑκιΑΡ, ἃ οἷἵνγ το ᾿γῈ8 δἰτιιδιοὰ 

ἐπ ἐλε απο ΟΥΓ Ζεδαποη, ὑπάεν οακί 
Ἡεγπιοη. (“οβῖν. χὶ. 17., χὶῖϊ, 7.) : ἴξ νγᾶβ 
οὔθ οὗ {πε ρῥ᾽δοθβ ψῃϊοῖ τοιμδ θά ὑποοῦ- 
Ἵ5ει ὈΥ ἴῃ6 ἰβγϑϑὶῖτθβ δὲ {π6 ἀδβδέῃῃ οὗ 
οβῆιϑ. (Φοβὶι. χὶῖ. 5.) Βγ εἰ6 ατγοεὰβ 

δηἀ ΒοΙΔη8 ἰδ νὰδ δἴϊογσδγαβ Ἷβ] ]οὰ Ηδ- 
ἸΙΟρΟΪ] 8, απ Ὀγ (6 πιοάδγῃ πδίϊνεα ἴὲ ἰ2 
ςδἰ]οὰ ϑααίδεο, ὈοϊΪἢ πο ἢ Πδηλθ8 τηθδ8 



ἌΜΑ 

Οεοσταρλίοαϊ Ζιοϊοπανν. 681 

ΒΑ 

[ἢ Οἷὲγ οὗ ἴδε ϑδιπ. [ἐ [5 βυρροδοά ἴο 
Βᾶνα Ὀθθη δα ρΐἷαςο ἐδ] δὰ Βαλα, Ηλ μον 
ἰπ ϑοῖὶ. ϑοηρ. νι}}. 1]., δηά α'8ο ΒΑΑΙΆΤῊ 
ἴη 3 Κίησβ ἰχ. 18. Τῇ ἹπΠδὈϊ Δηῖδ οὗ ἴῃ 6 
οομηΐεν δα εν ἔΠδὲ Βϑαὶ- Δα οΥ Βαδίῦες 
8 εγεοῖεά Ὀν ϑοϊοπιοῆ. [ζ βίβηιβ δὶ 
ἴΠ6 ἔοοϊ οἵ Απε|-1ωθδηιδ, υ8ὴ γΒΟΓΟ 1Π6 
πιουηϊδίῃ ἰαγπιϊηδίεβ ἰῇ 8 ῥμἰαίη, δηὰ δὲ 
Ῥγεβθηῖβ ἴο 1Π6 ἴγανϑῖϊοῦ 8 ταρρηϊβοθης 
Βρδοίβοϊο οὗ σχυΐπβ, διηοηρ ψΐο τἢοδα οὗ 
τὴς Τομρὶο οὔ δὰ] ογ ἴῆ8 ὅπ δἴὸ 
τηοϑὶ Ἵοοπερίουουβ. ἴπη {Π686 τὰ ΐἷῃ8 ὩΣ 
ἴο ΡῈ 866η Βίοῃϑθβϑ δΙχὙ δηὰ βἰχίγ.ὶχ 
τοι ἴῃ ἰοηρίῃ, ἐποῖνγα ἰὴ (ῃϊοκηθββ, δηά 
ἵσνεῖνα [ἢ δεῖρῃτ. ΤΠ βρίεμπαϊα πόοσκ οἵ 
Μέεββιβ. οοά δηὰ θεν κίηδ, ρυ  βηθα ὃὲ 
Ἰιοπάοηῃ ἰπ 1753, δὰ γερτπίθά ἴῃ 1897, 
Ὑν1}] ΘΟΏΥΘΥ Βοπ6 ἰάδα οὗ ἴΠ6 πιδρηδοθηςα 
οἵ {ἢθ86 ΓΕΠ]ΔΙ]Ὼ8 ΟΥ̓ δηοίθηϊ δγῖ ; οἵ ψ ἢ ἢ 
ΒΟΙ16 8δοςυΓδια νἱονβ ᾿1}} 06 ἰουπὰ ἴῃ τῃς 
“1,απάβοιρα ΠΙιδεγδίίοηβ οὗ ἴἢ6 Βι0].," 
οὐἀϊιοά Ὀγ τῃ6 δυΐθοῦ οὔ {π|8 ψοτκ. Τῃ6 
Ρορυϊδίίοη οἵ Βαδῖρες, νι οὶ ἴῃ 175] ννα8 
ἄνο τῃουβπδηά, ἰη 1835 88 γεἀποδθὰ ἴο ἔννο 
Βυπιγοα ρογϑοῦβ. Τῇ πιοάσγῃ ἴον σο» 
851588 οὗ 8 διμηθεῦ οὗ τηθβῃ ἢυ 8, Βη 8 [δ 
Παϊίεγυϊπεὰ πποϑαυ 68. Α ἀρδβογριίίοη οἵ 
πὸ γυΐηα οὗἉ τΠ]|8 μίας 88 ΠΟΥ ΔρρΘδγοι ἴῃ 
ἘΠ6 δυξυμηη οἵ 1838, 15 ρίνεη ὃὈὉγ Μι. Αἀ- 
ἐἴδβοη, ἰὼ ἢἷ8 Παπιδβοιβ δηά αβίμιγγθ, νοὶ]. 
Ἰ. ρΡΡ. 51---72.; 8δη4 δβρεοίδι νυ Ὁγ Ἰμογὰ 
Τπάπδυ, 88 ΤΟΥ ΒΡ ἴῃ [ἢ 6 δΒΙΠΊΓΠΕΡ 
οὗ 1837, ἴῃ ἢῖ5 1μϑείοῦβ τοι Ἐμγρὲῖ, ᾶτς., 
νοὶ. ἢ. ρρ. 191-ὁδἃοά. “ΑἹΙΙ [15 ραγίβ δγὰ 
οὔ ρἴσβηεις γεῖ πιοδῖ ργδοαίῃ! ργορογοῃ, πὰ 
ὑγοαίϊθ ἃ ποῦϊε ὑββε ον ἴο ἴ.6 τηλση]- 
δορῆςο οὗ δηοίθηϊ χεηΐυϑ. (Οὐοἰιπῆη ἃπὰ 
σδρίτ8]), ἔγίεζθ δθά οογηΐςα, τοοίβίομα βηά 
δηϊδὈ]δίυγα, 8}} 116 ἴπ ἀΐγ οοηβιβίοη, γοῖ 
8.3 ἔεβῇ αἰπιοδῖ 88 ἱζ (6 δγι15{᾿8 ἌἽἢ 86] 
Πιδά νυῖ ᾽υδὲ ψγτουρῆς οὐΐ ἴπ6 σοῃοεριίοη5 
οἵ ἃ ἀο]ςαῖα ἴβηου ἴο ρεγραίιδῖα ἴῃεπ) ἴῃ 
ΤΩΆΓΌ]6. (ΕἸἰδιο β Ραβίογ᾽ β Βδοο δοίη, 
Ρ. 391.) 
Βααϊ.- ἘΞΑ ΖΟΒ, ἃ οτἶγ οἵ ΕρΒγϑίση, σἤδγε 

Αὐβδϊοα τορθὰς ἃ βἤθορ- ἤθη ἔξθϑδ, 
αἱ ψῃΐοἢ Πα σδυδοα [η18 ὑγοῖθοΣ Αππμηοη ἴο 
Ὀὲ αββαϑοϊπδίθα, (3 ὅδη. χῆϊ, 233----99.}) 

ΒΛΑΙΡΕΟΝ, ἃ (δηδβδηϊ δ Ἰάοἱ, ποῖος 
οἵ, 373. 

ΒΑΑΒΗ͂Α, ἴδε ϑοηὴ οὔ Αδῆδῃ, δπὰ οοιᾶ- 
ΤΠ ογ ἴῃ οἰϊοῖ το Φεγοῦθοδιη 1 : Π6 ἰγεβο- 
ΦΙΟΌΒΙΥ ΚΙΠ]οὰ ἢϊα βοΥΈΤΘ ΕΝ Ναάδν, δηά 
δἤογαγβ υδυγρεά [8 Κιηράοιη, 8.0. 
968---980. 

ΒΑΒΕΙ, ἴΠ6 παδη|6 οὗ 8 ἰογυ ἴονογ, 
πο 16 ἀοβοθηάδβηϊβ οὗ Νοαῇ Ὀερδῦ ἴὸ 
θυ] ἃ δῦουϊ ὁπ πυπαγεά 8η6 ΠἸΤΟΠΕΥ ΥὙΘΆΓΒ 
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ὝΈΓΘ Θπρ] ογαοά ἴῃ ἴΠ6 ὑπάεγίακίηρ, (ἀεῶ. 
χ. 10., χι!. 9.) ΤὨοῖγ ουὐθοῖ ννὰβ ἴο θυ} 8 
εἰν δηά 8 τΟΎΤΕΓ, ἴΏ οΥγάογ ἴο ργαυθηΐ 1Ποὶρ 
ἔυγΊ Ποῦ αἀἰβρογβίοη ονοῦ [Π6 φαγῇ. Βιυϊῖ, 85 
(18 τγὰβ σΟΠΙΓΑΓΥ ἰο ἴΠ6 ἀϊνὶπα ρυγροβα οὗ 
Γερο ἰϑΐπρ ἴῃ6 δαγῖ τ ΠΟ δηΐδ, 
αἀοά οδυδοα ἐἤθαι ἴο θ6 βοβίζογεά. ΤῊ 
[ΟΥΤΩΣ νν88 ἰεῖς δρρδγθηζν ἱποοιηρίεοῖα ; θυὲ 
(86 ἰουπάδιϊοπβ οὗ 1Π6 ΟΥ̓ νγεγα ργοῦβ Υ 
ἰαϊ4, δὰ ἃ ροτγίϊοη οὗ ἐδθ Ὀυϊάογε οοῃ- 
κἰηυοά ἰο ἀνοὶ] ἐἤθγσε. ΤῊΪ8 ρίδοα αἴζοζ- 
ὙΔΓΩ8 Ὀεσοδτηθ [6 σΕαἸεὈΓαιΘα οἰγ οἴ 

ΒΑΒΥΙΟΝ, {{πΔ τηδίγορο δ οἵ ΟΠ ιαϊάδα, 
ὙΠΟ 88 ργ6 ΘΠ ΠΕἶγ αἰδεϊηρσυϊδῃεα [ῸΓ 
6 πιδρηΐβορποα οἵ 118 θυ] αἴηρβ, Ἔβρθοία!!γ 
αἴϊόν 118 δῃἰδγραπιθπὶ δηὰ ἱπηργονειηθηΐ ὉΥ 
Νεδυςπδάποζζαγ, νῆθη ἴξ Ὀδοδηηα ομδ οὗ 
6 νοπάεγβ οὗ ("6 σοῦ ά. [ε 18 βαϊά ἔο 
ἴδνο οονογαὰ δὴ δϑὰ οἵ 480 εἰβδάΐα, οἵσ 
ποδγὶν 60 υϊϊδ68 ἴῃ οἰγουμηΐδγθηςα ; δηὰ (8 
ἯΔΙΪ ὉΥ νοῦ ἴΕ τῶ δυιϊτουπθα ψγ88 50 
οὐδ] 5 ἸῺ τῆ Κη688, ἀπά 900 ἴη Πείρῃέ, 
ΤΏ γίνου Ευρη γαῖα αἰνϊἀ6α (Πα αἰτγ ἱπίο 
ἔν ρϑυίβ, στ ῃο ἢ υνεγα σοηηθοῖθα ΕΥ̓͂ ΠΕ Π8 
οὔβ Ὡ00]6 Ὀγάρο, δροιὲ ἃ [γϊοηρ ἰῃ ἰοπρίῃ 
8Π6 5Βἰχίγ ἔεεϊ νὶὰθ. Ὁγ. Ηδίεθ ἢδ8 σίνϑη 
ἃ σορίουδ δηἀ δοσυγδία δοοουηΐ οὗ βπείθης 
Βαυν]ο ἴῃ ἰδ Απαὶγεὶβ οὔ ΟἸγοθΟΙΟΩΥ 
(νοὶ. 1. ρρ. 453---4566. 4ἴο., ΟΥ̓ νο]. ἱ. ρρ. 
485---458 . Βνο.). 
ΤῊ ὈδηΪκ8 " 1.6 ᾿δίογ οἵ Βδῦγίοη γερὰ 

Ρἰαπιθα ἢ π !]οτνβ, τ ϊοἢ 5Γ6 τηϑηϊϊοηδὰ 
ἴὼ τπ βδεγρίιτεβ. Τῆυβ ββϑίδῃ (χυ. 7.), 
ἀεβουιθίηρ ἴῃ ργορΠπεῖὶς ἰδασιαρο τπ6 οσαρεὶ- 
ΨΥ οὗἩ τῆς Μοδθίϊεβ ὉῪ ΝερυςΠδάμαζζαγ, 
βδγδ, [81 ἐῤέεν «ἠαὶϊ δὲ οαττγίοα αιυσαν ἰο ἐδ 
υαέϊεν ο ιυδίοια. Τίνα ΓΟΣΓΙΟΥΥ δυγγοινηά- 
ἴηρ ἴπε γυΐηβ οὗ δῃοίβης Βδθυ]οη 8 δὲ ῥΓῸ- 
βϑῃϊ σοτηροβεα ἙΒΙΘΗ͂ν οἵ ρίαϊῃ8, ψἤοδβα 891] 
18 το ; δηῃὰ (6 ττεῖ μάρκα ΔΓΘ 581{}}} ΠΟΒΓΥ 
νυ ἢ ΓΟ 8, δὰ οονογοά πη} [86 ᾿ΓΟΥ οΖίοῦ 
ψπ]ονβ, οα Ὑἢϊοὶ τ(ἢ6 οδρονο8 οὐ 
δυδροηάρα τοῖν ΒαΡρε( 38]. ΧΧχΥῖ!, 1---4Φ.), 
δηὰ τοίυδβοα ἴο 6 σοπιογιθά, ἡ ἢ} }]6 Ἐπ ον 
ΠΟΠΘΌΘΓΟΓΒ ἐβυπΕΠσ οοιημπδηάἀδα ἔπεη ἰὸ 
βίῃ τ[Π6 δοῆρβ οὗ δίοη. (ϑ8ὶν ΒΕ. Κὶ. Ρου- 
16Γ᾿8 Τγανοὶβ ἰὰ Ὁδογρία, ἄσο., νοἱ. 11. ἢ. 
297. 
Τα δοοουηῖβ οἵ [6 ἀποίθηϊβ γΓεβρεοϊίης 

186 γγεδὲὶ Ἔχίθηϊ οὐ [818 ΟἿ σεγα ἔουτη  ΥΪῪ 
ἀἰδογοάϊ θὰ ; ὈιῈ ΠΟΥ ἢᾶνα Ὀδοη (ΠΥ 805» 
ἰαϊποὰ ὈΥῪ ἴΠ6 ΤΕΒΘΌΓΟΠΕ5 οὗὨ ᾿ὩοάἜγῃ ἵγθ- 
ν  ]ετβ. Αγουμὰ (ἢ6 πιοάοτῃ ἴονη οὗ 
ἩΠ ΔΝ, οἡ "οτ εἰάε8 οἵ τε γίνογ Ἐυρἢ γα" 
(65, (ΓΘ γα ἱπηηδη86 πιουηἋ8 δη( ΓᾺΪΠΒ 
(Όγ τῆ6 πδίϊνοβ ἱεγηηθὰ [6 γυΐϊη8 οἵ Βερεὶ), 
Ψἰσῇ γοργθϑθηΐ τῃ6 οηςα πϊρηγ Βαῦγ]οΙ. 
Αποηρ ἴπδηὶ τΠ6 (ΟἸ] ον πα ἀγα Ἐβρθοα! ν 

δἴογ 86 ἠείυχα: ἴὲ νγὰϑ 80 οδδὰά (Βαδεί νογίῃν οἵἉ ποτῖῖςθ, νἹΖ. : --- 
δἰ σον σὶ ἀν θεν θεοδῦδα Θοἀ ἰδοῦ Ἰ. “ἼΤΒὲ Καβι, οὐ ραΐδοθ, ἃ πιοιιπὰ οἵ 
βιι ταν ἀὐζας δὲ τη6 ἰαῆμυδρε οὗ ἰῃοδε ψῆο { εὔους 700 γαγάβ ἰπ' ἰδηρίῃ δηα ὑγεβεί δ. 
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16 τηουϊάδὰ Ὀγίοκα ογηδπιθηϊθὰ πὶτ ἰη- 
δου ριοηβ, δηὰ ἰϊ8 ρίασεὰ διὰ οοἰουγεά 
εἰ|685, δἀἀοὰ το ἐἢ6 δβουϊρίυγειβ νἢϊοῖ ἤατα 
Ὀδοη ἐοιηα τ ογο, βρεακ οἵ [18 ρογίδῃοο, 
δηά αν ᾿ἰθὰ ἴο 118 ὑεΐηρς ̓ ὐνμόο γ Ἰοοκεοὰ 
ἜΡΟΏ δι ἴπ6 δδδίθογῃ δηά ἰδγβοδὲ οἵ τς 
Ρϑίδοθβδ οὗ ἴη6 Βδου]οπίδη πιοθδγοῃ 8, Γα- 
πονηρά (οὐ ᾿ϊ5 δἱορίπρ χαγάθηβ.᾽᾽ (Αἷη8- 
ὍΟΥΕ᾽ 5 Ἐδβοαγοθεδ ἰη Αδεγγίβ, Βαδγ)οηΐα, 
δὰ ΟΠδίἀδα, ρ. 169.) 

2. Τῇς Μιῤεϊϊνὰ ἰ5 δὴ εχιθηεῖνα τουμὰ 
οἵ οὐοης βίιαρε δῃά ἰγγεσυΐίαῦ μεῖρῃς, τῃ 6 
εἰεναίίοη οἴτἢς πὶρίιοδβὲ δηρίο Ὀεΐηρ 14] ἔδοεϊ. 
Τινδ τπιοιιηά ἰν δι ρροδεά ἴο ἢδνα υβεὰ 
88 ἃ ΠοπΊ ίοΓΥ, ἴγοπι (ἢ εἰγουμηδίδηος οὗ 
δι εἰεῖοπβ δῃηά ψοοάβθῃ Ἵο ἥπδ Πανίῃρ ὈΘΘΩ 
[ουηά ἰη ἰ, Τῆς Μυϊεϊθὰ 1» θνα πη} 68 ἴο 
6 ποτὶ οἵ ΗΔ, δὰ ὅ50 γαγάβ ἔγοῃι 
6 γῖνονὺγ Επιρἢγαίθδ. 105 8468 δα ψΌγη 
ἰηῖο Ὥγγονβ Ὀγ 1Π6 ψϑδίμεῦ. [18 5υμπημηῖξ 
6 οονογοά συἱτῇ ἤοαρα οὗ γιδυ πῆ, ἰῃ ΒΟΠ.δ 
οὔ ψῃ!οἢ ποῦ ἰουηά ἰάγοῦβ οὔ Ὀγοΐκθη Ὀυγηῖ 
Ῥγίοϊκ, σδηοηϊοά νι πιογίδγ, δηὰ αἶβο 
Ὑοἷα ὑγῖοκβ τ ἢ ἱπδογὶριουϑ οὐ ἢ 6ηι. 

8. Τῇ Βιγα Νιγουά, τ 6 ρεΐδεο οὗ ΝΊπι- 
Τοὰ οὔτῃ6 Αγδῦ8, δη Ὁ. δοπιο ὑεἰϊενθά ἴο "6 
ἘΠ 6 ν ΓῪ τυΐῃδ οὔ ἔπε ἴονον οἵ Βδῇ)ε], 1ϑ ἃ 
γδβῖ, Ὀδγα, Ὀδγεη, δῃά γεϊϊουν 6θρ οὗ κι]η- 
θυτης ὑγίοκβ, δἰδρ, δηὰ Ὀγοίθη ροίζογγ. 
Ἐταρτηθηῖβ οὐἁ δίοῃβ, τῃϑγῦϊθ, δηά ῖ, 
βοδίζεγεα βιιοηρ ἴπ6 γυθὈΐβῃ, βῦον τπαὲ τ 
Ὑ68 δὐοτγηοὰ νἷ] οἴεῦ πιαϊογαὶβ.Ό Τῆς 
ἐαπιοηξ ὈΥ νΒϊοῆ ἰῃς ὈγίοΚα τ γα υηϊϊοα ἰδ 
οἵ 8ο [δηβείουϑ 8 υδί εν, τας ἐΐ ἐδ αἰπγοβὶ 
ἐπῃροδϑῖθ!]ε ἴο ἀείδοἢβ. οπα ἤοπι [6 πηδ58 
δηῖῖγο. Τΐδ τηουπα γίϑε8 ἴο ἰῃς Πεῖσῃς οὗ 
198 δεῖ, δηἀ ἢδ5 οὔ 115 βυπηηἷ ἃ σοπιρδοὶ 
Τηὴ888 ΟΥ̓ ὈΓΙΟΚΎΟΥΚ, 87 ἔδει πρῃ ὑγ 28 
Ὀτοδά, 6 σψῇοϊα Ὀεΐης ἴπ8 2985 ἔδεϊ ἴῃ 
δρρθηάίουδγ πεῖρῃς. Ναίεθδγ (Π6 οτγὶρίηδὶ 
ὍΓΙΩ ΠΟΓ ἴα οὐΐεος οἴ τῆ 6 οἀϊβῆοα οἵ τἢϊοὶ 

ἴι ἴδ 186 τυ Π85 ἱεπογίο Ὀθεη ἀεδίεγπιηθά. 
ὙΠ οανοῦ ΠΙΔΥ πᾶνε ὕδθη 15 ἰουπάδγ, 88 
γεῖ Ὧο Γδιηδῖηβ ἤδνα ὈΘΘΏ ἀἰδοονγογθα πΠιοΓῸ 
δηείοηΐς (ἢδη [6 τἰπ|6 οὗ ΝΕ ΟΠ βάπ6ΖΖΘΓ. 

Ἐογ ἃ πηϊπυΐα δπὰ δοουγαῖα ἀεδβογίριίοη οὗ 
Ἂἢ666 οοἰοὈγαιθά τυΐϊηβ, ἴπ 6 γοϑάθγ 18 ἤΠθοθδ8- 
ΒΕΓΙΪΥ τοίοισοα τὸ Μγ. Εἰς “Ἴνο Μο- 
τηοῖγβ ἢ ([͵οηάοη, 1818), δά ἴο Με. 1,8- 
δά 8 “ ιβοονυογῖθ ἰῃ Νηονθῆ δὰ ΒδὈγ- 
ου ᾿ ([οπάου, 1853). 
Βαρυίοη 88 ὑτῪ δανδηίδρθοιδὶν δἰίυ» 

αἰοά, Ὀοτῇῃ ἴῃ γοβροοῖ 0 σοπηηεῦοο δηα 88 8 
Ὡδναΐ ρόνψοῦ. [τ 85 ὀρεῆ ἴο ἴῃ Ῥεγδβίδη 
Θυϊ ᾿γ τ6 Ευρῆγαῖεβ, πιο 885 πανὶ" 
βα!ε ὈΥ ἰαγρα ν6886}8; δηὰ Ὀαΐπρ ἰοἰῃθα ἴο 
τῆς ΤΊρτὶ8 δῦονε Βαργίοῃ, ν τῇς οδῃαὶ 
οαἰϊεά ΔΙαλαγηιαίοα, οὐ ἴ6 Ηογαὶ Εἰΐνογ, 
δυρρ!οἀ τῆ6 οἷ ψἱτἢ ἴ[86 ργοάυοα οὔ 186 
Ὑ Ποῖα σοιιηίγΥ ἴο {1Π6 ποιῇ οἵ ἰϊ, 85 (ὩΣ 85 
[6 Ἑυχίηα ἀπά (δβρίϑη ὅςδβ. ϑϑι ΓΘ 118 

Ἀιορταρλίεοαϊ, Ἡίεφίογίοαϊ, ἀπὰ 
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νὴ ἴπ6 ἐσυηάγεδα οἵ (Πϊ8 ραγὲ δἷδο οἵ ἐδ 
Βαρνϊοηΐδη Ἔπεπες. 816 ἱπιργογεὰ ἔδπ6 
ανϊρείοη οἵ (πα Επρἤγδῖος, δηὰ 15 δα τὸ 
δανθ Πδα ἃ ἤθει οἵ τῆγεε ἐπουκδηὰ σαίϊεγν. 
6 δῖα ποῖ ἰο νοπάον ἴδδὲ, ἰῃ ἰδέογ τἰπγθα, 
ΜΠΠῚΠΘΔΣ {{1||6 οὗἮἨ 116 σοπηπιοῦοα δηα πδνυαὶ 
ρονοῦ οἵ Βδύγϊίου ; ἔοσ, αἴοσ {πε Ἴαρίυγε 
ΟΥ̓ τῆς6 οἷν ὈΥῚ Ογτγιβ, [6 Εὐργαῖθα ντϑβ 
ποῖ ΟὐΪγ γεπὰ Ἰε88 ἢξ [ὉγΓ πανϊρβείοη ὃγ 
Ὀοΐηρ αἀἸνογί θα ἔγοπι ἰδ οοιγβο, δηὰ ἰο τὸ 
δργεδά οὐδὸγ ἴ6 σουηίγυ ; θυὲ πα Ῥογϑίμη 
ἸΠΟΏΔΓΟΒΒ, γοδίΐϊηρ ἴῃ μοὶγ οὕτη σουπίγῃ, 
ἴῃ ογάθγ ἴο ργενθηϊ ΔηΥ͂ Ἰηυδδίου Ὁ δε8 οὔ 
[Πα ρατγὶ οὗὨ ἐπ αῖγ ΘΠ ίγα, ΕΠΌΕΥ οὗ- 
διγυοιοά {ἢ6 ῃδνϊραίίοη οἵ Ὀοΐη γίνογα Ὀγ 
ΓΒ Κρ οσαἰαγαοῖβ ἴῃ ἔπ δη ; {παι 18, ὈῪ Γδὶξ- 
ἴῃ ἀδπι8 δοίοβδ ἴπΠ6 Ἴπϑηηοὶ, δηά πιδκίηρ 
δύι οἶδ] (8}}5 ἴῃ τῆ θη), 80 {πὶ ἢο νοϑδϑοὶ οὗ 
ΔΩΥ͂ 5126 ΟΥ ἴογοα οου]ά ροδβΊὈΥ σον ὑρ. 
ΑἸοχαπάδνς θερδὴ ἴο γοϑίογε 86 πδνῖρβ- 
ἐἴοη οἵ 186 γίνογε ὈΥ̓ ἀθπιο  δἰηρ ἐπα ἐὰ- 
ἰδγδοῖβ Ὡροῦ ἴΠ6 ΤΙρτ5, 88 (ἃ. ὑὉρ 85 ὅὲε- 
ἰευςῖα, Ὀυὶ Π6 αἰά ηοΐ ᾿νε ἴο σοπιρ]εῖε ἢϊς 
ἔτεαὶ ἀδβίχηδ ; ἰἤοδ6 ὑροῦ ἴῃ Ετπρἤγαιϊεβ 
811}} σοηεἰηυεα, Απιπιίδηιϊ Ματοθ ΠΏ 115 τὰθ ἢ» 
[Ἰοἢ5 1Π 6 85 8} 5ἰδιίηρ ἰη ἢἷβ 6. ὍΠα 
Ργορῆεὶ Ἐζοκίεὶ (χυΐϊ. 4.) ς8}}6 Βαῦγίου 
ἐλε ἰαπά ο 'ιεγολαπέε ; δηὰ [βαϊδῃ (χ Πῆὶ. 14., 
Βίβῃορ 1μοπ π᾿ 5 ἐγβηϑδιϊοη) δρεβϑβ οὗ ἴδε 
Ο πὸ εχιμδηρ ἵπ ἰδοῦ εὐῖρε; νἈὨϊοῖ, 
Βρ. ἴ,. ΓεΙΏΔΓΚ8, ΠΟΥ πιῖρῃς δε} }7 ἀο, ἴα 
[8 εἶπιθ, ἐπουσῇ εἴτογμ τὰν ΠΟΥ δα Ωο 
[ουὐπάδοη [ὉΓ δὴγ δυςῖ Ὀοβεί. (Βρ. 
᾿ονῖῃ, οὐ ἴβα. χὶθ. 14.) ὙΤπετα '5 δὴ 
γι αἴτα δηά γαἰιδῦὶα τηδηγοὶγ, Ὀγ Μγ. Ε. Μ, 
Ἡυδῦδγά, οἡ ἔπ 6 οομησδγοα οὗ δηςίθηϊ Βδ- 
Ὀγίοη ἴῃ τΠ6 δονθηῖῃ δηὰ αἱρῇ νοϊαπιοα 
οὗ ἴῃς Βιοίίςαἱ Εαροβιίουυ ἔογ 1836, ρυῦ- 
᾿58Πθἀ δὲ Απάονοεσ, ἴ. 5. 

ΒδΌγ]οη ἜΡν ἀεοϊηρα ἀυγίηρ τ86 Ῥεῖ- 
δίῃ αγηδδίυ : ᾿αῦυβΒ Ηγείδβρεβ ὕγοκο 
ἄονῃ ἴμ6 νν8}}18 δηά ἴοοῖς ασὰν {ἢ 6 ρδίθα, 
ψ ἢ ]οἢ Οὐγτὺβ πδὰ βρασθὰ. ΑἸδχδηάος ἴδε 
Οτγεδὲ ἀδβίρηθα ἰο γοῦθυλα [Πα ἰοιορὶα οἱ 
Βεἰυβ, ψ ποῖ δα ροῦο ἴο ἀδοδυ, δηά δεῖ" 
ΔΙ ἐρίου ἴδῃ τ᾿πουδδηὰ ἰαθουζοῖα ἔοζ 
ἔνο ΠΊΟΠ ἢ 5 ἴῃ Γοονηρ ἴΠ6 τυ 58 ; δυϊ 
(Π6 δἰίοπιρὶ τγᾶδ γοῃ εγοά δρογῖνο, Ὁγ ἢ 
ργΓαπιδῖυγα ἀδϑίἢ 1 ἴΠ6 ἤἥοννον οἵ ἢἷ5 αρε, 
δη( ργάθ οἵ εοῃαυεδβὶ. ϑεϊδυσυβ Νισδῖογ, 
[18 δ: ΘΟ 880 ἴῃ τῆ Κίπράοῃι οὗ ϑυγία, ἀ}9- 
τηΔη1]6ὰ δηὰ δΒρο!]εα Βαυγίοη, ἔο Ὀυϊά 86- 
ἰευοῖα ἴῃ 18 ποῖρῃθουγῃοοά, ἴο σμϊοΐ ΒῈ 
(δοθρ απίδά τῆ ἹΠΠΘὈϊξδηῖϑ ; δῃὰ ἴῃ ϑιΓα- 
Ὀο {{26, δῦουξ (6 ΟΠ γιβιίβη δγὰ, “τῆς 
ξιθαῖοῦ ρᾶγὶ οἵ Βαθγυίουῃ ψβ ὑδοοῖθα ἃ 
ἀεδβεγὶ," νη ϊοῦ (Π6 Ῥαγιηΐβη κἰπρα οοπ- 
ψεγίεα ἰηΐο ἃ ρασκ, ψῆογα τον ἰοοῖ τἢς 
γοογοδίίοη οἵ ᾿υπίπρ, ἰπ Φογοπιθ᾿ β ἶπιο, 
Α. Ὁ. 840. [{8 γιιΐϊῃδ γε πον ἴδ6 Ὠαδιηί οἱ 
᾿Ἰἰοῃ5 δηὰ οὐμοὺ Ὀεδδδῖδ οἵ ἤγευ, 8οὸ ὃ οἴῃ 



Οἰεοσγαρἠϊοαϊ Ζιοξοπαννψ. 
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ἴο δὲ ᾿ἰπδοοθββίθ!8. Τῆμβ ργβάυδν ἤανα 
θαεη Δ] 8]1]6α ἔα ρτγοαϊςτίοπε οἵ ϑογιρίαγοε : 
--- “Βαδογίου, (ἢ Ὀεδιν οὐἁ Κίηρσαοιῃβ, εἰ 
βοῦν οὗ τῆς ρῥγάς οἵἩ τ ΟΠπαϊἀξεθηβ, 8}.8]} 
ὈΘΟοΠΊ6 88 οὔλ δηὰ Οοιηογγδαῖ, σδϊοῦ 
αοα ονογίδγον. [ἃ 588}} πόνογ Ὀ6 Γϑ- 
65. Ὁ} 156, ΠΟΙῸΣ δἢ4}} 1ξ Ὀ6 ᾿πμδοϊ δά 
ἔγοτῃ ροπογδαίϊου ἴο ροηθγαίίοη. Τῆς Ατγαῦὺ 
818}} ποὶ ρίτοἢ δἷδ ἴδϊ [Π6ΓΘ, ΠΟΓ 8}4}} {Π6 
δηδρῃεγά πιακα 8 οϊά ἱπαγ: τη6 νὰ 
Ὀοβαῖδ οὔ τἴη6 ἀοδοῦὶ 888}} 16 ἐδογο, δὰ 
Πον]ϊηρ πιοηδῖογα 8[|8}} 6}} {ἢ δῖγ ἤου 868 : --- 
ἕου ΠῸΓ Εἶπ) 18 ΠΕῸΓ ἴο ΘΟΙΏ6 ; 8η4 ἢαΥ ἀδΥ8 
81.8}} ποῖ ὕ6 ργοϊοηροα." (ἰδαϊδῃ χίῖ. 19 -- 
22.) ΤΠ τηοβῖ τδγγΌ}]6 ἀδηυποϊδε 8 νΟ ΓΘ 
υἱϊεγοάὰ δρεαϊηδὲ Βαυγίοη Ὀγ τ ἩοῦγΓον 
πὐραν θθιξῳ ἰσναυβξ ας οἸ. Τ᾿. ρρ. 288, 389.), 
πε ᾿ἰ γα] ἰδ πγεης οὐ ττθοϑα ργθαϊος ἢ 8 
85 Ὀδοὴ δῆοσῃ ΟΥ̓ ναγίουβ πιοάδγῃ ἰγα- 
γε ϊοτα Ὑἢο πᾶν ἀσβογίυθά 118 ργοβεηὶ 
εἰαιθ. ἰδβαϊδῃ, Ἂεβεγ δίῃ [ἢ 6 1165 
τηδιϊ πέτα ἴο ὃ6 ἰηβίοίοα οὐ Βαῦγίοη ὈΥῪ 
γτγι, ςα116 (ηε οἰἴγ ἐλφ ἀεεετί ὁ. ἐδε ἐθα. 
ΨΔεγαπιίδῃ ἴο {π6 βδπῆα ρυΓρογῖ, 5δγ8 (ἰ1. 86. 
423.), 7 ευἱἶ ἀγῳν τρ ἰλδ τεα 9 Βαδυνίοη απὰ 
ποκα ἦξτ' δργίπρε ἄγψ. --- Τὰε ἐδ ἐξ Θοῆ16 τῷ 
προῦὶ ἦεν, ἀρ Ἡτομισρς εὐἱὰ ἐλὸ τοι πέμμα δ 
ψ' ἐδὸ ὠϑασεε ἰδέτες . Ὁδῖποποβ (ἸῺ 

υϑορίυ5 ἢό Ῥτεορ. Ενδηρ. 10. ἴχ. ς. 41.) 
βίδῖοβ ἰδὲ Βαῦγ)οη γ͵δ8 Ὁ} ἴῃ ἃ ῃ]δο6 
ψ οἷ ἢδα Ὀεΐοτο 80 ργοδῖγ δρουπαρθά πιτἢ 
πϑῖογ, [δὲ ἴξ 88 οϑ  οὰ ἐδδ Ζεα. Α οορίοι!β 
ἡΠυϑιταιϊίου οὐ ἴπ6 ργορἤῇοοῖθβ σοηῃοθγηΐης 
ἀποίρηϊ ΒΒΌγΙοη ἰ8 ρίνοῃ ἰῃ Ὧν. Κ θ᾿ 8 
ἙἘνίάεηςοα οἵ τΒ6 τευ οἵὁὨ ΟΠ τ ϑι δηϊγ ἔγοπι 
Ῥτορθθου, ρῥρ. 896--448., ἐμίγιγ-αϊχιῃ 
εὐἀϊοη. 

ΤῊΣ τοσηβίηδ οὗ δηείΐοης ΒβΌγίου, 88 ἀ6- 
δογϊ υθἀ ὈῚ τοοθηξ ἐγανοιεσθ, δΓΘ 80 νϑεῖ, 
τη δῖ τῃ6 “Ποῖα οουϊὰ πόνον Ὀ6 διιδρθοοϊοά οὗ 
δανίηρ Ὀοδη τη σοῦ οἵ Πυπιδη ᾿δηάε, 
ψαΓΘ ᾿Σ ποῖ ον [ῃς Ἰαγοῦβ οἵ ὑγῖο κα ψῃϊοῆ 
ΔΓ ἰουπὰ {δογείη. ΟΥ̓ ΔΣ6 ἢγε-ακοά, 
δης σοπιθηῖθα νἱξῇ Ὀϊυπιεη; οι γθθη Ἔβϑοῦ 
Ϊαγδῦ δα ἰὈυπὰ οζίεγβια Ηδγε δα ἰουπά 
ἴΠο56 Ἰαῦρα δηὰ τπῖοκ Ὀγίο 8, βρθοϊιηεπβ οὗ 
μ᾿ ΠῚ Θἢ δΓα ργθεογνθα ἴῃ {πΠ6 Βυϊεἰβῃ Μυβϑιῃι, 
ἴῃ τῆς Μυδβοι οὔ ἴῃς Εδϑὶ [ηἀϊ8 Οομρδην, 
δηὰ ἴῃ οἵδε ἀδροκίιοτεβ οἵ δηεῖαι 168. 
ΤῊΘ σοιηροδί(οη οὗὨ τἴεβδθ Ὀγίοκα σογγο- 
βροηάὰβ δχϑοῖὶγ πὶ (6 δοςοιιπίὶ ρίνοη ὈΥ 
εἶς δϑδογθὰ Ὠϊδιίογίδη οἵ [86 ὑὕυϊϊάογα οἔὗἔ 
Βαῦεὶ. Ζεὶ μς πιαλο ὁτίοὶ (βαϊὰ τῃς}), απά 
δυγη ἵδεηι ἐλοτουρόϊψν. Απά ἐλεν λαά ὁγίοῖ 
7 εἰοπε, απά εἰπε ἰοῦ Ὀϊξυιηθη) λαά ἐλον 
7 γ πεογίαν. (εὔ. χὶ. 38.). ΤὨΘ6 

ΒΑΒΥΙΟΝΙΑΝ ΚΙΝΟΡΌΟΜ 

ψ88 (ουπάεά ὈΥ (86 οαἰευγαϊεα Ὠυπίοῦ δηὰ 
εγο Νιπιγοά, δήδε (6 αἰδρεγείου σψἢϊοῖ 
[ο]]οποά 186 υπδυσοσβδῆι! αἰϊειρὶ ἴο ὑι|4 

βαταθὰ 85 ἴδ6 
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6 ἴονεῦ οἵ Βαῦεὶ. “[ε ὀχίοηάδοὰ [οπὶ 
Βαῦγίοῃ ἰῃ Μεδοροίϊαπηϊα ἰονγαγὰβ [ἢ6 
Ὠογίῆ, ονοῦ (δἰ πεὴ (Οὐ θδίρῃοη), 85 [ὯΓ 88 
Αεοδὰ (Νιδι 015) δηὰ Εγϑοῦ (Εκ68588), ἰπ- 
εἰυάϊηρ τῃ6 νΠοΐθ ἰαπά οἵ ϑῃιΐπαγ. Βυϊ, 
πονόνοῦ ρονογῆι (ῸΓ [ἢο86 {ἰπ|68, ψ6 
σδπηοῖ Βυρροβα ᾿ξ ἴο ἴδνε Ὀδθη δἰἔπεσ ρο- 
Ῥυϊουβ οΥ πὶ]] ογρδηΐϊδοά. Ενϑη [6 ἔουγ 
εἰτῖ65, τ ἢϊς ἢ ἀΓΘ τηθητοηθα 86 ἴπ6 δίγοηβ- 
Βοϊάδ οὗ (᾿ϊδ Κἰηῃράοπι, νοῦ οι ίηρ πιογα 
ἔπι) 51:}8}} Υἱαρθβ δι σμΕ]γ (ον θὰ. Αα 
1Π18 νδδ [6 Βγδὶ διϊεηηρί ἴο δβίϑο δ ἢ δ 
οχίθηδῖνο ἀοπηδίῃ, ἰδ πιιιδὶ αν ὕδϑη υηΐνοῦ. 
88}}γ ἀἰδαρτθοβϑῦϊα ἴο [86 πιθη οἵ {παῖ ρετγὶοά. 
ζο ἀΘΉΓν ἰὲ τπτὰδ οὗἩἨ δῃογίὶ ἀυγαίιΐϊου : 
δη4 Νιιηγοα δ Βαργίου τηυδὲ ἢοΐς ὕ6 Γ6- 

βοσῃ οἵ (δαί υἱπηϊνογεαὶ 
ἸΠΟΠΔΓΟΩΥ ἩὨοἢ ἴοοῖκ ἰϊ8 Τἶβα ἴῃ ἃ ἰδοῦ 

,8η6 διηοπρ 8 ἀϊδεγοπε ρεορ]ε.᾽ (7}68π}8 
εὔγε ιν Οοτηποην τ, νοὶ]. ἱ. ρ. 6.) 

διείοῦ οὐ ἐλε ἩϊΝίοντν 9 ἰδὲ ΒΑΒΥΊΟΝΙΑΝ 
οΥ ΟΒΠΑΙΌΞΑΝ ἘΜΡΙΒΕ, ἐο ἐιωίγαίς ἐδς 
Ῥνεαϊοδοις οὗ ἰδ Ῥγοράσιε:. 

Α. Ν. 3398, Β- ο. 606.5. Αἴδν πὰ δι» 
γογϑίοη οὗ ἴἢ6 διιρῖγα οὗὁἨ Αδβϑγγία ὈὉγ 106 
δαῖΓαρ8 ΝΑΌΟΡΟίΔΒδΩΓ δηὰ γάχαγοβ, Ναρο- 

ἰα588 Ὁ ἴοοῖκ ροδεοδβίοῃ οἵ Νίηδνοι, βηὰ 
δον ἰοῃ, δὰ ἴουπάδα τῆς Βεαργυίοηΐθη οὗ 
ΟΒαίάεεαη δεηρῖγαθ. Ἡδνίηρ δββοοίδιβά ἢἰδ 
δοὴ ΝΕΒΟΟΒΑΡΝΕΖΖΑΒ ὙΠ} ἷπὶ ἐπ τῇ 6 
Θιρίγο, Νδθοροϊϑεοσ δοηΐ [πὶ ἰο γϑάυοθ 
τ ρτονίποσβ οὗ ϑυγῖδ απὰ Ῥα]θδιϊηθ, νν ΒΟ ᾿ 
ἢδα γενοϊιθά ἔγοηι τη. ἴω ἢΐ8 τὙδὺ τ Πογ, 
6 γουηρ ρῥγίποθ ἀδίδβαιθα τῃ6 δύπν οὗ 
ῬΠδγϑοὶὶ γοοιὸ Κίηρ οὗ Ἐρμγρί, δηὰ γο- 
οὐρίυγοά Οδγομεπιϊδῃ. (ὅεγ. χὶν. 3.) 
Ἡανίῃς ρεπεοιγαιϊθα ἰηΐο δυάεεα, ἢ6 θεϑὶοροά 
Φογυδαΐεπι, δηα ἰοοῖς ἱξ, δπὰ σδυΞξοα Ψ6Ποἷδ» 
Κίπι, {π6 βοὴ οἵ 7οβίδῃ Κίηρ οἵ 7Ζυάδῃ, ἴο 
Ρ6 ρυξζ ἴῃ οἰδίηκ, ἱηίθηεϊϊησ ἴο ἢανα ἢ πὰ 
σϑιτιοὰ το Βαδγίοη ; ὑυΐ, θεϊηρ πιονϑα ἢ 
Πἷ8 Γεροηΐδηοθ δηὰ δθιοιίοη, ἢ γεδϊογοὰ 
ἴο ᾿ἶπι ἢἷβ ἰἤτοηθ. (Ὁ Οβγοη. χχχνὶ. 6.) 
Οταδὲ ὑυπιῦεγβ οὗ ἴπ6 ὅενδ, δῃὰ, διηοηρ 
τ γεϑῖ, βοιῃδ δ άγεη οἵ [πΠ6 γογδὶ (δηνῖγ, 
ΨἜΓῈ σδγγεα οἀρῖϊνε ἴο Βαδγίοη, ἈὮΠΠΟΓ 
811} τ[ἢ6 τογϑὶ ἰγϑββυγοδ, δὴ οὔ τῆ6 
βδογθὰ νϑββείβ οἵ {πε ἰδιηρία ψογα Κονν 86 
ἐγδηβρογίθα. (2 Ο(ἤγοῃη. Χχχυὶϊ. 7.; ἤδη. ἱ. 
1--.) Τῆι γὰ8 δοοοπιρ) δηθὰ [ῃ9 ͵ιἀρ- 
τηρηΐ ψῆηϊοῦ αοὐ πδά ἀεπουηεοὰ ἰο ἢ162Ζ6- 
κίαῖν Ὁ τ06 ρῥτορῆεῖ [βαἰδἢ. (χχχίχ. ὅ---7.) 
Ετοπι {Π|5 οαἰεῦγβιοα ραγοα, ν ἱοῖ 'ττ88 [Π6 
(οὐ γῖἢ γοὰν οἵ Ζεδοίαικία) Κιίηρ οἵ Ζυάδῇ, 
6 8Γ6 ἴο ἀδἴα {Π6 Βευθη( γοδγδ᾽ σΒρΡΕ ΝΥ 
οὗ 6 ὅονβ δὲ Βαῦγίοη, 8ο οἤρδη ἰογειοϊά 
ὈΥ Φετγοιηΐδῃ. Απιοηρ ἔἶ6 πιεηιῦογβ οἵ τῃ6 
Γογδὶ (Ἀπ τυ. ἰακθη οαριϊνεβ 88 (Π|6 
Ρτορδοὶ βηϊεὶ; Εζοκιθὶ (οἰ οσσοὰ βοπι 
εἰπη6 αἴξεγννδγάβ. 
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Α. ΝΜ. 3390, Β. ο. 605. ΝαΑΌοΟροΐδδϑαγ 
ἀΐεὰ, απὰ Νερυοπδάποσσαν ὑὈεβδη ἴο γεῖρτι 
δΊΙ΄οπα ; δη4 ἰη ἴῃς (ουγί γδαγ οἵ ἢἴ5 ΘγηρΊΓα 
ἢς εά {86 πιο Γ8Ό 6 υἱδίοη ταϊαϊθαὰ βηὰ 
ἱπιογργεῖθα Ὁ. ἴπ6 ργορῆεῖ Πδηΐοὶ. (}.) 
Αἱ {π18 εἴπη ϑῃοϊακὶπη γενοϊ θὰ ἔτοσι {86 
Κκίηρ οἵ Βδθυ]οπ, τῆοβα ρθπογαὶβ τηδγομοὰ 
δέδιηδὶ ἢἷπι, δηὰ σαγασοὰ [18 ΘΟΌΠΙΣΥ. 
(8 Κίηρε χχὶν. 1, 3.) ΦΔεδοίεδκίπι “ οἷορὶ 
τῇ Ηἷα (ΔΊ Π ΓΒ," Πα. γοργει θα ΠῸΣ 
ἰδπηδηῖοι, Ὁ. [5 ϑυῦ᾽]εοῖβ, αργθαδῦν ἴο [ῃς 
Ργοαϊοϊίοη οὗ «Ψεογεπδῃ (χχὶὶ. 18, 19.) ; 
τπουσὶν (Π6 ργϑοῖβθ πηΒΏΠΕΓ οἔἉ [18 ΑἸ] Δ] πηθης 
15. ῃοΐῖ τοοογάθαά ὈΥ {6 βδογθά Ὠἰδιογίδη. 
Φοϊιοϊδοἢίη οὗ Φεοοῃϊδῇ, 680 Ἅοδ᾽ οὰ Οοηϊδῇ 
(δεν. χχὶ!. 94.), δυσσδεδάθά ἴο τῆ6 τἢγοης 
δηὰ τ Ἰπαυϊν οἵ Πἰα ϑέπογ ; δηά ἴῃ τη 6 
εἰσι γοὸγ οἵ 5 γεῖρῃ ψογυ κα! δ η) Ῥγὰ8 ὕὈ6- 
δἱοροά δης ἰβκϑη ὈῪ 1Π6 ρϑηῆδγδὶβ οὐ Νϑῦυ- 
εὔαάποζΖζαγ ; δηὰ Ἰκμοίεμίιν ἰορεοῖθοῦ Ὑπἢ 
ραγὶ οὔτπα ποῦ!  ν, ἀηὰ ([Π6 ργίποθβ οἵ ἐῃ6 
νι Ψ6ΓῈ Τδγγίοα ἰῃο ΠῚ: ἴο Βα- 

Ἰοη. (8 Κίηρβ χχὶν. 6--- 16.)--- Μαιξδπίδῃ, 
αἰθο οδἰϊοα Ζεαάοϊίαι, τῆ να ἴ6 υπηοΐδ 
οἵ Ζεμοίδοἢίη, τψγ88 οἰδνδαῖθα ἴο (ἢ6 [γοῃο, 
δηά ἰεῖ εἱ ογιιβαίθπι, α. μ. 3408, Β. 6. 599; 
Πανίηρσ τ Κθη ἃ βοϊδθηιη οὐἵἢι; {πᾶὶ ἢ που]Ἱά 
ποῖ γοῦεὶ ἀραῖπδὶ ΝΕ ἢ ΠΕΖΖΑΓ, Ποὺ Παρ 
1η6 Ἐρτριίδηβ. (2 Κίηρθ χχῖν. 17.; 3 
ΟὨγοη. χχχνὶ. 18.; ΕΖοκ. χυῖϊ. 1.--15.) 

ΝΕθυσῃδάύπεζζαν αἀἷά ποῖ σοπίίηυς Ἰοῃρ δὲ 
Βαργίοη. Ηνίηρ γεοεῖνϑα πιο] ρεποα ἔπαΐ 
Ζεάοκίδῃ ἢδά τηδάα δὴ δἰ ΐδηοα σῇ ῬΠδ- 
τδοῖ Ηορῆτγα Κιηρ οἵ ἘΕργρί, δηὰ Πεά νἱο- 
Ἰδίθα ἢὶ5 οδίἢ οἵ δβαοίγ, ΝΟὈυ ΓΔ ΖΖαΡ 
ΤῊΓΟΠοα εἀραϊηβί ἢϊπι, ἀοἴδαιθα 5 ἔογςεβ, 
806 ἰ514 δίερε ἴο “Ζεγιιβαίθπ), Ἀργθ δ Ϊ ἴο 
1ἢ6 ργϑαϊοκίοη οὐ )εγαηίδη. (χῖϊν. 80.) Τῆα 
δύγίναὶ οὗἩ ἴῃ6 Ἐργροδη τηοηδγοῖ, δὲ ἴῃ6 
Ποδά οἵα ἀργάρν ΔΓΙΊΥ, σαν {Π Ὀεβίοροά 
8 σ᾽ 68Π| Ἰργτ θυῖ (πεῖν ]ΟΥ νδβ οἵ βῃογὶ 
ἀυγαιίοῃ. 6 Ἐργρεϊδηβ ψεγα ἀείδβιοα, 
δηἃ τἴΠ6 ΘΟ Π]ΌΘΓΟΣ ΓΟίγπθα ἴο ΨοΓι δα θηι, 
ὙΠΟ Ὦ Πα ἴοοῖς ὈΥ βέογτιω, αἴἶθσ ἃ βίαρε οὗ το 
ΥΘΔΆΓΒ, ΑΜ. 3416, Β. οϑ. ὅ88.(. Ζοάοκιίαῆ νγὰ8 
δτταϑίθα ἰὴ ἢ18 ἤϊσης, ἀπά οοπαυοίοα ἐο ἘϊΌ- 
Ἰαῖῃ, σεγα ΝΕΌΟ ΒΔἀΠΘΖΖΑΓ τῶ8. ΑΠογ 
δεοίηρ ἢΐβ ἔσο Ἵἢ]]άγρη ραξ ἴο ἀσδίῃ ὑσίογο 
[15 δες, τ ον δὶ Κιίηρ 8 ἀσρτγίνοα οἴ 
Ὀοΐῃ ἢϊα ογοϑ, ἰοδέάοα πῖῖΐθ οδαΐηδ, δηὰ 
σατο ἴἰο Βαθγίοη, ψἤοσγα ἢ ἀϊεὰ, δετυ- 
δβϑἰθιη ὙἋ5 ἀσβίγογοα, (6 (ερ0}6 ΡΕ πκεα 
δηἀ Ὀυγηΐϊ, 8η4 τῇ6 οδιεῖῦ οἴτῃα ρϑορῖο ταὶ 
τ Βυγγῖνοα ψῸΓ ΟδΙΤα ἱπίο σδραν! Υ 
δγοπὰ ἴῃς ΕΠρὨγδῖεθ. ΟἿΪΥ ἃ ψγεϊοῃπϑὰ 

Γοιπηδηΐ Οὗ ἴῃ σοπηποη ρΘΟρίθ τνγα8 ἰοἴδ Ἰη 
δυάδρα, ὑπ οτ (ἢ ρονεγηπιεηϊ οἵ Οε 6} 18ἢ 
ἴΠε δοὴ οὗ Αδίκεηι (7 εγ. χὶ. 5.) ; ψδο θείης 
αἴϊεγναγάβ ρυῖ ἴο ἀδαὶ ὈΥ ᾿ϑῃμπηβοὶ τῇ 8 
8οη οὗ Νεαιμδηϊδῇ, οὔ εἴα ρθορῖὶε νυ Ἱἢ- 
ἄγον ἱπίο Ἐχγρὲ στ Ζεγοιηϊδῃ (χ]ὶ. χὶ!!.), 

Βιοργαρῆϊοαϊ, Ἡϊεέογίσαΐ, απὰ 
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δηὰ {Π6 Γαδὲ ᾿γεῦε, ἃ ἴδνν γοδσγβ δῇ]γυγαγάβ, 
ἰγδηβρογίδα ἴο Βαυγίοαθα ὈὉγῪ Νεῦδυξαγδάδη, 
(ϑεν. 1, 830.) 

Α. ΜΝ. 831419, Β. 6. ὅ85. ΤΉγος γοϑδῦς δἷεγ 
ἴπ6 σβρίωυγε οὗ δεγυδδίοπι, Νευθυςδδάποσσδε 
σοπιπδηςθα (Π6 δβίερε οἵ Ἴγγα ; δε οἰοϑεῖγ 
ἰηνεδίεά ἰὲ ἴογ ἐνοῖγε γδδγβ, δπά ἴῃ ἴδε 
ἐδίγίθεηι ἢ γοαγ οἵ [86 εἰερε 6 ἴοοῖ τμδι 
εἰἶγ. υγίηρ (ἢΐ5 ἱπίεγναὶ ἢς ΔΙ 
νι τ 6 Θιἀοηίδηβ, Αμπηοηΐϊεβ, Νοαοδῖτοε, 
δηὰ Ἑάοτηΐεδβ, οὐ [ἀϊιτηθαπδ, ἰὰ σοΟὨΟετη 
ψΠἢ τΠ6 ργορθοοίεβ οἵ  εγεσηίβῃ, Ἐ ζεκιεῖ, 
δηα Ορδάϊδῃ. (ες. χἹ αὶ, χῆν. χὶνὶ. ; Ἐζεὰ. 
Χχνὶ.---χχνῖ, ; ΟὈδα. οὐξ.) Ηκνίης 
εδρίυγεα Τγτγε, Νουδυςῃδάποσζοε δπίοσγοὰ 
Ἐφγρῖ, δπι Ἰαίά νγαδὶβ [86 πιοὶς οοσοίτγ. 
(ἔζεκ. χχὶχ.---χχχὶ) Ῥδμδσδοῖὶ ΗἩορῆγα 
(86 Αρτίεβ οἵ ργοΐβηβ ᾿ϊδιογιβῃ8) πδϑ ρυὶ 
ἴο ἀδβδίῃβ. ὉΥ 8 δῃρθηθβ (9 6ς. χὶῖν. 30., 
Εσοκ. ΣΈΧΝῚ ; 8πα Απι8818, ὨΪΒ σῖγδὶ ἔοσ {δε 
[ΠγοΠδ, 'ντ88 ἰε τὸ ρογδγῃ [δὲ σου ἴω 
μῖ5 βιεααά. Νοῦυςαάποζζασ οαστὶ θὰ 8 ρτθαὶ 
ΠΟΙΡΗΟΣ οΥ̓ εδρῖνεβ ἔγοῃιθ ἘΕργρὶ ἴο Βα- 
γίοη. . 
Αδαῖ Νἶβ γοΐαση οσὰ ἰἰ6806 δαςοθεδβία! ἐχ;»- 

ἀϊιίοηα, ΝΟΌΌΟΠΔΏΟΣΣΑΣ οἴ ρογοὰ ἰπιβοὶΓ ἰἃ 
οι 611 ἱης ΒΑγοη; Ὀπὶ ἰο ΒατηὉ]6 ἰι18 ὑσὶ δὸ 
αοὰ δου ὲτὰ [Π6 πηϑι ογϑ Ὁ] 6 δἀπποηϊτοτγ ἄγεδο, 
τοοοτάςὰ ὈΥ̓͂ [6 ῥχορδοὶ Ὠδηϊοὶ (ἰν. 1 ---91.); 
δηὰ ἔπ ῖνα πῃ ἢ αἰλεσισασγὰβ 6 ττδδ Ὀεγοῖ οἱ 
Ὦ18 86 868, ὈΓΘΟΙΒΟΪΥ ἴῃ [06 ΤΒΏΠΟΙ ἴδδὶ διοὴ 
Ὀδοη Τότε] (28.---39.). ΑἸἸΘΩσΙΒ Βεγοοογοσοὰ 
ἢϊβ ππἀογβιδηάίῃρ (34---57.}, δη ἃ ΒΠΟΣΕΣ δἴες 
ἀϊοά, ἴῃ τΓ16 ἔογίγ-ἐἰγὰ γϑαγ οἵὗἉ δἷ5 σεΐζη, αν. 
3442, Β.ο.568. Ηονγ88 βυοοοοάθα ΒΥ Εντι,. Μκ- 
ΒΟΌΛΟΗ, ΝῈΟ το ρηθα ΟΠΪΥῪ ἔνο γοασβ, Ηδ 1186- 
ταϊδὰ ΨΦομοϊδοβίη, Κίης οἱ  υὐϑὴ, το δὰ θδοὺ 
ἀοίαἰηοα ᾿ῃ ΠΑΡ. ΝῚΥ ΠΟΑΥΪΥ ΓἰΓΙΥ -ϑοΎ ἢ γοθγα. 
(δεν. ἢ, 31.) Ἐν11- Μαγοάδοῆ ἱὴρ οὐϊους 
ἴο 18 δι Ὀ) 6 οἵδ ἱπ ΘΟηβΘαΠΘΏηΟΘ οὗἉ 6 ἀουαος ἢ. 
οΥγο8 δηὰ ἱπ φυϊθ8, δΐ8 οὑσῃ γοϊδϊοηβ οοὐῦ- 
βρίγοὰ δρδίηβί κίπ), δηὰ ραϊ εἰπι το ἀερῖῆ. Νοεὶρ- 
ἴδβαν ([Π6 Νουραὶ- ΒΏ ΔΤ Ὅσο σ οὗ [6 Βα γ]οηΐδα 
ἰηβοῦ ρυ]Οἢ5), Ο86 οὗ ἴδ ΘΟΙδΡ Σϑίοσβ, τοἱρτιοὰ 
πῃ Ὠὶ8 βιθϑδα, ψῆο, Ὀθίης δἰδίῃ ἰῃ θὰ1:16 δἷνοσ ἃ 
δδιοσί γαΐρτι οὗ ἴοτγ γϑδγδ, γ88 [0 Υ ἃ ἴδυν τροητὴϑ 
δια ςοοοαδά ὈΥ̓͂ ἢΐθ ϑ0ῃ, “ἃ ΠεΓῸ οἰ], οὔ σοι 
“. βογί ρζΓΟ ΟΟΣΙΔΙΠΙΥ οομίδίηΒ ἢο ἴγᾶος." Τζ.υτ- 
Ἰης [86 ἰδίου Ὑϑδγβ οὗ δὶ8 χοΐζῃ, Ναδοηδάϊας 
δ18 Βιιο  Β50 Ὁ δϑδβοοϊδίθα Ὑ] ἢ Εἰ πδ0] ἀροη τ86 
τὨτοησ δἰβ δοη ΒΕΙ,ΒΗΑΖΖΑΕ, --- [6 1 -δλατ- 
ἐζεν οἵ ἴῃ6 ΟΠα] ἀδεδδῃ τηοηστηθηΐ, ἀοοϊρδοτοὰ 
ἴῃ 1894 ὈΥ ϑ8ὶτν ΗδηγΥ Εδυ]ηϑοη, δὲ Μύρογες, 
16 δηοίοηϊ “ ὕτ οὗἩ τὴ6 Βαϊ θοβ. Ὁ Νδρθοπδ- 
ἀϊπ8 4Πονὐγοά [ῃ6 ΤΟΥ] {Π]|6ἴο ΒΘΙΘΏΔΣΣΘΓΥ, “ ππ 80 
ςοπααποῖοα [86 ἀοίδηοοθ οὗ ΒΑΌΥΪΟΙ, δηὰ πεῖς 
δἰδὶπ πὶ [6 τοδβδβϑογο Μοῦ [0] ονσθὰ Ὡροῦ ἐδ 
οδρίαγο ἢ οὗ ἐμαὶ οἰἴγ, 88 τοϊδιοὰ ἴῃ Ὦδῃ. Υ. 
(Βαν] πδοῦ  Βδιιρίου Ἰζϑοϊαγεβ [ῸΣ 1859, ΡΡ. 
168-170. Ιοὗπ8᾽ 6 Ομ δ] άβδα δηὰ  ϑαδίδπαε, 
ΡΡ. 182, 1388, ΟὐαἸπιοὶ, Ὠ᾿βϑοσίδεδου, ἔοεπι. ἱ.. 
ΡΡ.888---8856. διρϊῶνε αϑηλθ Ναξέοσδ, ὈΡ. 
434-- 472.) 
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ΒΑΒΥΓΟΝΊΑΝ ἴδπρ01,, ποῖΐοε οὗ, 376. 
ΒΑΙΤΗΥΣΙ͂Α,ΟΥ σοηδοογβῖθα βίοηθβ, ποῖϊοα 

οἵ, 375. 
ΒΑΙΑΑΜ, ἴἢ6 δοὴ οὗ Βοοῦγ, ἀνεὶς δῖ "6- 

ἴδον ἰῃ Μεροροίδπιϊα, ποῖ [ὯΓ ΓοηΣ ἔπ τῖνοῦ 
Ἐπυρ γαῖθδ. Ηξ νδϑ8 βϑηΐ [ὉΓ Ὀγ Βαϊακ 
Κίυς οἵ Μοδὺ ἴο ουγδβ8 ἴϊπ6 βγϑβ 65 ; Ὀυϊ 
Ἰηβίοβὶ οὐὁἨ ουγϑε8, 6 ργοῃπουπορὰ οὐἱΪγ 
Ὀ]οαϑίηρθ. (Νυπιῦ. χχίϊ.--οχχῖν) [τ ἴδ ἃ 
ηιιοβιίίου πυσῇ αἀουθαῖθα διηοηρ ΘοΟΙηΠΊ Ώ- 
ἰδίογβ, ποῖον Βαἰδδπὶ 188 ἃ {6 ρστορῇοῖ 
ΟΥ̓ τΠ6 [μογὰ, οὗ οὐΪγ ἃ Ἰοϊδη δηὰ οἰνῖποῦ 
ΟΥ ἰογίυηθ- 6} 16 Ὁ : δηὰ ἴῃ6 ἀγρυμηθηῖβ οἡ 
Θδοῖϊ βίάἀθ δΓ6 80 δβίγοηρ, 88 (0 ἰεβὰ ἴο {6 
σοποϊυβίοη (ἢδὲ 6 88 Ὀοτἢ --- ἃ ΟΠ αἰ άββδη 
Ῥγίοδῖ, πηδρὶ εἴδη, δηὰ δϑίγοίοσογ ὈΥ ργοίδβ- 
δίοπ, 8 ργορδοῖ ΕΥ̓͂ δεοεἰάδεης. ἮἨδς ἀνεῖξ ἴῃ 
ἃ (ΟΌΠΙΓΥ ψἢϊοῖ, ἔγουι τἰπ]6 ἱπηηγοιηογίαὶ, 
ψ85 ἙσοἰοὈγαῖοα ἴῸΓ τῆ 6 οὈβογγυαιίοη οἵ {6 
ϑίδγδ ; 8η6 [ἢ 6 ΔΒ ΓΟΠΟΙῺΥ ΟΥ̓ δη 141} } τα 8 
ὩΘΡΟΡ, ρογἤδρ8, ἔγθα ἔγοπι δβίγοϊορυ. Ηἰβ 
ἔλπιθ, ἰῃ δνογυιίηρ ψῃϊοῖ δὲ ἔπδὶ εἰπ)α 
ἔοττωϑ {6 βεϊδθησθ οὐ πίε, Α|1οὰ Αϑϊ8 : 
τ Ποποῦγδ δηὰ ργοβεπῖβ ΨἤΣΟΝ ἢ γοοοϊνοε 
Βδῆον ἴῆα ΠΙσῇ Θβι πη] οη ἴῃ πο ἢ6 τγ88 
μοϊά. [ε 'ἰβ 8 οεἰγοιιπηδίβησθ, ΠΙΟΓΘΟΨΟΓ, 
ΨΟΓΠΥ οἵ γοπιδτῖς, πὰ ͵8 τοὶ ροη τ᾽ 88 ποὶ 
ἃ γυγα οἰδῖγγ. δ Κηεν 8ηἀ βεγνϑά τΠ6 
ΤῸ ΒΡ ; {πὸ Κπον]εάρο δηὰ νν ουβῃΐρ οἵ [ἢ 6 
ἔγιι6 (ἐοά αἰά ποῖ δἰ πη] δῆ θου ιν ἀπ ρ ΘΆΓ 
διιοης ἴῃ 6 ΠΔΕΪΟΙ5 ; 88 8 δυϊίεηϊ ἔγοπι [ἢ 6 
εἰγουϊηδίδησοβ γεοογάθα οὔ Μοἰοπιβοάρκ, 

68ὅ 
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18:86 δϑογθαὰ ἰἰδίογίδῃ ὥγα 80 ὄχρῦεδα, 85. ἴὸ 
ἰεᾶνε πο ἀουδὲὶ (παῖ 6, οσοββίομα ν δὲ 
ἰεδϑδῖ, γ88 ἰηϑρίγεα. θβί6ϑ, ἢἷξ ργεάϊος 
ἘΙΟΉΒ 8Γ6 Οχῖδηϊ; ΠΟΡ ἀοδβ ἰξ ανϑὶϊ ἴο δ 
πὲ Βεϊδδηὶ 88 ἃ ψ]ο κα δη. Τῇ αὶ 
ΟΥ ργορῆθον εἰ ποῖ αἰνδὺβ βδῃοι ιν τὴ6 
βοῶσι. (86 Μαδῖῖ. νἱῖ. 29.) ΙΓ τῆεῃ, νὰ 
ΓΕίδγ ἴο [16 οἰγουμηβίδηοοβ οὐ ἔπαΐ πη6Π|ο- 
ΓΔΌΪΘ ἀν, χὰ 8ἢ4}} ὅπαά ἴῃ {πδὲ ἀἰβροηββίίοη 
γεδβοῦβ ψογῃν οὔ μα αἰνίηα νἱξάομμ. ΤῊΘ 
Ηδεῦτενϑ πδὰ αὐτίνθα οὐ ἴπ6 Ὀογάεγβ οἵ 
Οδηδδη, πῃ ϊεῖ οουπίγυ {ΠῸΥ γα οὐ {Π6 
ροϊηϊ οἵ οηϊουηρ; ἴ[Π6Ὺ Κπανγ ἔς Μοβοβ 
ψου ά ποὲ δηῖογ ἴἢ; δηά ἴῃ ογάδῃ ἴο δῃ- 
Θουγαρθ ἴἢ6 ρ6Ορ]6 ἴο οθξεῖ {πὰ οοηαιθβέ 
οὔ πα ῥγοπιβθα ἰδη, θνεὴ νπουϊ Μοβεαβ, 
σὰ εοδυσοὰ οὐδ ψῆο νψὰβ Ὠοβίῖ δ ἴο {Π|6Π} 
ἴο υἱῖον ργϑαϊοιϊίοπβ οἵ ἐπεὶγ νἱεῖοσν. Ηον 
ΘΠποΟυΓΒσΙηΩ πιϑὲ {π|8 οἰγοιπιβδίδησα ἤανθ 
Ὀδοη ἴο {πΠ6 Ἡρῦγονβ, δὲ {Π|ὸ ββ8πὶ6 {ἰπ|6 
(πὰς ἰἴξ σου ἱὰ ργονα ἴο {θεπὶ (ψο Ψεγα 
δδοι ἴο σοτη8 1πῖο σοηῃίζίπιιδὶ] σοιδβος τῖιἢ 
1η6 (ὐβηδδηὶ 68) ἤονν νϑῖὶῃ δηκὶ υὑ56688 
ἀσαϊηβὶ {Ππ6πὶ νου] Ὀδ 16 δι ρογβϑε οηβ οὗ 
τ ο56 Ἰαοἰδίγοιιβ παίίοϑ. Τῇ τῆγθα ἢ}}18 
οἡ ψἂ!οἢ Βαίδβπ) οβογοαὰ ββουῆςδ8 ἴῃ [ἢ 6 
Ρτδβεηςθ οὔ ἴῃς ἴβγϑε 15} σϑιὴρ γΓοπϊπά τι8 
οὔ οῃϑ οΥ͂ {6 ργΓο)ιάϊοε8. οἵ δῃοϊθηϊς {ἰπι68. 
ΤῊδ δηεϊοηῖβ Ὀοϊενοὰ ταῦ 8 οδδηρα οὗ 
δϑρϑοῖ ἱπάμπορα ἃ οἤδηχα οὗἉ σοῃαϊίοη. 

ΒΑΊΑΘΑΝ, οΥὗ ΜΕΒΟΡΑΟΗ- ΒΑΆΑθΑΝ, {ΠπἸ6 
Μαγάυκ- Βα] -ἰἀάβη οἵ 6 Βαυγ!οηίδη ἴῃς 

δείῃτο, δπὰ, ρεγῆαρβ. ΑὈἰπιθίθομ. ΤῊ μἷ8- δογρείοηβ, (Π6 Βἰββὶβ ἀπά Ναροπβσβαγ οὔ 
ἴοτν οἵ Βαίδδιη ργεδαπίϑ ἴῃ ἰα5ῖ ἴγϑοθ οἱ 
{π6 Κπονεάσα οἵ (6 ᾿πτῖὸ ἀοἀ πῇῆϊοῖ 18 
ἔουπα ουἔὲ οἵ δπαδη. 1 {Π6 γἰζεϑ δαὶ θ- 
Ὀτεῖοα ὃν πὶ τοῦ ποὶ ἀσνοϊὰ οὗ διιρεῖ- 
δβιϊτίοη ; 1Ὁ 1 ὃὈ6 ἀἰουε ἰο ρυζ 8 ἔδνουτ- 
8δϊ6 Ἄοοπείγιοξίοη ρου πα δηοἢδηϊπιοηΐα 
ψῆοῦ Μόοβοβ βϑοιβ ἴο βί(ε δυο ἴο ΠΩ), 1 
ΟὨἶγ ἐοΠ]ον 5 ἐμαὶ Βαίδδι), Κα [,δΌδη, 
Ὀ]ομαφαὰ εἴτοῦ δπὰ ἰσυϊῃῇ. Τῆς πιχοὰ γο- 
Ἰσίοη, τ ργοίεββθα Ὀγ Ἠΐπ), ἤιγη 1" 68. 8 
ΚΟΥ ἴο ἰνἶδ πιγβίογιοιιβ ἢϑίοσυ. ϑασογάοίαὶ 
τα! οἀϊοτίοηΒβ ΘΓ δὲ (ἢδὲ {πη 6 ταμαγ θὰ 85 
ἱπου τ ῦ]6 ἀσουγβθθ, δὰ τῇ ρεορὶα οἵ 
Μοδῦ δηὰ Μιάϊδη ἐπουρὴξ ἐμαὶ ἴον βῃου 
βηάα ἴῃ Βαίδειη δὴ δνεγδθι ΠΟ ψὙ85 (δ- 
Ῥεῦὶς οἵ ορροεῖπε Μοβαεβ ; δηἀ [ζ ννγ88 οἡΪυ 
ορροβίηρ 8 ργορδεῖ ἴο 8 ργορῇοῖ, ἃ ργδϑὲ 
ἴο 8 ρῥγίεβδὲ. [}ἢ 886 ᾿υάρτηοηΐ οὗ {Π686 ἢκ- 
«ἰἴοηβ, Μοβεβ 88 ἃ (Ὁγιη 8 0]6 τηδυ! ἴλη ; 
8δη4, 88 Ριδγδοὴῆὴ παὰ ἀοῃε [ὉΓΓ Ὑθδγβ 
Ὀείογο, ΠΟΥ δουρῇῆξ ουξ, οὐ {πεῖὶγ ρϑγῖ, ἃ 
τηασίοϊδβη, ἴο ἀεΐεηά {δὶ ; {ΠΕ νυν ϑηδά ἴο 
ουγδα {ΠῸ δγαθ 65 ἵπ τη 6 ὙΘΓῪ πϑπια οὗ 
εν, ψποπὶ ΤΟΥ δυρροβρά ἴο Ὀ6 ἃ πιοῦα 
Ρονν ΣΕ] ἀοἰτγ τΠ8η (ΠΡ ον ροά. ΤΉδβ6 
οἰτουπιδίδησοβ Μ}Π}',εὺ 8016 υ5 νη πους αϊἢ- 
ουΐϊιν ἴο οοηοεῖνο ἰον Βαίδϑι γϑοοὶνθα τῃς 
εἰῆ οἵ ργορῆδογ. Ὅῇδ ἱεγηιβ δπιρίογθα Ὀγ 

Γοίβηδ ἢἰβιοσίδῃβ, βΒηα ἴΠ6 ἰοιιηάεῦ οὗ 6 
ΔΟγοηΐδη Θυιρῖγαε. Οτιχίπαιν οὐΪγ ρο- 

ψΈγποῦ οἵ Βεαργίοη, 6 δηΐεογεα ἰπῖο 8 σοη- 
ΒΡΊΓΒΟΥ νὰ Αὐθδοοβ, ρονογοοῦ οὗ Μαείέϊα, 
ἀσεΐηδῖ ϑαγάδηδραυϑ, Κίηρς οὐ Αϑευγία ; οὐ 
Ψγῆο86 ἀδδιἢ ἢδ μεὰ Βαρθγίουῃ ἴον ἢϊ5 κἤδγε 
οὔ εἰ ἀομπηϊηΐοηβ οἵ ϑδγάβηβραυβ, 885 αἰγεδὰν 
τεϊαϊοα ἴῃ ῥ. 627. 

Βαιλκ, ἰκηρ οὗ Μοαῦ, 8 πονῇ οὐ ὈΥ 
(6 οἰγοιπιδίδηςθ οὐὗὁἨ δῖ8β ἤδνίηρ ἰηνοα 
Βαϊδδαπὶ ἴο [18 δδϑίβίδῃοθ δραϊηεὶ ἴπ6 [9- 
τα θ8. ὅθε Βασιαμ. 

Βαιμ οἵ ΟἰἸοδά, 80, 81]. 
ΒΑΝΙΒΗΜΕΝΤ, ἃ εν δὴ ῥα ἰβῃ παι, 

Βοίϊςο οὗ, 168. 
ΒΑΡΤΙΒΜ οἵ Ῥτγοβεϊγίεβϑ, 992. Απβίοσγ 

Ὀεΐνθεοη εἰγουμπης δῖοι) απα Βεριίδπι, 396. 
ΒΑΒΑΒΒΑΒ, {πΠ6 Ὠβπηα οΥὗἃ 8ἃ β8θαϊίουα 

τΟὈΌΘΓ, τῇοβα γοΐθβϑϑα ἴἢ6 δον8 ἀδιηδῃάοα 
οὔ ῬΙδῖθ. (ὕοδη χνῇϊ. 40.) 

ΒΑΒαΟΗΙΑβ,ἴπε διπον οἵ Ζβοθαγῖδθ, ὨιθΏ.- 
οπεα ἴῃ Μαιι. χχῆϊ. 35, 15υρροδοά ἴο ἢανα 
θεθη ϑεοῃοῖβαα τἢ 6 Πρ ργοϑε; ε δοίη ποΐιια» 
ΘΟΙΏΙΏΟΣ δοηρ ἴΠ 6 δον ἴο ἢν 6 ἴννο ὨΘΠΊ68. 

Βαμακ, ἴπ6 βοὴ οἵ Δϑιποδπι, Ψηο, 12 
οοηυποιίοη τ Ποῦογαι, ἀθνορθὰ [ἢ6 
[6γ 6} 1:68 ἴτοπι τἢ6 ορρτγεϑβίοη οἵ ἐπ6 (δ - 
πᾶδηϊίο5. (ὐυαρ. ἱν. νι; Ηοῦ. χὶ, 83) 
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ΒΑ 

ΒΑΒΒΑΚΙΔΑΝ, ΟὨ6 Ὑΐο δείοηρε ἴἰο ἃ ἀϊί- 
[οτοης παίοη, δηἀ ι.568 ἃ ἐϊδέεεηι ὲ 
ἴῃ τἷ8 βοῆδα {6 ψογά ἨΔ8 υὑδοά Ὀγ ἴὴ6 
Οτοοῖκε, Ἠουιδηη, δηὰ 968. ἴπάογ ἐπα 
ἴετπ18 “ τοῖχο " δηὰ “ Βαγυαγίδῃβ ᾿"" ϑαίηϊ 
Ῥαυὶ οοιηργεδοηάδ 8} πιδηκὶπὰ. ἴη Αςῖβ 
χχνὶ. 9. 4. 1Π6 ἱπηδυϊδηῖ8 οἵ Μεϊιία 
(Μα]εα) αὔε ἱεγηγθὰ “ θαγθβγδηβ," 85 βρεδῖ- 
ἕηρ 8 αἰαϊοεῖ οὔ Ῥῃασηϊοίδη ἰδηρσυδρο. 

ΑΒΟΑΙΝΒ, δηὰ ΒΑΓ.Ε5, ον τηδάθ δηὰ 
ται οι, 2.13. 

Βαμβ.δεβυβ, ἃ δεν πιδρίοίδη ἴῃ [Π6 
᾿αϊαηὰ οὗ (τοῖα; νῆο, ορροδίηρ Ῥαδὺ] δηὰ 
Βαγηδθαβ, δηὰ Ἂοπαραγνουγίης ἴο ργονθηξ 
Βεγρίυα Ῥαυΐιδ ἔγοι ἐπι γβείηρ ΟὨ γι βεϊβηϊιγ, 
γν858 Ὁγ ϑι. Ῥαὺ] δίγυςὶς υἱνν, (Αςῖδ χ!. 
6.) [Π6 παΐυγα οἵ ({]|6 ὈΠΠάποββ, 566 
Ρ. ὅ5ὅ4. Τῇ βαῖηδ πιίγβοϊε, νῃϊοῖ ραπίδηδα 
6 ἱπιροδίογ, οοηνεγῖθα {π6 ργοσοπϑυὶ. ϑὲ. 
1ακα ςαἰ]ς πἰπι ΕΠγη85, δὰ Ασγαῦϊς ὨΒΠΙ6 
δ᾽ σηϊ γί, βοόσοαγοσ. Ἦδβςβ ἴἰ8 βιρροδοθὰ ἴο 
πᾶνε Ὀδθθ οὔδ οἵ {ἰπ ργοοσοηβι σουῃεῖϊ, 
ΨῸ Ψη8 δρργεῆοηδῖνα οἵἁ ἰοείῃρ ᾿ἰ8 ογθαϊε 
ἡ τς Βοπιδη Ὀδοδιη6 8 ΟΠ γι βείδη. 

ΒαΑβ ΨΦΌΝΑΗ͂, οὐ ἴα βοὴ οἵ ΦοΟΝΑΗ͂, ἐδ6 
Αγδιηθεδὴ ρδίγοηγπιῖς δρρεϊ]διίου οἵ ἐπα 
δροβῖὶε Ρεΐεγ. (Μαῖι. χνὶ. 17.) 

ΒΑΝΝΑΒΑΒ, ἃ δΒυγΓηδηα οἵ 7ο565, ἃ 1Ἁ,ονα 
γ ἀεβοθηῖ, δηά θοῦ οὗ ραγεηΐϊβ σῆο ἰϊνεοα 
1ηὴ ἰῆς ἴδε οἵ Ογρεγυϑ. ΕΕ δπιδγδοθὰ 
ΟἸ γἰδιϊδηϊϊγ, ΒῈ Ὀθοδῆηθ ὅ8ι. Ῥδυ} 8 ργϊη- 
εἶρα! δβϑοοίαα 'π ἢΪ8 ἰαῦουγε (ὉΓ ῥΓΟρδ- 
ἄπρ τῇς αοαρεὶ Ηες ἰβ βυρροδοὰ ἴο 

ἕδι τοοοϊνοὰ τῃ6 πβιη6 οἵ Βαγηδῦβδβ, ψῃϊοῖ 
δ αηῖβο8 ἃ 2οη οὐ οοπεοϊαέίοη, αἴτενς ἰδ οοη- 
γογείοη ἴο 86 μπῇ οἵ 568ι5 Οἢγίδι. (Αςῖδ 
ἵν 86., ἰχ. 97., χὶ. 32. 35. 80., χὶϊ. 95., χινὶ. 
], 3. 
Ὁ ΞΒΑΒΕΝΕ (. 6. αγ- Τλοἰπιαὶ, τα 

8δοῆ οἵ ΤΠοϊπηαὶ), {π6 ρδίγοηγηῖς δρροὶϊδ- 
(ἴοη οἵ οὔε οὔ (Π6 ψαῖνα δροβίϊθβ, ννῆοββ 
ΡΓΟΡΕΟΡ Πδπ)Ὲ 88 Ναιῃαηίεὶ. (ϑοἤη ἱ. 46., 
χχὶ. ᾧ.; Μαῖίϊ. χ' 3.; Μαδγκ ἢ". 18.; [16 νἱ. 
14.; Αεἰδβὶ. 13.) Ασςοογαϊηρ ἴο δοοἰοβὶβδ- 
|ς 8] ἐγδαϊἴοη, δἰξοῦ ργθδοιϊηρ (Π6 (ἐοδροὶ ἴῃ 
Ῥουβία δηὰ Αγαρΐβ, 6 βυβεγθα τηδγίγγαοιι 
δῖ ΑἸ ϑπορο!!3. 

ΒΑΚΤΙΜ υϑ, οὐ ἴπ6 βοὴ οἵ Τιμδουβ, 8 
ὈΠΠηά Ὀερχᾶγ οἵ Δεγίεμο, ἴο ννοσι .}68118 
ΟΠ γῖδε πιγαου!ουβὶν ἱπιραγιθὰ (ἢ γῆ οὗ 
εἷσε. (Ναγκ χ. 46.) 

Βάκύοη, ἰμ6 βοὴ οἵ Νεογίδιι, ἀθδδοοπάθα 
ἔτοπι 8η ᾿Π διτίουβ ἰδπιὶϊν οἵ εἰ 6 ττῖρο οἵ δυ- 
ἀδῇ, ννγ88 ἐΠ.6 βογῖθε ΟΥ̓ Βδογδίασυ δηά (δὶ 
ἔπιοπὰ οἵ τὴ6 ργορῆσδι “ογοπιδῃ, ψ]ιοῦ Β6 
δοςοιηρβηϊθα ᾿ηἰο Εργρί. (ἐγ. χχχνῖ.) 

ΒΑΒΗΑΝ, οΥΓὗ ΒΑΤΑΆΝΖΑ, ἀἰϊδίγιοις οὗ 17. 
Ἐοτοδὶ οἵ Βδδιδη, 79. 

ΒλΑβκΕΊΒ οὔτδο δον, 495. 
- ΒΑΤΉ, τοῦ υδ6ἀ ἴῃ [ἢ Εδβι, 47]. 

, Βιοσγγαρλίοαΐ, Ἡϊείογισαϊ, ἀπά 

ΒΑ 

ΒΑΤΗΞΗΕΒΑ, ΟΣ ΒΑΤΉΒΕΗΟΑ, ἔἰπ ἀδυρίεῦ 
οἵ ΕἸΐδηι οὐ Απγηοὶ, δηά τ[Π6 τοῖα οἵ δὰ 
16 Ἡϊΐεα. Αἴοῦ ἢ πειγάον, 886 θδοδίας 
16 νυ» οΥὨ Ἀνά, ννο δὰ ρεανϊουδὶν οοα;- 
τ τοἀὰ Δ ΠΕ σὰ Ποτ. ὅδε δαθδβε- 
4φυδηιν τα {Π6 τηοῖπον οὗ δϑοϊομπιοι, 

ΒΑΤΤΕΕ, ογύος οὗὅ 937, 2938, 
ΒΑΤΤΙΕ-ΑΧΕ, 239, 233. 
Βκακ, γανόγοησα οὗ ἰπ πα Εδεὶ, 43]. 

Τῆς σογηογ οὗἅ ψ ἢν ἑογυϊ άπ το ὕ6 πιρττοά, 
386 

ΒΕΒΑΤΙΝΟ ΤῸ ΘΕΑΤΗ, ρυηϊδῃπησει οὗ, 176. 
ΒεκΑΤΙΤΌθΕ5, Μουηΐϊ οὗ, ποϊῖςα οὗ 59. 
Βεαλυύυτιευι, ΟΑΤΕ οἵ [6 Τοιρίο, 963. 
ΒΕΕΒΙΖΕΒΟΒ, οὐ ΒΕΙ.ΖΕΒυΟΒ, 8 ὕΠαρηϊεΐδη 

ιάοἱ, 874. 
ΒΕΕΒΟΤΗ, 8 οἰῖγ Ὀοϊοηρίηρ ἴο (6 Οἴθοοη- 

ἰτ65, πο ἢ 'Μτὰ8 δἰπογσαγάβ ρίνοη ὑρ ἴο τῃς 
ἐγρε οὗ Βεη͵δηιη. (“οβὶι. ἰχ. 7. ; 5 ὅδδι. 
ἷν. 3.) Αοοοτγάϊηρ το Εὐυδουΐα, ᾿ὰ ννδ5 βενεη 
Ἐοπίδβη π}}68 ἀἸδίδηϊ ἔγοιῃ Ζεγυπδίθ, οὐ τε 
Γοδα ἴο Νίοορο! 5. Α ΡΟῸΓ δά ἰηδίρηϊ βεδπὶ 
ψΊ Προ βιδη 5 οἡ [ἢ 6 εἰϊε οἵ Βοογοῖῃ. ὙΠοτε 
6 ἃ δοδοίηρ τδουρὴ ἔδηοίία! ἰγααϊίου δε- 
βοοίδῖθα σὶτ τη 18 ρίαοο, τπδὲ ἴὲ τσϑὲ δέτε 
Φοβθρῃ βηὰά » ΟἹ {ΠῸῚῚ Ὑ8Υ ὕβεκχ Ὁ 
Ναζαγοῖῆ, θγεὶ εἸδεογογοά ἐπὶ ἐπα οἰ 
εδι.8 νγ88 ἢοΐ 'ἰῃ {ΠΕ6]Γ σοιρδην, δὰ ἐυγηεὰ 
θΔ0Κ ἀρϑίη ἰο ΦΔεγυδαίθαι,, δϑοκιησς Ἠΐπι. 
(Εἰδικ᾽8β Ῥαβίογ᾽β ΝΜοιηογίδὶ, ρῃ. 333, 334. 
Ναγγαίίνα οἵ ϑοοιείβῃ δ βδίοη ἴο Ῥαβιεϑεῖπο, 
ρ. 303.) 
ΒΕΕΒΒΈΕΒΑ (ἴδ ν6}} οὗ δῃῃ οδῖῃ, οἵ τῦε 

Ὑ6}} οἵ δϑνθη), θθοδϑι86 ἤθγα ΑὈγϑῆδπὶ τπβάα 
δῇ δἰ ΐδηοα ψτἢ ΑὨϊ ΠΟΙ δοἢ, Κίηρ οἵ δ εοσ, 
8Π ρᾶνα ἢὨϊπ) βαυθὴ εὐνϑοϊδηῦβ, ἴῃ τοίκοη οὗ 
ἴῃαι οονοπθῆξ ἴο Ψῃϊςἢ ΓΠΟΥ 8 βδνοσι. 
(ἀεη. χχ. 31.) Βοογβῆθθα ᾿γ88 ρίνθ ὉΥ 
Φοβῆμυδ ἕο (6 ἰτθα οἵ Φυάδῃ ; δεῇεοξιναγάς 
Ἰξ ψ88 ἰγβηϑίεσγεα ἴο δι πιθοη. (ΦΖοδῆ. χυ. 
38.) [ἃ νψγὰβ ΘΠ τοϊοβ ἔγοαι Ηεὕτου, 
βουκῆ ; ΠΟΙῈ ν8δβ ἃ βοιηδῃ μϑδιτίϑου, ἰῃ 
Ἐπσδουϊυ8᾽Β δη( εγοιμεθ᾽Β ἔπι. [18 τηοάογῃ 
ὨΔΙ16 8 ΒΙγ-ε5-ϑερά. Ηόογα ἄγ ἤνε νεἰϊς, 
δοοογαΐηρς ἴο Μ. ἵδη ἀ6 εῖάο ---- ποῖ ἵνο, 
85 Ῥτγοΐδεδογ Εουϊιδοη ἢδ5 δδϑδογῖθα ---- ἤδι- 
τον δὲ (Π6 ορεηίϊηρς δηὰ ἄθερ. Τῆα νγδῖεῦ 
ἰδ ΡΌΓΕ 8η4 δψοδοῖ, δηὰ ἰπ σγοδὲ δθυηάδβηςε. 
Τῇ 6 }}18 ἂγὲ δυγγουπαραὰ νυν ἢ ἀτγιηκίης 
τροιρἢ 8 οἵ βίοῃδ ογ σαπιοὶβ δηά θοςῖα, βαοσὶ 
885 ΜΕ6ΓΟ, ἀουθι]6885, υϑεά οὗ οἷά ἴον {δε 
ἤοςκβ ψῃϊοἢ τη δα οα τς δαΐδοθης ἢ1}18. 
(Βορβίηβοπ᾽β ΒΙΌ]}).8] Βοθθαγοῆθβ, νοὶ. }. 
Ρ. 801. ἴδῃ ἀβς Ν᾽ εἰἀε᾽5 Ναγγαῖϊνα, νυ]. ὃ. 
Ρ- 136.) ΤΠ ϊπιϊῖ8 οὗ τὴς Ηοὶγ 1,δηὰ (ἃς 
Μ6 ἤδνθ δἰγεδαν γϑιπαγ θα) δγα οἴη εχ- 
ὀὐρονδε ἴη ϑοτιρίωυγε, ὈῪ τῃ6 τοτπη8--- Ετοαι 

8λη ἴο Βϑογβῇ θ᾽ (3 δίῃ. χνὶϊ. 1]. ἄς), 
Πδη θείης ἐπ6 πογίμογη, Βεογβῃοῦα δὲ 
δου ΘΓ Θχιγει γ οὗ εἰ ἰαηά. 



Οεοστγαρλέοαϊ Ζοέιοπαγγ. 

ΒῈ 

ΒΕΘΟΑΒΒ, ἰγοδέιμηοης οὗ 917, 918, 
ΒΕΗΒΕΑΡΙΝΟ, ρυηϊδηπηεηϊ οὗ, 174. 
Βει, ἃ Βαδθυ)οη βῃ ἰαοἱ, ποῖϊοθ οὗἁ, 376. 
ΒΕΙΒΒΑΖΖΑΒ, [ἢ ἰδὲ τηοπᾶγοὶ οἵ Βεῦγ- 

Ἰοη, σγαηάϑοη οἵ Νεδυοπδάποζζαν, τῆ νγ88 
ἰδίῃ ἢ 6 οαγουβίηρ ἢ ἢ 5 ΟἸΘΟΓΒ ; [16 
εἰτν Ὀεΐηρ ἴα, δηά ([Π6 διηρῖγο ἐγαπδἰδιθα 
ἴο Ογαχᾶγεβ 11., νῃουῦι ἐδ ϑογίρίυγαβ 
σα θὰ Ἰϑαγυβ τη6 Μεάο. 

Βειτ, ογ αἰγαϊο (Μη ταγν), ποίιςο οἕὔ 932. 
ΒΕΝΗΛΌΑΩ 1. Κίηρ οἵ ϑυγῖδ, ψῇο, ξυροῦ 

ΌΥ 16 ργαβθηὶβ οὔ Αδὰ Κίηρ οἵ Ἄυάδὶι, 
ὌτΟΚο οἹῇ᾽ [ιἷ5 αἰἰΐδησα ἢ Βδάδῆδ Κίηρ οὗ 
15γϑοὶ, δῃὰ δβϑιβίθα ἢϊπὶ δρδίπβε ἴ[Π6 ἰδιῖογ. 
(1 Κίηρβ χν. 18.) Ηδ ν88 βυςοδθϑάϑαά ὃὈγ 
ἮΪΐδ8 βοῃ, 

ΒΕΝΒΗΑΌΑΙ [{., το τηδὰθ 8 δρδίπεί 
ΑΒαῦ Κίηρς οἵ ᾿ἰβγϑεὶ, δηὰ νὰβ8 ἀοίελίβα, 
Ηξς 6190 π|8δ46 Ὁ Ὁ δραϊηβὶ ϑῆογδμη,ῃ (ἢ 6 βοῇ 
οὗ Αἴδὺ; θυὲ ὈΥ πιεδηβ οὗ [86 ργοόρβεῖ 
ΕΠΙδΘδα τγ88 οὐϊροα ἴο γεξιιγῃ ἰηῖο ἢ}8 οουῃ- 
ἔγν δραίη, 88 γεϊδίβα ἴῃ 3 Κίηρδ νὶ. ϑῃοΓΕγ 
αἷεγ δα θαδίεροά ϑαπιαγία, νοὶ οἷν [6 
τεοάἀυσοα το εἶα υἱπιοδί ἀἰϊδίγεββ (23 Κίηρβ 
νἱ..); Ὀυῖ, Ηἷ8δ δτην Ὀαΐπρ βεϊζαὰ υἷι 8 
Ρϑηΐς, τῇ ἐβδεὐνν ἐπε Ὀεδίεροα οἰΐγ, δὰ 
Τεϊυγηοὰ ἤοπθ. ἴη ἴῃ ἰο]ονίηρ γϑαγ, 
Βεοημδάδα ννδβ πιυγίογοὰ ὈΥῪ Ἰ, ψῇο 
δυοοοϑάδά ἴο (δ6 [Ὠγοηα οἵ ϑγγίδ. (9 Κίηρε 
ψ]. 

Ὁ Αἰχωνα 6 γουηρεδὲὶ δοὴ οὐ Ψαοοῦ 
δηὰ Ἐδομοεὶ, ομα οἵ [6 ἔννεῖνθ ρϑιγιδγοῖδ. 
Ἑτοῖὰ Πΐτη 85 ἀσδοθηάοά 16 τα οἵ Βοη- 
λδυπιίη ; ἰὸν {6 δἰυδίοη, ἄς. οὗἉ ἴΠ6 ἐδηΐοη 
αἰ]οιοὰ το ἩὨϊοἶ,, 866 ῥ. 18. 

ΒΕΒΑΟΒΑΗ͂, ὙΜΗΣ Οἱ, 62. 
ΒΕΠΕΑ, 8 εἱγ οὐ Μδοβάοηίΐβ, μοῦ Ῥβυὶ 

γοδοδοὰ {6 αοερεὶ νι σγοαὲ δυςοθβδ. 
ἢ ιἰδιοτίδη 1Κὸ ρῖνο8 8η ὨΟΠΟΟΓΒΡΪ6 

ὉΠ γδοῖοῦ ἴο {Π6 ΒΕΓΘΔη8, ἴῃ Αςίβ χυἱ!. 1]. 
ΒΕΆΝΙΟΕ, ποῖος οὗ, 197. 
ΒΕΒΟΤΗΑΙ, ἃ ἴονη ἰη (Π6 οιΓ ΟΥΥ οὗ 

ἩδάδβάρζΖον Κιῃρ οὗ ϑ'γεῖδ, πηϊοῆ τῶϑ σοῦ- 
4υεγεά ὃὈγ ανιά, δηὰ ἔγοτῃ ψ ϊοῆ Βα ἴοοῖίς 
ΔΎΒΥ πηθ οἷ Ὀγαβ8. (2. ὅδῃ). υἱῖϊ. 8.) Ἡθῆοθ 
ἐς 88 Ὀθθ ᾿ηίεγγοαὰ {πδὲ [6 γα αγα τη 68 
ἴῃ 16 νἱεϊηϊϊγ. ἴξ 18 ἱπιροββίθὶα ὨΟῚν δοςι- 
Ταῖεὶγ ἴο ἀεϊεττηΐπε ἰἴ8 βἰϊυδίίοη. “ΤΏΘ 
δἰ ΓΑ γὙ οἵἩ [6 παῆθ σου ἰοδά 18 ἴο 
οοπ͵οείυγα ἐπὶ Βεγοίῃαὶ οὐ Βογοῖμδῇ νν88 
ῃοῖ αἰβεγοης ἤροαη Βειγίυδ, [ἢ 6 τηοάδγηῃ 
Βοεϊγᾶς (Βεγγοοῖ), ἃ δεδβρογῖ ἴοψη, ψῃ]οἢ 
8. 51}}} οὗ πηρογίδηςε." (Βοδβδϑημ 6 τΒ 
ΒΙι0]. αφορτ. νοἱ. ᾿ϊ. Ρ. 366.) Τῇ σοη͵δο- 
ἴπγθ οὐ Βοϑδηγιΐ!εῦ 185 δαἀορίοα ὃν Ὦτ. 
Ἐουΐπβοη, νῆο Πδ8 ρίνεπ ἔῃ ῥγορβγεββῖνθ 
ὨΙΒΙΌΤΥ δῃὰ ργουθηΐ βδίδία οὗ ([18 ρίϑεθ, ἰῃ 
ἢ158 ΒΙὈ]1ο 8] οἶ68, νο], 11}. βΡ 481--- 
4486. ΤΠ ργεβοηξ ρορυϊαίΐοη οἵ Βαογτοοί 
᾽8 οδίϊπ εῖ δρουΐ τπουδδηά ρεῖ- 
δοη5. ([ρἰὰ. ῥ. 447.) τ’. ΓΤ’ ἨὌτὩΤ΄“5ΓγῦθΘθᾷἃᾳ,ζἋἭ΄ 7 ττοσο-ρᾷρ’ρ τ τ ---““““ῦῬῸὄῦσ ῷῈΓΓΟΓΙΓ, τ ---΄ῆ΄Πτ:| ’ΠΤτῦὺ;ἰ.ϑᾷοιἨ1ΤἐτττΤτ.-΄;ς},.ΝἥςκἨἭῬὄρὕ...ὦα“ϑὕὔδ)ρ’'Τὺ τσ -ΤΘΤΤΤΤΤ-πᾶΠὈΡΤΡἜἜὌὍ ὃς ΄΄΄ὖΠὖῤ-Ὸ0Φερ87ὺὕ ΌῸ-........ὖΡϑ ΄ῤΛλ͵..... 
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ΒΕβοκ, Βτγοοῖ;, 43. 
ΒΒΥΜΑΒΑΒΑ, [Π6 ρμἶδοα οὐ [86 ἔογὰ οὗ 

Ῥδβϑαρθ, υἱΖ. οὔ {π6 Φογάδῃ. ἴὲσ 15. πηϑῃ- 
εἰοηδα ἴῃ Φοῦη ἱ. 98., χἤογα (ἢ 6 θδβῖ πηβηι- 
ϑογρίβ, [ἢ6 Ψυϊρεία, ϑαχοη, δὰ οί τΠ6 
ϑυγιὰς νεγβίοῃβ, ἃ8 ν6}} 85 ἔῃ Ογααῖ ρβγα- 
Ρἤγαδα οὔ Νοῆηυβ, γοδά Βηϑανια. Τῇδ 
Αὠβραν α Βη“αέαρα β6εΙὴ8 ἴο ἰἰανα 8διγίβθῃ 
ἴτοιη τῆ τβεγα οοηϊεεΐαγα οὔ Οτγχεη; ψἢο, 
ἴα τγανε! της τὨγουρῇ παῖ ταρίοη, ἰουπά πὸ 
ΒΟ ρῥίδοα 88 Βη ανια, Ὀυῖϊ βἂνν ἃ ἴονπη 
σα Θὰ Βη αξαρα, δηά (Ποτοίοτα οἢ (ἢ6 
Ἄοοπηηοη γαδάϊηρ, (Οβπιρῦε}} δπὰ ΒΙ]οοσὰ 
βε]ὰ οὐ Φοἢη ἱ. 90.) 

ΒΕΤΒΑΝΥ. 
Ι. Α ἴονῃ οἵ 2υάξρα, τῆογαε 1, Ζαγιιδ 

ἀνεῖε, δηὰ τῆθγα ἢ6 88 γαϊβοὰ ἔγσοῃῃ τἢ8 
ἀδβά, τγᾶβ δἴδοη [γί οηρβ οϑδὶ ἤοηι Φογὰς- 
886π|, οἡ ἴΠ 8 ΜΕΥ ἴο Δεγίειο (Ζοδη χὶ. 8.), 
δηὰ νν88 βἰἰυδίθα οὐ τῇδ γεῖίγθα 8δῃαᾺ βῆδεν 
8.6 οἵ Μουηὶ ΟἸϊνεῖ. Τῇ δρργοδεῇ ἰὸ 
[Π6 πιοάεγῃ νἱϊαρε οἵὁ Βεοιῆϑην 18 ὨὩγουρῇ 
ΟρΡΘῃ οογῃ-βοίεἰ8. [1 18 ὄὔοιιξ {ΓΘ 6- αι δγίογβ 
οἵ δὴ οὺν αἰδκίδης ἔγομ Φογυβαίθπ), δηὰ ἰ8 
δῖ ργοδοηΐ 8 εἰἰγῖνγ Ασὐὰ} νἱΐαρο, σοπίαίη) 
δῦους {Π͵ΓΥ δ8ι}8}} ἢονοΪδ, ὁ εημσξετει 
ΘΙ) ΟΠρ᾽ ἔτι - ΓΘ α5, ΒυΓρου δα ὉΥ ουἱεϊναιεὰ 
ἴΕΓγθοιΒ.Ό “Νὸ βροῖ εοουϊά δ6 δεῖίοῦ 
δαδρίοά το ἐδ γειὶγειηθηξ οὐ ουὺγ [ογὰ δηὰ 
[8 ἀϊδεῖρίε5 δὲ δνθητίά6, δἴτεν [Ποῖγ ἰδ θου ΓΒ 
ἴῃ τῇς οἱεγ ̓  οἵἉ Ζεγυδαίεα), (Φουγηβὶ οὔ τῆ 6 
Περυϊδιίοη ἤοπ) Μαϊα Ῥγοίϊοδίδηι (ο]- 
εχ ἴο τῆ Εδοῖ, ραγὶ ᾿' ρ. 870.) [Ιε ἰβ ἰῃ- 
Βα ϊοα Ὀγ 8 ἔδυν Αγαῦ ἐβπι εβ, ψἢο ραΐῃ ἃ 
ΒΟΒΉΓΥ δι αϊδίθδηοα ἴγοιῃ {παὶγ ἤοοκϑ δηὰ 
ἤτρου ἴῃ δυγγουηαΐηρ ου]εϊναϊοά ἰαηὰ. Α 
ἰου 15 ἤογΘ δῆονψῃ δ8 ἴδε ἴον οἵὨ 1,8- 
ΖΔΓ, ΒΡ νυν ἤο86 Πδπιο ἴΠ6 ν᾽] ρα 8 ΠΑ] δὰ 
1,Αζατιεῆ. “αὶ αἰεῖν οὗ ἐμψεπιγ- εἰς τε 
ΔΗ ὨΔΙΓΟῊ δῖβ!γβ ἰθδ δ (ᾳΟἼΤΩ 1ηἴ0 8 (ΔΓ 
ψϑυ οα οὨδηηθογ, οὐΐ τἸηῖο {Π6 πδίυγαὶ τος, 
δηα Πανίηρ 411 τ1Π6 Ἄοἤαγδοῖογ οἵ δὴ δπείθης 
εν 18}} ὈυΓίΑΙ-φίδοθ. ΤῊ. 18 ἰαγρα ἐπουρὶ 
ἴο οσοηϊδίῃ [ὮΓΘ6 ΟΥ̓ ΟΡ Ὀούϊοδ, βηἀ να 8 
ῬΓΟΒΑΌΙΥ ἃ ρῥίδοθ οὐ ἰδην δβερυΐτυτε.᾽ 
(ογὰ Νυροηϊβ 1,δηά8, (Ἰδδβεῖοαὶ δηά 
ϑδογεά, νοὶ. 11. ῥ. 70.) [εὲ ἰδ ορνυϊουὶγ οἵ 
Εγθδῖ δρ6, δηὰ, 1 ἴεὲ Ὀ6 ποῖ [86 νϑγγ τοπιῦ 
οὔ ],ἀζαγυδβ, ἰὼ 411} ργοῦδοΠ  Ὑ ἰδ 18. δἰ πα 
ἴῃ σῃαγδοῖογ δηὰ σοηδβίσιοοη ἴο ἴπδὲ Ψ Ὠϊοἢ 
᾿6 δοίιδ! ἢν ἀϊὰ οσσῦργ. “Τῆα ρα ἴο 
Ζογυπαίοιη, σοῦ (ἢ 8 γη αρα, “π]η68 τουπὰ 
16 πιοιπὶ πὰ τὨγουρῇ τἢδ ναὶα οὗ ϑεῖιο- 
ΒΏΔΡΗ ΔΙ, ΡΓοοίβαὶυ, ἴο 4}} Ἀρροδγδῃςα, 88 ἰξ 
ἀϊάὰ ψ ἤδη τα Μεβδίδῃ γοάδ τπίτπ6ν ἴῃ γαρα] 
Ὀυϊ Βυι 6 ἐγ πρῇ, Δη 4 τἢ6 ροορὶο Ββέγεσοά 
{ΠΟΙ ραγπιθηῖβ δηὦ ὈΓΔΏΓΙ68 ἴῃ 16 γγαγ.᾽ 
([ογὰ 1.1π88γ᾽5 1,δἰίαγβ τοῦ) Ρῖ, νοΐ. 
11, ρ.. 638.) ϑοηιονπογα οὐ 1.8 εἰ οὔ ἐδωξ 
τηουπηίδίποιδ ἔγδοῖ, ν ἰοἢ γοδοῆοὰ ψἘ δίῃ 
εἰρεῖ δισοηρα οὗ εγυδδίεωι, ἴσου πΐοῖ ἰξ 
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88 ΟἿΪΥ ἃ δαῦρδι  -ἀδνΒ ἰουγηαν, ΜΓ. 
δονοῖς, πῖτἢ στοαὶ ργοῦδὈ! γ, ρίαςεβ (ἢ 
δοθῆθ οὔ τῆ6 Αβδοεορῃδίοῃη ; “Ὁ ἰξ ἴδ 
βα4 (1κὲ χχὶν. 860, ὅ].), ἴμας Ζεδιι 
ΟἸγῖδε Ἰϑοὰ ἢ18 αἰβοιρὶεβ οὐὔὲ 88 (ὮΓ 85 0 
Βδίμδηγ, δπὰ 88 ρᾶγίθα ἔγουι ἐδ δηΐ 
οδγηὶθα ὑρ πο ἢεανθη, ΤΠ6 ῥΓουΐοιβ σΟἢ- 
γογεδοι, 88 γοϊαϊθά ἰὼ (ἢ Ὀορίπηΐϊηρ οὗ [Π6 
Αεῖδ οἵ ἴῃ6 Αροβεῖδβ (1. θ--.-9.}, σου]ά ῥγο- 
᾿αῦΥ ΟσΟΌΡΥ ΒΟΠΊ6 ἔἶπη|6 τ ἢ 116 μὰ κὶπρ ἴο- 
ΑΓ ΒεΙἤδην ; [ῸΓ Ἧ6 τὲ οῖϊ ἰυΐρε οὗ 
[6 ἰεπρίῃ οἵ οὖν [μοΓὰ 8 ἀἰβοουγβοδ ὈγῪ 86 
γον ἢ σοῦ [Π6 ονδηρο δίβ γοοογὰ 
το. Ηδγε (Π6 ᾿ἰαβὲ βρᾶγκβ οὐ δϑγί ἢ} ν 
δΔιηθ το τοῦ δχεϊηρυ βῃθαά ἴῃ [ἢ6 ὈΟΒΟΠῚ8 
οΟὔΠ6 Αροδεεβ ; απὰ {Π6 } στ ΓΘ ργαρδγοα 
ἴο οχρεοῖ τΠδὲ ρυΓοΓ ἤγα ὙΠΟ νν85 6ΓῸ 
Ἰοὴς ἴο θυγδὲ ἰογῖ ἢ ὑροη ἴῃ 6 ἀδν οἵ Ῥεηΐε- 
οσοϑί. Ηδσγα {πεῖν δα νν88 ἴδίζθη ἔγοπι 
ἔἤσθπι ; δηα ἔννο οὔ ἢ 6 πηϊηϊβίογίηρ βρὶ γ8 οὗ 
[ι|6 ἐγδίη, Ὀδοοιηΐησ ν᾽ βι 0] 6 ἴο 16} ἐγε8, ἰῃ- 
τογγυρίοα {Π6ΙΓ τηυΐα ἀδίοηϊβῃμπμθηῖ, δηά 
ἀϊδηηϊββοά [ἤθη ἴο {ἢ εἶῖγ ργΟρῸΓ διίδι! οἢβ.᾽ 
αγίουβ διρροβθὰ βἰἴε οὗ ἴῃ6 ἤουδεβ οἵ 
1,αζαγυβ, οἵ Μαγῖῃα, οἵ δι᾽᾽πηοη (Π6 ἰδρογ, 
δηὰ οὗ Μίαγυ Μαράμθηθ, δγα μοϊηϊεά ουὖξΐ ἴο 
ογοάυϊοιβ δηὰ ἱσπογδηὶ Οἢγιβείδηβ, (ὅον- 
οἰὖ8. ΟἨγίβιίϊδη Ἐθβεαγομαβ ἴῃ ϑγγία, ρρ. 
950 ----258. ΕἸΟΠαΓάβοη᾿ 8 Τ͵ανοὶβ, νοὶ. 1, 
Ρ. 371.) 

2. ΑΔ νἱ]ϊαρα οὐ (ἢ εδββίθγῃ 5146 οὗ ὅοῦ- 
ἄδη, ψἤθγο ϑοόμω ὑὈδριϊζεά. (Φόβη 1, 28.) 

. [τὸ ὀχβοῖ ροϑβι(ίΊοῃ 18 ποῖ πονῇ. ὅδ 
ΒΕΤΗΑΒΑΒΑ. 

ΒΕΤΗ-ΑΥΕΝ, ἃ οἷν οὗἉ (6 {γῖρε οὗ Βοη- 
ἡδιιΐη, δἰτυδῖοά το {Π6 οϑδὶ οἵ Βείῃοὶ. ( οβῇ. 
γ᾽]. 2.; 1 β'βδη). χἱὶἹ. ὅ6.) ὙΤΠεγα ν88 αἶδὸ ἃ 
ἀεδβογὶ οἵ {6 βδῆηθ πϑηη6, γῆ οὶ 18 Πη6Π- 
εἰοπαά ἴῃ Ζοεῖ. χνὶ!. 12. ΤὨΐ8 ρἴδοθ ἢδ8 
ὈΥ δΒοη8 Ψ ΕΓΒ (αἴθε τῆ Ταϊπηυα 1818) 
Ὀδοη Τοοπίοιηαοα νη ΒΕΤΗΕΙ, ; Ὀδοδιι88 
δον ογοῦοβπι, (ῃ 6 βοῇ οὔ Νοῦαδῖ, ἤδα βοὶ 
ἪΡ 1τ6 ροϊάδῃ οαἰνεβ δὲ Βείθεὶ, ιπ6ὲ Ηθ- 
Ὀγον5, γῆο δα ἤογοά τὸ 6 ἤουδβα οὔ θανια, 
ἴΏ ἀογίβίοω οαἰ θα 118 ἰδῖῖον ον Βείλ- ἴσο, 
ἴΠδὲ ἷ8, [ἢ6 ἤουδβα οὗ ναηϊΐυ, οὐ οἵ 14ο]5 
(Ηοσ. ἱν. 1ὅ., χ. ὅ.), ἰηϑιεδε οὗ δειλοί, οὗ 
1πΠ6 Ηουϑβε οὗ Θοά, 85 ἴ᾽ Πδα ἐογγιθεὶν θθθη 
πδπηρὰ Ὀγ ὅδοοῦ. ((ἀβη. χχνὶ, 19.) 

ΒΕΤΗΕΙ, 8 ον οὐ ἴῃε σοηβηαβ οὔ (ἢ 6 
ΕἸ Ρ65 οἵ ΕρὨγαϊη) δη Βοπ]δπιΐη, ποῖ ἐδ γ 
ἴτοιῃ Αἱ. (δξη. χὶϊ. 8.) Τ 8 ρίδοα τὰβ 
ΤΟΘΙΠΟΓΒΌΪῈ 88 ἢ6 βοδῆδ οἵ β8οοῦ᾽Β νἸδίοῃ 
γοἰαϊθὰ ἰῃ ὅεη. χχνῖ. ΑἸεδουρῶ ᾿γίηρ οα 
πΠ6 Πρ τοδα ἔγοη ἴπ6 πιούδγη ἴονῃ οἵ 
Ναθίουδβ οΓ Νδροίοβα, νυ] ιοἢ δίαπαάβ οὐ ἐῃ6 
δἷϊα οὔ τῆς βδπείθης Βῃεδοίοιῃ, 16 81168 οὗ 
ΒΕΤΗΕΙῚ, 8δηα οὗ Αἱ βδνε Ὠϊ Πογῖο Ὀεθὴ πθρ- 
Ἰεοῖεά Ὀγ ἔγανθῖϊογσθ. Βαυῖ, ἔγοηι δὴ δΧϑ:)]- 
πϑίϊοη οὗ 6 παγγαῖϊνα οἵ ἰῃ6 ἀϊδάπεοϊξοπ οὗ 
Βεῖμεῖ δηὰ Αἱ, 85 ρίνθη ἴῃ {Π6 Ὀθοῖ οὗ 
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Φοβῆυδ, σοπ) «τὰ τς πείιπε οἱ τ 
σουηίγγ εἰ Βεγίεεῃ (ος Βεοῖτῖη), ἃ υῇϊκφε 
ϑαυθῇ τοῖο Ὡογίἢ ὉΥ̓ οδδὲ οἵ 9 6τεΞαίες. 
(σι τοῦ ἀπὲ δεοοουπε 15 βιγςεὶν τὶ 
δρτεθηιθηῖ), [δ ἔδν. ΕΗ. Ὑ. Οοζγ ἰμ36 διϑζε;- 
ἰαἰηδα τπεῖ ᾿᾽ δ ὕὑρου τ{|8 δαροὲ εδε δϑεβεσι 
οἷν οἵ Βεῖβεὶ ταἧῊῺο βευδιθεὶ ; δυιὰ ἐδ 6 
81} 1 1Π6 νἱἹοϊπῖεγ, το τΠ6 εαϑέ, 15 τῆς διήέε αἱ 
ΑΙ. Τῇ ἀϊδβίβησα οὗ ἴπεβα ἔννο εἴεβ ἔγοι 
Φογυβαίοπι, δηὰ τῆ εἱν ροβιο Ὑῖτἢ γέξρεες 
ἴο ᾿ξ, τοῖν εἶοβα πεϊσῃρουγμοοά, εἐἰνεῖν γε»- 
εἶνε αἰτυδειίοη, (Π6 ναἰογ το ἐδ πογῇ οἵ Αἱ, 
186 ρδοα οἵ βιιθυβοδάθ βεϊθεῖ θὰ ὈΥ 7 οαμαι, 
[Π6 Ἰηϊογνδηῖηρ ἢ}, ἀπ τα χιυδὶν οὗ τὰς 
801], Ἰητογιηχϑά ψ ἢ ἔγαρτηδη 5 οὗ ροεξειγ 
δηα [Π6 τυ δὴ οἵ γυϊηθα νγϑ}}8, ἀγα διιοεσ 
1Π6 ραγιουΐαγβ νος οοπδττη ἐπεῖς ᾿Ἰ επῦ- 
δεοδίίοη. (Ργοςσεδάϊηρβ οὗ 16 ἤοταὶ 80. 
εἰεῖν οἵἩ [ιἱογαΐωγα, νοΐ. 1. Ρ. 135.) Με 
ΟὐΟΥγ 5 Γαβθδγοθοδ Μ ΕΓ ΠΟΡΒΟΉΒΕΡΕΙΥ οοῦ- 
πγηθὰ ὃν Ῥγοῦῖ, Ἐοβίηβοῃ, ννῇο ἢ: ἀε- 
βου θα 1Π6 βηοίθης δά τοάδεῃ βεβῖς οἵ 
Βοῖμοὶ. (Βι0]. 68. νοὶ. 11. ρρ. 1296---130.} 
ΤῊ θδϑίη οἵ δὴ ἱπιπΊθη86 ΓΟ σνογ 5π} 
Γοπιδὶπβ δὲ {πῸ ίοοϊ οἵ ἴδ6 ἢ}}; ὕαὲ ποῖ 
ΤΏΔΏΥ ΓΟΙΏΔΙη8 οὗ οαΐδοοθβ ἐδ δα ἰτϑεεού: 
“Ἦἤδγα δῃὰ {ποῦ ἤξδρβ οἵ βηεῖθξ βἴοθες, 
{Π6 (ουπἀδίοηβ οὗ ἃ νν8]}, δηά ἃ Ὀγοΐκεῃ εἰν 
(ΘΓ, ᾿ηαἸςδῖθ ἰοστηοῦ ἀν οι ρα. ἘΠῸ ν᾿ οίε 
Βυπητηἶς οὗ εΠ|ὸ 1] 15 οονεγοα τυῖτῇ δίοπες 
τπδῖ οησα σοτηροβοα τῃ6 υυμ!άΐηβ, απ ἐδεῖε 
Ϊ5 Βρδοθ οπουρὲ ἰοῦ ἃ ἰδγρε ἴοννῃ. .... 
ΤῊ βῆδροίαβδ γυη5 βοδίςογο ονεῖῦ τς θεὸν 
οὗ 16 1} ἀγα τποιηβοῖνοβ διἰθὴξ υνυλεησεϑεε 
οἵ Οοὐ᾽β τε δηὰ (δ μι ποθ. Ηΐ μδά 
Βαϊ, “ ϑεεζ ποὲ Βείῤοί, ΠΟΥ ξΉΪΥ ἐπέο (σε 
δαί, ν ΟἸραί ἐλαὶῥ ειγείψ ροὸ πιο οσαρέμαείῃ, 
απμὰὦ ΒΕΤΉΕΙ, 58.41.1, ΟΟΜῈ ΤΟ Νούθητ. " 
(Ναγγαῖῖνο οἵ ϑοοιιἰϑῃ Ὠερυϊειίοη, 90}, 902. 
ὙΥἸβοπ᾿ 5 [δη48 οἵ εἰ Βιυϊε, νοὶ. ἢ. μ. 
257. δοκεῖ ΠΙυδβιγαίίοηβ οὗ ὅεσιῃ- 
ἴωυγα, ρ. 1]1ὅ.)} 

ΒΕΤΉΕΒΌΑ, ροο] οἵ, 98, 
ΒΕΤΗ-Ηομον, 16 ἴὔρροσ δηὰ Νεῖδος, 

ἔνο νἱ ΠΠαρεβ οὐ 1ἴΠ6 Ὀογαάοῦ οὗ ἴῃς {τῖρ65 οἱ 
Ἐρἢγδαὶπ) δηὰ Βϑη)απιίη ; οἱβ οἵ νυ ἢςΐι [δῦ 
Οἢ 8η διηΐῃθηςα, ἴῃ6 ΟΠεΓ ἴῃ ἃ γϑ ον ἀρουϊ 
δἤδεη πυπάτγοα δες θεῖον. Ῥοπη 5 
βίορε Φοβῆυβ ἄγονα {π6 Ποδβὲ οὔ (86 Κκιηξε 
οὔ 16 ΑἸπογιῖοα. (“οβῇ. χ. 10,11.) Βοιδ 
ὕρρεγ δηὰ Νείῆεγ Βοι ἢ- ἤογοὴ ψόγα βδυῦ- 
ΒΘΘΌΘΠΙγ (ον β6α Ὀγ ϑοϊομιοη (1 Κίηρβ ᾿ς. 
17.; ὃ (Ἤγοη. νἱῖ!. ὅ.) ; δῃὰ τγυη8 οἵ δίγοῃξ 
ἐογιβοδιΐοηβ δ γα 51}}} ἰουπὰ ἤσγα. 

ΒΕΤΗΓΈΕΗΕΜ, πον εδἰἰοά ΒΕΙΤ- ΠΆΗΗΜΝ, 
τγὰ5 ἃ σε  ὈΓαῖδα οἰτγ, βροιυῖ 5βῖχ πιῖΐθβ βουι- 
ψνοϑὶ τοῦ 7 ΓΈ Βα 61 : τ νν 85 ΓΟΥΤΉΟΓῪ «αἰ δὰ 
Ἐρἤγαῖ οὐ Ἐρῆγαια. (δςπ. χχν. 19., 
χἰνῃ!. 7.; Μίς. ν. 3.) [τ νγᾶβ ἃ Ἂν ἰπ τδς 
εἶπε οἵ Βοδε (Ευε 1. 11... 1ν. 1.), δῃα νας 
[ογβοα Ὀγ Βεμοῦδοδῃ. (2 Οἴγου. χὶ. 6.) 
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Τὰ Μϑιι. 1. 1. δ. ἴε ἴθ ςα] δὰ ΒειἨ] μεπὶ οὔ 
«᾽ εἰάξεδ, ἴο αἰϑεϊηρυ ἢ ἴξ ἴγοιῃ δηοῖποῦ ἴον 
ΟΥ̓́ ι86 βατηδ 816 δἰ[δίοα ἴῃ ἴον ον σα] 166, 
διε πηδδίιϊοποά ἴῃ Ζ7οβἢ. χῖχ. 16. ἴη 1υΚ6 
Ἐϊ. 4. 1{ ἰ5 σ4116 4 τῇς οἱέν οΥΓἹ Πουϊά, Ὀδοδυδα 
Τλεανὶα ννὰ8 Ὀογη δη( εὐυοδῖεί τεγο. (Οοι- 

πιγα Φοδλη νἱῖ. 42. δηὰ 1 ὅ8π). χΥ]. }]. 18.) 
Π15 εἶν, (Πουρὶ ποῖ Ἄοοπβίἀογαο!α ἴογ 18 

ἜΘ χίδηϊξ ογ τἱοῖο8, 8 οἵ ὃ αἰ ΠΠΥ 86. {Π6 
δ ρροϊηϊοα γι -ρΊ δος οἴ ε Μεβαίβῃ. (Μαϑῖίε. 
εἰ. 6.; 1Κο]}. 6-ξ16.) Μοάογη Βεοι] ἢ πὶ 
ἦπ 8 ἴΟΎΠ, ΟΥ γαῖ Γ διγασρ! ηρς νἱϊΐαρα, ἢ 
ΟἿ ὑγοδά βῃ4 ργϊπεῖραὶ βίγεοξ, ρίβαβδηῖςὶν 
εὐτυδίοά οἡ (Π6 Ὀγονν οὗ δὴ διηϊηθῃςθ, ᾿ἰῃ 8 
ΨΦΘΙΥ [Ἐγ}6 50]1, ψ ῃϊοῆ οἷν Ψϑηΐβ Ὀδίτεγ 
εἰ! ἰνδιίο ἴο γεπάοῦ ἰὲ σῆδὶ ἰπ6 ὨδΠ16 
ΒΕ ΒΙἜἤεπι ἱπηρογὶβ -τὰ λοι οΚ᾽ ὀγεαά. 
Ἐβεΐννδοη [πα οεἰοἴϊϑβ οὐἁὨ 6 γος, τῆογο τῆ6 
801] ἰΒ ουἱεϊναῖεα, νἱηθ8, Ηρβ, 8πηἃ οἷϊνεβ 
ὅτον ἴῃ ρτοδῖ ἰαχυγίδηοθ. Βϑιβθπθπι οοη- 
αϊηβ 8 ρορυϊδίίοη οὐ 3,500 οΥ 8,000 ἰη- 
ΠεθΙδηῖβ, ψἢο ὅγὰ ἡ ῇΟΙν ΟὨ γι διίδηβ, {ἢ 6 
Μοϑίεμ) αυδγίεγ πανίηρ ὕδθη τ ΠΟ] 46- 
βίγογθα Ὀγ Ιργα πὶ Ῥδοῆδ, ἴπ᾿ τπ 6 γοῦε] ἔθη 
οὗ 1834, “ἤδη (ἢ6 Βειἰεἰμοπηῖτεβ ταῸ Κ ραγὶ 
ειρϑίηδβιὶ 6 Εσγριίδη ρονογηπιθηῖ. Τηθδο 
ΟὨἢγιδβείδη ΙΘ οι ῖθϑ 8Γ6 ἃ Ὀοϊά, ἤρσγοο, 
απ Γοβίϊθϑα γϑοα οὗ τηρη, οὗ νῆοπιμ Ὀοίἢ 
Τυγκδ δπὰ Αγβῦὺβ βίδπά ἴῃ δα. Τῆον 
τηδϊηϊαίϊη {ΠΘηΊβοῖνοδ ὑγ (ἢ 6 τηδηυίδοίυγα οὗ 
Ὀσδβάκ, ογιςοϊχοβ, δπὰ οὐἶονῦ δγίϊοΐθβ, νυν! ἢ 
ἐθεν πογὶς ἰη οἸϊνο- σοοα, πιοῖθογ οἵ μεϑδτὶ, 
οὐ ἴπ ἴδε ἔγυϊε οἵἩ 116 ἀδιη-ραϊπ. Οὐ τἢ6 
ΠΟΓΓ ἢ “ἐδβίθγῃ 8.6 οὐ 16 15 ἃ ἀδθρ νδίϊθυ, 
αὐουϊΐ 8 πιῖϊα δη δ Πδ} ἀἰβίδηϊ, ννῆδγα {γᾺ- 
αἰιοῦ βᾶγ8 ἴπδιὲ [Π6 δῆ ρε}8 Δρρδδᾶγει ἴο {πὸ 
δῃερδεγαβ οἵ συ εα, νἢ τῃ6 ρἰδά αἴ ηρ8 
οἴ ουγ ϑανίουγ᾽ 8 πδε ιν ἐγ. (υκς1.. 8----}4.} 
1 1ῖ5 Δρργοδομεα ὈΥῪ ἃ βίθερ ἀσβοθπαΐϊηρ γοδα 
ὙΠ ἢσ8 8πὰ οἸἵνα [ΓΘ 65 δοδίζογοα οἡ δύθγΥ 
5.46. ΟΥ̓ δα νϑγίοιιβ ργείθηἀδά ποὶγ ρίδοαβ 
τ Π]οἢ δΓ6 ἤεγΘ βδῆοχῃ ἴο ΟΠ γβιϊδηβ, (ἢ 6 
οδνθ οὔ τῇ6 πϑον!γ 18 [ῃ6 Οηἱν βροῖ νογδθὰ 
Ὁγ τγῆδαϊείοη ἔγοπι [ἢ 6 6 γ! εβδὲ δρθδ οἵ Οἢγίβδ- 
τίδηῖγ. Αδοιυξ Πα] 4 πιο (γοῦι ἴδ νυἱ ρα 
8 τῃ6 οοἰουγαϊο ψγ}6}} οὐ Βοιμ εῆθπι, οἵ 
ὙΠ086 Μψαΐεγα Πανὶ ἃ Ἰοηροά ἴο ἀτίηϊ. (2 
ὅϑ8π). χχὶ. 15.) [ἀ ἴβ ἴὴΏ ἃ στιιδ ἰηοἰ οβυ ΓΘ, 
ΜΠ δα γα 5}18}} δρογίῃγεβι Βαεῖνεθη 
ΟὯΘ 8η4 ἔννο [2168 ἔγοπι 18 ρίβες, οὐ {ἢ 68 
τοι το Φεγιδβαίθιη, βιοοα ἴῃ βτ6 οἵ Εδοῦἢ θ᾽ 8 
ἰοα!ῦ (ἀἀδη. χχχν. 19, 20.; 1 ὅδιι., χ. 3.), 
ΨΒΙοἢ 18 ον οονεσθά ὕγ 8 81:η8}} βαυᾶγα 
Μομβιαπιπιεάβη Ὀυϊ]άϊηρ, δυτιημουηίεα Ὀγ ἃ 
ἀοπιθ, δηὰ γοβθιηθἰϊηρ ἴῃ [18 Θχίρυϊοῦ (6 
ἰοπιθ5 οὗ βδϊῃηΐϊβ δηὰ δῇ Κἢ5 ἰπ Ατὐαθὶδ δηά 
Ἐργρῖ. 2ενβ, ΟὨ εϊβείδιθε, δηὰ Μοβιδπι- 
τηθάβῃβ 81} υηἱτα ἴῃ ἰάἀοπεγιπσ (5 ρίδεα 
88 (δὲ ἴπ σπῃϊοῦ ΠδΟΠ 6] ττὰ8 ὑυτγίεα, [Ιῃ 
ἴδε νἹοἰπἰγ οἵ Βοι μι θεῖ ἀγα ἐῃ6 ροοΐὶβ οἵ 
ϑοίοπιοη, ψ ον ἀγα ἀδθβογρεα ἴῃ ῥ. ὅ8. 
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“ρτὰ. (Ὅν. ΟἸαγικε᾽ β Τγανεὶβ, νοΐ. ἵν. ρρ. 
408---420. ὅε6 εἰϑο Ηδββϑὶαυΐϊδβί᾽β Τ γᾶν εἶβ, 
ρ. 144.; Βυοκίηρῃδη, 5 Τγανοὶβ ἰη Ῥμ]68. 
τἴη6, ρρ. 318---222, ; Ογπε᾿β [,δἰἴογβ ἔγτοπι 
6 Εδβῖ, ρ. 977.; Τῆγθ ὕβεῖκβ 'π Ῥβ[ 68- 
εἶπε, ρ. 49. ; Μοηγοβ ϑυημηες Ἐδηῦ]6 ἰη 
ϑγτία, νο]. 1, ῃ. 348.; Ὧν. Ἐορίπβοη β 
ΒΙΌ]1ς 4] Ἐ βθάγοῦοδ, νοὶ. 1}. ρρ. 157.----168. ; 
ΜοῺκ᾿ Θοϊάοη Ηογῃ, ἄτς., νοὶ. 11. ρ. 158. ; 
Ἰμογὰ Νυρθοηῖ β 1,8π6|8, ΟἸαβδῖςαὶ δηα ϑδογεα, 
νοὶ. 1). Ὁ. 233.; ΕἸΒΚ᾽ 8 Ῥαβδίογ᾽ Β Μοι)γοσγίαὶ, 
2329---237.: Φογυδδίθη δὲ ἰὰ Το γγο ϑαϊηϊο, 
ρὴ ̓᾿ΑΡρθό σα. Ὦ., Ῥαγίβ, 1852 ; ὙΠ} 6᾽ 8 
ογᾶρα ἴο Μδαεῖνγα, ἅτ. Ρ. ὅδ. ; ὟΥ ἰβοη᾽ 5 

1,ληά8 οἵ τῆ Β[]6, νο]. 1. ρρ. 8399, 400.) 
πη {π6 ρὲ οἵ εἶ Ἵἢ]!] άγεη τηδδβδογεὰ δὲ 
ΒοιΠΙ εμε 866 ῥ. 302. ἃ. 

ΒΕΤΗΡΗΔΛΘΟΕ, 8 ἱγδοῖ οἵ ἰδη δηά α80 ἃ 
8Π18}} 1] ]8ρ6 δὲ ἴῃ ἔοοϊ οἵ (πΠ6 Μουπὲὶ οἔ 
ΟἸ᾿νε8, θείνο Βοίῆδην δηὰ 9ογυβδίθη. ἴὲ 
ἀετῖνϑα ἐξβ πα ἤοπὶ [6 δυιυπάδηςε οἵ ἤρ8 
σῇ ἢ στον ἴπογε. ΤΠ8 ἔγαοῖ βθε8 ἴο 
αν γυῃ δἰοης 50 Πθὼῦ ἴο ζογιβδίθπι, (πα 
6 υἱμηοβὲ βίγθεῖ ὑπ (Π6 να 8 88 
οδ]ἰοα ὈΥ τπδῖ ἢδι))86. 11 18 ῃηδητοηρδα ἴῃ 
Μδιι. χχὶ. 1. δηὰἀ {πὰ ρα ΓΆ}16ἱ ρϑῆβαραβ ἴῃ 
{16 ΟΥΠΟΓ δνβηρεὶ μη. Νοῖ 8 νεϑίψα οὗ 
1818 ρίασθ ον οχἰδίβ. 

ΒΕΤΉΒΑΙρα. ὙΠεγθ σΕΓΘ ὑν2|ὸ Οἰ[165 οἵ 
τμῖ8 πϑιὴδ ἴῃ ῬδΙΘϑ.1η6. 

Ι. Βειβιβαῖβ οἵ Οσαὐϊδδο (Φοδῃ χὶϊ, 91.) 
Ψ 88 8. οἷϊγ ὑυδγοηά Φογάδη, οἷἱ ἐπ 6 νγεβίεγη 
οοαδὲ οἵ {π6 868 οἵὗἩ ΤΊ εΓΪα8, ὩΘΆΓ {Π)6 ρίδεθ 
Ποῦ {πὸ γῖνοῦ δηΐοῦβ τῆδϊ 868. [τ να8 
ΟΥ̓ ρῚ ΑΙ ἃ νὩ]ὰρθ, δπἃὰ τγᾶ8 δπἰαγροά ἰηΐο 
ἃ Οἷἵγ δηὰ Ὀδδιεεα Ὀγν ΡΒ ρ ἢ Τ δίγαγοῇ, 
ψἢο οΔ]]οαὰ 1ὲ δ 4, ̓ Ώ Ποπουγ οἵ τῆ6 διῃ- 
ΡΕΓΟΥ Β ἀδιιρῃῖζεγ. [ 88 οὔδ οὔ ἢ οἰ εἶ 8 
δραϊηδὲ ψῃϊοῖ ΟἾγιος ἀδπουπορὰ ἃ τχοα 
(Μϑκι. χὶ. 91.) [ΙῸγ τῇς ἱπηρεηϊίθηςδ δη 4 ἰπ- 
Βαλε] ν οὗ 118 ᾿πῃα 818 δἰζεγ (ἢ 6 πὰρ ἢ 
τ γΚ8 ἢ6 ἤδιὶ ψγουρμῆϊ ἰἤγ6. [1 αἰβὸ νν88 
τς τγαϑίάθηςα οὔ τῆς βδροβίΐεβ ῬὮΠΠΡ, Αη-ς 
ἄταν, δὰ Ῥεΐογ. (Ψοόδη ἴ. 44.) Αἱ ργεβθηξ 
Βει βαιά οχὶβίβ ἴὼ ἰππ|6 ογο ἤδη τῆς 
ΠΒ8Π16, 8 8Π18}}} πγοιιπιὶ οἵ ογυμηθἰηρ Ὀγῖοκ 8 
δηά βίοῃεβ δαίηρ 8}} τῇδε γϑηαίηβ οὗ 186 
δηοίθηξ οἰἵγ. (ϑιδρῆθη᾽ Β ἰποϊἀδηΐβ οὗ Τγὰ- 
γεὶ, ρ 688. Ζοννειε᾽Ἶ5 Οἢγίβι. Βδβθδγο 68 ἴῃ 
ϑγτῖδ, Ὁ. 178.) 

2. Ἦ6 οἴπεῦ Βαιϑαὶα ἰδῪ 'π 6 Γερίοῃ 
οἵ δι ]οηϊεῖϑ, οὐ 1ῆ6 φδδϑίογηῃ δἰιϊθ οὔ (Π6 
868 οἵ ΤΊρΟΓΙ48, απ ποϑὺ ἴδ 6 ρίδοθ ἤΟΓα 
1η6 τἶνον Ζογάδη δηῖοῦβ τ. ὙΠ] ΟἿἿΥ 88 
Θηἰαγροὰ Ὀγ ΡἈ]ρ, νῆο Ψν88 Τοϊγαγοι οἴ 
τηδὲ γουίοη (Κα ἰΝϊ. 1}. δηα νῆοὸ σα] 6 ὰ 
ἴι μίας, ἴὰ ὨοποὺΓ οὗ δ} 18 ἴῃς ἀδυρῆτεῦ 
οὗ τλ6 διηρεγοῦ Αὐυριβίι8, ἱπΠοιρῇ ᾿ξ 15 ποῖ 
Κηονῃ ὈΥ (πδὲ πδηῖα πη ἴπΠ6 Νὲνν Τοκῖδ- 
τηοπῖ. ηΐ6 Βειπβαῖάδ 18 πηιϑηϊοπεὰ ἴῃ 
Ζ0Κ6 ἰχ. 10., ὙΠοσο Φ68118 18 βδϊά ἐο ἢδνθ 
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πἰπάγανση Πἰπιϑεὶ ν΄ τὸ ἃ ἀσϑογὶ ρίδοθ ὃ6- 
Ἰοηρίηρ ἰο Βοιμιϑδῖ δ, δου τΠ6 πιιγάον οὔ 
Φοῆπ [6 εἶδ Ὁγ Ηεγοά ; δπά νψἤεπος 
αἷδο [6 ἰδ βαϊἐὶ ἴο ἤδνυθ γΊεϊυγηδ δογοδα ἴῃ 6 
ἰακα ἰο Οδρεγηδυπι, δῇοῦ δα ἢδά πλγεσιι!- 
Ἰουιιεὶγ ἴξὰ ἄνα τπουβ νη Δ ππὲπ τ ἔνε 
ἰοᾶνεβ δηά ἵν δυιαὶϊ ἅ5ἢεβ. (Μαῖίϊ. χῖν. 32 
--8,84; οδη νἱ. 17.) Ὧν. ΤἼοπιδοη, ἢον- 
Ἔνοῦ, ἱβ οἵ ορϊπίοη, ἴπδι Βειῃβαἰάβ οὔ 
Οδ|}16δ6. δἰοπα 15 πιδοιτοηθά ἴω ἴῃς (ἡοπρεῖϑ. 
(ΤΊ Βοοκ δπὰ ἴῃς 1,δηὰ, ρρ. 373, ἰδ 

ΒΕΤΗ-ὅ58:ᾺΝ οὐ ΒΕΤΉ.ΘΗΕΑΝ, 8 οἷν 
Ἰοηρίηρ ἴο τς Παϊξιγίρα οἵ Μαπδδϑεῖ, ποὶ 
ἔαγ ίτοιῃ {Π6 τγοβίδγῃ Ὀδηκ οἵ (Π6 Ζογάδη. 
( ϑιπη):. χχχὶ. 10.) Αἴτενρ τῆς ἀεἴδδι οὔ {πὸ 
ΒΓΆΘΙΙ[65 δηὰ τΠ6 ἀδαϊῃ οὗὁὨ ὅδι}} δηᾶ ἰν]18 

δοη8, ἴα ῬὨΙΠδιἰπ 65 ἰμδιεηθὰ (6 ὈΟΟῪ οἵ 
840] ἴο ἴΠ6 νγαὶϊ8 οὐ 1ἢ18 ρίδςβ, σἤδησθ 16 
τηθη οὔ ϑΦεῦεβἢῃ- ΟἸ]6δἀά τοοῖς ἰὸ ἀονψῃ βῃηὰ 
σΆΓΓΙΘ4 ἴτξ ἅσσαγ. ἴη ἴῃ6 ἰουγε σαπίΌΓΥ, ἴξ 
ΨηΘ 8 ΘΟΙΒΙἀΘΓΌΪα ἴον, 8η4 ὕοΓΟ, 88 ἰϊ 
μια ἀοπα [ὉΓ βανϑγδὶ δὔῦϑδ, ἴῃ 6 ἤδβπιε οὔ 
ϑογνίδοροῖ. Αἱ ρτγεβθηῖ ἴὰ 15 ἃ υἱ Προ, 
δαϊϊοά εἴπᾶη, δηὰ “ςοῃίδίῃβ δαυθηΐν ΟΥ 
εἰρν ἢουδοβ. ΤῊ ἱπῃδὈϊδηῖβ ἤανα θ6- 
οοηϊ6 ποϊογίοιιδ διηοηρ Γδυθ  ογ8 ἴον ἐποῖγ 
Ια θβδ ἀθβθδηουγ. Τῆς γυΐπδ οὗ ἴδ δῃ.- 
εἰδηξ οἰ δ΄ οὗ ςοπβίἀθγαῃ!θ δχίθηϊς,. ... 
Τὸ οι οΥ γοιμδίηβ [1838] δγὸ ἰδύρθ ἤδαρβ οὔ 
Ὀϊαοϊς ἤθν δβἴίοῃδβ, ψ ἢ δὴν ἰουηάδιϊοηα 
οὔ ἴουβεβ, δηά οηΐβ οἵδ ἔδυν οοἰϊ πη 8.᾽ 
(Ὀ-». Ἑοδιηβοη 8 ΒΙΌΪ] 1]. Ἐδεθασγοῆ θα, νοὶ]. |- 
1. Ρ. 1714. ΤΒοτηδοη, ΤΏΘ 1,μδηἀ δηἀ [86 
Βοοῖκ, ρρ. 458, 456.) 

ΒΕΤΗΒΗΕΜΈΕΒΗ. 
Ἰ.. Α ἰονιςαὶ ον ἴῃ το ἐγῖρε οὗ δυάεῇ, 

ὙΠ Πετ (Π6 ἀγκ 85 Ὀγουρῇϊ δῆεγ 'ἴὲ δια 
Ὀδοη δϑηΐ θδςοκ ὕγ ἴῃς ῬἢΠ1ϑεπη68. οπὶθ 
οὔ τπ6 ἱπῃαθιϊαηΐβ, πανίης ἰοοκοα ἰηῖο ἱξ 
ΨΠ ἢ ναΐη συγοβιεγ, [61] ἀοννη ἀδαά ἴο ἐἢ 6 
πυμθεΓ οἵ δενεηῖγ. (1 δ). υἱ. 19.) [{ 8 
πον οδ οὶ ᾿Αἴῃ ϑἢδπι)δ; 8δη πρδγ {ἢ 8 
Ὀΐδος “δγὰ (ῃς νεβεϊσεδβ οὗ ἃ ἰογπιεὲγ δχίθη- 
Βῖν6 Οἴγ, οοπείβιϊησ ΟὗὁὨ ἸὭΒΗΥ ἴουπάλιοη8 
δηά τε γοιηδίῃβ οἵ δηςσϊθηϊ νν8}}9 οὔ ἤδνῃ 
βῖοῃα." (Ὁ γ. Βορθϊπβοη ᾿ ΒΙΌΙ αὶ Ἐδ- 
ΒΘΆΓΟΒ6Β, νοΐ. ἰ}], ρ. 17.) 

3..Α οἷτγ ἰη ἐγῖθε οὔ ϑββοῆαν. ( οβῇ. χὶχ.) 
38. Αοἵῖγ ἴῃ [86 ἐγῖυε οὗ Ναρῃίαδ!!. (Φοβιι. 

χίχ. 38.; δυάψ. 1. 33.) 
4. Α οἷν ἴῃ Εργρί. 866 Ον, ἐπ γα. 
ΒΕΤΗΟΕΙ,, τἢ6 βοὴ οὗ Νδῆῃοσ δηά Μιίοϊια, 

δη περῃοῦν οὐ ΑὈγδἤδηι, γγα8 [ἢ ΓΔΕ ΠΟΓ οὗἁ 
Ἰϊεθεκαῦ. (ὅδη. χχὶ!.) 

ΒΕΤΗΌΤΙΑ, ἃ 8πη)8}] οἰἵγ, ποῖ ἔδγ ἴγοιῃ (ἢ 
πιουηϊδίη Κπονγῃ Ὁγ [Π6 παπια οὔκ “οωπ- 
ἑαὶπ κι ἐδλε Βεαῤῥωάεε. [τ 18 σοηογα γ βὰρ- 
ρΡοδβεά το θ6 (δ6 οἱΐν δεέ οπ α ἠδ, ταθπτϊοηθα 
ἴῃ Μαῖίί. νυν. 14. [ἃ δίδινβ οἢ 8 ὙΘΓΥ διηϊ- 
πεηΐ δῃὰ οοπβρίοιυοιδ τηουηίαίη, δπὰ ἷβ 
δ66ῃ (ὍΓ δηά παδγ; ἰΐ ἰ5 δὲ ργϑύθης δε 

Βίοσταρλίοαὶ, Ἡϊκίοτὶοαΐ͵ πα 

Β͵, 

ΒΑΡΕΤ, δηὰ ἴδ ἃ γεΎῪ ϑίγοῃρ ροκίτοη, δοή 
τηϊσς ψὴςὸ]! ἀεῖγ ἴτε ροδετ οἱ Ηοϊοίξενει 
δηά ΙΒ ὅγίηγ. ἴΐϊ δησνεῦα Θσχϑοῖν ἴο [δε 
ἐεβογίριίοη σψίνθη ἴῃ 16 δ] Ὀοοκ 
οἵ Φυσϊεῖ. (Ομγηε᾽β 1 δἰῖεγα, ρ. 367.) Βικ 
Ὧν. Βοδίπβοη (Βιυἱοα] Ἐθϑϑαγομος, νοὶ. 
11. ρ. 326.) 5 οἵ ορίπΐοη, ΠΟΠΊΓΑΣΥ ἴο 86 
Δ] ΓΙ ν οὗ πιοάσεγῃ ἱγανείίεσα, {πῶς ϑαίεε 
(ος ϑαίδα, δα ἴδ ἰεγιιβ 11) ἰδ ποέ “ τ86 ΟἿ 
δεῖ οὔ ἃ ἢ]}}. Ὧν. Τποιιδοη 15 οἵ {6 
δϑϊης ορίηἰοθ. (Τῇ 1,δηὰ δηά δες Βοοῖ, 
ρ. 3978.) ϑϑείδι '5. βαϊὰ ἴο Ὦανα ὈδοΏ ρϑὸ- 
ὈΙΘά Ὀγ δροιιὲ ἴουγ πιιηάγεοα 76 188} ἔΒτ}]}168 ; 
ἴον ἴῃ πιοάδγῃ ἴοννῃ Ψ88 ἀεδίγογεὰ ὃγΥ ἃ 
οδἰ δι ουβ δαγίβαυθκα οἡ ὕβηυδγυ 1, 1837. 
ἴῃ 1839 ἴπ6 δεν ῃ8δα γεδυϊε 8. στεαὶ ρα 
οὔ δ εὶς αιδγῖοῦ : θυῖ ἴπ6ὸ Μοϊιβεηπιβάβδη 
ηυδγίενῦ γοπηδίποὰ δὴ ϑρρβὶ ας γαῖῃ. Τθε 
ργοβρεοῖ ἔγοι ἴῃ6 δπηπθηςα, οα Ἡδϊεὶ 
ϑιδίδι βιδηάϑ, ἴϑ ν εχιθηβῖνθ.Ό “Ἴδε 
νίενν,᾿" δᾶγβ ἴὴ6. εν. Μγ. φονεῖς, “ τὸ τδε 
δουϊ δηά οὐ εἰΐποῦ βίἀθβ, σοιηργεῃεπαϊπῃ 
δῦους οὨδ-ἘΠγὰ οὗ τἢ6 οεἴγοία, ργθβθηῖβ τῃ6 
ἴηοδὲ δβυγρηίδίης δϑϑοηίαρο οὗ πιοιηϊαίης 
ψν ἢ οἢ οϑὴ 6 σοποοῖνθα. [ἐ ἰδ, 1 βυςοῖ δὴ 
ΘΧρΓΘββίου ΠΥ 6 8] ἰονγοά, ομϑ νϑδὲ ρἰβία 
οὔ 1118. Τὸ ἃ αϊδβίδησς οἵ 80 ογ 30 πηΐϊος 
ἰοναγὰ Ναζαγεῖῃ, δηὰ θα δα βδπια 
τοναγὰ Μουηὶ Ταῦοῦ δηά Μουηὲ Ἡροτστηοη, 
ἴδε ἔατ-δργεδαΐηρ σοιπίγν μδηδαϑιῃ ἐξ ςονεγοὰ 
Ψ ἢ γαηρες οἵ πηοιυηῖδιηδ ; νγῃϊοῖ, μανίην 

ονοῦ ἰδ), γα πον ἴο Β6 δϑἊοδηῖ 
δηἀ ἀσδοδηίβ ἴδ ἔοι ἱποοπβίἀογαθὶα ; δὲ 
τῇ! οἢ,, ἔγοπι {πΠ6 δπιϊπεηοα οὗ δαίείϊ, βρρεδε 
ΟὨΪγ 88 ὑο]4 υπαυϊδείομϑ οὗ τῃ6 δυγίδος οὗ 
1ῃ6 οαγί. Τὸ ἴδε ἰοδ δγὰ ἴῃ ἰππῃοδριεδοία 
δη4 υην ϑίιοα τηουηίδιηβ, θαι ασὰ οἵ ἰἢς 
τῖνεν Φογάδη. [Ι͂ἢ τ|6 σθηῖγα οὔ ἐπε ἀϊείβδης 
806 Π8 ΒρΡΙΘΆΓΒ ἢ 6 θεδυκίεμ! [Κα οὐἁὨ ΤΊ οσῖας, 
(ὉΠ ν δϑϑη ἴγομι οπα δχίγοπιῖζυ τὸ τ 6 οῖδοῦ : 
δη( ἰπ [ἢ6 Ὀδοκργουηά, βιγειςπίησ Ὀεονοοὰ 
ἴΠπ6 υἱπηοδὲ ρον οὗ νἱβίοῃ, δὰ ΑἸ τηου- 
ἰδῖη8 οἵ ΟἸἸεβα., Οτ ἃ εἰθδᾶγ ἀδγυ, ἴδ νυἱὲνσ 
ἴῃ τηδῖ αϊγοοιϊίοη πιυϑὲ Ὀ6 τποτὰ ἰδ 40 
τη }}65.᾿" (ον ει 8 Βδϑδδγοῃ 68 ἰη ϑυτίβ, 84.) 

ΒΕΤΒΟΤΗ͂ΙΝΟ ἴῃ τηδγγίαρο, σογεηοην, 448. 
ΒΕΨΡΕΒΛΟΕ οἵ ἴῃ 76 ν8, 4760, 477. 
ΒΙΒΙῈ, σῃγοποϊορίοαὶ ἰδῦ]εῈ οὐ δνεπῖθ 

τηδηΠοηφά ἰπ, δ75ὅ---ὅ88. 
ΒιβτΗ οἵ οδι]άγεη, δηὰ ρείνι ρει οἵ τα 

Βγδὶ Ὀογη, 449---451. 
ΒΙΥΜΥΝΙΑ, 8 τγορίοη οὔ Αδὶβ Μίηοῦ, 

ρουηάδα οὐ {86 πορίῃ Ὀγ τπη6 Επιχῖπο β6δ, 
οἡ ἴἢ6 δουῖδ ὕγ Ῥηγγρίὶδ, οὐ τ ν-αϑὶ ὃν 
ἴη6 Ῥτγοροηιίδ, δηὰ οὔ ἴΠ6 οδξϑὲ Ὀ.Ὶ Θαϊδιι. 
ϑαίης Ῥεῖεγσ δάάαγθεδοαὰ ἢἷ8 ἔἤγβε Ερίδ!ς 
(απιοης οἴδοῦβ) ἴο {6 Ηδῦγενν ΟΠ γι βείδοϑ 
ψἢο ΨΕΓΘ δοδιίογεὰ (Ὠγουρῃουΐ Βι ἢ γηὶδ 
(Ι Ρει. ἱ..1.) 

ΒΙΑΒΡΗΕΜΥ, ρυηἰβδηηεηΐ οὗ, 1δὅ. 
ΒΙΕΒΒΙΝΟ, ν ἈΠῸ οὗ, ηοκῖοε οἵ, 68. 



Οἐευσταρ]ϊοαὶ Ζιοέϊοπανγ. 

ΒῚ, 

ΒΙΙΝΌΝΕΒ οἵ ΕἸγπιδν, οὐβογνδίϊοηβ οη, 
δ54. δον δὴ ἰανν Θοῃμοσγηΐηρ Ὀἰ᾽ηἀ ραγβοηβ, 
217. 

ΒιΘΟΡ-ΑΥ̓ΕΝΟΒΆ, οἴου οὗ, 17], 172. 
Βηοοῦ. Οἥεσειίηρβ οἵ, δεοουης οὗ, 8164 --- 

317. ἴδβια οὔ Ὀ]οοά, δ54. 
ΒΟΟΗΊΜ, γδ}}εγ οὗ, ποίίςο οἵ, 68, 
ΒΟΟΚΒ, δησίθηξ ἔογι οὗ 51]. 
ΒΟΥΤΙ ΕΒ, ἴοτῃῃ οὗ 4925. 
ΒΟΟΝΘΑΚΙΕΒ οὔ ἢ 6 Ηοὶγ 1,8ηὰᾳ, 4----6. 
Ἔον5 οὔ {πΠ6 Ηοῦγενβ, ποίϊςς οὗ, 933. 
ΒΟΖΒΑΗ͂, ἃ ςεἰευγδίθὰ οἰϊγ οὗ Εάοτῃ οὗ 

1Τἀυπηξεα, ψῃ]οῇ νγ85 αἴογσιναγ 8 οδ] εὰ Βοϑ- 
ἔγϑα ὈὉγ ἴῃ6 ατγεεῖκϑ δπὰ Ἐοπιδηβ. [{ 8 ον 
“- ἴον [ἢ πιοϑὲ ραγὶ ἃ ἤἴθβϑρ οὗ γι ϊηβ, ἃ ποδί 
ἰγεδσΥ βρεοΐαοϊθ. Ηδργο δηὰ ἴδογα ἔπ αἱ- 
χεςϊίοη οὗ ἃ δίγθε οὐ δίΐδυ 18 ἀϊβοθγῃῖῦ!α, 
Ῥυλ τπδὲ 15. 81} : τῇ 6 πιοίδγη ἱπῃδυϊδηΐβ, ἃ 
ποτα Πδηάίι, ἀγα δἰπηοβίὶ ἰοβὲ ἰὴ [ἢ 6 πη8Ζα 
οἵ τγιΐη8." Ἰιογὰ 1εἰπάβαν᾽ β 1,θἰΐαγβ ἔγοπι 
Ἐργρὲὶ, ἄς. νοὶ, ἴἴ. ρ. 16]. [Ιη ρρ. 138 -- 
150. 5 Ἰογάβῃ!ρ πεβ ρίνθη 8 ὑ6ΓῪ ἰπίογοϑί- 
2ηρ ἀεβογιρείο οἵ {ἢ γϑιμαΐηβ οὗ {ῃϊ8 ὁποὺ 
εὐ ταριδ ἢ οἰἴγ, τορϑῖθοῦ νν ἢ ἃ δκαίοῦ οὗ 
88. βποῖθηϊ Ὠἰβίογυ. 

ΒΒΑΒῈΝ ΑΥΤΑΚ δηα ἴάγεε, 958. 
ΒΒΑΒῈΝ ΘΕΚΡΕΝΤΊ, ὑνογβῃὶρ οὗ, 869. 
ΒκΕΑΡ, ἤσουν ργαρεγοι, 413, 4174. 
ΒΕΒΑΒΤ-ΡΙΑΤΕ Οὔτπ6 ΗἸρἢ Ῥγοβέ, 306., 

τϑηᾶ οἵ (6 εν ϊςῖ βοϊαΐογε, 930. 
ΒΒΙΊΟΚΒ, ἀποίδηϊ ἔοσγπὶ οἵ, 418, 414. δπὰ 

Ὠοῖα68. 
ΒΒΙΡΕ5 δὰ ΒΕΙΡΕΟΈΒΟΟΜΒ, οἰιϑίοιηδβ Γ6- 

Ιδιϊηρ ἴο, ἐχρ] αἰποά, 442-- 448. 
ΒΒΙΤΟΝΒ (δποίθηϊ), ψγ της οὗ, 607, δὅ08, 

Ὠοῖθ. 

ΒΕΟΊΒΙΝΟ ἴῃ 8. πιογίδγ, ρυηῃπηρηΐ οὗ 
175. 

Βυ:,, ἃ Οβαϊἀδϑδὴ πδπὶα οὔ ἴπ6 εἰρῃ ἢ 
τηοητῇ οἵ ἔπ δεν δα εἶν!ϊ γϑῶν. 

ΒΌΞΙΑΙ,, τιῖθβ οἵ, 560---ὅ68, Νοὶ εἷ- 
ὙΡΒΥΒ ροΓΠΊ τΕα ἴο ΟἈρ᾿[8] ὈΓΙΒΟΏΘΓΒ ὈῪ {δ 6 
ΤΌΤΡΆΩΙ; 185δ.; ἱπουρὶὶ 1ἴὖ νν88 ἴῃ Φυάδρδ, 
86. 
ΒΌΒΝΙΝα αἴϊνο, ρυηἰβῃπιεης οὗ, 17]. 
Βυδνινα οὔ ἔπ ἀρδά, δὅ58, δ59. 
Βυβν:- ΟΕΡΕΒΙΝΟΒ, δοοουηὶ οὗ, 318. 

ΟΞβλν, οὔ βίθαῖν {πΠ6 βυγηδίηθ οὗὨ πα 
συ δὴ δπηϊγ. Αἰεγ θεΐηρ ἀϊρηϊβαοά ἴῃ (ἢ 8 
Ρεγβοη οἵ ψ0}118 (ἰβεβαγ, 1 θθοδπια [6 δια] 
δρρεϊϊδύοη οἵ {ποβα οὐὁἨ ἢἷβ8 ἔβην ννἢο 
ἐἰδοθηάεα [86 ἱπιρογίαὶ τἤγοηθ. ΤΠ ἰαβὲ οὗ 
τεσ 88 Νϑῦο; δυῖ τ 6 πβηθ ᾿ψ88 81}]} 
Γαι πϑὰ Ὀγ ἢΐΒ βιισοθββογβ, ε8 ἃ βοΐ οὔ {Π|6 
Ραϊοηρίης ἴο πη 6 ἱπιρογαὶ ἀϊρηΐγ. [Ιη {πὸ 
Νὲν Τεβίδπιθης [Π6 γοϊρηίηρ δμπιροσοῦ ἴδ 

ΥΟΙ.. 111. 
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οὨἾ Θὰ Οσβαγ, νους ΔΩ οἴδοῦ εἰμείη:. 
Ευϊδῃηϊηρ Δρρα ἰαιοη. ΤῈ ρεγβοῦβ Ἰπρθῆῃ- 
κἰοηεὰ οὗ αἰϊιιάθα ἰο Ὀγ [8 εἰ{|6 ἀγα Αυ- 
ξυδῖυδ ([μ0Κ6 1. 1.), ΤΙρογυ 5. (1υΚα "1. 1. 
χχ. 292. 24, 25.), ΟἸδυαΐυβ (Αεἰδ χὶ. 8.), 
δη Νεῖὸ (Ἀεὶ χχν. 8. ; ῬἢΠ. ἵν. 32.) 

Οδβαβεα. 
Ι, ὕσεαγεα οΥ Ῥαϊδείίπο, Βο οΑ]]6α 88 Ὀεΐης 

1Π6 τηεῖγορο δ οἵ Ῥα]εβεῖηα δὰ [Π6 Γοδὶς 
ἄδηςα οὗ ἴῆ6 Ἠοπιδη ργοσοηβε), ννδϑ ἃ οἶἵγ 
οἡ ἔπε εοδδὲ οὔ (6 Μεοαϊξογγδηθδη ὅθδ, 
Βοι νναγα ἤἥοη Μουπὶ (ἴδει. Ἐον- 
ΤΩΘΥΪΥ 11 ψν88 Ὠδβπηθα (6 Τονοῦ οὗ ϑιγείο ; 
θυ 118 Παγθουν Ὀεΐηρ Ἔχίγοπιεῖν ἱποομηπιος 
ἀἴουϑ, Ἡεγοά τῃ6 ἀτγεαῖ ογθοϊθα ἃ βρβοῖοιιβϑ 
ΠΠΟΪ6, δηὰ ργϑδεὶν δηϊαγρο δηά Ὀεοδυτ βορὰ 
τἢ6 εἰζγ, ν᾽ῃϊοῇ ἐς ἀδποιηϊπεῖθα (βοδᾶγοδ, 
ἴῃ Ποηουγ ΟΥ̓ [6 ΘΠ ΟΓΟΡ Αὐριυδβῖυδ, Ὠἷα 
τοδὶ ραδίγοη, ἰο ἤομη ἢδ ἀφαϊοαῖδα ἰξ ἴπ 
1Π6 ΕΓ ΘΚ γΘῈΣ οὗ ἢϊ8. γαῖίρῃ, ψν πἢ 
βδπηθ8 δηα οἵδ Ὶ ΟΕΓΕΙΠΟΠΪ68, ἰῇ 8 ποδὶ 
ΒΟ ΘΠ) Π.ΘΠΏΘΙ, 8πὰ 1 ἃ ργοίιηδίοη οἵ 
ἜΧρθηβε, [ὲ ᾿5 γϑγγ γεαυθηςν τηδητὶοπαὰ 
ἴῃ ἴῃ Νὲν Τοβίδιημεπι. Ηδθγο Ῥαεΐϑγ σοῃ- 
νογίθα (ὐὐγηθ 8 διά ἢ8 Κίηβιηθη, {Π6 
ἢγβὲ ἔγι! 8 οἵ {πὰ (ὐεηιε8 (Αςῖβ χ.); 
ἤθγα ᾿ινοὰ ῬῃΣΠΕρ ἴπ6 Εὐνδηρεὶιϑὲ (Αεἰδ χχὶ. 
8.)}; 804 Πεγὰ δ8ι. Ιδὺϊ 80 δα ΓΒ ἀε- 
[δυάδα Ὠ᾿τ86 0 αραὶπδὲ {πΠ6 ὅενν5 δηὰ {πεὶγ 
ογδῖογ Τεγίυ 8. (Αοἰβ χχὶν.) ΦΖοβερῆιβ 
δίδῖο8 [δὶ [ἃ νγδβ οὔ οὗ ἴδ ἰαγρεϑδὲ οἱεἰθβ 
ἴη Ῥα]οδϑίϊηθ, δηὰ τσϑ8 ἐπῃβὈϊ δα ρῥγίποῖρα! !ν 
Ὀγ τθεκα. (ΒΕε}}. συά. 110. 1]. ς. 9. ᾧ 1) 
Αἴεγ τη6 ἀεδβίγις!οη οἵ 7ογυδβαίομ, (ἰ8688- 
Γαδ Ὀδοδπια ἴΠ6 οδρίϊαὶ οἵ Ῥα]δβίϊμα ; θὲ 
δῇ ργεδβϑηὶ ἰξ σεϊδίηβ ποι ῃϊηρ οὔ [18 ἰὈγπηοῦ 
βρίθπάουγ. Τῆθ σοῖο οἵ [Π6 βυγγουπάϊησ 
οουπίγγ, οὐ τε Ἰαπα 5,46, 18 ἃ δαηάγ ἀφϑετζι; 
1ηὴ6 ψᾶνεϑ ᾿ψδδῇ ἐπα γυΐῃβ οὗ [ἢ6 π|0]68, 
[6 ἴοννεγβ, 8πα ἴῃ6 ρογί, σῇ !οἢ δησίθηεν 
ὍΟΓΟ Ὀοίδ 118 ΟΓΠδπιθηΐ δηᾶ [8 ἀείδιςρ, 
τονγαγιὶβ [6 8δεα. Νοῖ ἃ Ἵγϑδίιγα (Ἔχοορὲ 
͵Δ. 18 δηὰ Ὀδθαβίβ οὗ ῥγδγ) γΓϑβί 68 νὴ 
ἸΔΗ͂ τη 1165 οἵ 118 βίθης ἀδβοϊδίίοη : δπὰ 
118 ΓᾺΪΏΒ, Ῥνῃϊο ἢ 8ΓΘ ΨΘΓΥῪ ΘΟΙΒΙ Δ γβΌΐθ, σοη- 
ἰβῖ οὗ ἰου  8|10η8, ἀγοῦ 68, 16 σοἸΠΊ 8, 
δη4 ρτοδῖ αιιδητ168 οὗ Ὀυ}]ἀἸηρ τηδίογὶδ 8 ; 
ψἢϊοῖῦ ἤδνα Ἰἰοηρ Ὀδδθη γαεβογίθα ἴο 88 ἃ 
ΖΌΔΓΓΥ ἩΠΘΏΘΥΨΕΓ δυο ἢ τηδίθγα ἰδ ΟΓῈ ΓΟ- 
υϊγεά αἴ Αεγε, (γ. ΟἸαγκοβ Τύδνεὶβ, 
νοὶ. ἦν. ρρ. 446---448. Ὦγονν Πἰβοη δ 1,δη 8 
οὔ τῆς Βίυϊε, νοὶ. 1). ρΡρ. 3260-- 252. 
᾿γηο 8 Εχρεάϊοη ἴο ἴπΠ6 γΓῖνογ Φογάβῃ, 
ἂς., Ρ. 457.) Με. Βυςκιηρῆδπι Π85 ἃ ἰοπς 
δη Ἰητογεβίίηρ ἀδβοσγίριίοη οὗ (ῃ6 δησίθης 
᾿ἰδίοῦΥ δηὰ γμγθϑβϑηῖ βίδίθ οἵ (ἰβεβδγεᾶ. 
(Τανεῖβ, ρρ. 12θ6--] 38.) 

ῷ, σεαγεα Ῥἠμὲρρὶ ([ογτηοεὶγ ο8}16ὰ Ῥὰ- 
688) νὰ δἰ[δῖδὰ ΠρᾶΓ (ἢ6 φδαβίογητηοβέ 
Βοῦγοο οὔ πε τῖνονῦ δογάδη. Αἱ ἤγεξ ἰὲ τϑϑ 
σα! 6 1,μαἰδὴ οὐ 1μεοπει (Δυσρ, χνὶϊ, 7.) 

ΤΊ 



θ12 

σὰ 

δηὰ δῇήορ ἰξ τῶϑ βιράδυοα ὃγ τς Τϑδηϊτοα 
6. 29.), ἴξ τϑοοῖνοά τῃ6 δρρεϊ!δείοη οἵ 

ΑΝ. [τ ἰβ πονν οδ ἰοὰ Βδηίδβ, “τ Ὡῖ ἢ ἰδ 
ΤΊΘΓΟΙΥ ἐπα Αὐδῦϊς ργοηυποίϊδίοη οὗ {86 
δΔηοίθης Ρδηθδδοῦ Πα ατγθεῖβ βηὰ Ἐοιμηβηβ.᾽" 
(Βονίπβοη᾽β Β) Ὁ] οὶ Ἐβεαγοῖεθ, νοὶ]. 11}. 
Ρ. 8359.) (ἰξβαθοδ ψβ ἃ ἀδΥ δ ᾿ΟυΓΏΟΥ 
οἷ ϑιάοη; 8ἃ ἀΔΥ δηὰ 4 ἢ] ἔγοπι 1)8- 

τηδβουβ. ῬΏΠΠ Α δι Τοίγαγο!; Ὀ01}} ἱξ, ΟΥ, 
δὶ ἰοβϑῖ, δι 6  ΠἸ8ηῃθἀ δηά δ 1, δηὰ 
παιηοὰ ἴὲ Οδδαγεα, ἴῃ ἤοηουγ οἱ ΤΊΒογι8 ; 
δἴϊεγνναγάβ, ἰῇ σοπιρ  πηθης ἴο Νόῖο, 1 νγα8 
οδοὰ Ναογοηΐδδ.0 Τὴ ψνοιϊηδη ὙΠῸ γν88 
ἐγουῦδ]οά τἱτἢ δὴ ἴβϑϑις οἵ ὈΪοοά, δηὰ ρα] θὰ 
Όγ οιἷἱ ϑενίους (Μεῖί. ἰχ. 20. ; [μυκα νῇῖ!. 
48.), 18 βιὰ ἰο ἤν ὕθεη οὗἉ (8 οἶἰϊγ. Αἱ 
ρΓεβοηῖ, Βδη ᾶβ ἷβ ἃ 8π|8}} ἴούῃ, σοηβἰβυϊῃ 
οἵα ῃυπάγοά πψτοϊοῃϑα πουδβ685, θυΐ οὔπιιι 
τηἰχοά νυ ἱῇ σπορροά βίγαν, ἰῃ ογάδὺ ἴο ρῖνα 
ΠΟΠΒ βίθῃπου ἴο ἴΠ6 νγ8}15β. Βγόκθῃ ςδρ 815 
δη ρτγοβίγαϊα σου] υπιη8, τὰ τ 6 ἔουπά8-» 
κιἰοῆβ οὗ ἐπϑδῖγοβ δηὰ διῃρῃ ῃδδίγοβ, Ὀ6- 
ΕΉΗΝ (ἢ6 δηςίεηξς ἱπηρογίδηςα οὗ Οεββαγοα 
Πρρὶ. (ἸΓΌγ 8 δπὰ Μδηρ]θβ᾽ Τγανεῖίβ, ρ. 

289. ἴϑζγης ἢ Εχροαϊτίοη ἴο 186 Εἰνογῦ 20 Γ- 
ἄδῃ, δος.) Ρ. 478. ἈΠΟΙΙο 5 Αύραϊι, ον Τῇ 
Ἐουβακθὴ [,8ηἀ, ῥρΡ. ὅ1---ὅ38. Ἑαϊηδυγρῇ, 
1856.) 

ΟΑΛΙΑΡΒΑΒ, 8'30 Ἵδ᾽οἀ “οβερῇ, ννὰ5 Πρ 
ργίεδὶ οὗ εἰπε ον δὲ {86 εἶπι6 ὕδδβυβ νν88 
ογυςϊβοα, δηά νγὰβ (ἢ6 ῥγποῖραὶ δρθηΐ ἴῃ 
ἐῃδὲ ἰγαπδβδειϊίοη. (Μαῖξ. πανὶ. 3. 57. ; [ὑκ6 
111. 2. ; Φοίιη χὶ. 49., χν!. 13, 14. 94, 28.; 
Δςοῖβ ἵν, 6) Ηο νδ8 οἵ ἴΠ6 βεοῖ οἵ τδ6 
ΘΙ ]ἀτ6 668. 

Οαιν, ἴΠ6 οἰ ἀδσβϑὲ δοη οὗ Αεἶδαηι δηὰ Ἐν. 
Ης σψὸϑ ἰἴθ ἤγβε ἢιιβθαηπηδη, δηὰ 680 
186 ἤγβε ποιηϊοςϊάθ. (αδη. 1ν.) δ εἷον 
Αδοὶ, θδσδυβα ἢΪ8 οὐὟῇ ψοσκ8 σοῦ ονὶϊ, 
ἜΣ ἢ 15 ὈγοΙ ΘΓ 5 γἰρῃίθουθ. (1 Ζοῆη 11]. 
12. 
ΟΑΙΝΑΝ ͵ἴδ8 τηοπεϊοηδά ἴῃ [Π6 ρεποδίορυ οὔ 

ὅεβιι8 ΟΠ γδὲ Ὁ δι. Κα (ΠἸ. 85, 36.) 885 
ἴΠ6 δοη οὗἩ Αὐρῇηχϑά, δὰ ἐδίμεον οὔτ δ Δῃ ; 
ἢ }}6 1ὴ 1[Π6 ραποαϊορίεβ ργαβογνϑὰ ἰῃ θη. 
χ. 294., χὶ. 19.. δὰ 1 Οσἤτγοη. 1. 94., (Π6 80η 
οἵ Αγρδαχϑὰ 8 ἀδεποπιπαῖθ 88] Δ}, ἀπ ἢῸ 
πιθηίοη 18 πηδάδ οὐ {8 Οδἴπαπ.  αγίοι:β 
ΒΌΡΡροϑβιτΙοηΒ ἢανο Ὀδοη οἤξγοα ἴο γϑοοηςα 
(η6 δοοηγηρ σοπιγβϊσοη. Τῇ βἰιηρίεβὲ 
βοϊυκίοη 18 ἰ ψαν 8 [Π6 πιοβῖ σεγίδιη. δῖ. 
[ἀκ ψνγοῖδ ἔου τοβϑα (ἢ γιβιδηβ νο γεδά 
(ἢ6 ϑερίυαρίης Οτγοοκ νογβίοη τογα [ἤδη 
ιΠ6 οτρίπαὶ Ἡδῦτεν ; πὰ, σοηβοηιθηίν, 
6 ργοίδγσγοἀά τῆοὶρ ψεγοΐου, νν ἰοῦ δα (8 
{πε 6 οἵ Οδίηδη ἴοὸ 6 ραοηθδαίορυ οἵ 
5Πσιη. 

ΟΑΔΙΑΜΙΤΙΕ5, τ νοῦ ῬΑ οβίηθ τγ88 
ν]βῖτοα, 87.---9]. 

ΟΑΕΕΒ, ἃ Ἑςοἰοῦγαϊοά 76 δ νδγγίογ, οὗ 
1π6 ἐγτῖρθα οἵ Διάαϊ! ; σψῇο, 88 ἃ γοαναγὰ [ὉΓ 

Μιοσταρλιοαϊ, Ηϊείογίοαϊ, απὰ 

σα 

εἷ5 δ ἀοἴγ, δὴ θοπὶ, ἐοροῖδος τεῖεὶ δοεΐπια, 
ἴο Ἔχρίογε 86 σουπίγ οὗ δπδδῃ, τνᾶξ ρεῖ- 
το ἴο δηΐοῦ τΠ6 ργοιηϊδοα ἰδ, 
ἢ οὐιδιπεά ροββοιϑίουβ, (“οδῆ. χῖν. 6--- 
18.) Α ἀϊπιγίεις Ὀεϊοπρίηρ ἕο {πΠπ ἰγῖθε οἵ 
Φυΐϊαῆ γῶϑ οδ]] δ οἷον μἷβ ἤβδυιθ. (1 δακι 
χχσ. 14.) 

ΟΑΣΈΝΌΑΙ, ον ἢ, 198 -- 900. 
Οκι, ροϊάδη, νογβηρροά Ὀγ εἶπα ᾿αγβεὶς- 

ἴέο8, 867. Αοοοιηῖ οὔ ἐΠ6 φοϊάδῃ εδἶνες οἵ 
Φεγοῦοδαι, 368. 

Οαλινπη (δα. Χ, 10. ; Αἴοα νὶ. 3.), αἵ 
σλενο ([δ8. χ. 9.), ἃ ἰαγβα οἷ δυδήεες τὸ 
16 Αδββυγίδηβ, βυρδοσθθηῖν Κποόονσῃ τη δ .- 
ἴΟΓΥ 88 ΟἸεδίρῃοη. ἴξΐ βίοοά οὐ ἔδε εβεὶ 
οἵ (δε γῖνεσς Τίμτγιβ, ορροβίϊε ἴο ϑϑοϊουείε; 
δηά τῆ νεῦν δχίθηβινο γγ8}}85 δῃηὰ οδηβίς, 
ψ ἢ οἢ 5{}}} οχίϑι, ἱπάϊοδῖα {Π 6 σοσιδῖμαδ οὗ ἃ 
στεδὶ δηά ορυϊεηὶ αἴγ. ΤῊ ΐδ ρ͵δοα 25 ςδ]οὰ 
ΟΑΝΝΕΗ ἴῃ ΕΖΕΚ. χχνυ!. 233. 

ΟΑΜΕΙ,8, ποίϊος οὗ 487, 488. 
ΟλμΡ8 οὔδο Ηροῦὔτγεν, ἴογπι οὗ, 996-7. 
Οσανα. 1. Α βι8}} ον οἵ 0 811|66, κἰξυξτοῦ 

Οὗ ἃ φαη[}6 οπηΐηθησα ἴο ἔπ τεδὲ οὗ Ο'δρεγ- 
Ὠδυπι, ὙνὨϊο ἢ ἰδδὲ ἴον ἷἰ5 “ δοῖ! 8 }}}7 εἰσ 
υηάγοά δεῖ ἰοτοῦ τπδη (86 Μεοαϊεσεασεδο 
8ι8. (ὙΠοιμϑου᾿β ,δηἀ δηὰ τπ6 Βοοὶ, 
Ρ. 404.) Τῆϊΐβ εἰγουπιδίδβησα ἀἰδεΐποιγ 
ἐλᾷ ον δοσιγαίοίγ ἴ[Π6 ψνιεπρε οὗ ἔἰὸ 
νδηρο  δἴ8 σογγεβροηά τυΐτἢ 1Π6 σοορτγαρν 

δὰ ῥργοδϑηξ δρρεδίδηοθ οὗ ἴΠ6 σοῦ. 
Αἴϊον τὴ6 πηΐγβοϊα δὲ ὑδηδ, 9655 ἐσεπ ἄρεσε 
ἴο Οδρογηδαπ. (Φοδη ἢ. 12.) Απά εἱς 
τΌΪΕΓ οὐὗὁἨ Οδρεγηδυηι, γποβα Ομ τῶ ἀβη- 
Βοιουβν ἢ}, θαδουρθ δδδιβ ἴο οοπεθ εἰοισα 
δὴ ἤδα] ἢΐβ βδοῆη. (Φοη ἵν. 47--Ὁ0}.) 
Αθουΐ ἃ φυαγῖες οὗ ἃ τηῆς ἔγοπι ἴδε 5π)8!] 
ΔΠα ροοῦ υἹ] σα ((Ὸγ βυιοῖ ἴἃ ηονν 18) οὨ δ 
Ῥοδά ἔγοιη Ναζαγοίῃ, ἴθ Γ6 ἰβ 8 ναὶ] οὗ ἀε- 
᾿ἰεϊουβ ψαῖογ οἰοβα ἴο τῆ τοδα, Ὑῇδηςδ 81} 
[Π6 ψ8ΙΟῈΡ ἰδ ἴδκδθη [Ὁ [Π6 δυρρὶν οἵ εἴς 
᾿ΠΠ 80! δηῖϊ8. Αἵ {18 νγ 6 }} (πον οΔ] δὰ ἐς 
Ἑουηίδίη οἵ ἴΠ6 γ᾽Ρῖη), ννοδ 18 δυρρ!!οά 
ΌΥ δργίηρβ ἴγοπῃ [Π6 πηουπίδιηβ δου ἔνο 
τη 1168 αἰδίδηϊ, ἴδ 18 υδιιδὶ ἔογ οἰϊστῆηβ ἴὸ 
διδ! τ, 88 θείη τα δουγοα οὗ [6 ναῖε πἢϊοὶ 
οὖν ϑανίουγ, ὉῪ ἢἷδ ἢγδὶ ρΌΝ]1ς πιϊγϑοίε, 
οοηνογῖοα ἱπῖο τψῖπ. (ὅοδη 11. 11.) [ὰ 
σοπβοαιθηοα οὗ τΠϊ8 τηΐγαοῖθ, θοῖῆ ἔῆς 
Ομγιβειδη δηὰ Τυγκῖβῃ ἱππδοϊδηῖδ οὗ δηλ 
σἢογβῃ ([Π6 βίηρυϊαγ ηοζοη [Πδὲ, ὈὉγ ἀτγίηἶ- 
ἵῃρ σορίοιιὶν οἵ τ[ἢ6 ψϑῖεγ οὔ εἰ1|8 δρεῖ 
ἱητοχ᾽οδίίοη 18 ργοάιιοοά, Ηδγο βὸ δονψβ 
ἴη6 Γυΐῃη5 οὗ 4 οπυγοῖ, ψὨϊοῖ 5 βαία ἴο 
δάνα ὕδθὴ θγθοῖθά ὈΥῪ ἢ δπιργεββ Ἠεϊεπα, 
ονδῦ ἴῃ ἀροῖ ψἤεγα [86 πιδγγιδρε-ίεϑδβι νηϑδ 
Πε]ά. (Ὀγ. ΟἸδγκεβ Ττδανεῖβ, νοἱ]. ἐν. ρρ. 
185--- 188) Μοάεσγη Οδπδ 'β, οἵ γδβῖδες 
Ψ88, 8 ὙΠ]Π]αρα δἰϊυδίοα Οοἡ 8 κἰἰρῆνξ Ἔπιπηδῆοε, 
ἴῸΓ ἼΠογα 18 ποῖ ΠΟῪ 8 ΠαδΑὉ]6 Βοῦπε 
ἴθ τα πυθὶα νἱασε υἤογα οὖγ ὑ οδβεά 
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Τ,οτὰ βεαπιϊοηθδ, ὈΥ εἶθ ργθδοῦοθ δηὰ 
πιγβουϊουβ δϑαϊβίαποθ, (δ6 8}}-τρογίδπίι 
δὴ ποῦ ἀ- τσὶ ἀδ ἱπβεϊξυξίοη οὐ πιδγγίαρο. 
(ΤΗοιμβου᾿  1[,δηἀ δηά [6 Βοοκ, ρ. 427.) 
Το ρίδοορ [5 οϑ [6 δπᾶ οὔ 6 8}1166, 1ὴ ογάθῦ 
ἴο αἀἰδεϊηρυΐδῃ ᾿ξ ἔγοτ 

2. ΟὐἌναᾳ, οὗ Καναη (Δοϑβίι. χῖχ. 38.), ἃ 
ἴονῃ δἰειιδιοὰ ἴῃ τῇ6 ποιίπαγη ραγὶ οἵὨ [6 
ἐδηΐοη δἰ οἰτοὰ ἴο τπ6 ἐγῖρα οὗ Αδῆεγ, ῃοῖ 
[ἊΓ ἴγοπι δίάοηῃ. [ὲ 18 πον 8 ἰαγζα δηὰ 
ἀηγινίηρ νὴ δσα. (ΒΟοδίπβοη᾿β ΒΒ!  ᾽ςα] Ἐδ6- 
ΒΘΆΓΟὮ 68, νο]. 1], Ρ. 884. ; ϑοοςι 5 Μἰββίοη 
ἴο 16 δεν, Ρ. 366.) 

ΟΑνΑΑΝ, ἴδρ δοὴ οὗ Ηδῃ) δηά 186 ργο- 
δεοηϊίον οἵ [ῃ6 Οδηβδδηϊίοβ. ΕῸΓ δὴ δοοουηῖ 
ΟΥ̓ {πε ἰαπά οαἰ]εἀ ἴον ἢἶπι, 566 ρρ. ὃ---α. 
Ἧον ἀαἰϊνιάεα ὃγ Φοδῆιιδ δπιοηρ ἔπ 6 ἔνεῖνα 
ἐγῦ65, 9---13. [(8 αἰνίβῖοιδ ἐ) τῆ τπη6 οἵ 
ϑοϊοιηοῃ, 18, 14. ; δηὰ ἴῃ ἴδ εἰιη6 οὔ 7968ι18 
ΟἸγίβι, 14.--- 18. ; Ρορυϊουβηαββ οὔ βηβδη, 
8ὅ. ; Ἰάοἱδβ ψογϑρροά Ὀγ [Π6 Οδηδδηϊίοβ, 
872, 878.; (τΠπεὶρ Ἔχαγραϊοω σοῃδίάογοα, 
γοι!. 1. Ρ. 601. 
ΟΑΝΌΛΟΕ, ἃ ΄φυδοη οὐ ΕΚΠΙορία ππδηιοηδὰ 

ἴῃ Αςἰβ νἱῖϊ, 97., 88. ὈγοῦδΌΥ 4αδεη οὗ 
Μετῦς, 1Π6 οἰϊεῖ εἰν οἱ Ἐτηϊορία Ῥτγορεῦ, 
ψνθογα ἃ διιοοθϑβίοῃ οὐ ἔδπι8]68 γοϊρῃηρσὰ, 4]} 
οἵ ποι ὈΟΓα [ἢ15 ἤδπη6. (Ρ]ην, Ναὶ. ΗΐΪδι. 
"0. νἱ. ς. 39.) Ασροογαΐηρ ἴο Εἰυπθῦϊι8, 
Ετηϊαρία οσοπιϊηυδά ἕο δ6 γσονογηθα ὈῪ ψο- 
Πίδη, δυδ ἴο [ἷ5 {{Π|η6,--- [ἢ6 ἔουγί οθη- 
ἴαγγ. (Εσεοὶ. Ηϊεῖ. 110. 11, ο. 1.) 

ΟΑΝΟΙΕΒΤΊΟΚ, ροίίδιυ, ἰῃ 86 ἴδ ]6 βῖ 
Φογυβαίθηι, 966. 

ΟΑρεξηναῦυμ, οὐ ΟΑΡΒΑΉΝΑΟΜ, 8 ἴση 
οἵ ΟΘἈΆ|1|66, β᾽τϊυαῖοά οἡ ἰδ οοδϑὲ οὗ {Π6 
ἰακο οὔ Οεμηρδβαγειῃ, οἡ ἴπ6 Ὀογάογβ οὐ 6 
ἔγαεϊ οσσυρίοα ὃγ τπ6 (γ068 οἵ Ζεῦυ!οη δηά 
Νερθεθδ} πὶ, ΤῊΪΒ ρδοα ἰ8 οοἰευγαϊεα ἴον 
ἴδ »απῷ πηήρλίψ τσογῖς ρετίοσιηθα δης αἷ5- 
ΘΟυΓΒ68 Ἅ6] νερὰ ὈΥ οὖν ϑανίοιγ, νυ ῃϊοἢ 
Ὀγουρῆϊ εἰ εανγ σοὰ ὕροῦ τ Ἰπμαδίϊδηξα 
ἴον τῃεῖν ἰδ 6 1γ. ΠΛ ΧΙ. 98.) [ἴῃ τῇς 
νἱοϊηϊγ οὐὁἨ τι}8 ἴονῃ ΟΥ̓ ΟἾἿΥ Οὐ ]ρογὰ 
ἀοϊϊνοτοὰ [8 δα πηϊγαῦϊθ βου ; δ ΠΘΆΓ 
ἴξ αἰβο ννδβϑ [6 ουδίομη-ἢουδα δὲ ποῖ 
Μρδειμον τπ6 ρυθ οθὴ 88 δἰτεϊησ πῆθη 
7 6βὺ5 ο|Π]16ἀ Ὠΐη ἴο [86 Θροδι!εδβοῖρ. (Μαῖξ. 
ἶχ. 1. 9.) Ηδτγε τῆς 7ενγβ ἢδ( 8 βυπδροβῖιθ 
(Μαγκ 1. 93.; [μικο ἵν. 33.), 886. τ (ἢ γ18- 
ὕβηδ δἰϊογνναγάβ δα 8 εὔυγοῆ. Τῇ νἱεῖν 
ἔγτοπη Οβρογπδυπὶ 8 Θ4ΌΔ}}Υ Ὀδδιε] δαὰ 
ἱπεογθδεϊηρ. “ Τὸ 16 βου, Τογάδη 18 ββδη 
διαγτγίηρ 115 γαρί ἃ βίγεδσιη [ἢγουρὴ 6 ἔδγιι! 6 
Ρίδίη, ΕΠ} ἰξ γαδοθθβ [Π6 ὅδδ οἵ ϑοάοιῃ. Οἡ 
οἰ ΕΠ ΕΣ 8146 ἐδ μ1}}8 οὐ Βαβῆδη δηὰ Θ8}116 6 
Ργθεϊρουϑὶγ πηροηὰ οναὰγ τΠ6 δίογ ; ἢ 1} 6 
(δπηεβαγείῃ, κα ἃ πηῖγτοῦ ροϊβεά Ὀβίνεεη 
ἔδεπι, γεῆθοϊβ {πεῖγ θαυ ῖεβ. [{πιπηραϊδίοὶν 
δΡονο, Π}}} τίβθε. ὕροὴ 1}, ἴῃ Ὀσδαζοοιιβ 
βυσςσοβαίοῃ ἢ δηᾶὰ {ῃ6 Ἰοίειεβε νἱβίθ]ς δχηΐ- 
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ὨΘ6η(6 8 ογόνησά τ ἃ οἷν, τ ἢ ο86 σοη1- 
τηδηάϊηῃσ ροδί(ἰοη 5 Ῥγορδῦϊν γίνε! θα ἴῃ 
ἴΠ6 νον. . . .. [π 86 ἱπιμδάϊδία πεὶρῃ- 
Ὀουγηοοά, ἴῃ6 ἀονβ οἵ ἨΗεδεοη ἐοδβορηάᾶ 
α μὰ 1:8. δἴορεδβ ; Ταῦρον 8118 τπ6 πϊηὰ τ ἢ 
ἐάδεβ οὐ ἤθδνθηὶν σίογυ Ὀγουρηϊς ἀονῃ ἴὸ 
Θϑγ ; δηὰ ἴΠ6 οἸΕγ οἵ Φοβερῇ ροϊῃξβ ἴο τῃ 68 
ΒΊΟΣ οὗ τΠ6 ὙΠ ΟἿ] 88 15 ἐγ υρἤδη! γο- 
Ρὶν ἴο {86 φυοβιίίΐἼοῃ “απ ἀπῳ ροοά ἐλίηρ 
σ0η16 οἱέ οΥἱ Νακαγεί ἢ ὅ (ΕΠΙΙοΙ᾿ 8 Ττανοὶδ 
ἴῃ Αυδιίγία, Βυδδίδ, δὰ Τυτγίκογ, νοὶ. ἢ, ρρ. 
849, 3560.) [πη 1885 Με. Αὐἀὐάΐϊθοη οὔ» 
βεγνϑά βοιῃδ ἰουηάειίοηξ οὗ θυ] ἀΐηρα, ἢεαρ8 
οἵ ροζέεγυ, δῃά Ὀ]Ος ΚΒ οἵ βδουἱρέυγεοα τρδγΌϊα, 
γί ἀπηοηρσ [86 γοϑάβ δηὰ θιδῃθδ Ὀογά δῦ. 
ἴῃς οὐ [Π6 ἰαΚ6 οὔ (ὐδθηπεβαγοίῃ. Τἤογα 
ὝΘΓΕ 8130 ρϑαεβίδ!β οὗ σοϊ υπηη8, δηἀ 8οι}ρ- 
[γε σδρ!8[8 οὔ [6 Οοτπίδη ογάοθι, δπὰ 
8οῖη6 Γυϊηδα ὈδιἢΒ ᾿ἰποιὶ ἢ βίμσοο. “1 
[6 ΓεδγΚ8, “ [686 δγὰ [6 ργοϑιγαίθ ΓΌΪηΒ 
οἱ δηοίθης Οδρογδυηι, ον ἀν ιν ἀο ν᾿ 
πον 566 (ὉΠ||6δἀ τῆς ργορῃοῖῖς ἀσπιηοὶδ» 
κἰοη οΥὁἁ οὔὖν ϑϑνυϊουῦ ἐμέ χὶ, 98.), 4 πά 
ἔλοι, Οαρεγπαμηι, τὐἠϊοὴ ατί ἐααδίοα εἰπίο 
ἀεαύεη, ελαϊῥ ὁς ὁγοιρλέ ἄοιῦν ἐο ἀεί!. (Αἀ- 
ἀἰδϑοπ᾿ 8 Φουγπου, ἱπ τῃ6 Μειγορο !δη Μα- 
Ἔτη ἴον 1839, νο]. χχὶν. ρ. 860. ; Κοῖι ἢ 8 

ν]άδηςε οἵ Ῥγορῆἤδογ, ᾿. 167. Ὀγ  Ἰ]δοὴ 
ἰδοθβ ἐπε βἰῖθ οὗ (ὑπρογηδιπὶ δὲ ΤΕ]}- 6]}- 
υτ. ([μδη68 οἵ (ἢ ΒΙΌ]6, νο]. 1. ρρ. 114 

--- 149.) ; θυὲ Ὦν. Βολίπδοη αἱ Κῆϑη Μίη- 
γδῖ (Βι0. Ἐδ68. νοὶ. 11. ρρ. 2388 ---800, δηά 
Βιθ]οῖμος. ὅδογα, νοὶ. χίλ, ῃρ. 367----279., 
ἴῃ νν ϊοἢ 1α8ὲ ψόγκ ἢ σοπίγονογίβ {Π6 δγρα- 
τηθη18 οἵ Ὧν. ΥΊ] βου ἴῃ ίανοιιν οἵ Τα}!-51- 
Ημχπι.) Ὦγ, Τνορε  ε5, ἀδυηρς ἔγοπι ὑοτὴ 
ἴΠ 656 ἰδδγηθα ᾿γι ογΒ, ρ] Δ 668 ἴΠ 6 βἰῖ6 οὗἉ (8- 
ρΡογηδϑυπὶ δὲ τῃ6 ποσίδογη οπα οὔ (Πα ἰακο οὗ 
Οεδπηαβαγοίῇῃ, πθοῦ Βοι βαϊάδ. ὅ3Ὅ66 ἢΪ8 Π)6- 
ΤΩΟΙ͂Ρ ἴῃ ἴῃ Οδιθγ ρα Φουγηαὶ οἵ Οἰεββίοδὶ 
δηά δαογεὰ Ῥῃμίοίοσγ, Νο. 111. ρρ. 14] 
-- 154. 

ΟΑρτηοι (ὅεγ. χῖνὶ, 4.; Απηοβ ἴχ. 7.) 
δὴ ΟΑΡΗΤΟΕΙΜ (6 ρη. χ. 14. ; οι. 11. 
23.), (1ὴ6 πδιὴθ οὔ 8 σου δηὰ ρεορὶθ 
ὙΠοηο6 τἢ6 ῬΠΙΠδΕπ68 ἀγα βαϊὰ ἴο ἢδνβθ 
οὔ σίηαῖϊθα. αἀσοοογάϊης ἴο 1ῃ6 ρΆΒΒΕΡῸ8 
δῦονυβ τγοξειτθὰ το, ἴπ6 Οβρἢἤξογι πὶ σϑιη6 
οΥ αἴθ} ἔγομη Ερυρὶ δηὰ βείεθαὰ ἴὼ Οδρῇ- 
ἴον, ψῃϊο ἢ ψογὰ μπιοϑὲ οὗ [Π6 δηοϊθηΐ γϑῖ- 
δ'οπ8 ἢν τοηάθγοα (ὑδρρδάοοϊδ ; θυΐ ΒΟ 6 
να βυῃροθοά ἰξ το θὲ ΟΥργιδβ, ογ Ογεία ; 
σι ῃϊοῦ ἰδὲ δοῖῆ (Οαἰπηεῖ δηὰ (ἀδβθηϊιβ 
οοηϑίογ το ὃ6 τῆῇ6 ρίας πηοϑὲ ΡγορΘΌΪν 
ἱπέθπάθά. ἘἙτσοῖῃ Οδρῃίοῦ, ἃ οΟΙ ΟΥ̓ Π|]- 
ξταϊεὰ βηἀ βείι]δὰ ἴῃ τ 6 βουΐπογη ρϑγὶ οὗ 
(ἰδπβϑβη. 

Οκριταῖ, Ῥυπιβῃπιοηΐβ, ἀεβιρῃ οἵ, 162. : 
οἵ {6 34ἐν 8, δοοουπηὶ οἵ, 170 --- 177. 

ΟΑΡΡΑΏΟΟΙΑ, 8 Κιηρίίοιῃ οὗ Αβἷ8α, θουποά 
ΟἹ ἴπ6 οαϑὲ ὈῪ Αγπιθηΐδ, οἱ εἰ ὑγεοὶ Ὀγ 

1τ2 
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σα 

ῬΑρ ασοηΐα δηὰ Θεϊδεῖδ, οἡ 16 που γ 
46 Ευχίηα 868, δηὰ οὐ {πὰ βουῖῃ ὃγ {ἰδὲ 
Ρᾶτι οὔ Μοιιπὶ Τδυγιι5 ν Ὠοἢ ἰοοκα ἰοναγαςα 
ΑἸ οἶα. ἴετ γδϑ ἔδιιθὰ (ὉΓ τοις δὴ ἤΟΓδ6Β, 
οὗ ψῃϊοῦ ἰξὲ σάνε γεαγὶγ ἰο ἴῃς Ῥεγβίδηβ, 
Πογβοβ 1500, πιο 2000. Τῆς Οδρρβάο- 
εἶδι8 ἃΓ6 βδί ἡ ἴο ἤδανα ὕδξδῃ ἃ παίίοῃ 80 δβ6Γ- 
νἱϊο, ἰδὲ ἤθη τἰ6 ΒΕοϊηδης οἴεγοα {6} 
τοῖν ἔγθοάομῃ ἴο ᾿ἷνα Ὀγ τῃςεὶΡ οὐγῃ ἰδῖνβ, 
ὙΠῸ βαϊά πον σου ποὲ δηάυγε ᾿ἰρογῖγ. 
Τιδ σΟΙΠΙΓΥ ἰς τπηεητοηθα ἰη Αεἰ5 ἰϊ. 9., 
ὉΠ αἷἰϑὸ Ὀγ (ἢ6 {6 Ῥεῖογ, ψῇο 86- 
ἄγεοδβες Ηἷβ γε Ερίβεὶς ἴο (6 Ηεῦτγον, 
ΟΠ γβεϊδπ ψῆο πεγα αἰδβρεγβεὰ ἰῃγουρῇ 
Ῥοπῖυκ, Θ᾽ αἰαἰία, (Οσρραάοοία, Βιιγηΐδ, δηι 
Αβια Μίηοσ. 

ΟἌΑΡΤΑΙ͂Ν οὔτε αυτά, 119. 
ΟΑΡΤΑΙ͂Ν οἵ ἴΠ6 [0 Ἐ0᾽8 ΗΟϑΤ, δυο 

δὰ ἰπηδυσηος οὗ, 294. 
ΟΑΡτιν ΕΚ, ογο] ἰγοδίπιϑηῖ οὗ, 339 ----242. 
ΟΑΡτιντΥ (ΒΑΌγ]οη 8ἢ), δίδίε οὗ 1Π6 

Ἡδοῦτγον ἀυγίησ, 120, 13]. 
Ολπάνανβ, τηοάδ οἵ ἰγανοὶ]!ηρ Ὀγ, 8381., 

ποῖε 1. 480. 
ΟΑΒΟΠΗΈΜΙΞΗ, 8 ἔογβεά τ οἡ τῃς Ευ- 

Ρἰγαῖθ θοϊοηρίηρ ἴο ἴδ Απϑυγίδηϑβ, σοῃ]- 
τηδηΐηρ [ἢ 6 Ρ888 ἰηῖο [6 πογίπεγῃ ραγὶ οὗ 
Μεβοροϊαπηία ἴτοπι ϑγγῖδ. Νδοῆο Κίηρ οἵ 
Ἐργρὲ ἴοοκ ἱξ, δηὰ ἰϑῇϊξ 8 βίγοῃρ ρβγγίβοῃ ἴῃ 
ἴ ; ψιϊοῦ 88 ἴθ δηα ουΐ ἴῃ ρίοςοβ, ἴῃ 
16 ἰουτ γεν οὐ Δομοίδομίη Κίηρ οἵ 
δυάαι, ΌγῪ Νερυσμδάπεζζαγ Κίηρ οἵ Βεδγ- 
Ιοη. (9 βγοῆ. χχχνυ. 30. ; 3. Κίηρβ χχῖϊ. 
99,) ἰβαΐαι! δρεβκβ οἵ Οαγεβαηι ἢ, δηὰ 
ΒΘ 6Π18Β ἴο ΒΑῪ ἴπδι ΤΊ Δι ΠρΊΙΘΒοῦ σοπαυεγοὰ 
ἰε : ρογῆδρβ ἤοπι ἴῃ 8 Ἐργνριείϊιη5. Ῥτγοίδῃης 
ΔΌΪΠΟΥΒ ΒΑῪ ποίπίηρ οὗ τῃϊ8 τονη, οἵ οἵ 
(ἴδ β6 ΨΆΓΒ : ἰξ ἰδ ργοθδυϊς ἐμες Οαγο μϑπ βὲι 
ἰξ {Π6 886 88 (ὐδγουςπ), ΟΥὁὨ (Ἰγοθβϑίυ πη), ΟΥ 
ΟἸἰτγοοίαιη, βυδῖθα ἰῃ εἶνε δηνὶα (ογπιθὰ ὉΥ͂ 
{86 σοπ᾽υποίοι οἵ [Π6 ΟΠδθογαβ (186 τηο- 
ἄθγη Κδαθουνῦ) δηθὰ {π6 Ἐυρἤτγείαβ. 

ΟλπμΜΕι.. 
]. Μουντ ΟἌἘ ει, δοοοιης οὗ, 58. 
2.Α εἶν οἵ 7υ 44} (Ψοδβῆ. χν. 55.), ου 

α΄Ἰπουπίδίη οἵ (6 Βαπ16 ἢδπ16 ἴῃ [ἢ δου 
οΥ̓͂ Ῥαϊεοβείΐηθ, δῦουϊ εἰρῃ!ξς τὐΐΐαβ δϑδὶ οἵ 
Ἡδῦγοη. Ἠδγα 880} βεῖ ὺρ 8 ΠΟΡΉΥ ΟΣ, 
ἢΐν νἱοΐογυ ον ἴῆ8 Αιμδ εκ 68 (. 
χν. 13.); δπά ἤεγθ Νδρα], ἃ ργοαῖ βῆῇθδθρ- 
[Ὠδβῖογ, νν88 δἤρδαγιηρ 8 βῆεορ; {086 
νθ Αὐΐχα! οοπαάυοσίοα ἢ 6γβα Γ ἢ 80 
τηυςἢ ᾿ηοἀοδίν δηά ροοά 86η86, {Πδἴ, αἴ Ὁ 
ἢΐ8 ἀδοοδαβο, βῆ6 Ὀδεοδπα τ 6 ν δ οἵ δανίά. 
(Ι 8δπι. χχν. 9---42.) [Ιἡ τῆς ἢ σοη ΌΓΥ 
6 Ἐοπιϑῆβ δὰ ἃ ραγγίδοη ἤδγθ. ΤΠ6 
γυϊη8 οὗ (Οὐδγωδὶ (νοεῖ ἷἱβ πον σα δά 
Καοπι) ἀγα ἀδβεγῖρεα Ὀγ Ὧν. Ἐοδίῃβοη. 
(Βι". δι. νοὶ. ΜΡ ῈΡ' 196---200.) 

ΣΑΆΨΙΝΟ, δεῖ οἱ, διηοης ἴΠ6 δεν, ὅ12. 
(λβιρηῖα (Εζγα νἱϊ. 17.)}, 6 πδπιθ οἵ 

Βίοσταρλίσαϊ, ΠῸΙογίοαῖϊ, πα ! 

ὍΟὍΗ 

ἃ (ουπίγΥ : πογὴ ΟβεἊρῖα, ἔπ οοῦα 
οὔ ἴΠ6 ΟΣ νης βεὰ ἀνὰ Ἵ 

Ολβεῦβιμ ((ἐεη. χ. 14.1 Οἤγοη. ἱ 12.), 
8 ρεορία βροίκῃ οἵ δβ ἃ οοἴοηυν οὔ ἴδ6 
Ἐργρῦμηβ ; δοοογάϊηρ ἰο Βοοβαγὶ (ῬΠεΐερ. 
ἰν. 31.), τῆς ΟοἸοΠίαπ8, πο ἔθα Ὁ 
ὙΕΓΙΓΕΓΕΒ ΘΟΠΒΙΒΗΪΙΥ Γδργαβεηὶ 88 οἵ Εργρ- 
ὯΔ ΟΥ̓. 

ΟΑΛΤΤΙῈ τγοβγοὰ ἴῃ Ῥαιοβεπο, Ὠοξῖοο οὗ, 
82, 88. Μαπεροπιοπῖς οἵ ἴπϑ ΒΥ (δὰ 
δεν, 484, 485. Νοῖϊεο οὗἨ (6 ἀϊδοτγοηι 
Κιη5 οἵὨ, γραγϑὰ Ὀγ ἔπεα, 485---490. 

(λυδεβ, ον Περδσὰ δῃὰ ἐδεϊαθὰ, 136 
---28, 

ΟΑΥΕΕΝΒ ἴῃ Βαϊαβίίπθ, δοσοιηξ οὗ, 67. 
411. 
Οκραββ οὗ [με απο, δοοουηξ οἵ, 55, 

δ6. 79. 
ΟΕΘΌΚΟΝ, οὗ Καοάγοη, Βτοοῖ, ποϊῖοο οἵ, 43. 
ΟΕΠΊΒΑΟΥ, ΨΥ δοοουπίεα ἃ ΤΕρτγοβοῖ 

διηοης ἴπε εν, 440. 
(ἘΝΟΗΒΕΑ, ἃ ἤδυθη οὔ ἰῆς δϑβεὶϊ οὔ ἐδ6 

Ἰβίῃτηι5 οὗ Οογίπε, ἴο ψῃΐοι οἰὲγ ἴξ τϑϑ 
ςοηβιεγθὰ ἃη 8 Κίπὰ οἵ δβιιβιαἴδιν ροτγί. 
Ιε 18 πιθπεοηθὰ ἴῃ Αοῖβ χτῆϊ. 18, Ιῃ 1834, 
[Π6 εἷϊς οἵ δηοΐεπὶ Οδηοῆγεα 85 οσουρίο 
ΌΥ ἃ βίηρ!ε [ἀγπισῇοιδε εἶοβδα ἴο ἔπ βοῶ, 
δηά ἴῃ ραγίβ ενδὴ ςοἰουγοά Ὦγ [8 τυδίογε 
ἌΓΘ ἴδ6 ἐουπάδιίοῃβ οἵ 8 ναγὶεῖγ οὐ Ὀιυ}]ά- 
ἰηρβ, [πε ρἰδῃβ οἵ πῃ ϊοἢ πηδᾶν γαῖ Ὀ6 ἐγβοθά, 
88 ἴΠ|6 Μ}8}15 511}} γηγδΐῃ (9 1ῃ6 Ὠεῖρῃε οἵ 
ἔγομη ἵνο ἔδει ἴο ἔδγθα ἔδεϊ δηά αἱ δια, 
(Μαΐου δὲν Ο. Τειηριεἶβ Τγανεὶβ ἴθ Θτεεςα 
δηὰ Τυνκον, νο]. 1. Ρ. 67.) Εχεερὲ ἴ5 
ὨΒΠῚ6 8δηἀ ΤὨΘΠΊΟΓΥ, π ΩΣ οἴἶϊεσβ {ππ||6 
πον ἴῃς ἰδ ψογυ οὐ ποῖίΐοθ. (Σογὰ 
Νυροηϊβ 1μδη48, ΟἸδβδὶς δῃὰ ϑαογοά, νοὶ. 
ἰϊ, ρ. 214.) 

ΟΕΡΗΛΒ, ἃ ὨδΠ6 σίνθη ὈΥῪ ΟἾσίβε ἴσ 
δίπηοη ; ἴξ πθδῃ8 6 8Β8Π16 88 πετρος, ἰδὲ 
ἴ8, ἃ δίοηθ. (ΨΔοπη ὶ. 43.) 

Οπαιῖνβ οἤτῃς ον νοπιθη, 488. 
Ομάσ Ό ΞΑ, ἃ σου ΙΓ οὗ Αδβίβ, ᾿γίηρ δῦ 

ἐπ ἡιιποιίοη οἵ ἢ Τιρτῖβ δὰ ΕἸρἢγδίςοβ, 
1ῃ6 οδρίταὶ οὗὨ νος ἢ ν 88 ΒΑΒΥΙΟΝ, ν᾿ ἤσηοθ 
ἴς 88 δἰδο ἀδποιηϊπβίθα Βαβυιόνια. ἴ[ὴ 
δηοίθηϊ εἰπ|68 ἰξ 88 Κῆοντ ὈΥ ἴῃ 6 Ὠδϑη68 
Βῃϊηδν, δῃϊηδαγ, ἄς. --- ΕῸΓ ἃ βἰκειοἢ οἵ 
ἀπε ργοίδηθ διβίουυ οὔ ἴῃ ΟΠμδιάδβοδη οἱ 
Βαργ]οπΐδη διηρίγα, 1]υπεγαῖῖνο οὐ τῃ6 ργοὸσ 
Παῖς ψτηρβ, 866 Ρρ. 633, 634. οἵ ἐμΐς 
Ἰσ ΟΠ ΑΓΥ. 
ΟΠ ΑΕΒΙΟΤΒ, ΤΠ Ἀγ ἡοῖῖοο οὗ, 994, 995. 
Οβάνβαν. ὅθε Ηλβαν, 3. ἐπα. 
Ομ ΑΖΑΝ, οἵδοο οἵ, 978. 
ΟΗΈΒΑΝ, 8. τἷνοῦρ οὔ Μαβοροίδεηϊ, 

ὙΠϊςἢ γ865 ἰη Μουηὶ Μαβῖυβ, δα εἰηρεῖοα 
156} ἰπίο τὴ6 Ευρἠγαῖθθ ΠΟᾺΓ ΟἸγοδβίυπι 
ΟΥ Οδγοοη ἢ. ᾧ Κιίηρβ χνὶϊ. 6. χυὶ, 
11]. 1 Οἤγοη. ν. 36. Εχζοκ. '. 1.) ἴε ἴα τι 
Ὥδθογαβ οὐ γθοκ ψοοργαρίοτβ, δηὰ ἐ86 
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ΟΗ 

ἘΚΙΔΌΟΙΡ οὐὗἩ (6 τοούοσῃ Ασὰῦδ, δηὰ δον 
τι 186 τἰοϊοδὲ ραβίαγοβ δηὰ πιοδάοῦνθϑ. 
Με. Ἰνἀγαγὰ ὲ8 ἀοδβοσί θα πα ΠιΘΓουΒ δου] ρίΌΓΕΒ 
δηὰ οἵ6Γ γοπιαΐϊηϑ οὗ δησίθης αζὶ, ψῃΐϊοῆ ἢ6 
ἔοππὰ δὲ Αὐῦδῃ, οἡ ἴπ Ὀβηκ8 οὗ [π0 ΟΠΘΌΔΓ. 
(1ἰϑοουοτῖο8 ἰῃ ΝΠονο ἢ δὰ Βδθγίοη, ὑρΡ. 
274---282.) ΤῸ 118 χῖνοσ ἴπὸ οδρενο οἰ ἄγθη 
οὗ ἴβγϑθὶ σοῖο ἐγδηϑρογιθα ΟΥ̓ [Π0 Αϑεογτίδῃ 
Κίηζ, δεν 186 ἀοοϊγασοῃ οὗ ϑ'διρασίδ; δηὰ 
ΟἿ ἰ[5 Ὀαηΐκ8 ἐδ6 λδαῦέξνϑ ισεγὰ [0 ἘΖο- 
ἰκὶοὶ, δηὰ δ δαὶ ἐΐε υἱδίοπδ ο δηΐβρδκο 
ἢΐ8 ργορῃθοῖςβ (0 δΐβ Ὀγοῖμοῦ ὀχ ββ. (2 Κίηρε 
ΧΥΪ. 6 ΕΖοκ, ἱ. 1.) Ἰοϊά. Ρ. 288. 
ΟΗΕΡΟΒΊΑΟΜΕΕ, 8 Κίηρς οὗ ἴῃο0 ΕἸδΔυιΐῦεδ, 

ψ0 ᾿οϊποά ψ] [ἢ ΟἾΒΟΣ ποὶρΠΟῦΣ ἢ δονογοῖ ῃ8 
ἴῃ 8 Ῥυγθά ΟΥΥ ΓΟΓΑΥ͂ δραϊηδὶ (6 Κίηρβ ἰη ἴΠ0 
ῬιΙαὶπβ οὗ ϑοάοτη, ψῃοἢ ΠΟΥ ταγαροα, Ὀυΐ 
ὙΟΓῈ ὉΠΟῪ αἰδοοπχῆιοα ὈΥ ΑὈγδιῃ. (θη. χὶν. 
1-17.) “Τῖβ τοθδτο ἢ ὈΘΩΣΒ ἰη 1Π6 [ΒΔὈΥ- 
Ἰοῃ 8] ᾽᾽ ᾿ἰπβουι ριΐοηβ [ἢ πηυδυδὶ πα εἰρσηὶ- 
βοδης {{|0 οὗ 4»άα- Μαγίι, οὐ ““ἘλΑνδκοσ οἵ 
ὁ Ὑεδιε; ἢ 100 οχροάϊοπ οὐρδιιϊΐδοα ὈΥῪ 
Ομοίογ- δοθοῦν δανυΐης “ Ῥγοοροιάοα ἰο ἴμο αἰδ- 
ἰδηὶ δηὰ ἤθη δἰπηοδὲ ΠΚΠΟΤῺ ννοδὲ, δηὰ τὸ- 
τυγηοὰ δῇοῦ ὃ ταυδσὶηρ “ αὶ ποῖ σομαθποιίης; 
τίιοβο σορίοηβ." (αν 5οη 5 Βαιηρίοη [20- 
ἐΓ68 ἴογ 1859, ὑ. 72.) 

ΟΕΕΜΟΒΗ, ἃ Μοδθι ἰὴ ἰᾷοϊ, ποῖῖοο οὗ, 878. 
ΟΠΕΕΕΜ, ΟΣ ἱττοι 881 0]0 ΤΟΥ, δοοοῦηϊ οἵὨ, 

8δ2. 
ΟΠΕΚΕΤΗΙΤΕΒ δηὰ Ῥοϊοιμῖΐοδ, ψἢὸ (ΠΥ 

ΜΟΓΟ, 112, 322. 223, Ὕ Ἔσο ΡΧΟΌΔΟΌΙΥ (10 ἔτϑι 
διὶροη ἀΐΑΥΥ βοϊΐογβ, 298. 

ΟἬΕΈΓΒΙΜ, 358. 
ΟἬΙΣΡΌΒΕΝ, δἰ ἢ δηὰ εἰγοππιοίδίοῃ οἵ, 449. 

4560. ΤΟΙ ηυσίῃτο δηὰ οἀσποδιίοη, 450, 45], 
ῬΟΥ͂Σ οὗἉ ἔδίῃοεῦθ οὐοσ ποθῶ, 452--- 454. Δαορ- 
ἔοι οὗ, 454. 

ΟΠΙΝΝΕΒΕΤΗ, 868 οὗ, 4δ. 
Οπιοβ (Αοὶβ χχ. 15.), ΠΟῪ οδ]δὰ βοῖο, ἰδ 

ΔῊ ἰδ]δπὰ οἵ {6 Ζροδη 868, Ὀούνθθη 1.55008 
δηά ϑ'διηοβ, Ἵδϑἱθυγαιοᾷ ἴῃ δηοίθης δηὰ ἦν 
ΠΛΟΘΓΏ ἰἰπη68 ἴῸΓ 118 πίῃς, ὅζϑ, ΤΩ ΥὉ]9, δηά 
ψνἢἶϊο οαγ ἢ. ΤΠ ΟἾΤΏ 18 ὙΘΓΥ ΒΠ6]Υ δβἰξιαιοά 
οι οϑοτηδὰ ἰῃ ϑΥϑηρο ἴγθοθϑ. 

ΟΕ δ.ΕΠ, οὐὁ Οαβιδυ, ἴμ6 {δῖγὰ τηοπι οἴ 
186 δον 88 εἶν! ΥὙΘΑΥ ; δηὰ (6 τ ἰηςἢ πιοηἢ 
οὔ 1π6 66Ο] 651 45}}0Ὰ] γοᾶγ. ἘΕῸΓ ἴδ ἔξ 488 δΔηὰ 
ἴλδιβ ἴῃ 1818 Σχοπί ἢ, 566 Ὁ. 196. 
ΟΒΙΤΤΙΝ. ---- Τλε ἰαπά οΥΓ ΟΠι ἐπι, ἀπιὰ (ὧδ 

ἑδίες οΓ Οἠ{εἴπε, ἀδηοῖο, ἱῃ σΘΏΘΓΑΙ, τἢ 6 τηδτῖ- 
{ἰπ|6 σου Σί68 ἀπ ἰδἰδηὰβ οὗ ἴπ6 Μοαϊτοῦ- 
ΤϑΏθϑῃ, ἄτοοοο, Πτ4]γ, Οτείθ, Ουρσγαβ, Οὐγδῖοα, 
ἄς. Τῆα53, ΒΑ]δδπὶ (υγοϊο]ὰ “ἢ δὲ δ ϊμ8 διου]ὰ 
οοπθ ἤρο) ἔδο οοαδβὲ οὗ Οδἰτί, δηὰ δι υμ]ὰ 
ΔΙΉοΣ Αβδβῖιν (1ὴἢ6 Δβδυτίδηβ), δηὰ βῆ]ίοῖ 
ἜΡΟΣ "ἡ (τ[πΠ6 Ηοῦτονς, οὐ 7608); ΓΟΡΓο δος; 
1860 Οτεοίδη δηὰ Βοιηδὴ ἱπνδβίοθθ.Ό ἀπά 
Τ)απὶς] ἰοσοίοϊ τθας “ ἐδέ δὐὶρα 9" Ολμίὺπ 
δλουϊά σρμιε αραϊπεὶ ἰδὲ ἀρ 90 (δε πολιὰ (Ατνι- 
τοσοῦ Εἰρὶ ρῇδηςδ. κΚίης οὐ ϑγγίδ); απά ἰδαΐξ 
ἦξ «λομία ἱλεγεζυτο δο σγιευοά, απα γείωγπ " ἴτοϊα 
1Π6 ϑουυίῃ, οὐ Εγρί, σοι 6 Παά ἱπνδαικά, 
ὑγἤσδη σον ϑηἀοῇ ἴ0 ἀθ5ϊ8, ὈῪ ἴπ6 ΕΟπιΑπ ἀπι- 
υϑδοθδοδ. (θυ. χὶ. 80.,ὄ ὐνγ, χὶν, 10--- 12.) 
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Ῥογϑοῦβ, ἰεϊηρ; οὗ Μαοδάοῃ, ἰ8 “8116 ἃ ““ Κίηρ οἵ 
Ομ ηι." () Μαδρυ, ν". δ.) Φοδαρῆυβ ὑπάοῖ- 
βιοοὰ ΟὨ πὶ ἴο θὸ ("6 πᾶπὶθ οὗ ΟΥγμτιιδ. 

σπιῦν (Αἰμοϑ ν. 38.), τῆς ἰάοὶ ϑαίωυγῃ. 
ΟἨΟΒΑΖΙΝ, ΠΟῪ (δ εἀ Κογασθα ὃν της 

ΑΓΔΌΒ, 88 8 δι})8}} Οη βἰἰυδίοα οἡ τἢ6 
ΜΘΒΙΘΣΏ οοαὐϑὲ οὗ τα ὅδ ἃ οἵὨ (4|1|66, δ πὸ 
ρτοδῖ ἀϊδίβηοα ἴτοῃ (Οαρογηβοπ). [ἴ ννἃ8 
Οὔ οὗ ἴῃοβ86 ρΐδοθθ τνῇθγα ΨΕΓῪ πιϑην οἵ 
οἷν Μανίου Β τ γαοΐοβ ὙΟΓΘ Ὁγηοι], 
ν᾿ ἢ 086 ἱπῃευϊδη8 δ6 υρυταϊδἀ ἴον τῃοὶγ ἰη- 
βάεῖγ. (Μδῖὶ. χὶ. 91, 1υΚὸ χ. 13.) “ Κο- 
ΓΆΖΘΟ, οὗ ψ ἢ ϊοἢ ἢοΐ ἃ ἤἢοιδα ΠΟΤ δβίδηι 8, 
οοΟηδίβι8 οὐ (8]]6ἢ τγα} }5 ̓ γίπρ 'π ἤθδρ8 οὗὅἁ 
ῃο ἀεῆποά ἔογπι, ἱπιογηιΐχο ἢ ᾿ἰηθ8 οὗ 
ταϊηθα θυ] ρΒ, δηἃ βοπ!α 8408γ6 8 ἢ ο86 
ἴογηι ἰ5 51:1} ϑῆγο, 8|16 υυἱεἢ γυη8. .. .. 
ὥὄδνογαι ροασδβίαἶβ οὐ οο  πηηβ γοιαΐῃ {ΠΕὶν 
Ροδβιιίοη, Ὀυῖϊ τῃ6΄ δ! 8 ἂγε Ἰενεῖ ὦ σἱτἢ 
τ ατουηα, δηά ᾿ητογιηρ] οα νυν. ἐπα (Ἀ]]6 ἢ 
ἀν δι! ηρ8. . . .«.. [{|8 8 ἀεβοίαϊθ ρίβςθ, 85 
ἰξ 5 ἃ σἤθογὶθθβ ἰοοῖ, [18 συ ΐϊηβ ὅγὰ οἱ 
ἰδϑδὲ ἃ τ] ἴῃ οἰγουμίογοηςο." (ΚεΙ ἢ 5 
Εν]άδηςς οἵ ῬτΓΟρἤΏΘΟΥ, ρρΡ. 160, 16].) 

ΟἾΒΙΒΤ (Χριστος), ἃ ατϑοκ ποσὰ βρη σης 
δηοὶϊϊθα, δηὰ σοιγοβροηήϊηρ ἰο ἴπΠ6 Ἠροῦτενν 
ψοτὰ ΜΈΒΒΙΛΗ, Ἡ ΒΙΟὮ 866. [ἢ ἢ Νὸνν Τοβία- 
τηθηΐ, [8 Δρρθηδιΐοι 8 χίνθη ἴο Ψεβϑιι8, [Π0 
δηοϊηϊοαὰ ομθ, ἴμδὲ Κίς οἵ [Π Το οὗὁἩ Πανὶ ἀ, 
Ργοιηϊβοὰ ὈὉΥῚ αοά, δῃηὰ Ἰἰοὴρς ἐχροθοίοα, ιἰ6 
Μεοδδίδι. 

ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΒ, ἴἢ060 ΒΟ ῥτγοίοθβ (ὁ δεῖϊονθ 
δηὰ ρῥγβδοίίβο [86 το] ρίοη οὗἩ Φεδὰ5 ΟἸγίβι, σίνου 
ὈΥ ἀϊνίηῃο δρροϊηίτηθηξ ἴὸ ἰΠ6 Ὀο]ανογβ οἵ 
Απίΐοςδ. (ΑΟοἰ8 χὶ. 26.) 

ΟΗἩΒΟΝΟΙΟΟΙΟΑΙ, ΤΆΑΒῚΒ οὗ Εγοηϊθ τηθη- 
ἰοποὰ 1 ἴ.6 ΒΙΌ]6, 575-- δ85. 
ΟἩΒΟΕΒ (ΦΔον 5}, Αὐοουηΐ οὗ, δηὰ οἵ ἰἴ8 

ΨΑΥΪΟΌΒ ΘΠ ΘΒ, 288----294.; δηὰ οὗ 5 1.}1}}18- 
ΤΟΥ5, 39ὅ--.-8]]. 

Οπυβηαν -ἘΙΒΗΆΤΑΙ͂Ν, Κίηρ ΟΥ̓ Μοβοροίεμηΐδ, 
ὙΠΟ ΟΡργθβδϑα {}1ὸ ἴβγϑο 08 [ῸΣ εἰ ιν γὙθαΓΕ. 
ΤῊ Ϊ8 ΠΟ ΠΑΓΟΝ τηιιϑὶ αν βυθ πο δονογὰὶ οὔτ Πο 
ΒυϊτΓοιπαϊη; παιίοηβ θη (ΠΧ ΟΥ ΟΟΥΥ 
ΥΟΔΓΒ ΠΣ 116 ἀ68 1} οὗ Φοβίιδ, βὶποθ ἢἷ8 ςοῃ- 
αιρδῖβ οσιθη ἀρὰ τνοϑενασγα δ [ὉΓ δϑ (διιδδι). 
ἼΒο [δι ἴθ γεγο ἀοϊ γεγο ἴγομῃ ἢἷ8 γόΚο 
ὈΥ Οτῆνιεν. (“Ψαυάρ. 11}. 8-.-10.) 

ΟησζΖΑ, οὐ Οσθδα, ἴδ6 δἰονγαγὰ Οὗ ἀροηΐ οὗ 
Ἡετοά- Αητραβ, τ οδῈ τΠῸ 88 οὔθ οὗ [ἢ6 
Ρΐουϑ πτοϊλθῃ ἯΠΟ τηϊηϊϑίογο ἴο ΨΦεδ8 ΟὨτίβε, 
([μικο υἱῖ. 8.) ϑββοπιὰ ογοῖοβ, ΠΟΎΘΥΘΓΥ, δι}}"- 
Ροβα ἔπδὶ 6 τνἂβ [ἢ ΤΥΘΑΒΙΓΟΥ ΟΥ̓ ΟΥοτθοοῦ οἵ 
Ἡοτοά᾿ Β Σουθ 6. 

ΟἸΣ1014, ἃ ΘΟ ΠΥ οὗ Αδἷδ Μίποσ, θοίνγθοη 
ῬδΏΡὮΥ] δ οἱ [ἢ ποδῖ, δῃ ἃ Ῥίθγί οἡ [86 δαϑβῖ, 
Μουηὶ Τδυγιβ οἱ [ἢ ποτ, δηὰ (86 ΟἸ]οίπη 
ϑοεα οἢ ἴδ6 βΒουῖξ, οοἸουταιϊοα ου ἴδ6 δοοοῦηϊ οὗ 
Οἴςοῖο, ργοσοηβεῖΐ τΠογα, θυϊ ΤΏΟΤΘ ΟἹ ἴῃς δς- 
Ἤσουπηΐ οὗ 5ι:. ῬΑ} 8 Ὀἰγιῃ δὲ ΤΆσβαδ, ἃ οἷο οὗ 
ΑἸα. (Αςῖβ χχὶϊ. 8.) 

ΟἸΝΝΕΒΕΤΗ, οΟΥ ΟἸΝΝΈΚΟΤΗ, 8 ΟἿ ἴῃ 
(86 οληίο οἱ τ6 ἔτ ρθ6 οἵ ΝΟΡΒίδΒαΙΣ: ἱξ ἰδ 

τ1τϑ 
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διρροβοὰ ἴο 6 {Ππ6 δδη)6 Ὑνῃ]οἢ νγἃ8 δἴζεγ- 
ψεγΓὰϑ ΟἈ]1|6ἀ ΤΙΒΕΒΙΑΒ: 88 ἴῃ [1αἶκα οἵ 
Οδπηδβαγοίη, ν ϊοῖν ἰὴ Ηοῦτγον 15. οὐ] ]οὰ 
1ῃ6 ὅεα ς΄ ΟἸπποτείδ, ἴδ ἀπαυ  ϑ ΟΠ Ὁ]γ ἘΠ 6 
1ΆΚ6 οὐ 868 οἵ Τιθογῖδδ : ἴουῦ δὴ δοοοιηὶ 
οἵ νῆϊοΐ βε6 ρ. 45. 

ΟἸκούμοιϑιον οἵ ργοβαίϊγίεβ, 292 : οἵ 
σὨάγεη, τ ἤδη δηὰ ἢον ρεγίογπιοά, 995--- 
297. 

Οἰβευ. ὅδε Ομ βιευ. 
ΟἸΒΤΕΚΝΝΒ δὲ Φογιιβαίθη,, 96, 372. Απά 

ἷῃ Ῥα]οϑίιηθ, 88. 
ΟἸΤΑΤΊΟΝ οὗὨ ραγΓ 68, ἴῃ ᾿ἰθραὶ ργοςθθά- 

ἴηρ, 137. 
ΟΥΤΙΕΒ, σον βη, 426. Ἐογι βοα, 394. 

Τεροδιίπθηΐ οὗ, νῆθη σδρίμιγοά, 959. Οδἴαθβ 
οὗ, 427. γεγο βοδίδβ οὗ Ἰυδεςα, 13]. 

ΟἸΤΙΕΒ ΟΕ ΕΈΡΟΟΕ, 1]. 
ΟἸΤΙΖΕΝΒ οἵ Ποπμα, ργίνιερθοβ δηά 

ἰγαδίηθηξ οὗ, ννἤθδῃ ργβοηθῦϑ, 146--- 147. 
ΟἰμΑ88ῈΕ8 οἵ τὰ6 Ζ2εν ϑἢ; ῥγὶεβδίβ, 80], 

902. 
σιάῦθα, δὴ ἰδίϑηὰ πρὰγ Οἰγοίθ, δἰἰυδίθα 

ὯΘΆΓ [ἢ6 δου ποΓ δηά ψοδίθγη 8δε8. [{ ἰβ 
τρθηποηδ ἴῃ Αοἴβ χχνὶ. 16. [ξ ῃον 
θοῦ (ἢ 6 πδπηθ οὗ ὅΤοΖΖΟ. 

Οεαυλιυβ. 
1. Τιρογίυβ ΟἸδυάίυ8β Νογο Οδετηβηΐοιβ, 

[π6 ΒΗ διιροῦοῦ οὐ ὕϑδν οἵ ἔοπιθβ.0 Ηβθ 
ψ85 [6 δοη οὔ Νεογο Ὀγαυδυθ, δη οὐϊαϊποά 
16 ἱπηρογῖαὶ ἀϊρηΐυ ρυϊηςί ραν τπγουσἢ 
16 ὀχογιοηϑ οῦ Ηεγοά Αρτίρρα. (Φοόβαρῆι, 
Αηΐ. Δυά. ]. χῖχ. ο. 4. 8 1. Βε]]. Ζυά. 1]. 
Ἷ:. ς. 1]. 8 23.) [πη τὴὝα ἰουγίἢ γϑᾶγ οὔ ἢ18 
γοῖρῃ οσσυγγοά τῆ6 ἰδιηΐπα ρῥγαάϊοῖθα ὉΥ 
Αρδῦυδ. (Αεἰβ χὶ. 38. δηά Κυϊηδεὶ! ἴῃ 
Ιος.) [ἡ τῆς ἔγϑβι ρεγὶ οὔ ἢἰ58 γείρῃ ἢ νγ88 
ἰδνουγαῦϊα ἴο ἴῃ6 Δεν (32ο8. Απε. ΦΔφυά. ]- 
ΧΧ. 6. 1. 8. 2.); δυξ πη Ὦϊ8 πηι ἢ γεδγ ἢδ 
Ὀδηϊδῃ 64, Ὀγ εαἰςξ, 4}} (ἢ 56 νο δά ἴβΚθη 
υρ 1ΠΕὶγ γεϑίἀθηοα δἱ ἤοπθ. (Αοίβ χυῇἕ. 
2. ϑουυεϊοηϊιδ, ἱῃ ΟἸδιά. ς. 35.) Ης αἰοά, 
Α. ἢ. 84, εἴἶϊοῦ ἃ 8 Κ δηά ἱηρίοτίου8 τοίη 
οἴ 14 γεϑᾶδγβ, οἵ ροίϑοῃ δαπῃπϊηϊβίθγθα ὈΥ ἢ 18 
νἱε Αρεγρρίηα, ψῦο ν διε ἴο τγαϊβα [6 Γ 
δοη Νδϑῖο ἴο ἴδ (ἤγοῆθ. (Βορίημβοῃ, γοσθ 
Κλαυδιος.) 

2, ΟἸδυάΐυ8 [γ8148, ἃ Ἐοχηδη {θυ η6, 
ὙΠῸ ρῥργοϑογνεά Ῥδὺ] ἔγοπι ἃ σοηδρίγδου οἵ 
τῃ6 πε (Δεῖ χχὶϊ. 383-855. χχῖν. 
1--9. 

ΟἸξαν δηὰ Ἰὐμοϊθδη Απίθ)α]8, Εθρυϊα- 
τἰοῦβ σοποοσγηίηρ, 474, 475. 

ΟἸΈΟΡΑβ, οὔβ οὗ ἴπ6 ἵνο αΐβεῖρ 65 νῇο 
ψγοηὶ ἰο Βπιπιδυβ. (1μυΚ6 χχῖν. 18, ἄς.) 
ΤῊΘ πᾶπι6 ἰ8 οὗ Οτγθακ οχίγβοιοπ, Ὀεϊῃρ 
εοηϊτδοῖεα ἔτοπι ΟἸδοραῖγβ, Κα Απεῖρδδ 
ἴτουι Απεραῖγοβ. Ηδθ 18 βοπιϑίίπιεβ οοη- 
[ουπάδαὰ νι 

ΟἸΒοΡαβ, ἴς υδραπὰ οἵἨ Μαγγ, δ]δο 
ΟΑ|]1οὰ Αἰρβθυβ. (Φοβῃ χῖίχ. 396.) Βγ 

Βιοργαρλϊοαϊ, Ηϊερίονιοαϊ, σπα 

σο 

σομῃρασγίηρ {18 ραββῶρε ὙΠῈᾺ ἴμκικε σσῖν. 
10., ἀγέθο δια ἴμδε {πὲ νἱδ οὗ ΟἸεορμβὲ} δἰ 
ἴα 5816 85 ἴΠ6 τηοῖποσ οὗ Ζ9281:)68 ἴδε 
1,688 (οοραγο Μεϑῖῖ. χχυΐἹ. δ6. ψ ἢ Μασ 
χν. 40.)»; ὕυς ἴῃ Μαΐίι. χ, 3. δὰ Μαγκ 
11. 18. Φδηγεβ 'β βδαϊά ἰο δὲ ἐδε δοὺ οἵ 
ΑἸρἤ θυ. 
Ομ ατε οὔ ἢ Ηοῖγν [,Δηὰ, 33. 
ΟΙΟΤΗΕΒ, ἰΘρΓΟΒΥ οἱ, 3623, 363. Ἐεπά- 

ἰῃρ οὗ, ἃ βῖρῃ οἵ πιουγηΐηρ, 438. ---- ὅεε 
ὨπΈΕΒ8. 

Ονιοῦβ (Αςῖαβ χχνῖϊ. 7.) ν8ι ἃ ΟἹ διὰ 
ργοπιοηΐοτυ οὗ Οὐαγίβ, πιοιροσαθϊα ἔοσ ἔδε 
ΜΟΓΒὮΙρ οἵ γεπυ8. 

ΟΟΟΚΟΟΒΟΥΙΝΟ, ἃ αἰϊνίδίοη οὗ ἔξΐωλε, 
189. 
Οοειο.ϑύβια. 8.66 ϑγυβιῖα, 9. ἑηβα. 
Οὐποκτ8 (Βοιηβη), ποξῖςο οὗ 946. 
Οὐιν, βη φυ Υ οἵ 63] 
Οοι ΒΕΛΒΟΝ οὗ Ῥαἰοβεϊηο, 36. 
Οοτοϑϑᾶς (οὐ (ὐοΪ455:5} νὰ 8 εν οἱ 

Ῥηγγρὶα Ῥαδσδίδηδ ἴῃ Αβία Μίμον, δίίαδεαι 
ὭΘΑΓ [6 οσοπῆιχ οὗ (Πα ἔγουβ δπὰ ἐδο 
Μεδπάθγ. [0 νὰβ ἔογτηεῦὶγ 8 6. δὡιά 
ομυΐϊοιδ ρίαςθ, Ὀυῖ ἴα ἴῃ6 πης οἵ ϑασεις 
ΒΙ ἢπα ἰοβὲ πγιοὶ οἵ [5 δησϊοπὶ ργεδίωθαδἷ, 
δηἀ δβίοοα πρλγΐγ δαηυϊαϊδίδης ἴτοπι ἴ,δο- 
ἀϊεεα δηά Ηϊΐθγαροῖβ. αἀσοογάϊῃρ ἴο 
Ἐλιδοῦϊι.5, 4}} (Π686 οἰ68 σεγο ἀδεϊῖσογοά 
ὈΥ δὴ εδγίπαυδκε ἰῃ [ἢ6 ἔθη γεδσ οὗ δε 
ΘΙΊΡΟΓΟΓ Νόοῖο, δθοιις ἃ γὑϑῶῦ δε 186 
της οὗ ϑαῖϊπὶ αυ} 5 Ἐρίδβεϊεβ ἴο ἴδε 
Οὐοἰοβδίδβῃβ. Α ἴδνν γυΐῃβ δὰ δὶὶ ἰδὲ 
γι δίῃ οἵ {Π|8 οὔθ ορυΐεης εἶἴγ. ὙΤΠε 
τοίη ἤδη οὗ Καόμα ον Κπαόμες, ποῖ 
18 σίνθη ἴο ἴ ὃν (6 ΤΓΚΒ οὗ Αδἰδ Μίποσ, 
ΒΕΓν68 ἴο ἰἀθητν [18 δἰῖϊα : 88 ψὰ ἰδαγῃ 
ἔροτα ἴῃ6 αγθοκ Ὠἰβεογίδη δῃὰ Ἐπηρογογ 
Οοηβίδηξπο ΤΌΤ ΣΓΟΚΕΠΠΘΗΙΕ, δαὶ ἴη 
πιἷ8 ἄπια (π 6 ἐδητ σοηΐυγγ.) Οοἴοββδο νι85 
οδἰ θὰ ΟΠοηεθ, Χωναι. ((οῃεί. Ῥοτρῆ. ἀδ 
ΤΗδδῦδιδ, [ἰὉ. 1, ΤῊ. 8.) ὙΠὸ Βιϑῆορβ 
οἵ Ομοπξ βιιϑογιθθά ἴο 6 δεοοοπά Νίοςπο 
Οουης} ἴῃ {πα γεαγ 787, οὔα πυηάγοα δηά 
δγ γεαῦβ Ὀοίογε ἴῃς {ἰπ|6 οὗ Ρογρῆγτο- 
Βεηποῖυδ. (66 ἃ ἀσβογροη οἵ Οοἰοδβι 
δι)ά 118 νἱοϊπίτῖγ, ἴῃ Νῖν. Αγυμα 6} 8 ΨΊΒΙΣ ἰὸ 
π6 ϑένθη Ομυγοθεα οἵ Α8,8, ρρ. 98-- 
101., δὰ ἢϊ8 Ὠ᾿βϑοονογίθδ ἰῇ Απίὶα Μίμογ, 
γο]. ᾿ϊ, ρρ. 188---185. Οὐ]. [,μδρακε᾿ 5 
θουτηδὶ οὗ ἃ Τοὺῦ ἰπῃ Αδβὶδ Μίπου, 
Ρ. 3954.) 

ΟΟΜΜΕΈΘΕ οὗ (ἴθ ΜΙαϊδηϊθα, Μηαηὶ- 
εἰδῆ8, δὰ ἘΕργρίϊβηδ, ὅ94, 5895. Οἵ ἴἢε 
Ηδεῦγενβ, ραγΈ ΘΟ] ΡΥ ἀπά εγ ϑοϊοιηοη δηά 
18 Βυσο ββοῦβ. ὅξὅ ---ῶ8, ΟΥ̓ Βαργίου, 
632. 

ΟΟΜΡΕΝΒΑΤΊΟΝ, ἴῃ νῆδε οῶδ68 αἰἰοπο, 
168. 

ΟΟΝοΟυΒΙΝΈΕΘ, σοῃαϊτίου οὗ 44]. 
ΟΟΝαΓΈΒΟΒΒ, τεοεριίοη οὗ, διθους ἰδὲ 



Οφογναρλίοαϊ Τιοξιοπατψ. 

σο 

εινα, 342. Τιυμρηα οὗ διπόοηρ (ὃς 
ἙἘλοπιδη8, 952---954. 

ΟὈΝΤΉΛΟΥΒ ἴῸΓ αἰδροπίης οὗὨ ρῥγορεῦί, 
μον πρδάθ, 313. ΟὐὈηίγδοῖδ οὗὨ τηδΙταρΘ, 
449, 443. ᾿ 

ΟΟΝΡΕΒΒΑΤΙΟΝ οὗ ἴΠ6 ΟὐΥθηίδ 8, 470. 
Ὅσοοϑ, δῇ ἰδίδηα ἴῃ (ἢ 6 οὗ Ἰτϑυίδη 

5'6οβ, πθδᾶγ Μγπάοβ δηὰ Οηίάιιβ, ννῃϊοῃ Παὰ 
ἃ εἷϊγ οὗἩἨ τ βαῖ!α Ὠδιηθ, ἔοπη Ψἢἱοἢ 
Ἡ!ρροοτγαδῖθβ 6 ςοἰεῦγαῖθα ρῃγαϊοίδη, δπὰ 
Αρδὶϊεβ 186 ἔδπιουβ ῥαϑίηΐϊθγ, εγα οβ θὰ 
(οὶ. Ἡδετζα νγ88 8 ἰδγρα ἰεηιρὶς οὗ Ζ δου δ" 
ἴμ5, δΔηὰ δηοῖδογ οὗ δυηῆο. [τ δρουηάρα 

τη στο νίηθ68, δὶ Πα ΨΘΓῈ τη866. [Π086 
(ἴοα νεβίθβϑ, ννῃϊο αγα ΓΓΒΠΒραγοηΐ, δηά 
ΒΓΕ 80 οἴξδῃ ῃοἰϊοοή ὈΥ 1Π6 εἰδβδϑῖς ροθϑῖϑβ. 
ΤῊΪ8 Ἰοἰδηά ἰ8 πιοπιοηθὰ ἴῃ Αςὶδ χχὶ. ]., 
δΔηὰ 8 πονν ε| 16 ὰ ϑιδηςῆϊο. 

Οοπβαν, πδῖιγα οὗ, ἐχρ᾽ απο, 322. 
Οὐοκιντη, τἢ6 πιρίσορο δ οἵ Αοβιαῖδ 

ἸΡγοροῦ υηάογ {πε Ἐοπιδῃ βονεγητηθηΐ, 8η6 
6 ογπάπιθηὶς οἵ ἄγθθοθ, 88 διἰυδΐθά οὐ 
8 ἰδία θοεΐποθη ἴδ 6 ΖΈσοδη δηΐ ἰοπίδη 
ϑ6β8. Ετοπὶ ἴΠ6 σοη θη 6 η968 ΟὗἁὨ 118 δ)ῖ- 
Θαἴϊοη [ῸΓ σοπηηροζοθ, ᾿ξ βροιηάρα ἴῃ τὶς ἢ 68, 
δηὦ ᾿»85 [πγηϊβηθα τὶ ἢ 8}} (ἢ 6 δοοοπηηο- 
ἀαιίοηβ, εοἰερδῆσαδ, δηά βυρογῆωο8 οὗ 
116. πῃ τῆ Αοὔἤξεϑδη ὙΔΓ, ᾿ὁ 88 ἀεδιγογβα 
Ὅν τς Εοπιδηβ ἀπά 6 Γ ἴπ6 σοηκὉ} ΜοΙΩΏ18, 
δῦους [46 γοδγβ θείογα ἴῃ 6 ΟΠ βιίδη ϑο γα, 
δηὰ ψ85 σοῦ ϊε δῦους οὔθ υηάτεά γοδγϑ 
Θδιεγιναγὰβ ὈῪ Ψυ 18 Οβεοβαᾶγ, ῆο ρἰδηϊοά 
εἰ Ἀοπηλη σοἴοην ἤοΓΘ, δη4 τοϑάθ [ἢ]8 ΟΥ̓ 
ἔπ γοδίάδποα οἵ {π6 ργοσοηβὰὶ οἵ Αοἢδῖδ. 
Ἑδνουγοά ὈΥ 18 αἰζυϑείοη Ὀεαΐνγθθη ὑνο 
8685, [Π6 Π6Ὺ ΟἸΕΥ δοοη γορβίηδα 118 δησϊδηῖ 
Βρίοηάουγ : σοπιθγοα ὑγοάυσδα δὴ ἱπῆυχ 
οὗ τίοδοϑβ, απὰ {π6 Ἰυ ΧΌΓΥ δηὰ νο]ιρίιου8- 
π685 σῇῃϊοῇ (ΟἸ]οσσοὰ ἴῃ σΟΏΒΘΠΊΘΠΟΘ, 60 Υ- 
τιρίοαά 186 πιδηηεῖ οὗ 115 ἸΠ8ὈΪ Δηΐ5, το 
Ὀοσδηθ ἰηΐαπιοιιβ ἰὼ 8ἃ ριον. [Ι͂ἡ {Π6 
υἱεἰϊπιῖγ οὗὨἨ 118 εἰϊγ ψεῦθ ςοϊυγαῖθα {ῃ6 
5: ραπιοβ, ἴο νοῦ ϑαίης Ῥδὺὶ 
αἰἸυἀ68 ἴῃ αἰγοης ραγίβ οὗ ἢ͵8 Ερίβε168. 
(ουϊπτἢ α'ϑὸ ροβϑοβϑθα ὨΌΠΊΘΓΟΙΒ 8. Ποοἶβ, 
ἴῃ νἢϊοςἢ ρῥΒΠΟΒΟΡΕΥ δηά τβοίοτις ὍΘΓΟ 
ἰδυρῃξ ὈΥ αὖ] τοδϑίεγβ, δηἀ βίγβηρεγα 
ταβογίθαά τῆ] ποῦ ἴτοπὶ 8}} χυδγίογα ἴο Ὀ6 
ἰηϑιγυοσιοὰ ἴῃ τῃ6 δβείθῃοθβ. Τῆθ Ὠμπιθενῦ 
οἵ δὰ οὐξτῖς ἰπ Ῥαγίϊουϊας νὰ8 ὙΘΓῪ ρΓοδῖ. 
Τῆς Κηον]οάρα οὔ {π686 εἰγοιπηδίβηοεΒ 
αἴογάβ ἃ Κοὺ ἰο 81. δ} 8 ὀχῃογίβι οῃβ 
δραϊπεῖ ἰογηϊσδίίοη, ἰϑϑοϊ νου ϑη6 88, δηὰ 
σονοϊοιιϑποθ (1 Οὐχ, υἱ. 9, 10.), δπὰ 
αἰδο ἢἷβ ἀείδηςα οἵ 86 ΟἸ ΓΙ βείδη ἀοοίγιηα 
δραϊηβὲ ἴῃ δορὶ δῖ, ἰο ψψἤοπι ἢ 6 (ΔΊ ΠΕ ΣΒ 
δἰἰτριι 6 4}} 16 βεγεβ διὰ σοπίθη ΟΠ 5 
ἐαῖ Βργβϑηρ ᾧρ ἴῃ {πἰ8 συγ. [ἢ σοηδβο- 
ηιδηςα οἤτῃα ναῦ Ὀθεΐπεθη ἴΠ6 ατγθακβ δηά 
Τυνκ8, Οογίητῃ 8 γοδυςδα ἴ0 8 πιῖβογϑῦ ]α 
μεᾶρ οὗ γυϊηοά Πονεῖδ, αὔοταϊηρ νεγν Ἰῃ- 
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διβοίδης βῃοίος ἕο βοῖηθ ψγεϊομθὰ ουΐ»- 
οδδῖδ οὗ (6 ργονίηςε οὗ Βουπιε!ῖα. (Μ|8- 
βιίοηδιΥ ερίβίογ, 1898, Ρ. 388.) 1, 1ει|6 
ΠΟῪ ΓΘΙΏΔΙ8 οἵ δησίοηξ Οογηίῃ ; τἢ6 βϑονθῆ 
Βογῖς Οοϊυπιηβ οὗἁὨ {πα τϑρ]6 οὗ Μίπογνα 
ΟΠ δ ηΣεἶα (ΡΤΟΡΒΙΣ οη8 οὗ ἐδ οἰάεδὲ 
Γαπηϑίηβ οἵ γαῖ νόγϑῃρ Ἔχέδηϊ,) μανίην 
θδϑη βεγίουσ)γ ἰηϊυγθαά Ὀγ 186 τογγῖὉ]6 οαγτἢ- 
Ὁ Κ6 σἢ οἷ δἰπηοϑὲ ἰοια!γ ἀεϑίγογοά 

τἰητἢ, οὴ τῆ6 918ὲ οὗ Εδῦγυδγγυ, 1858. 
(βοτὰ Νυροηςβ 1,δη68, ΟἸαπϑὶς δηὰ Βαογεὼ, 
νοὶ. 1|. Ρ. 216. Εδγὶ οὐ (δγ]1816᾽5 ὈΙαΡῪ 
ἴῃ Τυγκίδα δηὰά αγεοκ Ὑγαδίεγβ, ῥ. 337. 
Ῥγοοδβαΐηρβ οὔ ἴπ6 ϑοοίειγ οὗ Απεϊχααγίοα, 
γοΪ. ἵν. ρ. 177.) 

ΟὐΕΝ, ουϊυγα δηὰ Βαγυθβεϊπρ οὗ 494, 
495. Ηον {Πγοβῆρα οι, απὰ σίηπονσα, 
498ὅ---497. Απὰ ρτουπηά, 497. 

ΟΟΚΝΕιῖῦ5, ἃ ἀενουὶ Ἐοιϊηδη οσοπίιτίοῃ, 
Ὑἴο γϑ σοηνεγίοα ἴο ΟἸ τ δι ϊδηῖῖν Ὀ. 186 
Δροβίϊα Ρεῖεσ. (Αε:ῖβ χ.) 

ΟὈΈΝΕΤΥ, ποιὶςα οἵ, 518. 
ΟὈΟΆΡΟΒΑΙ, ἰη) υγῖ65, μονν ρα δ ῃ6ἀ Δηοῦς 

{Π6 Ψ4ενν5, 168. 
Οομβεῦρτιον (Μουηςῖ οὔ), 99. Ἐχίγθῃιθ 

οοτγυρίίοη οὗἩἨ {6 ὅενβ δὲ τ1π6 {ἰπ|6ὸ οἵ 
ΟἸγδε᾿ 5 Ὀἰγει, 406---410,. 

ΟΟΆΒΙΕΤ οὗὨ {ππ6 εν δῃ βο] ἀϊογβ, 2930. 
Οουςηβ οὔ (πε εν, 429, 423. 
Οουνοιι, (ατοβῃ) οἵ [86 Ψ 6», 134. 
(ὐὐΡ“θΕ-ΒΟ.ΕΠ:, ἰῃΠ αϊοδβεῖπα, εϑδοιθ. 

οἵ, 38. 
ΟΟΥΒΥ5 ΟΡ ΦυρΊΙ ΠΑΥ͂Ε Έ (υεισίελ), ἀπά 

ΡΓοσΘοαϊηρβ Ὀοίογε ἔποπι, 131]---Ἰ42, (0- 
πα), ῬΓΟσΘΘἀΐηρϑ ἴῃ, ἰ42---158. 

Οοὐυκτβ οἵ Κίπρβ, δὶ] υβίοπβ ἰο, 105-- 
109. Ῥυϊηςῖραὶ οὔϊοοτβ οἵ, 110, 11]. 

ΟΟΥκΥ5 ΟΡ ΤΗΕ ΤΕΜΡΙΕ, 263---365. 
ΟΟΥΡΕΝΑΝΤΒ, δον τη866, 910,91}. (ο- 

νοηδηΐ οἵ βαίῖ, 319. 
ΟὐοΖΒι, ἀδυρπίεγ οὐ ΖυΓ, ἃ ργΐηεο οὔ 18 

ΜΙα απο: πῆο, ἢ οἴπεῦβ οὗ ΠΟ βὲχ 
84 δρθ, βοάἀυσδαὰ τῇδ ῥγηςῖραὶ ἴβγβο τε 8 
ἰηῖο ΙΔΟἸαΙΓΥ δηὰ ἱπρυτγγ. (Οὐζοὶ δπὲ 
Ζιτιτὶ 6 γα ρυϊ ἴο ἀσβίϊ δἱ ἐπ 88Π16 {1Ππ|9 
ὈΥ Ῥηϊποῖιαβ. (Νυη). χχν. 7--- δ.) 

ΟἼΈΕΤΕ, δὴ ἰηϊδηὰ ἴῃ τη Μαοαϊογγβηθδη 
8.8. Α Ομγβείδῃ εἢυγεῖν γῶβ ρῥἰδηιεα 
ἤογα, ργοθὈΪγ Ὀγ 81. Ῥδιὶ, ννῆο οοπηηεα 
ἴξ ἴο ἴῃς σδαγρο οἵ ΤίτυΒ, (Αοἰδ χχνυ!, 7. 
12, 13. 91]. Τίς. 1. ὅ.) [τ8 ᾿ΠΠΔΌϊ Δη8 6 γα 
οοἰοθγαϊθά γοῆθῦ, θὺῖ Ἰμΐαπιουβ [ῸΣ {Π 6} 
ΔἸ βεμουά, ἀευδυσμοσὶθβ, δη ρίγαοῖθβ. Τη6 
Ογεῖδηβ οὗ 1ῃ6 μγεβϑηΐϊ ἀδ  ἃγε Ῥγεοίβει! Υ 
ψἢδὲ ΠΟΥ ψγ γα ἴῃ ἴΠ6 ἀαγπ οἵ 8ι. Ρδυ!,-- 
αἰιυαψε ἔΐαγε, οοἱδ δεαείε, εἰοιο ὀεἰ δε, ΤὮΘΥ 
δῖα ποϊογουδίγ, νΒοῖμον Τνκ8 οὐ αἴγοϑῖα, 
16 πτποῦῖβὲ οπαγβοῖοβ ἰῇ [6 Ϊ]ονϑηῖΐ. 
Ἠαγιὶεγ᾽ β Ἐδβθλγοπαβ ἴῃ αγθθοα δηη τΠ6 
δνϑηΐ, ρ. 108.) 
ΟΕΙΜΕΒ μαϊηεῖ Οοά, 153---:566. Αραϊηϑὲ 

τι κά 
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Ῥαγοηῖ δηἀ Μαρίδίγοῖεα, 166, 1567. Αζαϊηαὶ 
Ῥτιορετγῖγ, [51---1ὅ9. Αμδὶηβὲ [6 Ῥαγϑοῦ, 
159---16]. Οππιο οἵ Μαϊϊεε, 16], 162. 

ΟπΙΜΙΝΑΙ, μα οὗ τπ6 ὅδννβ, ργίῃςϊρ 68 
οἵ, 168--- 62. 

ΟἘΙΜΙΝΑΙΒ, δεν ἢ πιοάς οὗ ἰγγίησ Βηὰ 
Ρυπίδεϊης, 137---14]1. Τῆς Ἐοιηδη πος 
οὗ εοηθπιηρ τ δηϊ, 149, 160. 

Οπιβρυβ, ἴῃς οἰίεῖ οὗ 8. ϑυπδροριδ δὲ 
Οοτίηῖ, πῶῦο οπθγοθὰ τπ6 ΟἸὨγικτίδη 
δι, δπὰ ψ88 ὑβδριϊζοά ὮὉγ 8ιε, Ῥϑυὶ!. 
(Αείδ. χυι!. 8.1 Οον. ἱ. 14.) 

Οποβ5, ἔογῃ) οἵ, [77. 
εχρίδἰηθ, 178, 119. 

ΟΕΟσΘΙΡΙΧΙΟΝ, τηοά6 οὗ, 177. Ῥγαδναϊθησα 
οὗ, διηοησ βηοίδης ηβίΐοπβ, 178. [ηβϊἰοϊοὰ 
ΟἾΪΥ οὐ ϑίανεβ, 462. [1ϑἸηρογης Ὠδίιγα οὗ 
(8 ρυμἰβῃπηεηΐῖ, 177. Ἰρποιηϊην οὗἉ ἐγιοὶ- 
δχίοη, 178. ὙΤῇα οἰγουμπηδίβηοοθ Οὐ ΟὐΓ 
δανϊουγ᾽Β ογυςϊαχίοιυ οοηοίἀογραὰ δηὰ 1|- 
Ἰυδιγειοά, 179 ----185. 

Ου», ινίηδίίοη Ὀγ, 387. 
Οὐυττεινο δϑιηάον, Ρυπίβῃπηθηξ οὗ, 176. 
Οὐβη, οὐ. Ετδίορίδ, υὑδυδ}ὶγ γοπάσεγοα 

Ετπϊορία πῃ οὖν ΕρΠ]8ἢ} ΒΙΡ016, μ88 ἃ νῦν 
οχίθηβῖνα δἰρηι οδιΐίοη. [1 σοιργεπδηάϑ 
4}} τῆς τ αν ναθὰ 84 ἐρτ ὐγὸ ἠρλβο τὸς οὗ 
Ερυρί. Ἢ 801Π6 ρδΓβ οἵ ἐἢ6 Ῥγορἤθοῖθβ 
οἵ. ΕζΖείῖοὶ, ἴε ἐξἴοὶν ἀεμποῖθβ Ἀπιϊλα 
Ετηϊορία, οΥ Νυῦια δῃὰ Ανγβείπὶδ, δῃὰ ἰπ 
ΤΏΔΩΥ ΟἿΠΟΥ 66. ([88. χν!!. 1. χχ, 3. 
ἘζΖεῖϊ.. χχχ. ὅ, ἄς.) ΒΒυῖ ἴῃ οἴ ΓΒ τ σαιιδὲ 
εἰσην Αϑίδις Επηϊορία, ΟΥ Αγδθίδ, 85 ἴῃ 
τὴς ἀσδβογρέοη οὗ ἴ86 ραγάερη οὗ ἙΕάθη. 
(6δεη. ᾿ϊ. 18.) Ὑηθ ν]ἱέίθ οὗ Μοβϑβ ννὰβ 
οοπίθηρίυου ΒΥ βίγίθά ἃ “ Οὐδβμὶϊε "ΟΣ 
ἘπΠϊορίδη οὗ Αγαῦῖβ.0. (Νυμῦ. χῦ. 1.) 
Απὰ σθογο “ Ρογβία, ΕἰὨϊορία, δὰ 1 γυΐα," 
ΓΟ Γοοϊϊοα ἴῃ ογάογ, ἴῃ 6 βϑοοοηά στηυδὲ εἰθ- 
ὩὨοΐα Αγαῦΐβ. (Εζεκ. χχχνί!. 5.) Ηδγο- 
ἀοΐιι, πῃ ἢ δ εὐγίουβ οδίαϊοριιθ οὗ ἴἢ6 
ΨΘΓΙΟΙΙΒ ὨΒΕΪΟΏΒ ΘΟΙρΟϑηρ ἴΠ6 ΔΙ οἵ 
Χοῦχοδ, αἰδβεϊηρυΐδηῆθβ ἰἢς ἰοηρ-Βαῖγθα 
Εδβίθτῃ Οὐ Αδίατῖς ΕἸϊορίδπ ἔγομι [6 
ψΟΟἢ Ϊγ-Ποράρα Ὑ δβίθγῃ ογ Αἰτίεδη ; δὈοὶὶ 
θεΐπς ἀεοοοηδηϊβ οὔ Ουδῇ, ἃ τονίπρ δηθ 
ΘηΓΟΓΡΓ βίης Γδοθ, τῦο ργδάμδ! Υ ὀχίθπαεά 
ἐπεὶ δοι]οθι 8 ἔἴτοπι ΟἸιι8᾽)5ίδη, “ {16 
Ἰαπά οἵ ιν", οΥ διυιίδπδ, οὐ [ἢ6 οσοδδβίβ 
οὔ τς Ῥογηίδη Οἱ, τπγουρ Ατγαρῖδ, ἴο 
τὴ6 Ηοάὰ ὅδ; δὰ τἤθησο ογοβϑοαὰ ονδῦ ἴο 
Αἰοδ, δὰ οσοσιρίος [18 εδβίθγηῃ εοϑυῖ, 8πὰ 
σιδάυα!!ν ροηοιγαίεα ἰηΐο {Π6 ἰηϊογίοῦ οὗ 
Αὐγϑϑίηια. (Ὀγ. δ] 685 Απδί γϑὶβ οὔ Οἢγο- 
Ἰοαν, νοὶ. 1. ρ. 379.) 

Οὐτη οὐ Οὐτηλη, ἴῃ6 ἰδαπὰ οἵ {δ6 
Οὐκ ϊιοβ, το γαγα Ὀγουρῆξς Ὀγ {Π6 Κίῃρ 
οἵ ΑϑβἼγγία ἰπῖο τπ6 ἀεβοϊαίθι Ἐϊηράοπι οἵ 
ἴϑγβοὶ, δἠάἀ τῇθγθ δηιδβιπαιθά στῇ τῃ6 
δηςίοης ἱπῃδοϊδηῖβ ἰηῖϊο τῇ6 ϑαῃηδγιίδῃ 
ρΡθορίβ. (3 Κίηρε 80. 234.) Νοιβίπα 
ςογδίη ἰ8β ον κηον οὗ [ἢ18 σοι ηΓγ. 

ἙἘλεργοδοὴ οἵ, 

ΔΒιοσναρλίοαϊ, Ἡϊειοτίοαὶ, απὰ 

ΠΑ 

ΟΥ̓ΜΒΑΙ,, ἃ πιυβῖοα! ἰπβίγιιηθηῖ, ἤοῖῖοδ 
οὗ, 518. 

Οσγρπῦυϑ, δη ἰδίαηά ἴῃ {Π6 Μοι  ογγπθδη 
Β6δ8, 58ἰιυαῖο Ὀεϊποεη (Ἰοι α δηά ϑυγεία, 
8η(ἰ δηοϊοπεὶν οοἰευγαῖθὰ ἔογ [π6 ργοῆϊρδοῦ 
οὗ ἐξ ἱπῃθοϊδηίβ, ττῆοδα ῥγίηειρμαὶ ἀδὶεγ 
ΨΏΒ ἴῃ ἱπΊρυΓα ροαάεββ νεηιδ, Ηδογο 
Ῥμ] δηὰ Βαγηδρδδ ἰδπάρά, Α. ἢ. 44, δηά 
ΒΟ ΘΑΒ[ὮΪ ργαδοποὰ ἴπ6 Θοβρεὶ. (ΑσεῖΣ 
χίἢ. 4. εἰ δεη. χχὶ. 8.) ΟΥγργὺβ ργογνδθά ἴο 
ἤδνα θ6θπ ἃ ργοοοηδυίδεῖο, Νοὶ. ἴ. ῥ. 193. 
ΤῊδ οἰϊιηαῖία οὗὁἨ Ογρτι ἰβ δαί ἴο θὰ νεγγ 
ὉΏΒΟΒΙτΠγ, Θβρθοὶδιἷν ἴῃ τμ6 δυπιηεγ, πμει 
τῃ6 δεῖ 18 ἰπίδηδα δην βυῆοοσβιίηρ. 

ΟΥ̓ΒΕΝΕ, {8 ῥγίπεῖραὶ ον οἱ ῃς ῥτγο- 
νίηςε οἵ [ωγ0ϊ]8 πη Αἰτῖοδ, ἢ ϊοἢ 88 τ ῆσα 
ΒΟΙΠ] ΘΕ Πγ65 εἰδηοπιηδῖοά Οὐγτεηδῖσα, δπὰ 
ψΠοἢ ὈΥ τ δνδηρα δὲ ἴυκα 16 ςαἰϊοά 
1δγα αδοιέ ὕψγεπθ. (Αεῖβ ἃ. 10.) δ᾽πιοη, 
ψ ἤοαι τπ6 7ὲν5 σομηρο! θά (ὁ ὈΘΆΓ ΟὐΓ 
ϑδνίου δ ογοβ (Μδιϊ, χχνῖ. 32. 1υΚὸ 
ΧΧΙΙ. 26.}, ννδϑ ἃ πδῖϊῖνα οὔ εμἷ8δ ρίαιθσ. Αἱ 
Ογγεῆθ γεβί θὰ τὴν 968, Ὑῦο ννοῦε 
᾿Αβμ λάθος ὈῪ (ῃ6 Ῥιοϊδπηῖεβ δῃὰ ὃὉγ πα 

οπηδῃ ρονοῦ, δηὰ νῇο Πβά ἃ ΒΥ Περοριια 
αἴ εγιιβαίθσιη. Αἰποηρ {π6 ΟΠ γίδιίδηδ τῆο 
ΜΟΓΘ δορίιογοα δργοδα ἢ σοῃβοαιδηςε οἵ 
(86 »εγεοομδίοη ἰλαέ ἀγοες αδοιέ ἐπ, 
Ζκε δηυμαεγαίθβ πο66 οὗ Ογγεηα (σεῖς 
χὶ. 20.) 
ΟὙΥΒΕΝΙ 5, ἰῃ 1,ατη Ουϊτϊηϊι5 (Ῥυδίϊυς 

δυ!ρίοϊι8), ([μυκκα 11. 2.) ψ88 ἃ οπιβὴ ὅεη- 
δίογ, οἵ δῃ οὔσυγα ἔδανν, θυ Γαϊδθὰ ἕο 186 
Ὠσῆδδὺ Ποηουγα ὉῪ Αὐυφυδίυδ. (Τοῖς. Αη, 
1πρ. 1], ς. 48.) Ἦδ νδβ ρονεγηῃοῦγ οὔ ϑ'γγδ, 
δρουϊ ἴἢ6 οηἰ οὗὨ Β.6. 4, ίοςΣ δῦουϊ (ἤγδο 
ΘΆΓβ8. Αἰζεῦ τῃ6 Ὀδηϊβῃπιοηξς οἵὗὁἨ Ατγοδε- 
08, [6 δοη δηά διιοοθββοῦ οἵ ἨἩσγοὰ ιἣς 

Οτοδῖ, το ίοππα ἰῃ Θδυϊ, οα δεοςοουηΐ οἱ 
᾿ἷ8 σι Οἰεἶ65, ἢ18 τουγιογίοϑ νογα γοαυσοά 
ἰἸηῖο 8 οιιδη Ῥγογίηςα. (Φοδερίνβ, Βεὶ!. 
ζυά. 10. ἰϊ. α. νἱῖ. 8 8. 8πὰ ο. γἱὶ!. ὃ 1.) 
Ογτγαηΐι8 νν88 δρεὶη ρονθίποῦ οὐἁὨ ὅγε, 
Α.5.6, ἤδη ἴδ ἴοοῖκ τἴῃ6 ςσδηδβιδ οἵ ἴδε 
ἸΠΒΑὈϊδηῖ8 οὗ Φυάαδα ψῃϊεῦῆ δά ὑεεη 
σοιῃπηβηπ δα ὃν Αὐρυδβίυδ; Ψῃο δά ὑεεὶ 
αἰβρίθασθ ψ ἢ Ηδγοα, Ὀὺϊ ψνοβα δηρεῖ 
Ἡεγοά [δὰ ἰου πὰ πχοδη8 οἵ ργορίτἰδίμς. 
νυ, Κιπσ οἵ ογβῖα, {π6 δοη οἵ (μπ,.- 

Ὀγβε8 ἃ Ῥογϑιθη δβϑίγβρ ΟΥ ϑτδηάθα δυΐ 
Μαπάδηε, 859 {6 ᾿Ιυογαῖοῦ οὗ {πὸ δον 
ἔροτῃ ἴη6 ΒΑΟγ]ο ἰδ οαρεϊνιν. ΤΠ ρτο- 
ρθε 1βαίϊμῃ (χ]ν. 28.) πιδπιιοηθά δϊπὶ ΒΥ 
ΠΕΣ ἴο Πυπεγοά γεϑδγα Ὀδίογα ἢς ν88 
ὕογῃ. ὅδε ΡΈΒβια, ἐπα. 

Ὅλαον, ἃ ῬΠαηίοϊδη ἰάοϊ, ποίδοο οἵ 
8314. 

Ῥαυμλνῦτηλ. 866 ΜΑοθλ,Α, ἐπβα. 
οὔ ὈΛΙΔΜΑΤΙΑ, ἃ μγονίηςα οὗ 



Οευφταρλὲσαϊ Τοξοπα. 

ὍΑ 

4,6 6δεὲ οὗὨ {6 Αἀνϊαιὶς 5.6β, δπὰ ἰοττηΐηρ 
Ραγὲ οὗ (86 δπείθης ΠΙγγίουη. [πη ἢ] 
τονΐηςο, ΤΙ ργοδοῆθα ἐῃῈ αοδροὶ. (2 
πη. 4. 10.) 
Ῥθαμαβουβ, 8 ΘΓ δηοίθης οἷἵγ, στ ἤΈΓα 

ἘΠΙΟΖογ τη6 βογνδηΐς οὔ Αὔσζβαῃαπι ἀνοϊῖ, 
85 Ὀσ1], ἀσοογαϊης ἴο οβορῆιβ (Απεῖᾳ. 
]. 1. ς. 7. 8 15.)}, ογ Ζ τα. βοὴ οἵ Αγϑῃι, 
τηδηϊϊοπρα ἴῃ (ἀεη. χ. 93., δηα 5διἰυδῖοι Ἰῃ 
106 νϑ ον Ὀείνθο [απ δηὰ Απηβ}}- 
Ῥβῆυβ, ψϑδίογεὰ Ὺ πε γίνεσα Αὔδπα δπά 
ῬΒαγρασ. (2 Κίηρβ ν. 19.) [ἃ νδ8 τηδάε 
εἐὐϊθυΐαγυ ἴο Πανὶ (2 ἴδηι. υ]}}. 6.) ; αἴζεῖ- 
ὙΆΓΩΒ 1 88. [6 σδρῖτα] εἰν οὗ [6 Κίηρμβ 
οὔ ϑ'γγῖδ. ([88. υἱῖ. 8.) [ἐ 165 οαἰθυγαίθα 
ἴον 118 απεαυϊίγ, αηα ον θείης 86}}} οπβ οἵ 
τα τ οἢσβὲ δηἀ πηοϑὲ τηδρηϊδοδης οἰτίε8 οἵ 
εἰς 1μονδηΐῖ, θὰξ πηοϑὲ οἵἁ 4}} Ὁ Ὀείηρ [ἢ 6 
ἰαςα οἵ {ἢ πηϊγασυϊουβ σοηνεγδίοη οὗ δῖ. 

δι). Αε τἰαῖ ρεγῖοά, Ἰθδπιδβδοῦβ τ 8 
τοροῦϊγ ὑπάοῦ τῆς Ποιηδη ἀομπηηίοη, θεῖ 

1 ν 85 Πεϊὰ ἔοῦ ἃ {ἰπ|6 ὉῪῚ Αγεῖββ. [ὲ 18 
δἰτυδίοά ἴῃ ἃ Ὀαδυῖι! ρίαιη. Τῆδ ϑιίτοεί, 
51}}}} σα] δέγαϊσἀἑ, σἴεγε 8ι. Ῥϑὺ] ἀνε ῖι, 
18. δηΐογαα ἔγοιὰ ἴα τοδά Ὀγ εγυδβαίθπι. [ἰ 
18. 88 βίγαϊρῃϊ 88 δὴ δίτγονν, ἃ π|}}6 ἴῃ ἰϑηρίῇῃ, 
Ὀγοδα, δηά ψῈ}} ραν ; δηὰ ͵β ἴπ6 τηοβί 
ἱπηρογίδηι δη(ἀ οδραοίουϑ βίγθοὶῖ ἱπ 8) 8- 
τᾶ 5ου5, δηὰ οη6 οἵ ἴΠ6 Ὀυδῖοδβί δοθηθβδ οἱ 
εαβίεγῃ οομηπίογοα ΜΠ η ἴΠ6 οεἶγ. (ΙΓΌγΒ 
δὰ Μδηρὶοἶβ Τγανοῖὶβ, ρρ. 381], 282, 
Οὐἰδγηθ᾽ 8 [,εἰΐεῦς, ρ. 276. ἰϑοπ᾿β 1.8η68 

θ49 

ΏΕ 

(411 ; 1 τγαβ βἰἰπαϊοα δἱ {πὸ ἰροϊ οὗ Μουηὶ 
1 Ραπυδ, ποῖ ἴδ ἔγοιῃ ἴπ6 βδουγοα οὗ 1ἢ6 
τἶνεῦ Ζοσάδη. Ηργα ΖΔεγοῦοδιῃ Ϊ. βεῖ τ 
οῃδ οἵ {πε ροϊάδῃ οαἰνεβ. ϑεθ ΟΣΞΒΆΒΕΑ 
ῬΗΓΠΡΡΙ, ρρ. 64!, 6:2. σωρτᾶα. Τῇ πϑῖπ8 
ΟΥ̓ 118 εἶϊγ 8 θο8ὲ Κηόοση, ρογῆδρβ, ὉΥῪ 
εἰ δἰπιοδὲ ργονθγθῖαὶ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ ---- Π πε 
απ ἰο Βεεγείδθδα ---- ὧἋΒ ἀδιοῖίης τπ6 τ ΠΟ] 
οχίεηξ οὐ (6 ρτγοιμϊδοά ἰδῆ, (Ἐορὶη- 
ΒΟη᾽8 ΒΙ0]1.8] Ἐοβθάγομθθ, νο]. 111. Ρ. 
858.) 

ΠΑΆΝΟΙ͂Να οὔτῃα ὅεν5, 816. [Ιἀο]δίγουβ 
ἀδηςοδβ οἵ ἴῃ 6 ἢραίῃθηβ, 383, 384. : 

ΒΑΝΊΕΙ,, 8 αἰδιϊηριυ  ϑηεαά 76 δῇ ργορΠοῖ, 
ψἢο ᾿ἰνεά δηἀ ψγοῖβ δὲ Βδογίοη ἀυγηρ [μ6 
σϑρενγ. 

θακιυβ. 6 σΟτηπΊΟη πδη6 οὗ βονογαὶ 
Ῥεγβίδη Κίηρα, (ἢγθα οὐὗἩ ὑπο δγὰ πηϑη-΄ 
τἰοηδι ἴῃ τὴ6 Οἰά Ταβίδιηδπηξ ; νἱζ. 

1, Χαγμ ἰδο ήεάρ, οὐ Ογάχαγεβ [. 
(θη. νἱ. 1.) 

ἢ. Τραγίμα, ἐδδ “οη οὐ Ἡνείαερες, στ ἤοτη 
ΔΡΟΠ Ιβῆορ ἴὔββιεν ϑυρροβοβ ἴο ὃ6 ἴἢ8 
ΑΠββιθγιβ τΠδῖ τηλγγ θὰ ΕβΊΠ ΘΓ. 

3. αν Οοαοπιαηπμς, Ἡ ἢΟ 18 πηδπίϊοηρα 
ἴῃ Νοῆ. χὶἹ 992. 866 ῬΕΒΒΙΑ, ἐπβὰ. 

ΠΛΑΕΥΒ, ΠΘΓΥ, ἐχρ]αϊηθα, 3948, ηοίο 3. 
ὮλΤΉΑΝ, οη6 οὔ ἔῆοδα σψῇο, ντἢ Κογδῇ, 

ΑὈίγαπ, δηὰ Οη, σοηβρίγθα ἀραϊηδὲ Μοβαδβ; 
8ηι), ἢ ἢΪ8 δοσοιρ 665, ννᾶ8 βνϑ ον 
ὕρ ἴῃ ἔπ εαγῖῆ. (Νιυμπῦ. χνὶ.) 

ΒΑυΦΉΤΕΒΒ, οαἀμυοσδίίοη οὗ, 451. Ῥοτγ- 
οὔ τ86 ΒΙΡ]6, νοὶ, 1]. ρΡ. 351.) Το γερίοη ἰ τἴοιικ οὗ, 453. 
δγουηὰ εἰν18 ΟΕ 18 ἴῃ τῇς ΟἹα Τοδβίβδιηθης 
οαἰοὰ ϑυνία 9 ϑαπιαοια. Τῇ τπηδηυΐδο- 
ἴυγοβ δη σοπιηηθῖοα οἵ Μοάργῃ ᾿διρδδουβ 
ἌΓΕ ΨΘΙῪ Εχίθηβῖνθ. 

ΠΑΝ: - 
]. ΤῊΘ βοὴ οἱ Φδοοῦ δηὰ Βιἰμδῃ, σαν 

ἮΪ5 πδη6 ἴο οπ6 οἴ ἴΠ6 {γρ68 οἵ ἴβγδεὶ. 
Ἐογ τς Ἰἰπιϊῖ5 οὗἩἨ [6 αἰβέγιοϊ δδβίρηεά ἴο 
1118 {ὉΓ|ὺῦ6, 8666 Ρ. 13. Ιη Ἐτν. νὶϊ. 6. (6 
Ὠδηια οὔ 1Π6 τὈπὸῦδ οὗἨ δη ἰ8 Ομ 66, οἰ Ποῦ 
τὨγουρῃ (Π6 πιϊϑίδκα οἵ 1ῃ6 ἰγδηβογίθογδ, 
ψνῆο πιϊἰδίοοκ ΔΑΝ ἔογ ΜΑΝ, δῃὰ 8ο υγοῖθ 
ῬΜδηβαεβοῖῆ : ογ ὑθόδιιβα ἔῃ {γῦ6 δὰ Ὀ6- 
σοιης οχίϊηςϊ ; οΟΥ, ὈΥ 118 Θαγὶν αροδῖδββυ, 
ἢ84 Ὀδοοιηα τἰ6 σοιηηοη τγαεαρίδοϊα οἵ 
ἰ4οἱβ αηὰ οοτγυρίεῦ οἵ 16 γϑοῖ, (8ιε 
Φυάρ. χνὶ!.) ὃν. Ἐορίηβοη πη κα {πεῖ 
πε ἢγβί ορϊηΐοη 18 ἴἢ6 ῃϊοβῖ ἀμαμβηνῖι 
Ὀαδοδιβο τἢ6 ἰγῖῦ6 οὗ Φοβερῇ 15 δἰϊζογιναγι 8 
τηδηι οποία, νηϊοῇ ἱπεϊιάοα Μαπαβδοῖῦ ἀηὰ 
Ἐρῆγαῖ. ὙΠΘΓΘ ρρΡΘΆΓΒ ἴο ἤδνα ὈΘΘῃ δῇ 
δηοΐοπε ἐγ ϊείοη ἴῃ ἴπ6 οπγοῇ, τπδι, ψ] θη 
Απιϊοξγῖβε βροιϊὰ σοι, ἢ6 βῃουϊά ὕὈ6 8 
σεν, δπὰ οὔ τις ἐτρα οὗ θδη. ( οοὐ- 
Βουδα οἡ ἢοθν. νἱ!. 6.) 

ῷ. Τῇ πϑηϊα οἵ ἃ εἷξ 
οχίγοαι ἐν οἵ Φυ κα, Ἰ 

ἴῃ τὯ6 πογίῃογῃ 
6 ἐγῖρθα οἵ Νερἢ-» 

Ὦλνιν, τῇ6 δβοοοηῃὰ ἰκϊηρ οὗἩἨ 1βγβεὶ, ννἃ8 
1Π6 δοη οἵ 6586, οὗὁἉ ἴπ6 ἐγῖρα οὔ Φυάδῃ, δηὰ 
(ῃΠ6 τόση οὐ Βειηϊεῆθη. Ἧς ταῦ ἴῃ6 
[ουιπάον οἵ (6 δεν δῇ ἀὐπαβίυ; δπά ἤθη) 
Ὠΐπι, ἴῃ τῆ αἰ πὸ58 οὔ [6 {π)6 δρροϊηϊοά 
Ὀγ Θοά, ἀδβοεπάεα {π6 Μεοββίδῃ, οἵ ννῃοπι 
ἰα 18 ςοῃβί θγοα 885 δὴ ᾿Ἰυβίγίουβ γρ6. ἃ 
ΠΣ ΑΓΥ ΟΥΘΓ Θδῖ Ὁ} 1506 Ὀγ Ὠΐηϊ, 8ε6 ρρ. 
944. 2418. 

Ῥλανιν, Οἴεγ οὗ, 90. 
λυ, ἤον γεοκοποά ὈΥ 6 ὅενν8 δηά 

Ἠοιπδη8, 187, 188, 
ὍΑΛΑΥ ΟΡ' ΑΤΟΝΕΜΕΝΤ, ΠΟῪ 580] 6 Πη]ΖΟά, 

83.1.5, 346. 
Ὅκαρ, ἰανν οὔ Μοβεβ οοησεγηίηρ, δ56. 

Ῥργορεγαζίίοη οὗ, ἴογ Ἰηϊογπθηῖ, 55δ7---8ὅ60. 
Εὐπογὰὶ γιῖθβ οἵ, ὅ60---θ4. υγαῖοη οὗ 
τηοιΓηϊην [ὉΓ ἴῃς ἀ68ι), 670. 
εαρ ὅϑιεαά, ἐδβογιριίίοη οὗ, 47---80 

ΟἸεπιῖσαὶ δηλ  γ818 οὔ [18 ᾿ψδίεγβ, 47. ποῖθ. 
ὍΕΑΕ ρογβοηβ, ἰᾶνν σοῃοθγηϊηρ, 217. 
Ῥπατη, Δεν 15ἢ ποιοηβ οἱ, δδ6. 
ΒεΒομβαη. 
Ἰ. Το πᾶπιθ οὐ δια β ἤυγϑο, ψῆο 

εἰιοηἀδ Πα ἱπίο (δηϑδη, δηὰ Ἴσοῃιϊπυσὰ 
ἴο τοϑῖἀθ ἴῃ εἰ ἰδπιϊν οὐ βϑβο, υπεὶ}] ΠΕῈΡ 
ἀδαεῖν ἐπὶ ἐλ υἱεϊηεν οἵ Βα οὶ, ψογα β[8 
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Ὑ88 ἱητογγοὰ τ ἢ τυ οἷ ἰδ δητδιο δ Γ 
δὴ οδἷς, ἴγοι δαὶ οἰγουπιδίαησα ἐσγηγοά 
ΑἸΙοπ Βδοδυϊῃ, οὐ ἴῃς Οαἷκ οἵ Ὑδορίης 
(6εη. χχίν. 57. χχχνυ. 8.) 

ὥ. Α γῥτορΠεῖδδυ, 6 νἱΐδ οἵ Ἰμδρ!ἀοιἢ, 
δηά {πε ἰουγἢ πᾶρὲ οὗ ἴδβγϑοὶ. ϑῆς τῶϑ 
1Π6 ον τοπδη ὙΠῸ ΟΥ̓ ΗΘ ὰ τπδὲ Ὠϊρὰ 
ΟΥ̓οα. (Τυάς. ἶν. ν.) 

ΒΕΒΤΟΉΒ, ἰανγβ σοησΘΓΏΪηΡ, 158, 159. 
ΒΕΟΑΡΙΤΑΤΙΟΝ, ρυπἰβῃπεηὶ οὗ, [74. 
ΒΕσΑΡοΟ 15, ἀἰσεγισὶ οὗ 17. 
ΠΕΟΙΑΒΑΤΊΟΝΒ οὗ ψὰγ, θη δηὰ ΠΟῪ 

τρϑήο, 335, 9360. 
εραν. 
]. Α ποπγεῦῖςο ἐγῖρο, νῆο γα ἀδβοοηάδοὰ 

ἔγοπι Αὐγδδδπι ὉῪῚ Κοίυγδι. (Θδη. χχν. 
8.) ΤΥ ἀμνοῖς ἴῃ τ 6 πογίμεγη ρᾶγί οὗ 
Αγαθῖα, ΠΟΩΓΡ Ἐκοπὶ οὐ ἸΙάυπαα, ({6Γ. 
χχν. 23. χίῖχ. 8. ἘζΖεκ. χχν. 18.) 

2..ΑᾺ σϑγῪ σοπηπογοῖαὶ ρθορίο, ἀδδοοηάθὰ 
ἔγοηι συ, νῇο ἀνοῖὶο ἴῃ [Π6 δββίθσῃ 
οΥ̓ Αταῦϊα πᾶσ [Π6 Ῥεγβίδη Ουἱρῃ, ἄξα. 
χχί. 13. ἘΖοΚ, χχν!ὶ. 15. 

Βερισάτιον, ἔραδβι οἵ, 345, 346. 
ΒΕΡΈΝΒΙΥΕ δγηιβ οΟὗἨ [Π6 Ιβγβο 65, 9929 

--232. 
ὈΕΘΒΕΕΘ, Δοβάδαινϊοαϊ, σοηξογγοάὰ ἴη 

δον Ἰ8ἢ 86} Δ ΓΊ68, 519, ποίο ᾿. 
ῬΕΜΑΒ, ἔοῦ βδογα {ἰπ|6, γγ88 ἃ ΟΠ ΡΘΏΪΟΏ 

οὔ ϑ8ιὲ. Ῥαι), ἴῃ ργοραρδίηρ ἴπΠ6 Οοβρεὶ ; 
Ὀυὲ Πα δἴογναγάβ ἀεβογίθδα ἢϊπὶ τ ῃθη 8 
ργβοηοῦ δὲ ἤοιηο, βηἀ γαϊυγηεὰ ἴο Τ ἢ 6588- 
ἰοηΐςα, Ὑϊοῦ τγδβ δὲ {ἰδὲ {ἰπΠ|8Ὸ 8. νΓῪ 
βοιιγιβῃΐηρ οοιηπιογοίδὶ οἰγ. (Οὐ. ἵν. 14. 
ῬΒΊοπ.. 94. 2. Τί. ἰν. 10.) 

ΒΕμΜετκιῦ8. 
1,,|Ὰ 5νογβῆῃ ὃ Ἐρδεϑιδ, σἤοβθ 

οἰοε Ὀυβίποβϑ οοπῃδβίϑιθα ἴῃ τηβκίηρ {{π||6 
τη οάοθ]5 οὗ πὸ τΕΠρ}6 ἴη τῇδε οἵἵγ, ψιτῇ τῇ 6 
ᾶσα οἵ δ ίδιιβ ᾿ποϊυ δα ἰῃ πο. Ηδ 
Θχοϊιθά ἃ ἰυπηυἱὲ ἀραϊηβὲ δι. Ῥαϑι!]. (Αεῖβ. 
ΧΙὶχ) 

92. Α ΟἸηβῆδη, δηά ἴδ βῃοιυϊὰ βϑϑηϊ 8 
ΟὨεἰβιίδη ἐσβοῦοσ, νἢο ἰ5 πηεπιϊοηδὰ νυ 
τυ οἢ σοημπηδηάδίϊοη ἰη 83 ΦΖοίιη, 12. 

ΘΕΜΟΝΊΑΟΑΙ, ροπϑαβδίοῃηδβ, γε] οὗ, 
δ5δ5. 

ὌΕΈΒΕ, 8 οἷν οἵ 1ωγοδοηΐα, Ὡθαν ἴβδυγία, 
ποῖ [ἂν ἔγοπι (ἢ (Ποία τῆρο οὗ Μουπὶ 
Ταυγυθ. [1 ννὰ8 ἴπΠ6 σουπίγυ οὗ ΤΙ οιν, 
δα 8 πηδπιοησά ἴῃ Αςἰβ χῖν. 6.ἁ. Ματγίους 
Γαΐη8 οἵ {Π|8 ρίδοθ γα 881 811}} ἔο οχίἰδβῖ, 
Ὀυϊ {πὸ Ὺ ἴδνθ ποῖ ὕθδϑη ἀδθβοῦῖθθα ὈΥ ΔῊΥ 
τηοάδγηῃ ἔγανϑι]οσ, (οἱ. 1μο8 ς᾽ 8 Τοὺς ἴῃ 
Αϑ8ῖ8 Μίμπογ, ρρ. 100, 101.) 

ὈΕΒΕΕΥΤΘ 1η αἰοβίϊηθ, δοοουηξ οἵ, 7], 
72. Ἡοιτοῖβ οἔτπα τοδὶ Αγαθίδη ἢ οβογὲ 
ἀεβογίροα, 78---7ὅ. 

“Ὠεγοῦντ Μεν," σἢο πον ψογο, 394. 
Ὥκννβ, ἤδανυ, ἴῃ Ῥα]δβείης, 39. 
θιάναὰ ([Αοσεμις), ἃ ἰιεδίμοη ροά 688, (ἢ 6 

Βιοσγαρλέοσαϊ, Ηϊείοτγίοαϊὶ, απ 

ΡΟ 

(ΔὈϊοὰ ἀδυρῆίεν οἵ δυρίϊεῦ δηα [,δἰοηα, δϑὰ 
{Π6 ὑπίη σἰβίεγ οὔ Αροϊΐῖόο. 506 ργεεϊαδά 
ΟΥ̓́ΟΓ ἔογεδίβ δ διυηίίηρ, δῃηὰ αἶδο οτνες 
οδ -Ὀἰγίῃ, δὰ νγδβ εβρεοΐδ!!ν υγογβηϊρροά 
δὲ ΕΡΗΕδύβ, ὙΠΕΓΟ 8. [6ΠΊ0[6 τγᾶβ δγεοιεὰ 
ἴῃ Βοῦ Ποηουν, ψ δον, ἔογ 15 ὄχίθηξ διά 
ΤῊΒΡῸΪ ΒΟ ΘΏςΘ, Ἧγ83.8 ΒΠΟΙΘΠΕΪΥ γεραϊοὰ ἰο δὲ 
οπ6 οὗἉ {ἢ ψοπάεγπ οὐ τ6 σοῦ, (Αοῖς 
χῖχ. 25. 97, 238, 84, 35.) 
ὩΣ ΠΟΕῚ, ὯΠ ΟΥ̓ΘΏΪΑΪ ῥυπῖβητηθης, 

ΒὈΙΝΑῊ Μψὰ8 ἔπ 6 ἀδιρητον οὐ Φαςοῦ δὐά 
Ι1μβδἢ, δὲ (88 εἶπια ἐπα ρϑδιγίαγοη ἀννοὶς ὑοὶ 
ἔαν ἔγοπι 1Π6 σΟΌΠΙΓΥ οοουρίοα Ὀγ τς Ηϊ 
νἱεβ. Ῥγοιηρίεά ΟΥ̓ ουγίοειν, δα ἐρεπὲ 
ομέ ἐο τες δε ἀκ Σ οΥ ἐλε ἰαπά, τιοςῖ 
ὈΓΟΡΘΡΙΥ ἴο 6 ἔδσδεϊναιὶ, τῆδη 56 νγὰ8 γδ- 
νἱδῆθὰ Ὀγ ϑοῃϑοδοιι, ἃ ῥγίηςα οἵ τῆς ΗΜ 
νἱου. [ἐ 8 ποῖ Κποσῆ πνῶῆδὲ δδοδπε οὗ 
Ἔ ΠΕ Γ (ἰς Θχιεσιηϊηδίίοη οὗὁἩ τῆς Βοῖιο- 
σἤ θη 68 (ἀδη. χχχίν.) ; δΒυὲ [ὲ 
ἔγοιῃ ὅδεη. χίνὶ. 1. ΤΡ δ) νγῶβ ἸΠΡΣ ἢΣ 
ἴῃ ρδίγίγο 8 ΠΆΙΣ», δηὰ δοοοπιραπίεά 
ἢϊπὶ πο Εσγρί. 

Βιονυβιῦ8, ἃ πιθπθεῦ οὐἉ π6 ἐγίδυπεὶ οἵ 
1η6 Αγδομαρι8β δὲ Αἴῆθηβ, ῆο νας ἴῃ- 
ἀυοσρὰ Ὀγ ἴδ ργεβομίηρ οὗ δι. Ῥρβυΐ ἴο ει- 
ἀὐρὰ 86 Ομγβείδη τοὶρίοη, (Αεὶβ χυῇ. 

θιοόδοῦξι, οὐ ἴπ6 Ὑνΐπδ (Διοσκουροι), 
Οκαβίογ 8δη4 Ῥο]Ίυχ, ἴΠ6 ἔθ] 6 βοηβ οἱ 
Φαρίξογ δπὰ 1,6 άδ, τγογα ΒΌρΡΡΟΒΘα ἴο δανὸ 
ΒΟΠῚΘ ΘΟ ΑΓ ΡΟΥΟΡ ΟΥ̓Γ δίογιιβ : ἤδῆζε 
ἔθου Ὀδοῦπιθ {Π6 ρδίγοη ἀδἰεῖθβ οὐ βϑδιηθη. 
(Αςὲβ χχν!. 11.) 

ΒΙΟΥΤΒΕΡΗΕΒ, 8 ᾿γοίδεβίησ ΟἸ γί βείβη, 
νἢο (ἴ{ ΔρρΘδγ8) αἀϊά ποῖ γϑοοῖνα ψπὴ 
ΒοΒρ τΑἸ εν τῆσδ ποῖ [Π6 ἀροβεὶα Ζοδη 
Βθηΐ ἴο {1π|, ΟΥ̓ ρεττηῖξ οἴμοτβ ἴο ἀο βο. (3 
Ψοδη, 9.) 

ΠΊΙΒΕΑΒΕΒ πιοηπίϊοηρά ἴἢ {δ6 ϑεγίρευγες, 
δηά τη οἷγ ἐγοδίπηοπὶ, 546---558. 
τὰ ΡΈΒΒΙΟΝ, ὅενγβ οὔ ἢ 6, νῇο {ΠῈγ νγεγε, 

299. 
ὈΙΨΙΝΑΤΙΟΝ, Ὁ ἴδ ουρ, 887. Βγ 

ἰπβρεοϊηρ τῃ6 Πἶνθγ οὐ νἱςεῖπιβ, 389, ΒῪ 
ΔΙΤΟΥΒ, 888, Βγ ἴδ 51:8} 3390 Ηον 
Ῥυπ 8ῃ 66 διηοηρ ἴΠ6 εν, 155. 

ΒινΊ ΝΕ, ΑἸ γθηὶ βογίβ οἵ, 387. 
τ ΘΈΡΕΙ, εν δι, δοοουμὲ οὗ, 448, 

Ὀοοτοκβ, εν 8}: ἀρρεϊ!]αιίοης οἵ, 518. 
ὙΠεῖν πιοάθ οὗ ἐοδοβίηρ, 518, δ 19. 

ὌΟΘΑΝΙΜ, δα γομηραβὲ βδοη οὔἉ 7ανδη 
(65, χ. 4.) ἘΠ σουπέγγ ρεορ!εά ὃγ δῖ 
οϑοεηάδηϊβ σϑηποῖ Ὀ6 ΘΧΒΟΙΪΥ Θϑοογίδιηθα. 
Τῇ ϑαιηαγίίδη ἴεχὶ δπά ϑεριυασρίπε νεγεῖου 
οὔ θεη. χ. 4. γεδὰ ᾿ἰλοάαπεηι, πι οι βοῖπα 
Ἰηϊεγργεῖ οὗ ἔθ ἰβίβῃηά οἵ Ἐδποάσβ ; διιὶ 
Βοοπαγὶ γείεγβ ἴὲ ἴὸ τΠ6 τἰνος ΒΒοάδηι, 
οὗ Ποηθ, 



αεοργαρλίοαὶ Ἰ)ἱοϊίοπαγψ. 
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ὍοΒα, δὴ Ἰάυπιοαη ρῥγοβοϊγίθ, 0 Ῥ)88 
Βαυϊ 5 ἌοὨΐοῖ Πεγάβϑιηδῃ: ἢ6 ρυΐϊ ἴο ἀεδῖἢ 
1Π6 ργοϑίβ δὲ Νοῦ, υἱοῦ 880] ἱπιαριηθὰ 
ἴο Ὀ6 ἴῃ σοπβρίγθου στ Πανά, δὰ ἴο 
ΒΌΡΡΙΥ πὶ τῇ ργονίδίοηβ. (1 ὅδε). χχῖ!, 
9---19.) 

ὨὸΟΜΈΒΤΙΟ Οὐβτομβ δηά ὑδαᾶροὰ ΟΥ̓ ἐδ 
εν5, 464---483. 

Ποκ, οὐ θομα, 186 οαρὶτδ] οὔ Νερβεῖ- 
Ποῖα, 8 αἰδβιγιος ἴῃ δπδδη τ οἢ 88 σοΏ- 
ημογοά Ὀγ Ψοβῆυδ. (Δυύᾳ. χίϊ!. 53.) [τ ννδβ 
διτυδίοα οἡ {Π6 σοδϑὲ ποῖ (ἃν ἔγοῃ;)ῃ Μουηΐ 
Οὐδγιηεὶ, δῃά δποίθηεν τνὰ8 8 ἰάαγρα δηά ἴτ- 
ρΡογίδης ἴοση. ἴξ 15 ΠΟῪ 8. πῊΒεγδὶα 
νη ρα, σοηβιβεϊηρ οὗἩἨ 8 ἔδνν ψγοϊοῃοα ἢιυῖδβ. 
Τί ογα 86 σοηβί ἰΘγα Ὁ] 6 τηδ88ε5 οἵ γι ΐῃ8 
ἢεγο. (ὙΠ βοπ ΒΒ 1,8η48 οὗ ἴῃς ΒΙΌ]6, νοὶ. 
1;. ρρ. 249, 250. ΤΒοβοη, Τη6 1,δηὰ δηὰ 
6 ΒοΟΚ, ρΡ. 600.) 

όοΒΟ ΑΒ, 8 σδμαγδἷ6 δὰ ρίουβ ΟΠ γβείδη 
ννϊάον οὗ Ζορρα, ψἤομῃ Ῥεῖεγ γεβίογε ἴὸ 
6. (Δοῖβ ἰχ. 36--}.) 1κὸ τῆς ϑγεῖας 
ΠΕ ΠῚ6 ΤΑὈΙΠα, ἴξ βίρη!ῆε8β ἃ ραζοῖϊα. 

πη Ε885, οὗ τῆ6 Ῥυίεβδίβ, 303. ΟΥἉ εἶα 
Ηἰρὰ Ῥείοδι, 805---307. ΟΥ̓ 1Β6 ζ6:ν5, ἀ6- 
δοτιριίοη οἵ, 427---439. ᾿ 

ἈΙΝΚ, πηθαϊοδίθα, ρίνοη ἴο ΟἾγιβῖ, η8- 
ἔυγα οὗ, 183. ΟτΑΟΪΏΔΡΥ ἀγίηκ οὔ Π6 εν, 
416, 477. 

ὨΒΙΝΚ- ΟΕΡΕΒΙΝΟ5, δοοουηΐ οἵ, 391. 
ὈΝΟΎΝΙΝΟ, 8 δεν 8ἢ ρυηϊδηπιοηῖ, 175. 
Βεκυδιια, ποϊϊοα οὗ, 197. 
υτοιμβῆ, 8614. 
θῦυπα, ἃ ρἰ βίη ἴῃ εἴα Βαρυ]οηίδῃ εἰηρῖγα, 

τηθηιϊοηθα τὴ δη. 1. Ασοογάϊηρς ἰο τΠ6 
μιἰϑίογίδη Ῥοϊγθῖυδ, τυ ἢ ψἤοπιὶ Ῥγοίδβϑογ 
(ἀεβϑηΐβ ἀρτοαβ, ἰδ 88 δἰτυδίθ ἴῃ Μοβο- 
Ῥοίδβιῃγία, δἱ {δε πιουτῇ οὐὗὔἩ [πε τῖνογ ΟΠ εῦδγ 
οὗ Ομδῦθογαβ. [ἐ 'ἴϑ ον ἃ νι ἀθγηθβϑ, τ τῇ 
Βεῖα δηά τπεγα ἃ βἤβροΐθδϑ πιουηά, (ἢ 6 
ΓΟΙδίηΒ οὗἩἨὨ δοβ δποίθης παὐϊ δίοη. 
([μγαγα β Ὀιδοονογὶεβ ἴῃ Νίπαονοῖβ δηὰ 
Βαυγίοη, τ. 470.) 

ὈΜΕΙΕΙΝΟΒ οὗ ἴπΠ6 Ἅ6νν8, βοοουηὶ οὗ 
Ἡξερδοίι, δηα οὗὨ {πεῖν υτηϊζυγα, 422--- 
26. 

ἘΛΉΞΒΙΝΟΒ ΟὔΤΠ6 δον δ ποπηοθη, 434. 
ἙἘΛΆΤΗ του θη} ἀεποίθϑ ἔμ 6 ἰδπὰ οὗ 

ΨΦυάερ, !, 3. 
ἘΛΒτΤΗαύΛΚΕΘ, ἔγεαυδης ἰῃ Ῥα]εβίῃο, 

97. 
Ἐβα1, ἴα Ὠογίογη οὔ Μοιιηέ 

Ἐρβγβϑῖπι, ἃ πβικθὰ δβῖθαεαρ υπίγυϊει! τοςκῪ 
ὈΓεοϊρίθθ, ἢθ8γ ϑοῆδοίθῃι, δηὰ ονοῦ δραϊπδὶ 
Μουπὲ (ἰκπιΖιθ. 7656 ἔννο τουηϊδίηξδ 
8Γ6 δαρδγδίθα Ὀγ ἃ ἤβῦτον νϑ] 6 Ὁ; ΓΠΘῪ ΔΓΘ 

66] 

ΕῺ 

πεῖρῆι, Ἐγοπὶ ΕΡαΙ τῆ συγβοδ γσογα ρίο- 
πουηορά,. (ευϊ. χὶ. 99. Ζ2οβῇ. νἱ, 80.) 
ΤῊΝ βἰάς οἵ Εδ)α], δἰοηρ [Π6 ἔοοι, 5 (0}} οὗ 
δησίεηξ οχοαναῖοα βαρυϊοῆγοεβ. ΕΡα] ἴδ 
Ὀδγγοη : (λογίΖίπ), ἰπουρῇ ποῖ εὐυϊεϊνεαίοά, 
ἢδ8 ΓΘΙΠΘΓ ἃ (Ἔγι ῖϊθ δρρεάγϑηςθ, (ὃ γ. κο- 
ἐς θρας ΒΙιὈϊ οὶ Βθβθαγοθθβ, νοὶ, 1ϊ. ρῥ. 
97. 

ἘΟΒΑΤΑΝΑ, ἴΠ6 Ασομ οὗἩ Εζγα (νί. 
3.), ν88 ἔπ ρεϊηςῖραὶ εἰἴγ οὗἩἨ Μεαΐβ, ου 6 
δῖα οὗὐἠἨ ὑὩϊοῖ βίβηβ ἴῃ τπιοάθζῃ Πδπια- 
ἄδη. ἴ[ἴξ τνγᾶϑ γειαγκδὺϊρ ἔον {Π6 σοοίποδ5 
οὗ 118 τοπιρογβϑίυγα ; οὐ ὙΒοἢ δοοουηὶ ἱξ 
ὙΔ8 σἤοβθῃ ἴο ὃδ6 ἴπ6 ΒΕΠΙΠΙΟΙ Γοδίαθηοθ 
οὔ Ογτὺβ δηὰ (6 βυσοθοάϊης ίηρθ οὗ 
Ῥεγβὶδ. 

Ιε νγδ8 0} δηὰ (ογιδοὰ Ὀγ Ἰεΐοσοα, 
Κίηρ οὔτε Μοάθβ. ὉΠ ἰοπιῦβ οἵ Εδίθοῦ 
8η1ἰ Μογαάδοδὶ ἃγα 8814 ἴο ὃ6 61}}} ργεϑογνοά 
ἤοΓΘ; 8ηα 4 οοἴοηγ οἵ «ζ29ε6νν8, ψο ἢδνθ. 
Ῥδθῆ γαδίἀάθης δὲ Ηδβπιδάδη ἔσπιὶ ἔἰπ|6 
ἱταμηθιῃογῖι!, ρτοΐδοξς {Ποὶγ σοιηδίηβ. (Α]- 
(οΟ Κ᾽ 8 [πηρυ] 864] ΤΊανοὶβ ἴῃ Ἐιιπ5ἷα, 
Ῥαγβία, δηὰ ἄτγεδθςθ, ἰπ 1898-239, ρ. 80. 
Ιμοηάοῃ, 1831], 8νο.) 

Ερεν. 
Ι. ΤὴΘ ἤδη οὔ ἴἢ6 οουπίγν ἴῃ ψνηϊοῖ 

(Π6 Θανάση οἵ ουῦ ἤγϑὲ βϑγεηῖβ νν88 ρἰαςδά, 
((ἀθη. 1". 8. 15. 111. 38, 34. ἱν. 16.) [ε Πα8 
Ῥδθη νϑγουδϑὶν βυρροβθά ἰο πᾶν ὕθεϑη 
δβἰυδίθα ἰῃ ϑγγία, ἴὴὼ Βαυγ)οηΐα, Παρ (ἢ 6 
ιπουτἢ οὗὨ {π6 Ευρἢγεῖδβ ἀπά ἴῃ Αγηθηΐβ, 
Ὑ ὮΘηΟ6 ἰδ8ι6 ἴῃ ἢδδάβ οἵ 6 Ευρῃγοῖοδ 
δηὰ ΤΊρτίβ, ἔνο οὐ ἐδ ρδγϑαϊ β᾽δοαὶ ΓΙΝΟΓΒ 
ψ6}} ἀϑβοογίδίηθα ; δῃὰ ἔνο οἵἤοῦβ, νῆοβα 
ΒΌΓΙΠΡΒ δΓῈ ἰὴ {Π6 πεὶρῃρουγῆοοα, ἀργοα ἰῃ 
ΤΩΔΏΥ ΓΕΒρΘΟοῖΒ ψ τ τῇὴ8 τὨϊγὰ δηά ἰουγἢ 
ΓΊνΕΥΒ τηρηϊοηθα ὈΥ Νοβεβ. Τῇΐβ ἰδβὲ 
ορϊπίοη 18 ἐπ πιοδῖ ργοῦδὈ!θ, δὰ ἢ88 Ὀ6δῃ 
οἰϊοῆγ δἀορίεά, Αὶ βυπορίϊοδὶ νίαν οὗ 16 
Πἰη6 ῥγίῃεῖραὶ Πυροίθοθβεβ γεβρεοϊίηρ ἴἢ6 
816 οἵ {Π6 ἐεογγεβίγίδὶ ρϑγα δα ἰβ φίνθη 
Ὀγ ἔπε Ηον. Ν, Μογγθη, ψ ἢ {ΠΠ δίγβεϊνο 
ὨοῖδΒ, ἰῃ ἢἰ8 ἐγαηϑβίδίϊίοη οἵ Ἐβοβϑηι Γ᾿ 8 
ΒΙΟΙ αὶ ὐδορτγαρῆγ οἵ Οδηΐγαὶ Αβἷδ, νοΐ. ὶ. 
ρΡ. 91---98. 

2. ΑἍὄ ρἰεδβαηὶ οἷν οὗὨ ϑ'γγίβ, διξυδῖθά οἡ 
Μοιυηςὶ ᾿μοραποῦ. [ἢ Οὐγ δυϊπογιβοα νϑῦς 
βίοη οὗ Απηοβ ἱ. ὅ. ἴἰ 8 γεπάογρα ἐπα ἀοιωδ 
9 Ἑάδη (πιλτᾷ. τοπαεγίηρ Βείλ- Εάση). Α 
θοδυτ ἶγ δἰτυδῖθα νι]αρσο, οὐ ὰ λάθη 
81}}} εχϑὲβ ου 1 μθθϑηοη. 

8..Α.ὄ σου οἵ Μοβο ἷαΔ ΟΓ Α58- 
ΒΥΓΙα. υηάογ [ἢ6 ροτχαγ οὐ τ! 6 Αϑδυγίδηβ. 
(2 Κίῃρβ χίχ. 12. ἴβα. χχχνῖὶ. 12.) [1ἢ 
ἘζΖεκ. χχνὶ!. 23. 1 18 Ἰοϊηδα ψ ἢ Αβδῆιϊιγ. 
Ῥιοῖ, Οδβοηῖι5 σοη᾽θοίιγαβ ἔδαῖ ἴδ ΠΙΔΥ͂ 
ῃῦΡ6 Μαεαρύοῃ ἱπ Ὀἰδγοῦοικῖν, ἐονναγάβ τ86 
ΤΙρτῖδ. 

ὈΟΜΙΤΕΒ, ποῖΐοα οὗ ὅ66 ρρ. 8, 9 
ἔγοια εἰρῃῖ πυπίγεα ἰο ἃ τπῃουβδηὰ ἔδεϊ ἰῃ ἰ δὰ [ἀυπι85α, ρρ. 17, 18. 
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Ἑ Ὁ 

ἘΡυΟσΑΤΊΟΝ οὗ οἰ] άγοα διιοηρ ἴῃς δον, 
45], 452. 

Εο ΚΟΝ. 
Ἰ..Α εν οὔ Φυάεῖ! (Φοδῇ. χ. 84. 86. 

χνυ. 39.) [ἴὲ ΐἱβ πον οδιεὰ Α)δη. Ὦτ. 
Ἡοθίπβδοη ἰουπα 115 βιῖ6α οογογθαὰ νυ ἢ 
τυΐηδ. 

ῶ. ΑἉἍἅ Κίηρ οὗ {π6 Μοδθ!εβ, σῃο ορ- 
Ῥτοβοοά 186 [βγϑοὶ ἰεδ (ὉΓ εἰσ θεη γοδγϑ. 
(ϑυάᾳ. ἰᾶ. 192.) Αἱ ἰεηρῖῃ, μυὰ, α Βεη- 
δι 6, τψγ88 γαϊὶϑθὰ ὉΡ ἴο ἀοἰῖνεγ ἴῃ δπὶ ἔγοπι 
1Πεἷγ ορργεββίοη, ψῆο δίανν ἢΐπ ἴῃ ἴδο 
ΤΩΘΔΏΠΘΓ τοϊδιθὰ ἰὴ ζυάᾳ. 1]. 15---26. 

Εουρε, (ἰὴ ΗἩδῦγον οαἰϊοὰ ΜιΖγαίπι, 
εἴον Μιζγαίτη {Π6 δοη οὗ Ἠβι)), ἃ σου ΓΓΥ 
οἵ Αἰῖςα, 186 Ἰἰεηρίῃ οὗ πῇῆῃϊοδ 88 ΨΕΓῪ 
ἀϊδργορογοηεῖα ἴο 18 Ὀγοϑά ἢ : 118 δχέθηϊ 
ἴγοπι ἰξς ΤΟΌ 8 οὗ {πὸ ΝΠ ἴο ὅϑγθησ, {ἢ 6 
Ὀογάεσ οἵ Νυδῖα, υπάογ Πα ἰσορὶς οἵ Οβηςου, 
ψ88 δῦους δ00 πηῖ|68; διὲ ἃ Ψψ85 {ππ||6 
νν άον ἐδαη [ἢ6 γον ἐπγουρὰ ψῃϊοὰ δα 
ΝΘ γαη, ἰη ὕρρεν Ἐργρέ, υηε}] ἱξ γεδοποά 
τῆς Ιόονεῦ Ἐμγρῖ, δὲ βοπια ἀϊδβίδηςα δθονα 
16 Ποδὰ ογ γογίοχ οἵ τη ἢὨοδ, τί ογα πα 
ὙΔΠΙΕΥ Ἔχρδαπαθα [86], Τηο ὕρρεγ Ἐργρὶ 
οὐ Τῃαῦδιὰ δθθβ ἴο Ὀ6 οδ]]6ἀ Ῥδέῆγοβ ἰὴ 
δοπρίαυΓο, 88 ἀϊβιϊηρυϊδῆθά ίγοι ἢ 6 Ἰρονοῦ, 
ργορογὶν αἰ θὰ σδρῃϊοῦ, ον Εργρῖ. (οπ- 
Ῥαγα 88. χὶ. 11]. ψ ἢ ΕζΖεὶς. χχῖχ. 14. ; 
δη 7εγ. χἹν. 1. τῇ ἘΖΟΚ. χχχ. 14--- 16. 
θουΐ. 11. 98. 56γ. χ νὶϊ. 4.) [8 ρορυϊδίίομ, 
ἀυγίηρ τῆ ταῖρι οὔ ἴῃς ῬΠαγδοῆβ, Μγ. 
1,806 18 οἵ Ορί που 85 δροιι δἷχ Οὔ βεύθη 
τ ΠΠἸΙοη5. (Μαηογβ δηὰ Οἰιυβίομιβ οὗ ἐδ 
Μοάεγῃ Ἐξρυρείδηβ, τοὶ. ἷ. ρ. 237.) ΤῊΪ8 
ΘΟΙΠΙΡΥ 866 ΠῚ8 ἴο ἤἴδγα δἰἰδι πο δὴ δα 6 Γ 
δηά ἃ ΠΙΡΠΟΓ ἀσργοο οἵ οἷν! ϑακίίο δηὰ 
τεβηδιηθης ἰδ ΔῊΥ ΟΙΠΟΓ ἰπ τἢ6 τοῦ] α, 

Βιοσγαρλιοαϊ, Ἡἰέογίοσαϊ, απά 

ΕῪδ 

Εν ἴῃ ΑὈγδι δ ἀδγβ τὰ δηά ἷἴξ πὸ 
δεδῖ οἵ ἃ γογδί σονογῃηπιεηΐ, ἀπά 8. ρεϊηςεὶγ 
οουγί, Δρουπήϊησ τι ρτονϊδίομθ, τα 
τΠ6 πεὶρῃθουτγίηρ σοι ηἴγῖθα, δηὰ ὄνυθὴ ἴδε 
ἔεγτϊε γερίοπα οἵ Ῥαεϊεβέίηθ, ψι γα Ἔχροκοά 
ἴο ἔγραιθηϊ (διηΐπεδ. ᾿ ((ὐεη. χ!. 10.) [5 
8 ργδηάξοη ὡδοοῦ᾽5 {{π|6, ἴθεσε '᾿γτᾶξ ἃ 
Β61{|64 σϑγανδη ἴγαὶθ σαγγίε οὐ (Ὠγοισὴ 
Ῥαϊοβηθ ἔγοιη Αγαῦία δηὰ τῆς Ἐπεῖ, ίογ 
ϑρίσογσυ, Ὀδίπι, ἐπὶ πηγῇ, ἀπὰς ργοθαλγ 

Ο [ὉΓ βίδνεαε. ((ἐεπ. χχχνῖϊ. 35.)} [τὸ 
Βυρογίοῦ ἔδγε γ, ἱπάθοι, 8 οσομπεϊοπδα 
Ὁγ {Π6 δῃηυδὶ Ἰηυπάδιίοη οὗ {6 ΝΙ]ε, εἴς 
τιβίηρ οὗ ψηΐοἢ 88 διγηδῃθὰ τ 6 ργορδοὶ 
εγεπίἢ (χινῖ, 7, 8) ψ ἢ ἃ πα ἵπιδρὲἥ", 
δηὰ Ὀγ {π6 ᾿γγρβοη οἵ ἴῃς ἰδ 8 (Πευϊ, 
χι, 10.); δηἃ ννἤεγανογ {ΠῚ8 18 δ0}}} ργδοειβεά, 
(Π6 ἰδηὰ ἢονν ᾿Ἰογα γ Ὀγίηρβ ἰοστῆ ὃγ 
Πδηάβιϊδ, 8 ἰξ ἀϊὰ ἴῃ τῆθ (ἰδ οὗ τῆς 
ρΡαϊγδγοῖ Ζοβερῆ. (Θ ῃ.!!. 47.) [ἢ ἐνεὶγ 
δρε Οὔδε ποῦ, Εργρὲ ἢδ8 ὕθδὴ ςοἰοῦγδιοα 
ἴον τ1Π086 βιυροπάουβ ᾿ηποηυτηειδ οὗ δπεϊεπὶ 
ἉΓῖ, -- 6 ΡΥΓΘΙ 45; βαυογαὶ οὐ σὑδίςὶ 
αν Ὀδθοπ βιυσοθβεί ἢν χρίογθα Ὁ Μγ. 
Βοεΐζοηι, δῃὰ ὈΥ βυρβαφαθηὶ δθηϊογργίδιης 
ἴγανε! ]εγβ. Τὴ σουπίῖεββ τηυϊταάς οἵ 
ἀδίθ ἰγθθβ, σι ἢϊο ἔοσιι ονθη ἔογεϑὲβ δρουὶϊ 
ΒΟΠῚΘ οἵ [ἢ ν᾽} ]Δρ68, [ΠΓΗΙΒἢ ἃ στϑϑαὲ ἐοιιγοα 
οὗ βυιθδἰδέδῃεθ ἴο (Π6 [6. Τὸ ουὲ {8658 
ἄἀονη (88 ἰδ 18 δβδϊά ἴῃ Ἐγεποῇ ννεσα ργὸ- 
σδϑαΐϊηρ ἴο ἀο, δηὰ νουϊὰά Βαανα ἄοῃθ, θυὶ 
(δὲ 1Π6 ροορία βυγγθηεγο δὲ [86 ργοδρεοῖ 
οἴ (μ}8 τπῈτ6 Ὁ γὰΪΏ} που]ά Ὀ6 ἴο ουξ ΟΠ τῆς 
Βυρροτγί οὗ (ἢε ργεβθηΐῖ, δή ἴῃ ἢορα8β οἵ 8 
[υἴυτα ραηεγδίίοη. Νοιβίηρ οουϊά θ6 προγε 
τογγὉ}]6 τῆδη ἐΠϊ5 ἀφηυπείδειου οὗ Ζεγϑαίδα 
(χινί. 22, 93.) δραϊηβὲ Εργρῖ : --- Τήεν 
«λαὶΐ πιαγοῦ ευἱὰ ἀπ ἀγηῖν, ἀπά οοπιδ ἀραϊιεῖ 

1 ὙΠΟΓΘ 8 ἃ γνδίῃϑ Ὁ] “ ἸΠΠΌΪΥ ἰπΐο [ἢ6 οοτημηοτοθ οὗὨ δηοίθης Ἐσγρὶ," ὉῚ Μι. ΕΒ. Μ. 
Ἠυδρατά, ἱπ (Π6 ὑθητῆῃ γοϊστηθ οὗ ἴῃ6 Απάογον ΒΙὈ]1ςαὶ Βοροβίοσυ (Δυγ 1857), Ρρ. 88---86. 

3. Αἱ Μοίαθ!δβ, οὐ [86 ὈΘΏΚΒ οὗ ἴῃ0 ΝΊΪο, Μτν. Φονοῖῦ οὐβοσυθὰ 8. σδίι]θ ἔδιγ. 
ὈῈΠΆΪΟΟΒ ΤΟΓΟ 8 Ἰτλΐπρ ἔγοτη ἴΠ6 ΟΡροβίϊο δίἀθ δοῦοβθ [8:6 ᾿γδίδι. 

ϑοτογαὶ 
ὙΒΟΙ͂Γ αν νν 6] ἂἱγ ὈΟΩΥ͂ 

δἰ Κ8 ἀθορ ἱπῖο (6 νγδίου, 380 Ὁπ8ὺ ΟΠΙΥ͂ ἃ ρᾶτί οὗἩὨ [6 ὩΘΟΚ ͵ἰ8 ἰθν68] Στ τ[06 δυγῶνοο; πὴ} 
τοῖς ἀρ! ἶοα μοδα 1υ8ὺ ταῖβοθ {Π6 δι ουρ; ὩΟΒΕΓ 8 δΌονο ἢ6 ᾿ναῖθσ. Οἶἴβθη, ἃ {τ||6 Ασὰῦ 
ὈΟΥ͂ ἴδ Κοὸ8β [18 Ῥᾶδθδρὸ δόσζοββ ἴἢ6 ΝῚΪΘ ὑροὴ [86 Ὀδοὶς οὗἁὨ [Π|8 δηΐϊτηλ) ; δοιτϊηρ ὨΪδ5 ἔδοϊς οἡ 186 
8ου ἀογβ, μο]άϊης Ἀδὲ ὈΥ̓͂ 116 Πογη8, απὰ (ἢπ8 Κοορίηρ μἷ8 θα]ηςθ. ΑΒ (Π6 ὈπΗᾺ]ο68 τοδὸ 
ουῖ οὗ ἴπ6 ΔΊΟΥ ΟἹ {Π6 ὈδηΚ, 1 τγὰ8 δίσυοῖκ ἢ (ΘΓ ἰαγρθ ὈΟΠΥ͂ βῖΖθ, σοπηρασοᾶ νυνὶ (᾿ς 
Ἰἰτεῖς ἐμαὲ δὰ ἀρροαγϑὰ οἵ [πο πὶ 8116 ἴῃ 186 ψαῖοσ. ὙΠΟΙΓ οπηοι ρίπς Ὀγουρῆϊ ἴοὸ τχϊπὰ ἴἢο 
Ρᾶββαρο, ἴδη. χὶὶ, 1, 2. Βελοίά ἤδ δίοοά ὃν (δὲ γίυογ : απᾶ δελοίά ἰζετε σάπια τ ομὲ 4 (ἠὲ 
γίσογ, δευοη τοοῖϊ- πυομγεά ἀϊπὸ απὰ Κεἰ Πεδλεά; απὰ δεν 7: ἱπ α πιεαάοισν. Τὶ 88 ἴῃ Υ ῦῪ 
Β66η6, δη (Π ΥΟΓΥ͂ ΘΟΌΠΕΓΥ. (ΦΔον οὐ 8 ΟὨ γίδια Ἐποδγο 68. ἴῃ [Π|ὸ Μοάϊτοσταησδη, ὑ. 166.) 
Με. 2., βροακίηρ οὐ 186 Ὀοδῖ ἴῃ ὙΠ ΐοΪ ἢΘ6 οὐοββοα ἴἢ6 τῖνοῦ ΝΊΪΟ, ΒΑΥΒ πδὶ ἰδ “ γὰ8. ὈΑΠδοτοὶ 
τ οατί ὑΚοη ἔγοπι [Π6 Τἱνογ-ὈΔη ΚΒ --τ ΝΟΥ 501 δια Υἱοὶ 801], τους βίοποθ. ΠΒ 18}5 
Β6ΙῺ6 ται ἴΠ6 δἰάθβ οἵ (6 Ὀοδὺ νοῦ ρ]αβιοσθα, αἱ {Ππ|όο86 Ῥαγῦβ ἰη ἴῃς ἔογθ- Βα] οὗἉ ἐΠ6 γεββ6ὶ 
ὙΓΠΟΓΘ ΤΠΟΥΘΘΌΪΟ Ῥίδη κΚϑ ογῸ ᾿Ϊδοθᾶ, ἴῃ ΟγάὰοΣ ἴο ταίεο τ 6 σαπηθὶ Ὠΐσμον ; [806 τυυὰ ἢἸϊοὰ Ρ 
1[ἢ6 σγονίςοβ, δηὰ ῥγουθηϊθαὰ τμ6 τνδαῖου ἴγοιῃ συδηΐληρ ἴῃ, ἃ8 σουἹὰ ΟΥΠΒΟΓ 56. 6 110 (Α58. 
ΤΠ]Ν8 τα νγα8 80 τὶ οἢ δηα δἰ ̓ ὰγ, απὰ θη ΟΥ̓ 80 ἥστη διιὰ ἱπηρογνίουβ, [Πδϊ, τοχοῖμον σι πἢ 
[Π6 δίσοηρ τοοὰ ἐπδῦ ργονβ οὐ 1ῃ6 ὈΔΠΚΒ, ᾿ς ἰδ ΘΆΒΥ ἴ0 ὁοησοῖνα ΠΟῪ [ἢ6 τηοῖδεν οὗ Μοϑοῖ 
σοπδίγηοταα ἃ 1016 ατκ, νυ οὶ που Βοδῖ ; δ τἢ6η οἱδοοᾶ ᾿ξ ἀπιοῦς [86 θαρβ, ἰὼ ογάον δαὶ 
116 δίζοδτῃ πὰρ ποῦ σαΤΤῪ ἰδ ἀονη, Εὐχοά, 111, 8." (Ιθ]ὰ, ν. 167.) 



Οτεογναρλίοαϊ Ζιοξοπαῦγ.. 

Ἑ α 

ἦον ιυϊ αἀτόε αἬς ἦἀεισετε Οὗ τυοοῦ : ἐδλεν ελαϊὶ 
οἰ ἀοιυη ἦδν Τγοεῖ, εαὰ ἐδο ],ονά, ἐλοιιρὰ ἐὶ 
σαπποί δὲ Ὡδεατοἠοα ; δοοαιδε ἐλθψ αΥὐὸ ἨΊΟΥΟ 
ἐλαπ ἰδλδ σταεεάορρετε, απά αγὲ ἱππεριεγαδίδ. 
(Φονειῖεβ ΟΠγιβείη Ἐοβοαύοοβ ἴῃ [ἢ6 
Μοαϊιογγαπαδῃ, ρρ. 167. 170.) 
Τῇ Ἐργρείδηθ δοδβίθα οὔ Ῥεϊῃρ πε 

τηοϑὲ βηοίθηξ ρϑορὶα ἴῃ τ6 πογ]ά ; (ἢ6 
ἰηνοηΐοιβ οὗ δ.ῖβ8 δηὰ δβείθηςεβι ΖΏΟΥ 
σοιμηηϊοαίθὰ ἴἰοὸ {πῸ Οαγοθκβ τἴῃ6 ὨΔΠῚ65 
Οὔτε αοά8, δπά τηεἷγ ΤΠΘΟΪΟΡΥ ; δηά {πὲ 
δχοοοάρα ἢ βυρεγβοη δηἀ ἰἸάοϊαίγν, 
ΜΟΓΒΕΪρρίηρ βίδγϑ, πιθῃ, δῃΠπ|8|8, ἀηἀ ὄνθὴ 
Ρἰδηϊ8. 
6 δηιψυγ οὔτπα Ἐρυριίδη δπιρίγα ὦ ἰ8 

1 ἰϑραυΐθθ]ς, ἐπουρὶι 118 οτΙρίη ν88 Ἰηνοῖνοί 
ἴ) ἱπηρ 6 ΠΘΙΓΆΌ]6 οὈὐδουγίτγ, υπι}} ([ἢς ἱπῖοῦς 
ρτειβείοη οὔτε Πἰεγορ  γρθῖοδ Ὀγ Ὁ τ. Υουῃρ, 
Ομδρο]]οη, δηά ἐπεὶ ἔο ον γβ ἐπαῦ θα 
ι.3 ἴο δχϑιηίηα (ἢ δίδιεπηθηΐϑ οἵ δποϊθηΐ 
ΨΓΙΓΘΓΒ ᾿ηα τῃ6 ΓΠΟΟΓΙ65 οὗ τηοάθγῃ βοῇ ΓΒ 
γ τῆς ᾿ἰρδξ οὐ σοῃ ΘΠ ΡΟΓΆΓΥ ἢ ϊβίοῦυ ἰη- 
Βοῦῦ6 4 οὐ 8 ἰοῃβ 56Γ168 οἱ ΠΙΟΠΙΙΠΊΘΠΙ8. 
Τῆυ, αἰ Ππουρῇ ναγίουβ ορίηΐοηβ 511}} ργθ- 
ψΑἹ γαβρεοιίίησ {Π6 τοῖα] ἀυγαιίοη οὗ [ἢ 

ρΡτίδη Ὀγηδβεῖθβ, ἔΠ6 οχίγανασδηϊ Ἰεηρίῃ 
αδϑιρη θὰ το τπθπὶ ὈΥ δὴν ΟΥ̓ Εἰ} 6 δηοϊοηΐβ 
δηὰ τηοάδγηβ ἢ88 Ὀδθη ἔμ} Υ αἀἰδργονθά, δηὰ 
ἰηβίοι ἀ οἵἩ ἀνθ δ00ὺ0 γϑδγβ 3, ΠΟ Οὴ6 ΠΟῪ 
μοι 5 τὰς τον Ἰαβίθα τλοσγο ἐπ 835ὅ55ὅ, 
ΜΠῈ τηοϑῖ οὗ ἐμ ᾿ἰδαγηθὰ Ὀεϊΐόνα ἐἢοῖς 
εὐἱοά ἴο ἢαγα Ὀδθὴ πιο δῃογίογ, δηΐ 

Ἰὴ δοοογάδβηοθ ψἢ τῃὴ6 «ἢγοποίορίοβ οὗ 
πεὶρδθουγίηρς δίαϊββ." 
ΤῊ ΟἿΪΥ δηοίθης ψτῖοῦ ψῆο 88 ἰεῆ 

[0 υ 8η δοοοιιηῖ οὗ ἴῃς Ἐργριίδη ΠΥ πδ 5168 
ὙΠΟ [88 βἰοοά τῃ6 ἴεβϑὲ οὐ Ἵοιηρδγίβοη 
ψ ἢ [Π 6 πποπυπιθηΐβ 15 Μδβησίῆο, γῇο, 88 8 
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Εα 

Ὀτίθβα ΓΟ ΠΟΠ ΔΓ ὅ, ἀπά οἠς ἰἈνοιΓοά ὈΥ 
ἴΠ6 ῥγοϊθοϊίοῃ οὐ Ῥιοίϊθτην [ναρὶ δπὰ ργὸ- 
Ὀ8!]γ οΥἉ ΡΒ] Δα ρἢι.8 8150, τῬνὰ8 ΘΠδὈ] θα ἴο 
ΘΟΠΊΡΟΒ6 [8 δηι β ἔΓοπὶ δυϊῃοηϊίς ΓΘ- 
οογα5.5 Ἡΐ8 Πἰδίογυ ὈΠΡΠΑΡΡΙΪΥ οχὶϑὲβ ΟἹ 
ἴῃ ἰγαρσιηρηΐβ, οἵ νοῦ {π6 οἰοῦ Ραγὲ 18 ἃ 
[ϊδὲ οὗ τῆ6 ΤὨϊγίν Ὀγηδβεῖθβ. ἢ δ 81] 
οὗ [ἢ686 βονογοί ἐπεῖθβ, διρροδβίπρ' (Π 6 πὶ ἴο 
αν γυϊθὰ βυσερδϑίνεϊυ, 8 τηῦσα ἰδβη 
δὅ000 γεᾶγβ, Ὀυ: τ Ὠϊδιογίδη ἱπαϊσβίθβ τ 6 
ΟΠ ΘΙροΓβηθοιϑηοδϑ οὗ δὲ ἰθαβδὲ τῆγοθ 
Πρ ήρ τ σ ἤθη ἢ 8858 [ἢδὲ “τἢ6 Κη ρ8 
οὗ ιὴ6 ΤΠοθαΐβ δηὰ οὗ ὑπ τγεβὲ οὗ Ἐψγρὲ 
ΙΏ846 δῇ ᾿ῃβυ ΓΤ ο!ΙΟἢ δραίηδὲ ἐἢ6 β'ῃορ- 
Ποιά 8." δ ϑγῃςθ!]β δβίαΐος τπδὲ Μβηδῖῃο 
ἄχοα {{|ὲ ἀυγαίίοη οἵ (ἢ6 ψῃοῖὶδ δὲ 8355 
γθδγ5 5, Ὀυζ {Π6Γὰ 18 ΒΈΓΟΩΣ ΓεΆβοῦ [ῸΓ βιρ- 
ῥοβίπρ ιμαῖ (ἢ6 ΒγΖαηείηθ οἰ γοηοργαρῇοῦ 
85 οἰἰεἀ Ῥβουάο- Μδηβίῃο 19, δὴ ᾿πιροϑίογ, 

ὙΠῸ δϑδιπηθα ἴῃ 8 τεσ 186 πδιπα οὗ 
16 Ἐργριίδη Ὠἰδιογίδη. 

Τὴδ ΘΟ ΕΠΡΟΓΒΠΘΟΊΒΠ688 οὗ πὰ ἐγ- 
ηδ8165 Ὀεΐην {πιι5 Δ ἀπηε6,, γαγουβ τηοάθβ 
οὗ δγγβποίηυ ἴῃθη] ἢδνθ θθθὴ ργοροβθα, 
ΤὮδ ο]] νης ογάεγ οὗὨἩ ἴ6 ἔγβὲ βενθη- 
ἴδρη, αἰδβεονεγθὰ Ὀγ ΜΓ. 1,δηθ, 8 8ιρ- 
Ρογίθα ὈΥ τηοῃυπιοηΐαὶ ονϊάθησε [3 πὰ ἢ α5 
(6 τηογῖξ οὗ δρτβοῖηρ ἢ τἢ6 σἢγοποϊορίεβ 
οἵ οἶδε παίϊοῃβ δά σᾶ (ῃ6 ΒΙΌ1ο 
ὉΠΠΟΡΟ ὍΝ ὯΟΝ Ιηο80 ΘΟΠΟΓΗΪΥ γοοείνοα, 
ἴῖε επουϊὰ Ὀ6 οὐβεγνθεὰ ἰῆδὲ νϑγν [πε ]6 
ἀϊδξεγεποθ οὐϊαίηϑ Τοβροοϊίπρ τῃ6 [1π68 
[οἸ]ονῖπρ (Π6 ϑενεπίθοηἢ Ὠυπαϑίνυ. ὙΠῸῪ 
ΔΓΘ ΠΟΥΘΓΈΠ 6658 δα ἀδὰ ἰο 8 Κα τῆ6 180 }6 
ναῷ πύσι Δ:ἢουρῇ τπ6 ἀδία8 οὗ βοπηβ οὗ 
τ ἰδῖογ (ἄοιῃ τῃς Ὑψεηΐγεβθοοηα), ν}}} 
ΡτοραΪγ ὍΘ Βοιηθνδιὶ οπδηρθά Ὀγ γϑσεηξ 
ἀἰβοονθγθ". 

1 ἘῸΡ {πΠὶ8 ΒΟΣΩΤΊΔΥΥ ΟΥ̓ [πΠ6 δηοίθηξ Ηϊ βίοι οἵ Εργρὶ (688 οοπηθοίοα ὙΠ ὑπαὶ οὗ [Π6 
[“86}1168), δαβϑὰ ἀροη ἴΠ6 Ἰοαγηθα σαβθάγομοϑ οὗ [86 τροσα αἰδβοπρυ θη ἃ πιοάογῃ ἘΡΥΡίοΙορ βία, 
16 δίίθον ἰ8 ἐπα ιοα το ΕΒ. ὅ. Ῥοο]6 Ἐδα., Μ, Ἐ. 5.1.. οὔεμο Ὠοραγιθηϊ οὐ Πα 68 ἰη ἘΠ 0 
Βχίεἰδὰ Μυδβϑῦτω, δαῖμον οἵ “Ηοχθ Σργρίίδορ: οὐ, (86 ΟἸΒΤΟΠΟΙΟΡῪ οὗ δῃοίθοξ Ἐωγρὲ 
ἀϊβοογογοά ἔγοπῃ Αβίγοῃομλοδὶ δὰ Ηἰοσορ  γριιῖς Βοοοσὰδ ὉΡρΟῺ ἰϊ8 Μοπυμγθηΐβ." [Ιομίοῃ, 
1851, ϑνο. 

5 1Τὸ ἰ6 πὸ] κποσσῃ ἐμὴ 5000 ΥΕ6ΣΒ ἷβ ἃ τηοάογαίο ἀπγϑιίοη 'π οοτηρασίβοη τ ἢ τ δὲ ΤΩΔΗΥ 
ούβὴ οὗ ἴὴ6 πιοάδγιβ ἢᾶνο αϑϑϊρηθα ἴο ἴ0 Εργρίίδη ὈΥΠαβιΐθα, 

8 Τορδίπδ, ἰπ Ηἷ8 ΟΠγοποϊορὶθ ἀ6Γ ΖΕργρίος, [δ κο8 (8 υἱοῦ, δῃηὰ Ομου. Βαηβοη ΒΟ] 8 ἰξ 
ὙΠῈ ἃ 111}6ὸ πιοὰ ! βοσλιίοη, 

4 οτῳ ἘΞ υριίδοβ, ρῃ. 97---99. 
5 ῬΙαι, ἀ6 θ᾽ 4. οὐ Οβίγ. ἕδρῃ. 9. 
5 8ὅδ6 ΒυπΒοπ ΒΒ ἘΠΎΡΙΒ ΡΪδοο, γοϊ. ἱ. ῬΡ. δ6. οἵ 5604. 
ΤΟΥ Μδῃοῖποβ Ὀγπαβίϊθθ, 806 ΟἿΟΣ 8 Αποίθης ΕὙΥαρτηθηίβ (2πα 661}.), δὰ ΒΌΠ ΒΘ 5 

Ἐργυρι Ῥίδςο, γοΐ. ', ΑΡρεπάϊχ, ' 
8 Τῶν ἐκ τῆς Θηξαίδυς καὶ τῆς ἄλλης Αἰγύπτου βασιλέων γενέσθαι (φησὶν) ἐπὶ τοὺς ποιμένας 

ἔπαν 'στασιν, κατιλ. Φοδορλπ8, σοηίγα Αρίοῃ, 110. ἰ. 6. 14. 
5 Θγπ06}}} ΟἸὨγοπορτδρΐβ, Ὁ. δ2. 64. Γἠπάογῇ. 

ΟΜ Ἐπογοϊορεράϊα Βείτδηπίοδ, ἀτγῖ. Εμγρῖ. 
᾿ Τῃ Βιυηβοηβ ΕφΥρίβ Ρίδςο, δῃηὰ 1μορβίαϑβ ΟἸσοηοϊορίο ἄον ΠΕ ρυρίεσ, [Π6 ααοδιίοη α9 

ἴο Ῥεθιάο- Μβηοῖδο 18 ἰγοαϊοὰ αὐ σοηϑίἀογϑῦθ Ἰοησίι, που ἢ ποῖον οὗὁἨ [080 ὙτζοσΩ ἰλμὰ 
διιρχεϑίθα τπαΐ ἴη6 διαιοιηθηΐ οἵ ἴῃς 3555 γ08Γ8 15 ῬΟΒδΙ ὈῪ ἢοῦ ἴΠ6 ἴσῃ Μδῃοίο . 

15 Ηογρ μγρυϊλσα, Ρατι ἰϊ., διὰ Εῃς. Βεὶς., σί. ΕΩΥΡΙ. 
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Τὴ τ1Π6 (οἰϊονίης οὐδβεγναιίοηβ ἰὲ 15. ρῃγο- 
Ἰρῶμ ο ἀΐβοιικβ οηἷγν (6 ροϊπῖδ οἵ οοηίδοῖ 
ἴσο Ηροῦγοεν δὰ Εσγριίδη Πἰδίογυ δηά 

16 ορ᾽ποὴδ νν ἢ ]ς ἢ ΠΝ ΔΙΠΟΏΡ δοἢοἶδΓδ 
γεβροοης το. ΤῊ]8 πηδᾶν 06 τηοβὲ σοῦ- 
ψ θη θη ἀοηθ ἴῃ ποῖϊοαβ οἵ 6 ῬΠδγβοδβ 
τηοητἰοησα ἰη ἴπ6 ΒΙδῖ6. ΤηΘ πϑρα Ρηλ- 
ἘΛΟΗ͂, ἰξ βῃοι!ὰ Ὀ6 οὐβούνοα, ἰδ 8 {78ῃ- 
δβογρίοιν οὔ Ῥάγα, με σοπιπίοῦ αἰδβεϊποιῖνα 
Δρρεἰδίου οἵ {6 Ἐρσγρίδη Κίηρβ, βρηϊν - 
ἴῃσ “6 βυη," δηὰ δαυδ!ν δρρὶοὰ ἴο ἐπα 
Ρογβοηϊβοβίίοη οὗ ἐδ δυ 1η τΠ6 Ῥαηίῃθοῃ 
οὗ Ἐχγρῖ, δηὰ ἴο ἴΠ6 βϑονογει χῃβ, Ὑἢο 6 ΓΘ 
ΒυρροΒβεα ἴο ὃὉ6 (παῖ Οἰν!π!γ᾽ 5 ΓΘΡΓΟΒαιῖδ- 
εἶνεβ οὐ δϑγίῃ. 

Ι. ῬΗΛΒΛΟΗ͂, (ἢ 6 ΘΟΠΕΘΠΙΡΟΓΏΓΥ οὗ ΑὈγϑ- 
ἤδη. [ἐ 18 γοϊαῖθα (ἢβὲ ψ ἤθη ΑὈγαἢδπὶ 
σβιηδ ἱπῖο Ἐσνρῖ, ΠΆΡΘΟΙ 8 ρυϊηοο5 ἢδνὶηρ 
εὐ]ορὶβρά {π6 θεβυιῦ οἵ ϑαγαῖ, ἐἢ6 ραῖγὶ- 
δΙΟΠ 8 να, ῬΒαγποῖ Βοηῖ [ὉΓ Ποῦ ἴο ἢΪ85 
ἤοι56, 8ηΠ4 οσοηξεγγοι ΠΠΊΔΏΥ ρΓΘΒΘΠἴ8 Οἡ ἤεΓ 
Πυβηαπά, σἤομ 6 ἱπιδρίποιί ἴο Ὧδ6 ἤδγ 
Ὀγοῖμοσ. Ῥδαγδοῦ δηὰ ἢϊ8 Ἀπηϊν Ρεΐησ 
“ρἰερυοὰ νη ργοδὶ μίαριοβ᾽" Ὀγ {Π6 
Αἰπιϊσῃεγ, 86 αἰδεονεγεά ἢΐ8 δῦγοῦ δηά 
τεδίογοά ϑεαγδὴ ἴο ΑὈγδἤῆδῃ), τγῇοπι ἢ 6 βθῃϊ 
ουῖ οὗ Εργρι. (Θεη. χίϊ. 10---20.) 
τ σδπηοι "6 ἀείθγηϊποά τῆο (8 Ῥἢδ- 

τοῦ νν 89, οἵ ἴο σἢδὶ ἀγπαβίν 6 Ὀεϊοηρσεά, 
Τῆς ρεγὶοιά δὲ ψῃϊοῃ ἢα γεϊρηθὰ τγὰβ υ- 
ἀοιιθιραϊν τῆδὲ οἱ τῆ6 σοῃθιηρογαγυ Ὠγ- 
Ὠδδίίθα, δηά ἢΪ5 ἀοπιῬὶηΐοης πιιιϑὲ ἤν Ὀδδη 

Ῥοαρο. 
κῖτεε. 

11 γα. 

13:8 Ὅγα. «11 Ἰῳονως ἘΞ δακραπατ. 
.Φ" φΦΟυ ὕγχοα. ι Ὄγα. 

188 Ὦγῃ. ἣν δὰ 

1γὲ8 Ὅγαω. 

ποδγοδὲ (ο Ῥαϊεδεῖϊπθ. ΤῊΪ8 ἰδεῖθγ εἰγουπι- 
Βίδῃοα 866Π|8 ἴο ἱπάϊςδίθ ἃ ϑῃπορπογά-κίης 
οἵ τε ΕἸῆδθεπεθβ Ὀυμηδοῖν (Ηογε ΖΕ ρυρ- 
τἴδοξΒ, Ρ. 166. δέ 264.), ἃ ᾿ἴη6 νν]ςἢ ἰβ σεπε- 
ΓΑΙ ΠοΙὰ ἕο ἢανα γυϊθά δὲ ἴἰ 6 εἶπ ἴο 
ἢ οἢ ΑὈΓΘἢΔΠπι᾿Β ν]δὶϊ ͵8 γείεγγεα Ὁγ δοιῇ 
Αγ υΐίβῃορ {Π85}6γ, δηὰ Ὧν. Ηδὶοβ. Τῇ 
βονογοείρῃ8 οὔζπεϊ ὈΥπαϑῖγ ἩΕγα ραγδιιουπε 
ἐτουκῆσιε ἴοσεοῦ Ἐμγρῖὶ, δὰ δὲ οἵδ 
Ρεγοα, ἂὲ ἰοδϑῖ, ἢ Ὄρρεν Εργρε Κον86, δηὰ 
ἴπεν ρα! οβρθοῖωὶ διζεητίοη ἴο {ἢ 6 βαβίογῃ 
(τοπῆορ, συ πιο τῆ6 ὅγβε οὗ ἴδεπι, ϑαϊβδεῖς, 
ΒΕΓΘηρτΒοηθα ἴῃ ογάδγ ἴο γαραὶ δηγ ἐὈγείχη 
δἰίδοκ, δηὰ ἴἰο βδϑουγα 8 γείϊγεβδὲ ἰῇ εδϑὲ οὗ 
1η6 πεῖνα γυΐογβ Ὀδοοπιίηρ ἴοο ροεγπιὶ 
[ογ ἢΐπβ. Οὧὁδὴ {18 [Γοπ ΘΓ τν88 [ἢ 6 βίγοηζ- 
ΠοΙὰ οΥ̓ Α ναγῖα, γαϊβθὰ Ὁγ ϑαἰδιῖβ, σἤσγε ἢδ 
88 ΒΟΟιΒίοΙη6α ἴο ρ858 80ΠΊ6 {ἰπ|6 ἴῃ δδεῖ 
γεδαγ. [ἴ βδθϑπλβ ἴκοὶγ ἴηι Αὔγαμεπ) δηϊοσ- 
Ἰὴρ Ἐμωγρὶ ὉΥ̓͂ {πΠ6 τουΐϊα ψ ῃϊο ΑὙαγῖβ 
συδγάει, δηὰ ψμίοῆ τὰβ ἀουρεῖοβα τη ὸ 
Εγθαῖ Πίρηναγν, γδὲ πῆς τῇ ΠΑγδΟἢ 8 
οἴδοοτβ 1 ποῖ νἱτἢ τῆς δονεγοίζη ἢϊηγβοϊ, 
Τῆς ργεποιηδη οὐ ἰδεῖ ἰ8Β ἰουηαὰ οὐ ἴδε 
Ἐργρείδηῃ τποηυϊηθηῖβ {ἰκ 1Π6 πδηιθδ οὗ 
Β18 βιισοεβϑογβ οὗ [86 88ῃηθ ἀγηῃδδίῃ, δηά 
ὍῸ ἤδνθ Γθδβοη ἴο δΈρροδβα {δαὶ αἱϊ {πεδ6 
Κίηρε δαορίοά [Π6 ᾿ηϑῆπογβ δηὰ γεϊϊρίου οὗ 
6 Ἐργρείδηδ. 

ῶ. ῬΒβάαβαοη, δα δοπίοπιρογαγγ οὗ 
Φοβερῇ ; νῇο, Βανίπρ ἱπιδγργεῖθα ἢἷβ ργο- 
ῃΠδὲὶς ἀγθᾶπιβ, τῈὲ8 γενεγάθα ὑῇ αἰ8- 

ΡΔΓΕγ, δὲ ἰεωσῖ, ἰθ ἴονεγ Εργρὲ δπὰ ' τἰηρυίϊδῃθα ποηουγδ, δηὰ γαϊϑοιὶ τὸ {μ6 
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οἴου οὔ“ γϊοῦ τπρουρδουΐξ 61} (Π6 Ἰαηὰ οἵ 
Ἐργρι." (Θεη. χὶ!.) Ῥναγβοῖ) ραγεὶεὶ- 
ρΡαϑῖδὰ ἴῃ ἰλιῤ λάδι ἦ0γ, δὲ ἢϊ8 γεοοῃς)ϊδίϊοη 
Ψ ἢ ἢἷ8 Ὀγοϊῆγοη, δηὰ στῇ ἡοῦϊο σαηθ- 
ΤΟΒΙΕΥ ραογιηϊ θὰ ἢΐμι ἴο ἰηνῖτθ ἢἰβ ἔδυ 
ἱπίο Ἔξγρε. Ου [ἢ δγγῖνδὶ οἵ ὕδοοῦ δηά 
δῖ. ΒΟη8, 6 4876 {δ πὶ ἃ ΠοδρΙΔΌ6 ΓδοΘ 
κίοη, δά Ὀδοδυδθ βῃθρηογάβ τογὸ Ποϊά 1Ἰη 
δου πδιΐοη Ὀγ ἴπ6 Εσυριίδηθ, μ6 δεδίσηθα 
1Πποπὶ 8 γοϑίάθησα ἰῃ ἴπ6 ἰδηὰ οὗ Θοβἤθη. 
Απὰά οὐ ὥβοοθ' ἀδοθαβδθ, ἢὃ6 ἱρὰ 
ΨΦοβερὶὴ ἰο πε ἃ ᾿ουγηου ἰηΐο βηδδῃ, ἴο 
ὈυΓΥ πὶ. (Ὅεη. χὶν. 16. χ]ν!. 1. 1. 4. 
Αεἴδ νἱ!, 10. 1. 

ΑΒ 6 Ἰεηρίῃ οἵ ἔθ ἤοηι Φοβερῇ 8 
ΘΡροϊηἐπηοπῖ ἴο ὃ6 ρονθῦπογ οἵ Ἐργρὲ ἴο 
δ 6.ο}}}8 ἀδδαίῃ 8 ὑπ υ-δἰχ ὙΘΆΓΒ, ρα ρ8 
ΤΠΟΓΕ [ἤδη ΟἿΘ 5ΟΥΘΓΘΙΦῚ ΠΠΔΥ Ὀ6 δροκθϑῃ 
οὔ ἴῃ τἢ]5 ραγὶ οἵ (ἢ ἢἰβίοσυ, Ὀυϊ οὔ εἰ)ῖ5 16 
ΒεοΓο Ὠδγγαϊΐνα αἤΌΓα 8 η0 αἶγαςξ ἰΠ11Πη)8- 
εἴοη. [ἡ τἰ6 δἰἰθηρὶ ἴο ἸΔδητ 18 Κίπβ, 
νν6 δρδίη πηδοὶ ἢ σοπβίάθγα 8 αΠΠΠ οι - 
εἶοβ. Τῇ, Ποννόνοῦ, τψὸ ἴδκα Ὦν. Εϊα]θ8᾽ 5 
Οπγοποίορυ, νὰ δηά {πδὲὶ πἰβ ρογίοα (6}} 
στ πίη τῃ6 πη ἤδη ἴπ6 ΘῃΘρἢ γα. οὗ 
ἔς ΕἸοεητ Πγηδδίγ σιϊθὰ ἰη Ἐεγρι: 
δηά {Πδῖ, ἔ οὗἁἨ ἐμαὶ ἀγηδβίγ, 6 νοῦ ἢδγα 
Ὀοθη {πὸ ἰαϑὲ Κίησ, ΟΓΥ {ἢ6 απ θυξ οπο. 
Ψαγίοιιβ ραδϑαρεὲβ ἰῇ {πΠ6 Β1}]6 ἰβίουυ 
Βδ6ιὴ ἴο σομῆγπι (8 νἱθνγ, ϑιιο ἢ 885. 186 
ἔδνοιις ῬΠαγδοῦ βῦοννα ἴο ΨΦοββθρὴ β Κὶπ8- 
ἔοικ, 8οὸ σοῃίγαγυ ἴο Εργριείδη οὐδίοῃι, δηὰ 
τΠ εἶν νεΐηρ βῃερῃογαβ γεοοπιηθηαϊηρ ἘΠ δ .Σ 
ἴο ἷπι δἰ πουσῃ δυογν βμθρμαγαὰ 88 8ῃ 
δροπιϊηδίίοη ἴο {πα Ἔν τι ἠππι Τηοδ6 
οἰτουπιδίδησοδβ ΤΠΔΥ ἰηάδεά ΟἿΪῪ βϑϑ ἴο 
ἰηοδὶα 8 ννῖβα δηἀ δ] ρῃϊθηθα βονογεῖρῃ, 
κε βοπιϑ οἵ {ποβα οὔ υπϑουλίεα Ἐργρέϊδα 
δ 6 ὙΠῸ γυ δ ἴῃ δυιρβοαυδπὶ {ἰπη68. 

8. ῬΒΑΒΆΑΟΗ, ἴδ ὅτδι ὀρργϑββοῦ οὗ τῃ6 
Τδγϑ τε8.---ΑἸτ εν ἃ εἰπιθ, ἴῃ 6 ρο ον οἵ τΠ6 
ῬΠαγδοῦβ ἰονγαγάβ ἴπα σἢ ἀγθη οἱ [5γϑαὶ 
οἤδηρθά; [ὉΓ ἤθη “οβθρῇ δηὰ ἢ5 Ὀγοιἤγθη 
δηα 6} ἐπδὲ ρεπαγδίϊοη ἢδα αἶθά, δπὰ [6 
Ρεορία δά στρ] 1οἀ ἀχεθθάϊηρ]γ, “ {ἢ 66 
ὉΓΟΒΘ ΠΡ 8 πεν Κίηρ ονϑγ Ερνρὶ ψ ἢ ὶοῇ 
Κκηον ποῖ ϑοβερῇ. Ὶ᾿πά ἢ 8814 πηῖο ἢΪ8 
ρΡοορίβ, Βεμοϊά 16 ρϑορίβ οὗ ἐπε οι! άγεη 
οἵ [δγϑ8] [ἅγ6] πιοῦε δηά τἱρῃιίογ ἤδη τὰ: 
ἙΟ0Ππ16 οὔ, ἰδὲ ὺ8 468] τ βοὶνγ στῇ {Ποῖ ; 
ἰεβδὲ ΤΠ6Ὺ τυ ρ!γ, ἀπὰ ἰξ οοπια ἴο ρ888, 
τπ δῖ, ἤθη {Π6Γα [Ἀ||6 10} οὐδ 8 ΜΔ Γ, {ΠῸῪ 
ἦοίηῃ 8ἰδὸ υπῖο οΟὔγ δποιηΐθβ, δηὰ ἢρῃι 
δραϊπδῖ 8, 8η6 [80] γαῖ [ἢ 6π| υρ ουξ οἵ {Π6 
ἰδπὰ.᾽» {τος ἰ, 8--10.) ΤῊ Κίηρ ἔΠογὸ- 
ἴογε πιδάδ ἐμ) [βγδοϑὶθβ Ὀοῃηἀβίηδθη, ρυείης 
[ἢ 6πὶ υη ον ἴδϑῖς Πηβδίογε, δηεὶ ἐογοθα ἤθη 
ἴο οδβῖ ουἵ {πεῖὉ τπαὶα οἰ άγθη. [ἢ ἴΠοβ6 

Ε 

ἄλγε γὰβ Μοβοβ ὕογῃ, δπὰ βανοὰ αἶγο, 
ἤδη εχροβϑά, ΚπΠγουρῇ ἐπ σοπιρβαδίοη οἴ 
ῬΒΔγδΟδ 5 ἀδιρῆίογ, ὈΥ σἤοη ἢ 'τ88 
Ὀγουρῇξ ὑρ 88 ἴδ ν ονῃ δοῃ, δηά ἰηδιγυςίοα 
80 ἰπδὲ Π6 βθεσβϑιηθ ἰθδσηθα ἰη 8]} {ὴ6 "185. 
ἄοπ οὗ ἐς Ἐργρίδβηβ. Βυΐϊ ψ ἤδη Πα δὰ 
δἰιαίποα ἴἰὸ τῃδηβοοά, δανίηρ βἰαίΐη δὴ 
Ἐσγριείδη, Ὑθοὸ νῶβ διιϊΐησ οπα οὔ τς 
Ηεὔγον, 5 "8 ννγὰβ δουρῇς ὈΥ ῬΒΑΓΒΟΝ, 
δηἀ Π6 ν88 ᾿οιῃρα θά το ἢδε ἰηΐο τἢ6 
[δι οἵ Μιαάΐαη, πῆεγα 6 εροάδ (Ὄσὶγ 
γϑδγβ. Αἱ Ἰοηρίῃ τς Κίηρ οἵ Εργρι ἀϊοὼώ, 
δηά Μοκεβ γϑοεϊνθα ἢἰ8 πλββίοη ἴο γε γη 
ἴο {Πα ἰαηά οἵὁἩ Ὀοηῃάδρο, δηὰ ἰοϑά ἔογιἢ ἢϊ8 . 

ρ6. [1Ὲ οδὴ βοδγοοὶν θ6 βυρροδβοά ἐπδὲ 
ῬΑ Κιηρ σγῃο σοπμμδηοδα {Π6 ᾿νὐεωδούοι 
γῈ8 ἴἢ6 58Π|86 88 ἢ6 ὙΠῸ αἸδά βῃογιν 
Ὀεΐογα {πὸ γεϊυγη οὗ Νίοβεβ: ἔογ ἐπε ἰῃ- 
ἴεγναὶ 15 οἣδ οἵ δϑοιιὲ εἰφῇτγ γΘΒΓΒ ΟΥἩ ΠΊΟΓΕ, 
δηά ὁ 8. πιοβί γεββοῆδθ!α (0 σοη)δοίιιγα 
(δὲ (Π6 γβῖ ὀρργεββοῦ γὃ8 βδιςσθδάεα ὈΥ̓ 
ἃ δεροηά, ψῆο ψ88 ἢ6 ΨΠῸ βοιιρῆς {Π6 
"πὸ οὔ Μοβοβ, δῃὰ εἶἰδὲ τ6 ἰδίῖογ οοπεϊηοά 
ἴο γυῖα υπιὶ] ἃ [ἰππ|6 Ὀείοσε 6 Εχοάιι8. 

4. ῬΗΆΒΑΟΗ, ἰῃς ἰδβὲ ὀρργδεβογ οὔίβα [8- 
ΓΆΘ 168, σδιη6 ἴο [Π 6 [ΠΓΟΏΒ 8 γδδγ οἵ δυϑῆ 
ῖε88 Ὀείογε τς Εχοάυβ, Τὸ ἢὶπι ςδηα 
Μοβεβ δῃηὰ Αδγοῃ, νίεῃ ἐπ 6 πιοββαρα οὗ {Π 6 
αοα οἵ ἴβγϑεὶ, δηὰ [Ποδα βίρβηβ δῃὰ οηάογδ 
ΨΟΓΘ βῇῆοσῃη ἔογ, σηϊοῆ δηάρα ἰῃ ἐδ6 
ἀε!!γογδῆςθ οἵ ἔπ ὀρργοββθα ρϑορῖθ, δηὰ 
τῃ6 ἀεδδεπιςοη οὗ τ βιυθθογη Κιίηρ δπὰ 
ἢ8 δτῃν ἴῃ (ῃΠ6 δά 8.8. [ἐ ἢδ8 ἰπάδϑα 
θδδ βυρροβοά ἔπδὲ ῬθΑγΔΟΝ δυγνίνϑα τἢ}8 
ογονγηϊηρ οδἰδυὶῖν, Ὀὰς [Π6 γείεγθηςθ ἰῃ 
Ῥκ8). οχχχνὶ, 15. 185 νϑΌῪ αἰβιϊῃοι 85 ἴο 8 
ονογίῆγον. 

Μιιοῇ αἰ ουΪγ ἢδ5 Ὀ6θη οχρογθησθα ὃ 
τῆσδε ψῆο Πᾶνα εἰἰοιπιρίοα ἴο Βπα ἰο νῆϊς 
οὔ [δὲ Εργρεδη Κίηχα ἴ[Π6 Οῃργαβδοῦ οὔ ἴΠ6 
ἴδγϑε τε σογγοβροηάθά, ἴῃ οσοηθοαυσθηςα 
οἵ τῆς αἰδαρτεειηθπὶ οὗ βοιοΐδγβ ἃ3 ἴο εἰ} 6 
σΠΓΟΠΟΪοΟΩΥ͂ οἵ Ἐργρῖ, ἃ5 ψαὰ}} 85 ἰῃδι οὔ τῆρ 
Ιεγδαοξεβ. Βυὶ [ἢ 18 αἀΠΠ σΌ Υ 85 Ὀθαη οοη- 
8 ἀἜγϑΌΪγ ἰθββοηθα ὈΥ τΠ 6 ρΓΟρΓΘ88 Τη866 ἴῃ 
ΟΡ Κηονίεάρε οἱ Εργρίϊεπ ΤἙὨγοποίορν, 
νἢἰςἢ ἢ88 ἤχοα ἴἢε ρεγοά οὗ ἴῃ ἀγηῃββίίεβ 
πδὶ τυϊοὰ δὲ τῆς {ἰπ|8δ8 ἴο ψῇϊοῦ τΠ6 
Ορργοβδίοη οὗ [6 ἴ[δβγβε ϊῖοβ ἢδ8 Ὀδθθ 
ΨΑΙΙΟΌΒΙΥ δδβϑίρηθὶ νη σοτῃραγαινοὶν 
ΓοαξοηϑΌῦϊα ᾿ἰπηἴ8. δϑυςῦ, Ποννοῦύον, ἰ5. ποῖ 
[ὴ6 ο886 ψ ἢ Ἡδεῦγον σΠγοηοίομν, ἴογ [6 
Εχοάιιβ 18 Πον γείεγγε ὈΥ βοπιβ, [Ὁ] ον της 
Ὧν. ΗδίἊβ, ἰο δῦοιιξ Β. σ. 1650, Ὁ. οἱ οῦβ 
ὙΠῸ ργοίδν {πῸ βοῆεοπιθ οὔ Αγοῃθίβῆο 
ὕβδονγ ἴο δυοιιὶ 1800, ἀπὰ ὈΥ οἴδθῦβ 8ι}}}, 
ὯΟ ἃ οοηΐθης ψἱἢ πὸ Ὀείίοῦ ᾿θβάογβ 
τἤδη τ ΒΔΌΡΪ8, ἴο 88 ἰαὶθ ἃ ἀδίε 88 1300. 

Σ δ Ἐοβεὶ τδο ἴδ ἤγϑι ἴὸ γτοιπδυξκ δαὶ (ἢ6 ποτὰ πο Μδηοῖθο δᾶ γ8 δἰρηβοα ἃ Βμορπογὰ 
δηἃ βῃορῃογάβ, 908, πᾶν Ὧδ ττδοθὰ ἴῃ τὸ Οορίὶς (ΠΟὡς, Ρϑδβίοῦ, ἀράρουδ, ἱστιοταλῖα, οοπίι-ς 
πιο] ΐΔ, 
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Ἐσ 

ΠΘΒΆΓ 8 οοἰποίάθηοε ἐϊά Ὡοὲ οςσιν Ἔχοθρὶ 
οομηραγίβοῃ οἵ εἰδη Πβίογυ τῆι 186 ἰ δὲ δὴ ἰηΐεγναὶ οἵ ββδοη οδπέυσῖθα Βείογε ογ 
βδογοὰ παγιδίίνε οἱ (μ6 ορργεαβδίοῃ δπὰ ΐ δϊεγ τηἶβ οὔθ. [τ πιδὺ ὕ6 διιἀδὰ {παῖ 8 
ἐχούυβ οὗὁ {πὸ Ἡδεῦγενγα, Ψ1|Π] 6 ἄγρὶ [ οοπηρυϊδιίοῃ ἐουπάρα οπ ςογίδιη ἱπαϊο- 
ποιίοθά, δηὰ τπδη {Π6 οἵπεῦ ἀἰδῖθβ δηὰ | ἴίομβ οἵ ἴῃς οσαἰευγαείοη οὗὨ ̓ υδῖ]ϊεες 'νουὰ 
τπ6 τεδυϊβ ἐοἸ]ονίηρ θα) ἴδειη.0 [, Ὀγίηρ υ8 ἴο [06 ΨΕΓῪ ββπὶῈ ἀδῖθ, ψβίςῃ 

Ε α 

ΤΏΟ ἤγεϊ οἵ ἔπθδβα ἀφίθβ δηά {Π6 σοῃβοηιδηὶ 

δἤῆοι!! 6 οὐβεγνοὰ {πὰὶ ναὶ τα Πῆγε, 
βαϊὰ οἵ ἴῃ οαγ εν ῬΠΔΓΘΟΙ 5 ἢ85 Ὀδεθη ἴῃ 
δοςογίδποθ ψ ἢ 86 ἰοηροδὲ οΠ ΓοποΪορΎ, | 
δηΐ 15. ηοΐ ᾿ν ΠΟῪ ἰγγεοοηςο! !δαῦϊα τ τῇ τῆς 
πιϊάἀ|6 οπο, διιὲ οηΐγ, ν ἢ {πα 5ῃογίοβί. 
Τα ἀδῖα οὗἩἉ δῦουϊ Β. ο. 1650 ἔογ τἴ6 

Ἐκοάυ8, Γοβῖβ ὕροη 8 γεπηαγκδῦϊα δπηουηῖοΥ 
οοησιχτοηῖϊ ον δοςσο, οὨ]ϊοθγ, (1.)} τἘδ 6. δἰηι- 
υ"ἷ6 δααϊείοη οὔ ἐπε πιιπιῦαγβ ἴῃ τ Βοοκ 
οΥ Φυάμεβ; (3.) δῖ. Ῥαϑιυ} 8 βίδιειηθηϊ 88 
ἴο ἴῃ6 ρογοά ἀυγίηρ ποῖ τἢ 6 15γ86} 1658 
ὙΘΓΘ τάϊει Ὀν)υάρο8 ; (3.) δῃὰ ΦερῃιπαἢΒ 
᾿ηδητίοη οὗ ἔπ ρογῖοα ἔγοῃῃ τ 6 σοηφυδδβὶ 
οἵ Ῥαϊοβἔπο πε] 18 ἀδγ (ϑυάρ. χὶ, 26.). 
ΑΙ! εἰναβϑ6 ίβοῖβ διρρογῖ ΜᾺ ἀδῖα, ψ ἢ 116 ἢ 6 
(ἰγὰ οὗἨ πο δίοπε ἰδ ἴῃ διοογά νἱῇ 
ὕ 58ιετ᾽ 5 ἀδίθ, δαηἀ Ὥοῃθ οδῇ δ6 γθοοποῖ θα 
στὰ τὴ6 ἘΔΌὈΙηΪςδΔΙ. Ασομ ραγίβοη οἵ 
6 Ηεῦγον δηα Εργρίίδη οαἰθηδγϑ ἰεδι 8 
ἴο ἃ β' παν τγοδυϊὶ, δη ἐνθη ἱπυϊοαῖοβ ἃ 
ραγιϊουϊαῦ γοαγ. ἴτ ἰ8 δἀπιτοα ἐπέ πα 
Ἠδεῦτγεον εἶν! νϑϑῦ σοπηπηοποσα δὲ ογ δϑουϊ 
1ἴὴ6 εἶπα οὗ ἴῃ διυζιπηδὶ δαυΐποχ, δης 
(Πἷν 18. 86 γεῦγ ὥπ)6 δἵ νηοῦ τη6  αρσυθ 
Ἐσγρίίδη γδΆΓ σοπηηδθηςδ ἴῃ ἐδ πη3 616 
ΟΥ̓ τῃ6 βονθηΐζεοπί σδητυγν Ὀδίογα 16 
ΟΠ γιβείδη ΕἘγα. Τ|18 Ναμνιο Ὑθδγ, Ψῃϊοὴ 
(γοιὴ 18 ποῖ ροββϑδβϑίηρ ἴδ δααϊίοηαὶ 
αυδγῖοῦ οὗ ἃ ἀδγ, ἐπριε τῆγουρἢ 4}} {86 
ΒΘΆΒΟη8, 88 ἴῆ6 δβϑογοὰ 85 ψὸ}} 85 16 
ογάϊηδγυ γεδῦ οὔ τῃε ΕρΥρεδηβ ; δηὰ ἴῃ 6γα 
15, ἐυτεῖ το, ΘΥΘΓΥ͂ ΓΘΆΒΟ. [ὉΓ δι ρροβίηρ 
1ηδὲ {η6 Ηοῦτονν, ψθο Ὀείογα {πΠ6 Ἐχοιιβ 
Παά τπηοβῖν ἔμ !}6η ἰηΐο [Π6 οὐβογνδποα οὔ 
16 ἰαοϊδίτοιιβ το οὗ τῆ6 Ἐργριΐδβηβ 
(Δοβῇ. χχὶν. 14. Εζοκ. χχ. 7, 8.), δηὰ σῇο 
νηι8: ἢαγ6 δαορίεα {ἢ εἷγ ΟΥΑΙ ΠΆΓΥ ΟυΒί ΠΊΒ, 
τῖδά6 υβ86 οὗἉ [ἢ18 γεατ, Τῇ ἴρμανν, Ποφβξυογ, 
Τοπάογοα 1Π6 υ56 οὗἩὨ ἃ γδδγ υἱγίυ!ν ΒΟΪΆΓ 
ΠΟΟΘΒΒΘΓῪ ἴο (6 Ηδοῦγονδ, πὰ ἰδ 56 6 5 
ΠΟΣ ὑπγοδβδοηδῦϊα ἴοὸ διιρροβα τπαὲ τ} 6 
γξαγ ψδβ ἤχει Ὁγ 8 ρμείπειρ! α οὔ ἱπίογοδὶδ- 
τἴοη, ρογίδειϊν Κποση ἴο 1Π6 ᾿δαγηθά ἴῃ 
Ἐσγρῖ, δηὰ {ἰπογεΐογα ἴο Μοβεβ. Βυϊ ἴῃ 
ογάος ἴο οδίαϊῃ τῃ6 δχϑοῖ γϑαὰγ οἵ ἴἢ6 
Ἐχοάυϑ, ψὸ βῃουϊ ἤδνε ἴο πη ἃ  αριια 
γοαγ, σοπηπιθησίηρ δὔοις {π6 δυΐαιμπαὶ 
διυίποχ, δηὰ πανίηρς ἃ ἤμ]ϊ πηοοη οὐ 86! 
14 ἀδν οἵ ἰΐ8 βανθπῖῃ πιοηῖῃ. Τἤδβα 
ΘΠ ΑΓ οογ 8ε16 5 ΔΓ ἔῃο86 ΟΥ̓ (Π 6 γ6ΆΓῦ Β. Ο. 
1652, δῃὰ οἵ πο οἴϊιογ πθϑγ 6 δρργοχίπηδ- 

σϑηηοῖ (Πεγείογο θ6 οσοπεϊἀογοὰ 85 ννδουϊ 
οοηϑίἀθγαυϊα δυρρογῖ, δουρί ἴἤεγε ἀγὸ 
ροϊηϊβ οὗ ουϊάδηςδ ἔβνυουγδαθϊα ἴο τῆς ἵπο 
βῃογίες ἀδίθβ, δηα᾽ ἐπογοίογο γορυμηδβης ἴὸ 
ἰἴι. Ααἀπείηρ (Πἷ8 ἀδία οὗ ἰῃς Ἑχοάω, 
ἴΠ6 Ἠρργδββίοη: σβπηοὶ ἤανα σομηπιεηοοε 
ἰαῖος τῆδη αὔους Β. α. 1782, ἀυτγίηρ τῃς 
ογϊοά νψῆθη (μὲ Θῃερδογαὰβ γαῖ σα! θὰ ἴῃ 
ἘΦΡ. 8η4 (6 ΤὌρργεββογ ψοιϊά, 85 ἃ 
ρον ΟΡ] δβονεγεῖρη, πιοϑὲ ργοθαυὶγ Ὁς οὗ 
ἃ ϑῃορμῃεγὰ ᾿ἴπῸ. Αὖ {μὶ8 εἰἴπα ἐδ 6 ἄγει 
ἀγηββίν οὔ τἴῃ6 ϑῃθρῃεγαάβ ἢδα ξογπιϊπαιθα, 
8δηα ἔνο οἴδεγβ ἢδα βιιςεθθίθα ἴο ᾿ἴϊν ρονες. 
ΤΩ ὕπη8 οἴ ἐπ 5 οὔδηρο οἴ συ εοττοβρουις 
Ὑ6}} (ο δὶ οὔ 6 οὔδηρε οὔ ρο! ον το ναγὰς 
1Π6 [5γ86}1165, ἀηὰ ἴπογα 15 π||6 ἀουδὺε τἢ δὲ 
1Π6 ἰαίεγ ϑῃμερθθγαά Ἰΐμθ5 ψεγα σοιηροεδθὰ 
οἵ ρῥυίηοββ ΤᾺΣ ποῦ αἰδίβδιο! ἴο ἐδ 
Ἐργρεδηβ {Π8η [Π6 ΘΆΓ] ΘΓ, Ορργεβϑοῦβ απ 
{γγδϑηῖβ ἰηϑίεβα οὔ υπῖ γτυΐογβ. ΤὍΤηε ἀσίδις 
οἵ 186 βδοῦθά πδγγαίδνθ ἔδνουῦ [815 υἱδνε. 
Τῆς ποτ Κίηρ σῆο Κπὸν ποὶ “οβερὰ 
νου νν6}} ἀρτθα ψτῃ τΠ6 Παρὰ οὗ ἃ πεν 
ἀἰγηδβῖυ, δηά ἴἤεγα ἀγα βαγογαὶ ἰηάϊοδιϊους 
δ [Π6 Ορργεβδοῖβ ψεγα [γεῖ βρη ---- ἄγες 
οἵ 81, 186 ἢδνν Κίῃ9᾽8 ΓΕΆ90Πη8 ἴὉΓ Ορρταδείησ 
[Πὴ6 [κγὰ 6} {68 --- {Παῖγ Ὀοίηρ ποῦ ἂπά 
ΠΡ ΠΕΙΕΡ ἴπδη Πὶ8β ρϑορία (ψῃϊο ἢ φϑεῖης 
πον} δὈὶν ἴο τοίου {6 Ὠἰβίογυ ἴο ἔπ εἰσηα 
οὗὁ ςοπιδιρογαγν ἀγηδβίθβ, δηϊογοῦ ἴο 
τπ6 ΕἸρΒ θαι), δὰ τἴπ6 ἔδαγ ἐμαὶ {ἘΠ 6 γ 
ΒΒο ]α )οη τῖτὰ ἢ18 δηθοθβ, δῃουϊὰ τὸς 
ΑΓΪ86 ἴῃ τῆ6 ἰδπά ; ἴθ τῆ γϑιβδγχβοὶα 
Ρᾶβδβαρσα ἴῃ ἰδβαϊδῆ, “ ΜῪ ρϑορὶϑθ ννθξ ἀονῃ 
αἰογειπθ ἰπῖο Εργρὲ ἴο βοϊουγῃ ἵδεγα; 
δΔηα (Π6 ᾿Αβϑγγίδῃ ὀρργαββθα ἴπδπὶ του 
οθυ 86 ̓ (188. 11. 4.), ψῃϊο ἢ σδηοοῖ θ6 
ΓΟΒΒΟΠΘΟΌΪ ἀχρίαἰηθά, Ὀὰϊ ὈΥ δυρροπίηρ 
16 ΠΡ Ίτοῦς οἵ οπα οὗ ἰἤθ, ἴο ἰνὸ 
Ὀθθη οἵ Αββυγίδη γϑοβ, χῇϊϊ6 ψὰ δηα ἰκῖαρε 
οὔ βυιςἢ ἃ Γᾶσθ διποηρ ἴῃ6 ϑδεαρῃδγάβ νο 
γυϊθὰ δρουΐς ἴῃ ρεγίοά ἴῃ χαεβιίοης ἴω 
δοσογάδηοα ἢ Ἀν {18 5 (Ὡ6 γϑιηδγκαδὶα 
Ἰη]αποίοη ἴῃ (ἢ6 [αν (Πεαϊ. χχη!. 7, 8.} ἴῃ 
ἤἄάνουγ οἵ τι6 Ἐργυριίδης, ον θηῖὶν 88 
Πανίηρ ὨδΙΪΟΏΔΙΥ δῆονῃ ἰεἰππαβα τὸ ἰδἣς 
15γαθ] 68 (τνῃϊο σδηηοῖ τοίδς ἴο (Πα ἰπια 
οἵ 92086ρἢ}), πὰ {6 ψῇῃοὶα βιιυδβοᾳυσας 
ΡοΪΐογ οὐ τμ6 Κίπρβ οἵ Εβγρῖ, οχεεριίηρ {παῖ 

᾿ οΥΓ 8 ἴβμακ, ἢἰπ|56}} ποῖ ἃ ρυγ Ἐργρείβη ὉΥ 
τίσ, ἱΓ ΟΠ δὲ 4] ἴ, δυγθθϑ νυ ἢ ἘΠ ορίοἷοῦ. 

εἶνε ἀαΐθ ρῥγονίοιιβὶυ οδιίδίπεα, ψῃ! 8ο ΤῊ δρρὶϊεδιίοη οὔ τη 6 ἡδπι6 οὗ ῬΠδγδοῖι ἴὸ 

1 ὅι6 Μτν. Βιίγοδ  Β Ῥροῦ οὐ (6 Ἰγοηϊν-ϑοοοηῃ ἃ Ὠγηδδίγ, ΥΑὨΒΔΟ ΙΟη8 οὗὨ ἴπὸ Β.»}4] 
ϑοοίοιν οὗ Γὐϊτοταίαγο, πθὺν βογίοβ, γοὶ], ἐἰὶ, 
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τὴς ΒΒορμ γα τυΐογβ ργθβοηῖβ ηῸ αἰ ΠΟ ΟΠ, 
Ποῦ ἀοοβ ἴΠ6 δβιδίειηδηΐ τῃδὲ τ 6 ΟρρΓΘΒΒΟΓΒ 
6 γα ἰηρ οὗ Εργρῖ,85 1 πουρῇ οὔτ 6 ἢ ο] 6 
(ΟὈΏΕΓΥ, δίηςε ἰξ 18 πιοβὲ ργοῦϑοϊθ ἴπδὲ (ἢ 8 
(ογεΐρῃ ᾿ἴπθ ἰο πῇ οὶ ΓΠΘΥ 8Γ6 ΒΕΓΘ 80- 
ροβθά ἰο αν βεϊοηροά, μεϊὰ τῆ6 ψῃμοΐθ 
ΠΟΙ ΠΕΓΥ υπόεγ ἐτθυϊε.: 

Τεβῃεν᾽ 5 ἀδία οὔ τπ6 Ἐχοάιι8, Γϑβδιϊηρ 
Ὅροη {δ πἰοϊοιηθηξ ἴῃ 1 Κίηρβ νἱ. ]., [δὲ 
ϑοϊουηοη᾿ β Τ Πρ] 6 5 σοππηθηςθα ἴῃ [Π6 
480τἢ γϑὰγ δῆεγ τπδὲ δνεηῖ, νου ὰ δοοογ 
ἢ δἰ πη ἶαγ νἱονθ ἴο ἴῃοβθ δχργθββθα 
δῦονο. Τῆα τηδΐη ρογἤοη οὗ [6 8ο)οιΓῸ 
οὐἩ τὴο [πγβο 8 ψόουὰ (Ἀ}} στη {πο 
Ῥεγοά οἵ σοῃίθιηρογασΥ ἀγηδϑεῖθβ, δη {Π6 
ΒΔΙῺ6 Θχρίδηδέϊοη τηϊρς ὑ6 ρσίνθη οὐ (ἢδ 
ἐγοβιϑηὶ οὗ {π6πὶ Ὀγ ἴπς ῬΠΔγβοβ, 85 ΙΓ 
88 1Π6 τι 416 οἵἉ ἔα ορργεβείοη, Βυῖ {8 ῈΓῈ 
ἃ Ιου ΪΕΥ δγίβοϑ ---- [Π6 σομηηδησοιηοηΐξ οὗ 
(ἢ6 Εἰριιέδοπεῃ Ὀγηδϑίυ ψουϊὰ {3}} δδουϊ 
ἐἶας ὥπηθ, δηὰ ἰἴ ἀοαθβ8 ποῖ βθϑπὶ ροββί]8 
ταὶ (8 σοτησιαποδπηθηξ οουὰ ὕ6 τγονη 
80 Ιηυοῇ ΘΕΓΙΟΓ 85 ἴο οοἰηοίάς σἰῖῃ (ἢ 6 
μορίπηΐηρ οΥ̓͂ ἰαξ ρεγίοα, ΟΡ 80 πριοἢ 
Ἰδεγ 88 ἱπιπηθα δῖον ἐο (οἸϊονν ἔπε Εχοάυπ. 
Τα βδογθὰ πδγγαῖνο δῇογαβ ἢ ἰπαϊοδίϊοη 
οὗ διιοἢ 8 οὔδηρεα οὗ ρονεγηιηθηΐ ἴῃ (Π6 
πηάβε οὐ 6 ορργαϑββίοῃ, πηι ςἢ ἄοδδ 
ἴξ ψΘΣΤΑΠΣ ΟΡ δυρροδίηρς ἴἢδὲ δῇδγ (Π6 
Ἐχοάυβ σοπηπθη Γ "ΕΣ ἐπ τηοβῖ 
ΓΟΒΡΟΓΟΊΙΒ ρετιοά οἵ εἴδη ἢ βίουυ. 

᾿ 8 Ἐδροἠπίοαι ΠΣ ΡΣ Εχοάυε [68 
Ἰαιεῖὶγ θδο δαορίεά ὈῪ βανθῦδὶ οἵ τῃ6 
Θεγηδ βοδοῖαγβ, ρδγι συγ Ῥυοίδββου 
1,ερϑίυδ, δηά ὉΥ δοπὶθ οὗ τπ6 ἰεδγηθὰ ἴη 
ΟὐΓ οὐ σου πῖγγ. [δ γϑδίβ ἰη ᾿ἴβ6! ́  ὕροη 
16 ρεποδίορίοαὶ [ἰδὲ ἰουπά ἴῃ {πε ΒΙ0]ε, 
τηοβὲ οἵ ψςἢ, ἐβ ο7" “μοσεεείῦο ρεπεγαΐοης, 
ἔἌνουῦ 8 γϑοκοηίΐηρ πιο δῃογίεσ (ἤδη 
ουθη [ββῃοσβ. Βυῖ δὴν οὔθ ψῇο ν}}} 
᾿πβεζυζα 8 σαγοίῃ! βίυν δηὰ σοπιραγίϑοη οὔ 
ΑἰΪ (ἢ6 1815 οΥ̓ 15 Κἰηα ἑουηὰ ἰη ἢ 6 ΒΙΊΡ]6, 

᾿ς ΜΠ} 866 {π8ὲ ἴῃ αἰπιοξὶ ούεγυ ο886 ἴῃ ᾿ν ἢ ἢ 
ὙΓ 86 δηδ δα το οἤδοῖκ τΠδιη ὃν ἢ] δίογὶο δὶ 
ὨΟΙΐ 65 ΟΥ ροϑὶεἰνα σἢγοποϊορίςα! ἀδῖεβ, 6 
δὰ τπδῖ ἠοῖ ἴο Ὀ6 οὗ δυσεσϑδῖνα ρεπογα- 
εἰοηβ, “ δοη " δεΐηρ υδοα ἔογ “ ρτδηάβοῃ," 
δηά αὐθη (Ὁ “ ἀσβοθοηάδης "ἡ ἤΠΟΤΘΥΘΙ Γ6- 
τοῖα. [ξ 18 δαυδιὶγ σογιδίη τμαὲ {π686 ἰ15[ε 
Βανα βυβδγοά ὈΥῪ ἔπεα οδγϑίεβϑηθθβ οἵ 
σοργὶπῖβ, δῃὰ ἰδ 18 ργοῦθῦϊα ἐπαξ πηϑηΥ 
εἰγουτηδίδηοοθ, δυο 88 ἴΠ6 ἱπῃογϊίδησς οὗ 
ἴοιηαϊοβ, (ἢ6 ἀονίδιίοη ἔγοπι {ἢ 6 πιδίη ᾿ἰῃ6 
δηὰ βυθδεαιδηΐς γοΐιγη οὐἉ 1 ΌΥ ᾿ΠΙΟΓΙΤΏΒΓ- 

“- 
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᾿τίαρο, απὰ |ἴκα οδυβθβ, ὑπ ΚΠ ΟΥ ἷπ,» 
ρογίδοι Υ Κηονῃ ἴο 8, πᾶν γεριυϊαιοα τῃ6 
ΟἸἑβ810η8 Οὗ ρεηδγαίίοηβ. ΟγθΟν ΟΊ, ΠΠΟΓῸ 
τῆδη οὔθ οὗ (6 [18[8 ἴὭγΟΙΙΓ, ΟΥ 8Γ6 δἱ ἰϑαβὲ 
γεοοησί θα] τυ τῃ, ΗΠ] 4] 68 ΒΟ ΓΟ οΪορΥ, δηά 
[ε88 ἤδη Ββ) οὐ εἤθη ΠΠΆΥ Ὀ6 Γοοοποῖ δ τ ἢ 
ὕβδῃ εν, δι ηντεϊηρσ (ποῖ ἴο "6 υπῦτοκοη, 
ΤῊΐβΒ ἰδεῖ, τπογοίογο, ψΠ}|6 ᾿ξ τρακρβ ἰὲ 
ΠΡΟΒδΙ Ϊ6 ἴον 6 δ νοσδίαβ οὗ ἔπ βῃοτγίαδι 
ΠΠΓΟΠΟΪΟΦΥ ἴο ΒΥ ἐπδῖ [ἢ αποδίορίθβ δΓα 
Δἰϊοροῖπογ ἴῃ ἰδνουῦ οὗἁἨ τῇδε βδγβίεπη δηά 
ἀρδίηδὶ ἴΠ6 ΟἸΠΕΓΒ, ργονοβ παῖ ἴῃ τῇ οῖξ 
ρΓΘδθηΐ δἰδῖθ [ἢ 6 ρθη θδίορίθβ δΓα Ἰγγθοοηςοῖϊε. 
80[6 νι Οα 8ποῖδοῃ δχοθρὲ Ὁν ΟἿΡ 
ἴἤδογγ. ἴῃ {Π6δ6 οἰγοιπιβίδηςαβ, ἰπογείογο, 
ΜῈ σδηηοῖ ϑδοσορὲ ἃ σῃγοποίορυ [ουπάοά 
Ὁροῦ οεγίδίη οἵ ἴΠπ686 1188, δηά οοῃηΐγα- 
ἀἰοῖίησ Ἔνογν οΠγοποϊορίοεαὶ Ἰηαϊςαιίοπ, δηὰ, 
Ψ6 τηυϑὲ δα, γεγὺ πιιοῇ οὐ (ἢ6 Πἰβίογῃ, 
ἰουπὰ ἴῃ τῃ6 ΒΙ]6. ΤῊ γεβιυδβοϊ βέϊοη οἵ 
(ἢ6 ἨΌὈΪηΙςα] οΠγοηοίοσυ ἢδαὲ ὕδϑὴ {6 
ταϑι οὗ ἃ Ἄσοιηρδγίβοη οὗ ἃ ἔγαρπιοηΐ οὔ 
Μδηδῖπο᾽Ξ σογκ στῇ τῆς Ἐργριίίδη γο- 
ςογάβ δηὰ πυτἢ ἢ 6 ΒΙΌ]1ς 4] δοςουηὶ οὗἔὨ [ἢ 6 
Εχοάυ8. Τὶ ἐγαρπιθηξ 18 ποῖ ρίνοῃ, ἃ5 
Φοβορῆυβ 6}}8 υ8, ὈῪ ἴπ6 Ὠἰδίοσίδη ἔγοηι 
(Π6 δηείοηε γοοογάβ οὗ ἢ8 παϊΐοη, Ὀυϊ 88 
6 δἰ πιθοῦ δάπηϊδβ, ἴγοπὶ δοπθ ἔδθυϊου 5 
δοφρουηῖβ οὐὗὁἨἁ υποογίδῃ δυϊποσβηϊρ5 [ἐ 
ΘΟΠΠΡΓῖΒ65 ἃ πδγγβίϊνα οὐ {πε ὀρργεββίοῃ 
αηὰ Εχοάυδ οὗ {πε εν, βυ θβίδηςδι ν τἢ 6 
ΒΒΠῚ6 85 [δὶ ρίνθηῃ τ ναγίουβ βἱϊρῃς 
ἀἰδγαποθθ ΕΥ̓͂ ΠΙΒΗῪ δησίεηϊ ν᾿ ΓΙΕΓΒ, 65ρ6- 
οἶδ! ἶν Ὀγ μόδα ἱπί ποδὶ ἰο ἰπαὶ Ὀἷε. 
Βγ 18 παγγϑεῖνα δ δνθηΐ βιρροβθα ἴὸ Ὀ6 
1Π6 Εχοάυβ 18 δβδϑϑίρηδὰ ἴο 1ὴ6 εἶπ|6 οὔ 
ΑΠΙΘΏΟΡΒΙΒ, ἃ Κίηρ οἵ {Π6 Νὶποίδοηιἢ Ὠγ- 
ΠδΒΒ(Υ, δηἀ βοη οὗ Ἀδπιεβοβ []., σῃοβα γεὶρη 
18 ρἰδοθὰ ὉΥ δ}} ἴῃ βοπια ραγὶ οἵ τῃ6 τῃΜ- 
ἰθθητ σΟΠΙΌΓΥ Β. Ο., ΟΥ ἴῃ τῆ6 Ἰαϊίογ ραγί 
οὔ τπ6 Ιουγίοοηίῃ. Τῆς ἀνθηΐ ἰ8 (ἢ 6 ροῖ- 
βδοουθοη οὗ ἰογείρῃεγβ δηά υἱποίδδῃ ρθορίθ, 
τη εἶν γανοὶὲ δηά οοηφιεϑὶ οἵ Ἐργρὶ, δηά 
τπ εἶν Επ8] ὀχρυ βίοη δῇογ ἃ δῆογι οσσιρᾶ- 
ἰἰοη οὗ τῇς σουπίγυ; 8Π4 6 βυρροβα ἔδιαῖ 
16 δηδηοβ οἵ ἴῆ6 ον ἄχεα ὑροὴ ἰξ 
88 πηοϑὲ Πυπι]!δεπρ ἴο (ἢδὲ ρϑορίθ, δῃά 
Θπαἀρανουγοὰ ἰὼ τηᾶκα ἴξ δστθαὸ ΜΠ (Π6 
ἘχοάυβΒ. ϑοῖία πᾶν ἴβκοη ἃ αἰβδγεης 
νίον, δηά οοηοϊιάροα ἐἢα παυγγαῖῖγα ἴο ὕ6᾽ 
ἃ ρεγνετγίοα δοοουηὲ οὗ 6 Εἔχοσιιβ. ΤῊϊΐδ᾽ 
ΨΜ 85 ἢγβῖ, σὰ Ὀοίανα, δηἋ νον ΔΌΪγ, δύρυ δά 
Ὀγ 16 ργεβοης Ὦυκε οἵ Νοπδυπιβεηίαρα; 
ΨῃῸ (ἴὴ ὙΠΚΙπδου᾿ 8 Αποΐθηϊ Ἐμγρείδη5) 

1 Ἐππογοϊορεθάϊα ΒΥ Δ Πη168, ατί. Εἰργρῖ, απὰ Τὐΐογασυ Οδζοίίθ, Νο. 1702. 
3 Αἴἶεσ τιδηιοπίηρ; (δαὶ ἴπ0 Εσγριίαη ἢἰϑιοτίδη παᾶὰ βιαίοα {πδὶ οογίδίη [ογεΐζηοσ π8ά 

οηἰογοά δηὰ Ἰοῖ ἘσΥρΡί δὲ ὙΟΥῪ τοπηοῖθ ρογοὰβ ΨΦοβαρῆι8 δάὰϑ8: ---- “ Βαΐῖ, 88 ἴο ἔποδο ὑπϊηρσβ 
ὙΠΟ Μαποῖδο δι άβ, ποῖ ἥοτα ἴΠ6 Ἐργριίδη τ πρθ, (ΟΥ̓, τοοογ 8), Ὀπῆ, 88 Ὧ6 Ηἰτηδο] 
ςΟηΐδ8868, ἔτοτῃ ἐδ θαΪοΟι8 ΠΑΥΤΆΣΙΥΘΒ Οὗἁ τἰποογαΐῃ οτἱρίη (ἐκ τῶν ἀδεσπότως μυθολογουμένων), 1 
νὶ}} ἀΐκρτονυς ἴπποπὶ Πογοδ μου ΑΓ ΓΙ ΑΙ. Οοηΐγα Αρίοιι. 110. ἱ, 6. 16.  ηδ, 

ΨΟΙ. ΗἹ. συ 
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Ἐ6ῸῪ 

ἰπάϊοδίοὰ ἐἢδὲ τπ6 Ηἰκίοιγ οἵ Ἐργρὲ δὲ {86 
πιο ἴο Ἡδιοῖ τΠ6 ἀνθηΐ ἴῃ 4υσβεοη ἴδ 
δϑδίρηοσά, δηά Ὀείογε {πὶ ρετὶοά, ργοβοηϊδά 
δου οὐΓγίοι! 5 οἵ ἀργοοσιεπὶ πίε τῆς 
δοοουηξ ἰῃ (ἢ ΒΙΌΪ6. [Ι͂η ρῥαγιϊουΐαγ πὰ 
Ροϊηϊοά οὐ (Π6 εἰγοιπιδίδηςε ἔῃδῖ [ἢ 6 ΠΆΠῚΘ 
οἵ οὔ οἵ εἶα ἰγθδβιγθ- οἴ τ16 5. Ὀ0}} Ὀγ 186 
εἰ!άγοη οὗ ἴδγδοὶ, Ἐδπιθβοθ, ον βδδηιδοβ, 
ΨὯ8 [6 ΒλΠ)6 88 ἴϊδὶ οὔ Πδιησθβοα ἴ., ψῇο 
ψουϊὰ παν ὕδοη, 1 τ 6 παγγαῖνε ργεβογνυθα 
Ὀγ Μαπεῖμο ὃ6 ἔγυσ, οἣὸ οἵ {Π6 Ορργεββογβ; 
δηά τπαξ πὸ δῦ !οῦ δονογείσρη 85 Ὀδθῃ 
(ουηὰ το ἢανα Ὀογηθ ἐπὶ ἤπιε. Τὸ {ἰἸ8 ᾿ΐ 
ΤΏΔΥ ὃ Γερ 6 παῖ ἃ ργίηςα, δοη οὔ τππ Κγδί 
Κίιηρ οἵἩ ἴπ6 Εἰρῃίοδοπε γπδϑῖγ, πα {Π6 
δΒΠῚ6 Ὡ8ΠΊ16, Δπὰ [δὲ Πβἀ ἢδ δυςοδεάοσά ἢΐδ 
δι ογ, ννϑ δῃου ἃ παν δὰ ἃ Κίηρ Βδπιοβοα 
ἰοης Ὀείογε ἐπδὲ οὴς σοι να οὶ} Ηδ- 
[6865 ἴ. ; δηὐ, Ὀεβίάοα, ἐἰπαῖ νὰ ἀο ποῖ 
Κηον 1πΠ6 ΠΒΠῚ68 Οἵ ΥΟΓΥ͂ ΠΙΔΩΥ ΘΆΓΠΟΓ 
ϑονογοῖίρῃβ. ΤΠ ᾿6β8ὲγ ροϊηΐβ οἵ δυἱάθηςθ 
8.6 ἴἰ{κὸ τἢϊ8, ἢοξ σοποϊυϑῖνο, ΠΟΓ ὄυθ 8ΓΘ 
1Π6 Πἰηΐβ ἰουπά ὃγ (6 δεν. υηῦαν Ηθδίὴ 
ἴῃ ἐΠ6 ΘΟΠΙΘΙΙΡΟΥΓΆΓΥ ρϑρυτγὶ οἵ ἃ ἀδραγίυγα 
οὗ [ογεῖρηογβ τογα οοην ποῖ. ὔΟὟΓ 
ΓΟΒΒΟΏ ἰοῦ τσοίυδβιης ἴο ῥείΐεανα ἐπὶ (ῃ6 
Εχοάυϑ ἔοοκ ρίδοα δὲ ἐπε ρεγοά ἴῃ 4068- 
(ἴοη ἴ86 ἐνοίοϊἀ : βγϑογ, {πᾶ νγα Ἴσδπηοῖ 
Ρίαοα τπᾶῖ ὄνεηὶ 80 ἰαῖθ ψΠΠουῖ, 88 ΜῈ 
(ὨΐηΚ, ἀδηγίηρς ἐπ6 Πιἰβίογ οὶ γι Ὁ 1 οὗἁ 
ἔα βδογϑὰ παγγαῖδνο οἵ 8}} ἐπδὶ [υ]οσσθα α]- 
τοδὶ ἴο ἴπα {ἰἰπι6 οἵ ϑοϊοπιοη; δη, βεσοηα γ, 
ἴπ8ὲ 6 σβηποὶ δβδίρῃ ᾿ξ ἴο ἐπ ΝΙηδίθοι 
Ὀγπδβὶν νϊμουϊ ΩΣ ἸΣ ἀδηγίηρ τἢ6 ἢἰ8- 
ἰοτίςδὶ γα ν οἵ τῇς ΒΙΌΪοα] ϑοοουηῖ 
οὗ ἴθ ορρτγοββίοῃ διὰ Εχοάυβ 88 ἱγγεοοῆ- 
οἰ Θαῦ}]6 νυν σοπίθπρο Πιοπι πη θηΐ8. 
ΙΓ τηδ γ6 80 δρδπάοη {πε ἢἰβίογι αὶ οἢδ- 
Ταςῖεγ οὗἉ (ἢ]8 ραγὶ οἵ 6 Β1Π]6, στ ἢδι τἰρὶὶ 
ἤδνο 6 ἴο εχ τ ἀδῖοθ οὗ "6 Εχοΐι5 ὮῪ 
1Π6 σοπιραγίβοη οὐὁὨ ἀείδ)}]8 ἴῃ ἃ Ὠδγγαῖνα 
οἵ νὮϊοἢ 6 πᾶν ἀδηΐϊθα ἐπα ΘΟΠΌΓΔΟΥ ὃ 
ΤῊ 8 ΠΊΔΥ 866πὶ ΒΠΌηρ, δηάὰ δνθη 11Π|Π 6 γα], 
ἰδησύυάρσα, Ὀὰῖ νν6 τοϊηκ τΠαΐ ᾿ξ 18 ὈυΣ σδΓΓγ- 
ἴω τηδίζογβ ἴο 8 ἰορὶςδὶ οοποϊυδίοη, Γπουρὴ 
Οἤ6 ποΐ δηϊεἰραϊδα ὕγ {Π6 οί ογβ οἵ τἢ6 
ϑῃιοτγίεοβι ςῃγοηοΪ οργ.--- 8 αιιθϑι!οη 85 (0 
τῆς ἘΕχοάυβ ἢδ8 ὕδοη ἀνεὶξ οὐ δὲ βΒοπΊ8 
Ἰεπσίῃ ἃς ἴὰ 8 ηοῖ ΟὨΪΥ ἴπ6 ἑυγηϊηρ-Ροίηϊ 
οὗ Ἡρῦγεν οΠγοθοϊορυ, δι αἰδο {136 πηοβὲ 
πηροτγίδηϊ οὗὨ ἴἴοβα ροϊπίς οὗ σοηΐδος ὃ6- 
ἔν δϑὴ τὶ δηὰ Ἐσγυριίδη ομγοπμοίορυ Ψψῃϊοἢ 
Ὑ6 ὨΔΥῪ ἤοραῈ Ψ]] οὔθ ἀδὺ Ὀδοοῖηθ δϑίδ- 
ὈΠ5Πη 6 βυπ ΓΟ; ΒΙΠ8. 

ὅ. ῬΗΛΈΑΟΗ͂, σΟΠΙΘΙΡΟΓΆΓΥ ἢ ὅ0Ϊο- 
πο, ἴο ψῆοπὶ ἢἴξ ρανα ἰἷ8 ἀδυρῃίοῦ ἴῃ 
ΤΩδΥΓίαρθ, υνἱτἢ [Π6 οἰἐγ οὗ ἀοΖογ, ψἢϊο ἢ ἢς 
δὰ ἴβκϑη ἔγοιῃη τῆ Οβηβϑδηϊζεβ, 89 ἃ ροῦ- 
ὕοη. (1 Κίηρβ ἰχ. 16.) [π᾿ ἰδ εἰπηθ [ΘΓα 
85 8 ΠΟΙ 5, Θγϑῦϊα ἰγαάθ θεοΐπψθεη τ 6 ἴνο 
ΚιηρίοιηΒ. Τιΐ8 βονεγοῖίρη σα ον Ὀ6 
[86 ἰαδὲ Κίηρ οὗἩἨ τῆς Τνεηίγ-ῆγει Ὠγηδβίυ, 

ἙΕ α 

οἵ Ταηίϊες, οαἰϊθὰ ὉῪ Μδηοίΐο Ῥεῦβεν 
Ὠ68 μι: 

6. ῬηαΑμβΑΟΗ- ΒΗΙ5ΗΑΚ, σΟὨΓΕΙΙΡΟΙΕ 
αἰτἢ Βοϊοπιοη δηὰ Βοδοῦοαπι. Τῆι καρ 
Ἅ88 ἴπ6 (οὐυπάοῖ οὗ 8 πεν ἰἴηο, ἴῃς Βυδας. 
ε6 Τινεηιγεοεοομά Ἔν, δὰ οδυς ἴ0 
ἔα τγοπα δθοιυΐ Β. ο. 1009 οὐ 1008. Ἧε 
ΘΓ βῃονθα δ ρο ον ὑπ|ϊκὰ τμδὶ οἵ ἴδε 
Ργοοδάϊηρ Κίηρ, Ὀν γοοεϊνίηρ Φεγοῦοϑαι ἴα 
βοὴ οὗ Νοῦδῖ, νη πα ἤρα ἔγοπι ϑοίοπιου, 
8η4 τονγαγὰβ ἔπ εἰοβα οὐ ἢ γεΐρῃ ἰιε ἰπ- 
γβάθαὰ Ψυάδι, ἰῃΏ τη6 αἴ ἢ γεαῦ οὗἩ Κεῦο 
θοϑηι, ϑοϊομπιοη᾽ β βοῇ, δὰ ρἰυπάεγεά ἰ Ὁ 
ἰορῖθ. Τῆδ ΠΙΘΠΙΟΓΥ οἵ {5 ενεαὶ 5 
Ὀγοβογυθὰ ἰῇ 8 πῃ ΟΠ Π]ΘΏΪ8] τεοογα (ουμά 
οὔ 16 Ἔχίθγηδὶ ᾿ν 8] οὗ 86 τϑηλρὶε οἵ Ε΄. 
Καγηδὶς δὲ Τῇοθεβ (Ἐοβοὶ ηὶ, Μοπυπιεπί 
ϑιοτγιοὶ, ρἰαῖος, Ν᾽ο. οΧ]ν!.}) δ ΟΠδῖροι. 
Ἰίοη ἤγεὶ οὐὔβογνϑα. 

7. Ῥβαβλοη- 80.--- Τοναγάς {πὲ δη οἱ 
Π6 ΚιηράοπιΒ οὗ [δγϑαὶ δπὰ Ψμάδι, {πεῖς 
βονεγεῖρτι Ππαϊηρ ἐπ οΠΊΒ ῖν εβ ἴ00 σεδκ ἴθ 
Γεβιϑδὶ ἴμε ̓ Αββυγίδὴ δηὰ δ υ])οηΐδη πον 
ὨΆΣΟΔΒ ὙΠ0 ρμγοββϑά {ἢεπλ οἰοβοῖν, ᾿ιδὰ ἴτὸ- 
υθηξ γοοοῦγθα ἴο {π6 Κίπρ οἵ Ἐχνρὶ ἴο 
βσςοῦΓ. Βυῖ (ἢθ86 δρρί !οβίουβ ναῖε 
ἘΤΡῚΣ ἴδ(8] ἴο θη. ΤΏδ νδῖη Ἵοηβάξῃοε 
οὔ τὰς ρεορὶς οἵ αοἀ 1π {Π 6536 δεδίϊει 
ὈΓΪΏΓΠ6Β ἰβ ἃ ἐγεχιθηΐ δυθ)δοξ οἵ τγερτγοοῖ ἢ 
1Π6 ψγ] ηρ οὔ ἐπα Ῥγορβεῖβ. (188. χχσ. 3. 
χχχυὶ 6. ΕΖοκ. χχίχ. 6, 7. Ηΐοδαα, ρμαρεν, 

γεϊσυϊαγῖν οπαρύοτα υἱ. υἱι. ἀπά ἰχ.) 
οΟ568, Κίηρ οὗἉ Ϊεγδοῖ, ἀογῖνθα ἢ βάναπξε 

ἤγοτῃ ᾿ΐβ 8} !Ἰδποα ἢ 80. (ογ 1 ννὸ γερά 
ἢ 5 ἤδη σίους (ἢ6 Μαβογοεὶς γόνεὶ ροϊπὶν 
ὅϑ6ν 8), ψῇο ἢδ8 ὕὈδϑη ἰἀδηξιδοά τῆ ὅθ. 
θεΚ [. (ϑαῦδοο), ον Βῃεθεκ 11. (Θεθιεδι8), 
ἤγβε δηὰ βϑοοπὰ Κίηρη οἵ {86 ΕπΠϊορίλῃ 
Τνδηίγεα ἢ} Ὀγπαβῖγ.Ό 80. δρρεᾶγδ πιοδὶ 
ΡΓΟΌΔΌΪ ἴο ἢανα ὑθδη τῆ βεοοπά οἵ (ἢεδὲ 
ΓυΪοΓβ. ΜΡ ἀοεβ ποῖ βθεῖι ἴο ἤᾶνε πιδόθ 
ΔῺΥ ργοοῖ οδβοτγὶ ἴο βίδυ ἔμ6 Αβουγίδη (ὉΠ 
4υεβὲ οὗἉὨ [δβγδεὶ, τπουχῇ 'τ Αἰπεμθμόρι ἐμαὶ δ 
γϑοοίνοά τῆ Κιπάποθα τπ6 ἴωυρίενει τῦὸ 
οϑοβρϑὰ ἔγοπη δ᾽ βηθβογ.. 

8. ῬΗΑΒΑΟΗ-ΤἸΚΗΑΚΑΗ.---Ἠοζεκίδ, ἴκο 
[8 υπΐοτιυπδῖα σοπίθπιρογασγν, ϑβουρδι ο 
ΒΒ[ΕΙΥ ἴῃ δὴ Ἐργριΐδη δ] απο, νά τ} μὲ 
πηϑά6 ψἤἢ ΤΙγηδ δ {πὸ ἘΞΗϊορίδη, ἴδ δυο» 
Ο65880Γ οἵ ὅ0, 8 ταῦ κα ἀπά ρον ογῆιϊ τ0- 
μα τὰ Μδηρίπο οδ}}5 τηϊβ Κίηρ Ταῦτ, 
δηὰ [8 Ὠδϑηγθ, υιτίθη Τοῦγαϊκ, ΟΟΟΙΣ ἱ 
Τηεῦθβ, ἀπά δὲ Ναραῖβ, δηοίθηι!ῦ [ΡῈ 
ασδρίταὶ οἵ Εἰ ϊορῖα. Ἠδζεκίδϊι ἀεγνει πὸ 
δαἀνδηίΐαρα ἔγοπι [ἷ8 ἐγεδίν πῖεῃ Τίγμακδὶ, 
[Ὁγ δ ἴπαὶ Κίηρ ψὰ8β δινδηοίηρ ἴο ἐδ 
α85ἰβίδηςε, (Π6 Αβϑυτίϑη ϑΓΙΏΥ Ὑ88 8η|1{{ε0 
Ὀγ 186 δηρεὶ οἵὗὨ ἴπ6 Ἰ,ογά, δηα ἐξβ γδιηδιης 
(Πὰ ποῖ αὐγαῖς ἐπ 6 δρργοδοῇ οὔ δὴ δῃΏγ. 

9. ῬΗΑΒΑΟΒΝΈΘΠΟ, {Ππ|ὸῚ ΘΟΠ ΟΠΙΡΟΓΆΠ 
οΥ̓ οκίαἰι, οα]6ἀ Ὁγ Μαηείθο Νϑεῖδο [1 
δηἋ οἡ ἴῃ τηοπιιηδηῖϊ8 ΝΌΚΟ, τᾶβ ἴδ 808 
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οὗὁἨ ῬΒαπι ἶοδυδ ἴ., δηὰ ΠΠ ἢ οὗ εἰχιῦ Κίηρ 
οὗ τὸ δεῖς ΤΠ γ- 5 ἢ} Ὠγηδϑίυ. δ 
ἴοοϊκ ὕρ δγπιβ εἰἴποῦ δραϊηδὶ [6 ΠΟῪ 6Π1- 
οἶγα οὔ τῆς Οα  ἀἰβεδῃβ οὗ πε (ἈΠ Ἰηρ ρον ῈΓ 
ΟΥ̓ τπ6 Απβϑυγίδη ; δῃὰ αἀείειτηϊηθα ἴο ΠΕΓΓῪ 
ἐπα ψἂγ ἱηΐο {Π6 Θδῃδιηγ 5 ἀοιη!ηίοπα ; ὑυϊ, 
Ὀοΐηρ ορροδαὰ ἴῃ ἢἰβ ραββδρς Ὀγ «οβίδι, δῇ 
ΑΙ οΥἩ «6 δογεγεῖρῃ ἰπδὲ σῆοπι ἢ6 
ταδγοδοά, ἢ6 ἴῃ ναΐῃ οεγοαά (ἴδ Κίηρ οἵ 
Ψυάδῃ ᾿Ἰογβ οἵ ρεᾶσθ. Τῆσβα δϑοεϊδἢ γα - 
ἔωπδοά, ἀπά πανίηρ ἰοϊπεα ὑδίε}6 αἱ Νίθοϊααο, 
ψὴ5 βἰαΐη 116 Πὶβ ὩΥΤΩΥ ννὰ8 τοίϑ ν αΪ8- 
οσοτηβίοα ὃὈγ ἐδδὲ οὗ Ῥιδεδοῆ. Νδοῆο ἴῃ θη 
τηδγοδοά ἰο Ζεγδβαίθη, νἰοἢ οἰ ἢ6 δἢ- 

᾿ ξοτρὰ ὈΥ ἴογοο οὐ οδρίυ]αιίοη, δηα ἀεροβίης 
ΦομοδῖδΖζ, ψῇο πδὰ βϑυςοθοάθ ἢ8 [δῖ θοῦ, 
6 βανα {Π6 ογονῃ ἴο [8 δἰ ἀοσ Ὀγοῖμοῦ 
Τεμοϊακῖπι, δηὰ ἰανίθά ἃ Βοδνυ σομεγὶ θυ ου 
οὐ πὰ Κιίηράοπι οὗ δυάδῃ. Ἐποουγαροὰ 
Ὀγ 1656 βυσοαβδοα, Νϑοῆο Ργοςθθαθ οὐ 
ἢϊι5 Αβἰδιὶς Ὄχρεαϊίοη, ἴδ κιηρ ἢ ἢΐαι 
Φοῦσδιδζ, σου ἢς ἰεῆς ρῥγίβοπος δὲ Εἰ δῇ. 
Ἧς πρδάς Ὠἰπιβεὶ ἢ πηαδίον οὗ Ολγοβαπι δῇ 
οη ἴδ6 Ευρἢγαίαδ, πη (Πδ Δρρθᾶγῃε ἴο 
να γεϊυγηθα ἴο Ρῖ, ἱακίηρ στῇ Ἀΐπι 
ἐπα εδριϊνα ΦεβοδθαζΌ Αἴἶδδν τΠγ66 γδδγι 
16 Ερσγρείδη ὅσον (νΠεῖδεῦ σοπηηδηάοα 
ὕγ {π6 Κίηρ οἵ ποῖ, ἀσεβ ποῖ δρρ687) Ν88 
δβιϊεῖοη Ὀγ ΝευυοπδἀΠε6ΖΖαγ δὲ (δυο βἢ 
δὰ 6 δυρΓαηιθου οἵἩ Ἐρυρί ἰῃ Αβἰἃ ν"β 
ἀεδίγογει. (2 Κίηρθ χχι, 99---84. χχίν. 
ἡ. 2. Οἤγοη. χχχν. 90---24. χχχνὶ. 1--4.) 
Νοοῦο 18 δἴδο Ἵοἰεὐυγαϊο ἔοσ ἢδνίηρ οοι- 
τηοηςεα οὗ σοπίπυθά {Π6 οδηαὶ ἴο ᾿οΐῃ [Π6 
ΝΘ τὸ τη6 θὰ ὅδα, δῃὰ ἴογ ἐπε γόοῦϑρα 
οἵ εἐΐκδοονεγυ νος ἢΐα γεββοῖα, πιαπηθαὰ ὈΥ 
Ῥμαρηϊοΐδη βδϑιογβ, 866 γουηὰ Αἰτιοδ. 

10. Ῥηλμβαοη- ΌΡΗΒΑ, ἴδε βουθηϊῇ οὗ 
εἰείε Κίησ οἵ {Π6 Ὑνοηϊγ-δῖχιἢ Ὠγηδϑίυ, 
τς ὕδδῃρηγαι οὐὗὁἨ τῆ6 πιοπυπιοηΐβ, δηά 
Αργίοβ οὐ αρῆγεδ οὗ ργοίβηβ  ἰδίογίβηβ, 
83 16 βοὴ οἵ Ῥβδζῃῃ)8, ΟΓ Ῥβδιεῃη οι} 
11., δηά ρταῃάβοη οὗὨ Ῥῃδύβδο. Νεοῦο. Ἦδ 
ὙΩ5 ΠΟΠΙΘΙΏΡΟΓΑΥ ἢ Ζεαάοκίαι Κίηρ οὗ 
Φυάδι, ν ἢ ψοαὶ ἢδ6 ἰογπηθά δὴ δ᾽ 'δῆςα 
δραϊηδὶ Νευυςπδάποσζαγ. υπηρ {με ἰαδὶ 
δίερε οἵ Ζεγυδαίοπ,, Ηορῆγα ἴοοῖκ Δ ΓΠΊδ, 
δηά δαὐναπμοσὰ ἰοὸ βιισοουγ [ἷβ αἰΐγ. ΤΗΪβ 
ἀϊνογείοη ννυ85 υδεί] ῸΓ 8 βῃογε {Ἰπ|6 ; Ὀμυϊ, 

ΓΟΕΒΌΪ ἴο {π6 ρῥργδαϊοιίοηδ οἵ εγεπηίδῃ, 
πὸ Ἐργρεΐδηβ, ἠοῖν πεϊδηδϊηρ τμοῖγ ὈΓ1]- 
᾿ἰδῃὶ Τλλανυνας αἰϊπάγοεν πους Βρπείηρ. 
ΟΓ δὶ ἰοαδὶ σ᾿ πουϊ ππακίηρ ἐν Γοδἰβίδηςα. 
Αὔἶονγ εἶα ἀδεβίγιοζίοη οἵ ιν χοι, ψ ἤθη, 
ἀεδῦ τὸ 1π6 σουπβε}β οὗ δεγεπλίαι, Α Ζαγιβῇῃ 
δηὰ Φομδηῆβδη ἰοοῖ τεΐιρα ἰη Ἐφργρὶ, τῃ6 
ργορἢοῖβ ῃγοὐϊοϊοά ἴο ἴῆδπηὶ {Π6 ἀδρίογαθ!ε 
οηὰ οὗ Βοριὰ. (ἘζΖεῖ. χυὶ. 15. ΦΔετ. 
Χχχυῖι. ὅ. χΙὶ. 9, χίϊν. 380. χίὶνὶ. 36.) 
Τῆς ργοόρμοεὶ ἘζΖεκῖοὶ (χχὶχ.) γεργοόδοῃεβ 
Ῥμαγδοῖ ἢ Πὶν ὈώΞ6 σοπάυςι τον γα 5 
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Ε ἃ 

1 Κίηρ οὗ δυάεϊι, ἀηὰ ἐογοίεϊα ἐπδὲ 
δου! Ὀ6 οοπᾳυετοὰ Ὀγ ΝοδυοΠβαάποζζαδγ, 
τοὐἀυσοα ἐο 6 εδδβογῖ, δβηά παῖ τΠ6 βνοσιὶ 
διουϊὰ ουϊ ΟΥΡΟΙΉ πηϑη δπὰ ὑεαβί, ΤῊ]8 ργθ- 
ἀϊεοη 88 δῇεγναγάβ δοσςοιηρ  βῃεα, ἤχει 
ἴῃ {Π6 ρεγϑοη οὔ Ῥθδγβδοι- Ηορῆγα, γγῆο ννὰβ 
ἀερτῖνοά οἵ ἢϊδ ἰεϊηράοιη δηὰ Πα Ὁ ΑΠπιηδδί8, 
ὙΠῸ υδογραά [5 ἰἤγοηθ, δηὰ βυρβοαυθηεΥ 
Ὀγ πε οοηᾳυεεῖ οἵ Εργρὲ Ὀγ 16 Ῥογβίδηβ. 

Ῥτγοίδηβ Πἰβίοσυ πὰ8 ποῖ ργεβεγνθά δῃγ 
αἰπείηςς δοσουηΐ οὐ εἶθ βιινυ)υμαῖίοη οὗ 
Ἐρσγρε Ὀγ Νεθιοπδάπεζζαγ, θυ ἔγοπ ἴδ δὰ 
ἔγοπι ἴῃς Ἐπγρείδη τηοπυπιθηῖβ ΜΘ ΠΠΔῪ ἀ6- 
ἀυςα ξεθημρηνε ονάδησε ἴπδι τ1Π6 Βαθγ]ο- 
ηΐδη Κιηρ δὲ ἰοδβδὲ ραββϑὰ ᾿ῃπγουρὶ τ[Π6 σουῃ- 
ΕΓΥ 88 ἃ ΠΟὨΠΌΘΓΟΓ, δη με ᾿ε ἴο ἐγ δυϊο, 

Ἐον οορίε8 οὗἉ τ Ὠἰδίογίςδὶ ὕ88- γα] Ἰθίβ 
ΔΩ ἰηδογιρίίουθ οὔ 6 ῬΙδγαοῖβ, 566 
[,μρ58᾽5 Πεηκιηδίεν, Ἐοβο πὶ 5 Μοπυ- 
ἸΏΘΏ, δηα ΟΠ Προ] ΟΠ 5 Μοηυπηοηίβ ; ἔοσ 
τῆς ἰδίου δηά οῃγοηοίουγ, τἢ6 ἴοχὲὶ οὔ 
ἘΞ Θ 15 Μοηυπιοηῖ, ἱμορεϊ9᾽ 5 Οἤγοηο- 
ἰορὶα ἀεγ ΖΕ ρυρίεσ (νοὶ. 1.), Βυπβϑη᾿ 8 
Ἐρυρεβ Ῥίδςθ νοι, ῖ. δηὰ 1].), Ῥοοϊθ᾽ 
Ἡογα: τἰἴἶδσε; δηὰ [ὉΓ ἃ ρσοπογαὶ 
δοσουηΐ οἵ ἴπΠ6 σΟΌΠΓΥ δηὰ μ60Ὸ ἧς δηὰ 
Ἰεογαΐωυγα ἰῇ δησίθηὶ {{π|68, ἡ κίπβουνΒ 
Απείρηι Ἐρνρείδηβ, ἀπά Ῥοριιΐες Αοσοουηὶ 
οΥ̓͂ ἐς Απείθπε Εσγρίϊδηδ, ΟΠ Απιρο  οη Ἐ 
[μειΐεγβ, Κϑηγι κ᾽ 5 Απείοος Εργρὲ υπέογ 
1Πς ῬΠαγδοῖβ, δηά {πε ΕϊΠογοΪορεβϊα Βνὶ- 
ἰδηηΐςα, 8(ἢ δαϊείοη, δγίϊοϊο ΒΟΥΡῚ, ἀπὰ 
ΗΙΕΒΟΘΕΥΡΗΙΟΒ. Τὸ ἴΠ 686 τηιιδὲ "6 δ ἀδὰ 
εἴς ον. Οοοῦρα Βδν πβοη᾿ 5 οαἀϊξίοη οὗ 
Ἡεγοάοίυς, ψνἢ δὲ. Οδγάπος ἮΝ ΠΚΙ βοὴ’ 5 
δηιὶ δῖ. Η. Ἐδν)})δο ἢ 5 ποί68.) 

Εργρὶ οοῃεϊηυδα βυθΐεος ἴο Νουιυςἢδά- 
ὨΘΖΖΆΓ δὰ ἢἰδ δι: ο ββοῦβ ὑπεὶϊϊ ἴῃς τἰπια οὗ 
ΟΥΤΙΣ (6 Θγοϑαῖ, ἑἐονναγιίβ (6 εἶοβα οὗ 
Μ ἤοδθ6 Γοΐχη (5 ροτοῦ γοῦε θὰ. Οδπ)- 
Ὀγδθ8, {πΠ6 δοὴ δηά διιοσαβθοῦ οἵ Ογγιι8, 
οομαμοῖθα 8ῃ ἱπηπι 686 ΒΓΠῚῪ ἰηῖο Εργρῖ, 
ΤΏΔΣ ΘΟΌΠΙΓΥ ψγ6δ6Ὺ8 δρϑίη Ξυβράϊεα, δηὰ 
διιεγοὰ ὄνεῦν οχοθδβ νοῦ τς ογιοῖ 
νἱείοῦ οου!ὰ ροβϑιῦϊγ Ἰηῆϊοξ ὑροη ἰξ, Α. π.. 
8479, Β- Ο. 6535. ἴη (6 τείρη οὗὨ ϑαγίυβ, 
186 δοη οἵ ΠΠγβίδϑρεβ, (η8 Ἐργριΐδηβ ποθ 
ἴΏΟΓῸ βῆοοκ οὐ ἐπ Ῥογείδη γόκο, ὕυϊ γεγα 
γΓαἀιιοοὰ ἰὼ 8 ΠΊΟΓΟ Ορργαβϑῖνθ θοηάβμθ 
ἴπδη δαδίογα ὈΥ [8 80ηὴ 8δπα βιιοοοδβοῦ 
Χογχαβ [Ι͂ἡη ἴΠοδ6 ἵννο ἱηνδείοῃβ ἴΠ6 ργὸ- 
αἰεϊοηβ οὗ Ἰβαϊδαῃ (χχίχ.), 8δηι} “Ζ7εγθιηίβδῃ 
(χ "1. 11--ξ18.}, γε Γ6 τηοβῖ εἰ ρημ!}}γ ΔΙ] Ά]1εἰ}. 

Ὀυγίης ἴΠ6 τείχη οἵ Αγίδχογχοβ ᾿ οηςὶ- 
ὨΙΔΏ18, Α. Μ. 3544, Β. Ο. 460, ἐπ 6 εἰ 
Ὁπ68 ΠΟΥ ἴοοῖς υρΡ δγιηβ, δηά πιῖΐν τῃ6 
δϑϑἰβίδῃπος οἵ {Ππ6 Οτεεκβ, {πον 8}}168, ργο- 
ἰγβοιθαὰ (ἢ8 ΨΒΓ [ὉΓ βδὶχ γϑδγβ. Αρβίη γϑ- 
ἀυοσοά ἴο {ππ Ῥεγδβίδῃ γόκο, (ἢ οοηπειπυοα 
ΟΏΟΓΑΙν ἀεροηίοηξ οἡ τπ6 Ῥογδίδη τηοη- 
8ΡΟΒ 8, (ὨΠουψῇ σονογηδα ὃγ (ἰεἰγ Κίηρβ, αη1}} 

συϑ 
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ἔα Γεῖρῃ οὔ Ατίδσχογχος δυγηδπιδὰ Οσδυ5, 
«ἢο, ἰῃ ΟΥΓάδΘΡ ἴἰο ρυηϊδὴ ἰοῦ ἃ ἰουγὴ γονοῖϊ, 
ἰοίδ!ν ἀεδιγογοά ἔπε Κιηράοπι οἵ Ἐφγρὶ, 
δηἀ τη8ὰ6 ᾿ξ 6 ργονίησε οὗἉἩ Π6 Ῥεγδβίδῃ 6π|- 
Ρἶγα, πηοϑὲ ΟῚ Α. ΜΝ. 3654, Β. ο. 850. 
(Οκεἰμοι, Ηϊδῖ. Ῥγοίβδης ἀς ᾿᾿Οτίθηϊ, δ 0ΟΥ᾽. 
Ὀίδεογῖ. ἴομλ. ᾿ϊ. ρρΡ. 8341--- 543.) 

Εργρὶ εοπεπυδα ἴο Ὀ6 ραγὶ οὗ ἔπε Ῥεΐ- 
δίδη διηρίγα, ὑπεὶϊ Παγίυ8 νγ88 σοῃαυεγοα 
υγ Αἰοχδηάεγ {πὸ αγοδῖ, κυρ οἵ Μδοβάοῃ: 
εἴεῖ ψἤοδα ἀδδιἢ, ἢ {Π|6 αἰνἼβίοη οἵ ἢϊ8 
επιρῖτα, Εχγηρὶ ν88 Ἵῃοβδθη ἴογ ἢϊδ ρογίίοῃ 
ὈγΥ Ῥιοίϊδιηγν ἴδ δοὴ οὔ τπ τα οὔ οὗ τῃς 
δύϊεδε οὗ ἐπ βόπεγαῖδ. ΠῚ δυσοοββοῦε, 
Ψῆο σψογὰ ἀδηοπιπειοὰ Ῥιοϊεδχθβ, ρσταβεὶν 
δχίοπάρα {ποῖ ἀομμηϊοπβ πῃ Αἰτοδ δηὰ 
ἴῃ ϑγεία. Οὐ {εἰ ἄδοεαβα οὗ ΟἸεοορβῖγα, 
Ἐξγρὶ Ὀδοδπια 8 Εοασιδη ρῥγουΐηποα, Β. 6. 80, 
δηά οοηϊϊπιεα ἴο ὃ6 8 ρετὶ οἵὁἩ ἴπ6 Ἐδβίδγῃ 
Ἐοπιδη δπιρῖγα ὑη1}} Α. Ὁ. 640; νῆἤδη ἴΐ 
ψ͵85 σοῃημπογοαά ὃγ {πα ρεηεγα] οὐ (ἢ 6 (δ! ρἢ 
Οπιῶγ, δηὰ εἐδπὶθ υὑπάορ Μοπμδιηηδάβη 
δγαγ. ἴη 868 Τατγίαγὶς ἤογά 68, οοιῃηροβοά 
οὔ Τυτγοοιπδηβ δηὰά Τιγκε, ονϑγδῃ ἴῃ6 
ψἢο}]6 οἵ Ῥεβδίογσῃ Αδίδ δά Ἐφρυρῖ, δπὰ 
οὈιαϊηοα ροδββαβείοη οὔ [ἢ 6 σουηίγΥ ὑ611] 
4. Ὁ. 1013, σε ἐγ μπόρα ἀείεαιθα ὈΥ 
εἰα δ] ρῃ ΑἹ ΟἸμακὶπι, οὔ τῆς δια 
διϊγ. Τῆς Οεἰρηβ ρμονεογποα γρί 
ὑπιὶ! α. ἢ. 1172, ἤθη ϑαϊδαΐϊη υηϊοὰ Ῥα- 
Ἰεβιῖθα ψῖ Ἐργρῖ, βονεγθά ἴΣ ἔγοπ) (ἢ 6 
(αἰ ρἤδῖα, δηἀ ἰογπιδὰ ἃ βοραγδαίε βίαϊε. 
Αθουϊ Α.Ὁ. 1339 τῃδ βυϊίδβη Να)η) δα ΐῃ, 
οη6 οὔ ϑαἰδαϊπ᾽β βϑηγῖϊγ, ἑογηθα (ἢ6 (ὁ 
οἵ Μαπιείυκαοβ, το Γοβα δρϑὶπδὶ ἔῃ 6 (ἈΠΗΪΥ 
οὔ ϑαϊδάϊη Α. Ὁ. 1949, αηὐ ἴῃ 1950 εἴϊοδβα 
ἃ δονογείφη οιἭὝ οὗ {ποὶγ οσσῃ Ροάγυ. Τῇαγ 
πιιϊηϊαὶ δα τὴ 6 φονεγηπηεηὶ οὗ Επγρὶ ὑπ} 
1817, ψ ἤδη ι ν͵ὦὔῶὦ8 Ἴσοηφυεγοά ὃὉγ 
ϑυϊῖδη 561 1πὶ 1., οἵἩ (πε Οἰϊοπηδῃ ἔβη }Υ, 
ψο σϑιδεα {ἢ 6 ἰαδὲ Μίδου κα Κίηρ ἴο Ὀς 
ριὲ ἰο ἀεαῖῆ. Τῆς σουηίγυ ἴΠ}8 σΒΠῚ6 
υπάεγ (Π6 ρσονεγηπιεηὶ οὐἔὨἨ τ Οἰεἰοιηδη 
βυ ϊ8η5 οἵ Ὁ δηρίαπειἠοηῖς, ΟΥ, ἴΟΓΘ οοΓ- 
Γεοῖγ δρεδκίηρ, ὑυπάοῦ (πδὶ οἵ ἴπΠ6 Βογ5, 
8|50 ἃ 5ρ6ςῖε68β οὐ 8ηϊΖαῦίθβ δηάὰ Μδιιθίκεβ 
(σπο αἰναὺβ γυϊθὰ {π6 ἰδπά), Ὀιξ τηογα 
ἀγτουϊαγΥ οὗ ἐδφ σούξγποῦ οὐΥ 1ῃ8 {{π|6 
πεῖν ΤὭοδε Βογ5 οὐίαϊηδα {ποὶνρ σγοδίθδὶ 

ΨῸΓ 8η4 γθθοόνῃ ὑπάογ ΑἸ! Βον ἴῃ 1768. 
ζο 1799 Ναροίεοη Βυοπδρασγία σοῃηιογεῶ 
Ἐργυρῖ, σι ΐοῖ ἰοῦ ἃ ϑἰιογξ {Ππ|6 οδπλα υπέδγ 
16 ρονογ οὗἩ τὴ6 Ἐτγοποῦ ; δπὰ (6 Βδγα 
ἰοδὲ ππυοῇ οὗἩὩ ἐπεῖὶγ ροτοῦ : υηε|ϊ, δὲ ἰθη Ν 
ἰῃ 1811], Μοδεδιηπδὰ ΑΙ! Ῥϑοῆα σδυδβοε 8}} 
1Π6 ΒΕ6γ8 ἴο Ὀ6 ρυΐ ἴο ἀδδίϊ, δῃὰ δοχυΐγθα 
{Π δονεγείσηιν οὗ Εκνρῖ. [{ 8 πον ἃ υἱζ- 
ἴι18}}γ ἱπάδροπαδῃηὶ βἰδέθ. ἴη 1849 Μοδδπι- 
πηδὰ ΑἸΙ αἱεὰ ; δηὰ ἢς6 ρονογηπιοηὶϊ ἰ8 ον 
ἰῃ τπ6 Παπάβ οὗ [ἷ8 δοη.ϑδοοὰ Ῥαδοΐβ, [ἷ8 
τΠῖγὰ πιισσεεβοῦ. (Βδοδὶ δεῖ ψαρὶ2᾽ 5 ἢ)6- 
δογίριϊνα (ἐδοσγαρῆγ οἵ Ῥα[εβίίηο, ρ. 410.) 

Βιοφσναρλιοαϊ, Πιείονίοαϊ, ἀπά 

Ε, 

Επύυν, τΠ6 δεοοπὰ υάρο ὈΥΈΠ 6 [ογδοϊ τες, 
σοι ἢς ἀεϊνογοὰ ἔγοπι {ΠῸ ορργεδδίου οἵ 
Εσιον Κίηρ οἵ Μοαρ. (δυάς. "1. 168---26.) 

ἙΚΠΟΝ, 8 ΟἿ δηά ρονεγηπιεηΐ οὗ ἴῃς 
ῬὨβεπο8, δ] οειθά το Ζυάδῃ Ὀγ “2οβῆυδ 
(χν. 45); θυῖ αἤογνδγαβ γίνε ἰο ἔβη. 
(Ψ9}οἙβῇ. χίχ. 43.}ὺ ἴ[ε δα ἤδᾶγ ἔς Μοάϊεσ- 
γϑῆθβῃ βεΐσθεη Αβῃάοά δηὰ Ψεπιηΐδ. ΕΚγοα 
5 ἃ ρΡΟΎΘΓΠΙΪ ΟἿΥ ; δηὰ 1 ἀἄοδθο τοὶ 
ἌρΡΡΘΑΡ ἴῃδὲ τῃ6 εινβ δνοῦ ροβοθϑῦΥ ροβ- 
δοβεοὰ ἰἐ. Τα ἘΚγοπ65. γα δ ἔγεας 
Ψν ΟΡ ἴο δοηά Ὀδϑεῖς ἴῃ αγίς, ἰο Ὀὲ 
ἀεἰϊνεγοά ἔτοπι ἴποδβα οἰ δι 6 8 τς ἢ Κα 
Ὀγουρῆξ οὐ τῃοῖγ σουπίγγ. (1 απ. ν. 10.) 
Βεοϊζεθυ νγα5 δάογεά δὲ ΕΚγοῦ. (8 Κππισβ 

ἰ,. 3.) Νο νεβίχε οὔ τῆς διοίθηϊ οἷ 
Γοῖηδίηδ, {8 δἰζοβεὶηρ 1Π6 ΠΣ 6 Γ6] (Δ ποτὶ 
οὔ τῆὸ ργορῆες Ζερδδηΐϊδιι (1. 4.), ἐδδὲ 
ἄγον ἐλαίΐ δὲ ΒοΟΤΕ ὑρΡ. Α γὶ οἵ 
σοησίάογϑθ!α 5͵Ζθ, οδ θά ᾿ἀκὸγ, βιδης οἱ 
18 8ϊῖ6, [6 πουδο8 οἵ ψ ὨΟἢ ἀγὸ Ὁ} τῆλ 
βιιῃεδυγης ὑγίοϊδ, οὐ οὗ πιυὰ; εηά τα 
δυγτουηαϊηρ σΟΌΠΙΕΓΥ ἰ8 85 ἴδγι}] 6 88 1ξ ὄνος 
πεδ. (Ὁ γ. Ἐοθϊηβοη᾿β Β᾽ ᾽ς} ] Βθδϑάγοδες, 
γο ]. 11}. ρρ. 92---94.) 

ἘϊΑΗ, τῆς ουγ ἢ Κίηρ οὗ Ιεγδοὶ, βιο- 
οοδάσδά ἢϊ8 ἔδῖπον Βαβδβῆδ, δπὰ γεϊρηθά ἵτνο 
γεΕδΒ αἱ Τίγζβ, ὙΠογα Π6 νν88 ᾿ϑβδβεοι πδιοὰ 
Ὀγ Ζίπιγὶ (πῆο ἀδειγογεὰ ἐπα ηεν ἃ 
δὰ ἰοοῖκ ἢ ρίδοθ οὐ ἴδε 1ΠΓΟΠ6), δὲ δῇ 
δητεγίαϊππηεηὶ ρίνεη ἴο δἷπη Ὁγ οὔθ οὗ ἐὲβ 
οἴδοοτγβ. (1 Κίηρβ χυὶ. 6--- 1. 

ἘιλΗ, δ! Πον οἵ, στο οἵ, 68, 64. 
Ειλμ, τὸ οἰάοβὲ βοὴ οὗ ϑἤῆσι,, υῆο 

86 .{16 ἴῃ ἃ σου πίΓΥ ἴῃ τπ 6 δουίῃ οὗἁἨ Μεάϊα, 
οἈ]16ἀ αἴενγ ἢϊπι, Εἰδιη. ϑϑιγίεγ, ΕἸδτα 
ἀερηοίεβ ΕΓΥΜΑΙΒ, 86 εἰϊδίγιει οὗ ογεῖβδ, 
ΠΟᾺΓ (ἢ6 δοιϊίοιῃ οἵ (6 Ῥογείδη ΘΓ 
θεΐνψοοη Μεαΐα δηὰ Βαυγί οπΐα, δηθὰ ἔογε- 
ἱπρ ραγί οὗ ἴῃ γερίοῃ οὔ διυιϑῖδῃδ: θὰϊ ἴῃ ἃ 
ψἸὰεγ δ6ηβα6, ᾿ς 18 υ5 6 φΟΠΕΓΔΙΥ ἴος Μούϊα 
1156 1 88 ἴῃ  δη. υἱῖὶ. 9. θη. χ. 99. χὶν. 1. 
188. χὶ. 1]. χχῖὶ, 6. ὅδέγ. χῆχ. 34-.-- 39. 
ἘζΖοῖκ. χχχὶὶ. 84. Ι͂ὴ τηοβὶ οἵ τ 6ξα 
8ᾶε5, ἘΠδηὶ 15 γεργοβεηϊθα 88 ἃ οοηϊοηϊουε 
Ρδορΐὶθ οδιιβίηρ αἰδιυγθδηοα ἴὸ ἴῃς πεὶρἢ» 
θουγίηρς ἠδίϊοηϑ. ϑϑίσαῦο δδὺ8 85 πιποὶ 
οοποογηΐηρ τἢ6 ἱηπδθδηῖ8 οἵ ἘΕἸγΠπιαΣ 
Ιη εγ. χχνυ. 95. δὰ Αςίβ ἱΪ. 9. ἴῃ» 
Πα δῆ οὐ εἰ 8 ΘΟΠΙΓΥ 8ΓῈ τποηοηδα ἰὼ 
ἀ ρυέ: στ (86 68. 

ΤΑΤΗ, ΕἸΟΤΉ, ΟΥΓ ΑἸΤΑΤΕ, ἃ ἰόντ δοὰ 
ρογὶ οἵ Ἰάυγηδα, βἰξυβέθα οὐ {πὸ δὰ ὅ8εδ. 
Οη ἐπε οσοηηιεϑὲ οἵ Εάοτ ὈΥ αν, δε 
ἴοοκ ροββεββίοῃη οἵ (8 ρίδεθ, δὴ ἐ ἰδεγε 
Θδ Ὁ] 186 4 ἰγϑὰβ ἴο 4}} ραγὶβ οἵ ἴδε {δε 
Κηονη ψοῦ]ά. ϑοϊοπιοη δυὶ!ὲ δῃ!ρε ἤετε, 
πὰ βεηὶ {πθπὶ ἴο Ορῆϊγ. (8 ὅδπ). νι. 14. 
9 Οἤγοη. υἱϊι 17,18.) ΕΠδῖἢ οοηθποεά 
ἴῃ ροδβεδβίοῃ οἵ [Π6 Ἰβγβαὶ ϊε5 δθουϊ 160 
ΥΘΆΓΒ, ὉΠ}, ἰῃ τα Γεϊρῶ οὗ ϑογδιι, ἴὲ νγϑὲ 
τεοογογοά ὃγ {πῸὸ ἙσΘομῖτο5 (2 Κίηρε τ, 



. Οεοφγαρλϊοαὶ Ζ)ιοξοπατν. 

ΒΕ}, 

90.), ἔτοπι ποι ἰξ τν88 γείβκοη Ὁγ Αζδγίδῃ. 
(8 Κίηρβ χῖν. 92.) ὕπαεσν ἢἷ8 σγαπάβοῃ 
ΑΠΩΖ ἰξ »͵δδ γϑοθρίυγεὰ ὈΥ {6 ΕΔοιΐί685 
ᾳανὶ. 6.) ; ἴοπι ψῦομι, αν τῆν οἰ δηρο8Β 
Ὁηάεγ τὰς Ῥιοϊεπιὶεβ, ἰὲ ΘΠ} μαβϑοὰ ἰηΐο 
Ἐπ6 ροβδεδβδίοῃ οἵ [Π6 Ἐοπιδῆβ. [τ νν8 
ΔΠΟΐΘΠΙΪΥ 8 στοαὶ οῃροτίαπ) ἴοῦ τἴ6 Τγ- 
ΣΊΞΗ3. Ἑχέρποῖτα τηοι 45 οἵ ΓυὈὈ]δἢ τηαγκ 
Σϊ5 ἴογμιοσ δῖθβ. (Βοθίηδοη᾽ δ ΒΙὈ]1.α] 
Ἡεβδαγοῆθϑ, νοὶ. 11]. Ρρ. 341. 25] ---258.) 
ΒΥ Αγαρίδῃ υτίϊογη Ὁ ἰ5 ςδ] δὰ “ὠεὰ ΟΥ 
«αἱ. Τπα ποὶρῃθουγησ οαδῖ]θ, ΜῈ 8 
τηοάστγῃ ν]] βοβίζεγοα διηοηρ 8 ῃΪ]δηΐδ- 
εἰοη οἵ μαἰπὶ ΟΥΓ ἀδῖα ἐγθθϑ, 5 οὐ Θὰ “ζαδαΐ, 
οζγ ἴ!ε Μουνίδίη. 

ἘΠ.-Βέτπεξι, (αεη. χχχν. 7.), δηὰ ΕἹ,- 
ΕΣΧΟΒΗΕ-5ΒΆΔΕὶ, (Θεη. χχχι. 290.}, {πῸ 
Ὠβὴδ οὗ ἴνο δ᾽ Δγβ ογοοϊεὰ Ὀγ Φβοοῦ δῇῆϑσγ 
ἢ] τεΐυγη ο Οδῆβδη. Τῇ ἔγδί βίρῃ!ῆεβ 
ἔπδι αοἀ νδϑ β|}}} {πὸ αοὰ οἵ Βειμεῖ ἴο 
πῇ πῃ ρεγίοττηϊηρ ἴπ6 ργοιηῖδαεθ [ἢ 6 Γ6 
σαϑήε; ἴῃ δϑεοηὰ ἱπιρ 68, ἐπαὶ [ἢ 6 πιρἢγ 
Οοα ν885 5ι1}} ιμ6 οὐ͵εοξ οὗὨ ννογβἢϊρ τὸ ἢν 
8η6α ἢ]58 οἤδρτγίηρ. 

Επραὺρ δὴηά ΜΕεραρ πεῖ ἴνο οἵ {6 
δουΘηΥ εἰ δγα ἀρροίϊηϊοὰ ὈὉγ Μοβεβ; Ψψῆο 
τοσεϊνοα {Π6 τεπηρογαγυ αἰ οἵ ργοροϑγίηρ, 
ΟΥ οὗ (οτγπηρ ἀϊνίπα ἤγπηηβ, ἐπα] δἰηρίης 
ἐδεῖ ἴοὸ αοἀά. (ΝυΡ. χὶ. 26.) 
. ἘΤΌΕΕΠ5 οΥὗὨ τπ6 [5γϑο 65, 96. ΕἸάοεε 
οἴ εἴ ραῖε, 139. ' 
. ἘΜΈΛΖΑΚ. 

Ι. Τῆς τηϊτὰ δοὴ οἵ Αδγοῃ, ψῆοσῃ ἢδ 
δυιςοσοαδα ἴῃ [6 ροπιβοαῖθ. Ἡδνίηρ ὕδθη 
Ὀοτηῃ ἴῃ {πὰ ἀσυεγί, ἢῈ δηΐζογοα ἐπα ἰαπὰ 
οΥὔ ὐδβηββη, ἰπ {πα αἰνϊδίοη οὔ νοῦ ἢα 
8.85:5166 Φοδῆυδ. Αἴενῦ ὀχεουϊζης 6 οἶος 
οΥ̓ ΠΙρ᾿ν ρῥγίεϑε δρουὶ 238 γϑᾶγβ, ὅδ ἀϊθά δπά 
Ὅ85 Ὀυτγο ἴῃ (Π6 τηουπίδίη8 οὗ Ερἢγαίτῃ. 

2. Τῇ δοη οὗ Αὐϊηβάδῃ : ἢ6 γὰ8 βδηςεὶ- 
Βεα οΥ βεῖ Ὲ Βα ἴο Κοορ ἴδ ἂγκ οἵ ἀοώὐ, 
Ὑ ΠΙΟΝ 85 ἀδροδίτοά ἴῃ ἢ͵8 [δι 6 Γ᾽8 ἤουβ6, 
δῇενγ ἴὸ δὰ ὕξδθὴ δοῶϊξ Ὀβοὸκ ἰο ἢ [βγϑε]- 
Ἶϊ68, Ὀγ τῃ6 ῬΗΙβιῖη68. (1 88πι. νυἱῖ:. 1.) 

8. 6 8δοηὴ οἵ Ὠοάο, ἐΐα δοοοπὰ οἴ 
ΤΡαν δ τοῖρ πιοη, σῆο ἀϊδβεϊηρυ θμθα 
Ἀπ δα! Ὀγ δῖ6 Ὀγᾶνθ δοβιθνοπηθηῖδ. Ηδ 
85 ΟΠ6 ΟἵἩὨ 1Π6 [ἤγΓ66 ὙΔΥΓΊΟΓΒ τΠῸ ἰογοθά 
ἘΠ εῖγ 8} τπγουρὴ τα ῬὨἸβοπθ ἔογςοεδ, 
ἴο ργοσιγα ψϑίεῦ ἰοῦ Πν!ὰ ἴσοι (86 πε]]} 
οἵ Βειεῃ)οῆθο, δὲ τ1π6 ἱπιπιϊηθης ὨδΖαγὰ οὗ 
ἐπ εἶν ᾿νε. (1 Οἤγοη. χὶ, 17---19.) 

ΕἘΠΈΟΤ ΓΙΑΡΥ, τηογὰ οουγθοῖ, (ἢ 8 
Εἰοςῖα, ἃ ῥίουβ ΟἸ γί βείδῃ τηδίγοη, Ἴοιῃ- 
πιοηάοά Ὀγ ὅι. Φοδη ἴῃ ἢ5 δεσοηά Ἐρίβι16. 
(ὐοπιρασγε Υὸοὶ. ΠΥ. Ρ. 617. 

ἘΠΕΡΗΑΝΤΊΑΒΙ5, {Π6 αἶ86556 οὗ δοῦ, 551]. 
ἘΠΉΑΝΑΝ. 
Ἰ. Αποῖΐοῦ βοὴ οὗἩ Ὠοάο, δῃὰ οὔδ οἵ 

ΤθανιαἾ» ψαγγίογα. (1 Οἤγοη. χὶ. 36.) 
2. ΤΠα βοὴ οὗ δεῖν, οὐ Φδδγε-ογοχίμι, 8..- 

66] 

ΕῚ, 

ΟἾΒΕΙ ὙΔΓΓΙΟΡ, ψ ἢο δον (ἢ 6 ρίδιιξε [,Ππι, 
ἴπ6 Ὀγοίβεῦ οἵ αοἰΐαίῃ. (3 ὅδ8πηι. χχί. 19.) 

εἱϊ. 
Ἰ. Τῇ βονδηῖῃ Πρ ῥγίεβὲ οὔ ἔμ [8γϑοὶ- 

ἦϊ68, ψποπὶ ἢ ᾿υάροά ἰοΓΕΥ γεδγβ: ἢ6 τν89 
ἀδβοθηάθα ἔγοπι ᾿ταπιαγ. [1 8 ποῖ Κποσῃ 
ἡβδν ἐἴ6 ροηεβοδὶ αἰρηῖν τῶβ ἰγδηδίεγγοά 
ίο 

ἔἈΊΠΕΡ οὗὨἨ δοδβεορὴ, {16 δυδῦδηα οἵ Μασγ. 
(κε 1. 93.) 

ΕΣΙΑΚΙΝ. 
Ι.Α ΤΕ νε οΥἩ [86 τογαὶ Ππουδεμοϊὰ 

ὑπο ΗἩδρζΖοκίδῃ ; ὈΥ νοῦν ἢ6 ψὰ8 ἀ6- 
Ρυϊοά, νι οἴδοῦβ, ἴο γϑοεῖνα {πῃ γος 
ροβαὶβ οὗ Ἐδυβῃδθῆ, οἡ ἴῆ6 ραγὶ οἵ ϑϑη- 
ὨΔΟΠογῖθ. Ηδ βυσοοοάθὶ ϑμεῦπα ἴῃ τΠΐα 
ΟΠἾοα, Δργθοϑῦϊν ἴο ἴπ6 ργραϊεϊοη οὗ 
 Ιδαιδῃ ; σὯοὸ ΠΙρΡΏΪν δυϊορίδεά 8 εἶιᾶ- 
Γδοῖογ, δηά, ὑπάθὺ ᾿πᾶρθα Ὀογγον αὶ ἴγοιη 
[ἢ6 βοηΐιιβ οΥὗὨ ογίεηϊαὶ ροβδίγυ, ργοιηἶβοα 
{πῖ Πα βῃουϊά δηΐου ὑπρθουμάοὰ οοη- 
βάεηςς ἀπά δυϊποτγὶεγ. 

2. ΑἜὄΚίης οἵἩἨ Φυάαῖν, 6 βοη οἵ Φοβίβϊι, 
ΜΓ ὮΟΒ6 Ὠ8Π6 ν»ὶὰ3 δἤεγναγάβ οπδηροὰ ὈΥ 
Ῥμδγδοῦ- Νεεῆο Κιῃρ οἵ Ἐρνρί ᾿μἴο 580» 
ΙΑΚΙΜ (ἈΠ ςἢ 866). 

Ἐπ148. ὅεε ΕΒ. ΑΗ. 
Ἐπ1ΑΒΗ1Β, σταπάβοῃ οἵ ϑοβδυδ 6 Πρὶν 

ὈΓΙοβὲ, γοῦ!ε ρᾶτὶ οὐὗἨ τῃ6 να]! οὐ ὅθγιι- 
ἐδίθεη. Ηβ νδβ δ]}}161, ὈῪ πιδιτίασο, ἴο 
Τοῖδῃ τῃ6 Απηπιοηΐΐξα, ἰ(ο νἤοτ ἢ6 ρᾶνθ 
Βρθεῖοι 8 Βραγίπηθηΐῖβ ἴῃ [ἢ 6 δεοοηα ἰεεθρία, 
(ο {ἢ δοιηάαὶ οἵ [18 γε! ρίοθ, δπὰ {Π6 
Βῖοδὶ ἀδημδρθ οὗ 86 σουπένγ. (Νεῖι.. χίϊ. 
10. 1.1. χὶ, 4--ὅ0.) ᾿ 

ἘΠΙΕΖΕΒ. 
Ἰ. Τῆς εδϊοῦ οἵ ΑὈγδῃδιη 8 βοιυδηΐδ, 

8ηὦ εἰϊπθηξ ἴογ (Π6 οοηδάδηςε Γεροβϑα ἴῃ 
Βίπι Ὀγ [ἢ6 ρείγίαγοῃ, 85 γγ6}} 88 [ὉΓ ἴῃ6 
Ρἰεῖγ δηά ρῥγιάθηοθ ψ ἢ Μοῦ Πα 6χο- 
εὐΐϊοα τἢ8 σοπιτηϊβϑίοη οὗ ργοσιγηρ ἃ υἹ8 
ἴον ἴβαδαο. (6 :η. χχὶν.) Ὅγα ἔδα υἱγεῖ 
οὗ ἴδβδδας, ἱξ βῃουϊ ἃ β8θο) πὶ ΑὈτγαΠδῦι 
δα ἀδοϊρηθα ἴο πιδκα ἰπὶ ἷ5 μεῖς. (τη. 
ΧΥ. . Ἢ 

ῷ. ΤΏ βοὴ οἵ Ποάαενδἧ, 8 ργορῇδί, ννῇῆο 
ἰοτοϊοϊά ἰο Φοποβῃαρῆδί, ἰδὲ τἢ6 ἰγΓβὰθ 
ἤδοι, ψῃϊοῦ Π6 δὰ δπεῖιδά ουξ ἰῃ σοη)υης- 
ἰἰοη στῇ {πΠ6 ὑππσόγῦν ΑΠδζίαῃ, βῃουϊά 
ὑὕ6 γος 8η4 ργονθηζοαὰ ἔγοι) 581}}1πρ ἴο 
ΤΑυβῃ 8. (2 Οἤγοη. χχ. 37.) 

Ετιπῦ, οπα οὗ ἐπα ἱηξογίοοιζοῦδ ἴῃ τπ6 
Ὀοοῖὶκ οἵὁὨ Φοῦ, νν8β “ Τα βδοῃ οἵ Βαδγβοἢοὶ 
τῆς Βυζὶῖς αἵ εἶἰἰὸ κἰηάγεά οὗ Ἠδη),7 οἱ 

υῦϑ 
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ΕΙ, 

Αγδπ. (ϑοῦ χχχὶϊ. 3. θη. χχῖϊ. 2].)} 
Ης μὲ οἵ ἴα ἔπι ϊ οἵ τε ραδιγίδγοῦ 
ΑὈγβΠαπι, δηὰ νν85 ἀσδοοηάοά ἴγοη ΒΖ 
16 βοὴ οὗ Ναῆογ δῃὰ Μιιοδὴ : ἴξ 16 πηοδβὶ 
ργοραῦα ἐπδὲ ταὶ Ὀγϑδηςῇ οὗ {πὰ ραϊγ- 
δγοἢα ἕμπῊ}γ δεῖ εϑ ἐπ [ἀππιεδ8. 

ἘΠ ΑΗ, οΥΓὍἩ Εκτια8, οεἴον Νίώοδβεβ, νγ88 
τε πιοδὲ ςοαἰευγαῖθά ργορθεῖ οὔὨ [6 ΟἹά 
Τοβιαπιρηΐ, δυγηθηθὰ τῃ6 ΤΙΔΗΌΪ 6, ΠΡΟΤῚ 
Τηδῦα {ἢπ ρίαςε οὔ πὲβ Ὀἰγί!. Ηδ πϑὲ ἃ 
δίγεηυουβ γἱπαϊοδῖογ οἵ τ 6 πογβηϊρ οἵ 186 
ἔγυα Θοά, ἰῃ ορροπϊοη ἴο ἔπ 6 ἰάἀοἰδίγουδ 
Κίηρῃ ὑπ06Γ ψψνῆοπὶ πα ᾿ἰγθάὰ. (1 ΚΊηρβ 
χΥ]!.----χῖχ) Ηδ γαϑ πηϊγθουϊουδὶν [ΓΒΠΒ- 
Ἰαιοὰ ἴο ποᾶνεη (3 Κίηρβ 1]. 1---ἰ1.); δηὰ 
ΤΙΒΗΥ͂ Αρ68 ΒΠΟΥ 8 51}}} τηογα ἀϊδιϊησυϊδῃοα 
Ποπουγ δνναϊϊοά ἢ). ἘΠ|Ὶ4ἢ} δηὰ Μοεεβ 
ὍΓΘ 1ἴΠ6 ΟἾΪΥ πιδὴ σι ἢοδα ἢ δίογυ ἀο68 Ὡοΐ 
τοττηϊπδῖθ "ἢ ἐπ αὶγ ἀσραγίυγα ουἱ οὐ {{ῖ8 
στ]. ἘΠῚ] Δἢ ἀρρθαγεά, ἰοροίμες στἢ 
Μοβοβ, οὐθυ Μουης Ταῦοτ, δὲ τἴῃ6 ἐπι οὗ 
ΟἸὨγιβεβ ἐγαηβῆριγδαιίοη, δὰ σοπνεγθθά 
πὶ Ὠἷπὶ Γοβροοϊίΐησ τἴ6 ρτεδὲ ψοῦὶς οἵ 
τοἀεπιρείοη, νοῦ ἢθ6 Ψ86 δῦουϊ ἴο 80- 
σοι ρ βῆ. (Μδῖι. χνἹἹ. 1-ὃ. δηὰ {δὰ 

ἰ6] ραββαρθβ ἴπ Μακ δηὰ [2Κε.) 
νὰ δὴ ᾿Πυδιγαῖίοη οὐὁἨ ἰἢ6 οοπάμοεὶϊ οἵ 
ΕἸ]}6ἢ τονγαγάβ 186 ργορμεῖβ οἵ 88), 866 
ΡΡ. 384, 38ὅ. 

Ἐπ1Μ, τΠ6 βονθιτῃ δηοδηηρηιθης οὗ {86 
Ἠδροῦτον 8, ἰῃ τ 6 Ὡογἢ δκῖγε οἵ {π6 ἀδσβοσί, 
6 γα ΠΟΥ ἐουθά ἔσεῖνα ἰσυπίδὶῃ8 δηὰ 
ΒΟΥΘΠΙΥ ραἰπεῖγεοθ. ῬΠοη (ἢ 8 ῥἷδθα 
85 υἱβιίδα Ὀγ Ὦγ. ϑδιιαν, ἴῃ τἢ 6 ἀρδι ̓ἀμὸ 
οὗ 1π6 εἰρη θοπε σδηΐυγγ, πα ἴουμα ἤθΓα 
πΐηθ να ]β ογ ἰουπηϊδίηβ, απ 2000 ρμραΐτ- 
ἴγοοι. (Εχοά. χνυ. 27.) [{ ἰβ πον δ] 16 
Ὑδαν Ομάγαπαε!, οὐ ΟἸγοπάοὶ. Τἤογο 
3. 5Ὁ}} ἃ ροοὰ ΒΌΡΡΙΥ οὐ Ψψαῖεθγ, ψῃϊοῦ 
ΠΟΙΓίΒΠ6Β 8 ῥτεδῖ ΤΏΔΩΥ Ὀϊ8.65 δη4 {Γ6685 
88 τὴϑ ἱ 88 πεγῦβ. ϑουῖῇῃ οὗ {Π18 βιβιϊοη ἷβ 
γδαγ δαβεϊς, σῃὶοῦ Ὦγ. ὙΠ δου γεραγβ 
28 [86 ΕΠ] οὗ ϑεγρίυγε. Ηδθγα “νὴ λκρα 
ἃ (ΠΟΠΒΙἀΘΓΔΌΪΘ πιθοῦ οὗ ραϊπι-ἴΓοαβ, δηὰ 
ΤΟ γον ροοά Μαΐοῦ ἴο δῺΥ εχίθηϊ, [ὉΓ 
ψ ἶἰ ἢ κε πῆρῆς ὃὈ6 ἀὺρ ἴῃ τἋ6 58η48. 
([μδη65 οἵ 16 ΒΙΌ]6, νοὶ. 1. Ὁ. 172.) 

ἘΛΙΡΗΛΖ, βυτηδηιοα ἴῃς Τοιηδηϊο, ΟΠ 6 
οἵ τ ἔγιθηβ οὗ οὔ, ννᾶβ τηοβὲ ρΓΟΌΔΟΙΥ 
ἀεποσπάοα ἤτοι ἘΠῚΡΏΑΖ τΠ6 βοὴ οὗ ἔδβδυ, 
ἴο σψἤοπὶ τῆ6 ΟΕ οὐ ἀἰϊδίγιεῖ οἵ Τειηδη 
88 αἰ οἱϊεά. (ΒὈγ. ἀοοά, οἡ «Ὁ 1]. 11.) 

Επι5η., ἴῃ 6 βυσοοββοσ οἵ ἘΠ) ἢ ἴῃ τἢ6 
Ριορπεῖῖς οἷἶΊὝοε: δ6 πγουρῆϊ ΠΌΠΊΘΓΟΙΙΒ 
ταϊγ 5 ἴῃ τῆ6 Κιίηράοπ) οἵ ἴβγβοὶ, ψ ῃϊοῖ 
ὍΣ γοϊδίϑα ἴῃ 23 ΚΊηρβ 1].--χ!. δ866 Μοὶ. 
Ι, ρ. 60θ., χοῦ ἐπ ἀεβιγιοτοη ΟΥ̓ ἔογιγ- 
ἴνο γουηρ ρεΐβοηβ Ὀγ {π|8 ργορῆδϊς ἴ8 
νἱπεϊοεϊοα ἔγοπι ἘΠ 6 σα ν1}8 οὗὨ βοερίιοδ. 

Ἐπι5Η.Ὲ, 51.895 οἵ ΕΣ ΙΒΉΛΗ, 8 γεγίδῃ 
ρΡγυνίηςθ, νἤδησα ρεγρῖὶθ νν85 Ὀγουριτ ἰὸ 

Βιοσταρλίοαϊ, Ἠξείογίοαϊ, ἀπά 

ῈΝ 

Τγτο. (ὅδξεη. χ. 4. ἘζΖεῖϊς, χχυῖϊ. 7,) 46: 
εογάϊης ἴο Ριγοί. Θεβεηίυβ, ἴθ πδπε 5 
ΡΓοθαΌΪΥ ακίη ἰοὸ ἘΠ|5, νδϊοῖ ἴω ἃ νυἱύεγ 
ΒΕΏ 56 18 ι)806] (Ὁ γ τῆς ψἢο]}6 οὔ Ρεϊυροηπσδεις. 
Αςοογαϊηρ ἴο οδογα, ἰε ἰθ Η 6118, οὐ Οσεεςο. 
ΤῊΐβ σΟΌΠΕΓΥ πιοδὲ ργοῦαγ αἀοεῖνθα ἰϊ 
ὑρρὰ 8: ἐπηρρίο ε δοὴ οἵ Φ{ανθη, 
ὙΠΟ0586 ἀοδοθηθδηῖβ Ι οὗ τεσοοο. 

ΕτκΟΒΗ, τ 6 Ἐ τρα βρὸ Ἐς τορδεῖ 
Νρδυπὶ (. 1.)}: ἴε 8 δἰμογ 1. Ἀἰκοι ογ 
Αἰζοεῖ ἴῃ Αϑβϑγτῖα, σθθγα ἢ ἴ8 δι ἴο 
ὕδατα ἀϊεὰ : 818 γερυϊοὰ ρτανγα 15 νιξίεθαὰ ἴῃ 
Ρ Ισγίπιαρε ὈῪ ἴδε ὅεν8; οὗ 9. βοοογάϊηῃ, 
ἴ0 Φεγοπιο, ἰὲ 6 Ἡεἰοεεεὶ, ἃ υἱϊαρα ἴῃ Θϑ- 
.1|66. 1 τῆς τγϑαϊείοη νον ρΡοϊπῖβ τὸ 
(6 Αδδγυίδη υἱϊδρα πιῶ ὕ6 ἀερεπάοά 
υροὴ (ἀηαὰ Νν. ᾿γαγά {πιπξα ᾿ὲ ποὶ 
στπουϊ πεῖρῃ), δα ργορθεῖ Ναδδωπι 
πηυδὲ ἤδν ρουγοα ον (πὰ “ θυτίποη οὗ 
Νιπονεῖι," ἢ ἐπὶ οἰτγ----ἴη 8}} Πδσ 1 
δη4 τόν στ κων ἢ18 6γ68. (Νιπανεὰ δηὰ 
115 Ἠεπηδΐηβ, νοὶ]. ἱ. ρρ. 333, 934.) 

Επύι, ἴθ 6 εἰχε τοητὰ οὗ τ 6 εν κα 
ΘΟ ΟἸ βἰ βΈῖ δὶ γοασ, δὰ της τ ΟΠ πιοοῖῖ 
οἔ 16 εἶν} γεαγ. Τὴ οδἰγιποϊοργ οἵ εἰν 
ΟῚ ἰ5 οὔϑουταθ. ΕΣ ἃ ποίϊοε οἵ 
ἔδϑιῖνα δ 'π τΠ 8 τηοπίῆ, δος ῥ. 900. 

ΕτΥμΑιβ. 866 ΕἸ,ΑΜ. 
ΕἘΛΥΜΑΒ. 86 ΒΑΒ- 7 Εδῦ8, Ρ. 636. 
ἘΜΒΑΙΜΙΝΟ. Ἐργρίίδη δηὰ εν ῥτὸς 

(65868 οὗ, 557, 558. 
Ἐμ1Μ5, ἴπ6 δηοίθηξ ΠΑ ὈΙδηῖ οὔ εἰςδ 

ἰδληά οὗ Οὐδῆββδῃ, ἰο ἔθ δαβδὲ δῃὰ ηἠογιίἢ- αὶ 
οὔτῃε Ὠεδὰ δ8εὰ. ΠΟΥ εγα ἃ ὨυπΘγοῦ, 
ΨΥ Κα, δηὰ Εἰξαιῖο ΓΘ, ὈΓΟΌΔΟΪ ἀδ- 
δοοηάδά ἤομ Ηδπι. Τἤῆογ ποσὰ ἀοίδδιδά 
ὈΥ ΟΠοαογίδοπηεσ ἱπ ϑ'μανεὶὶ Καὶ ἰγ δι ϑίτο, 
Ἢ (6 Ριἰαίη οἵ Κιγίδιῃαῖπι. (6εη. χὶν 
ὄ. 

Εμμαυβϑ, 8 5118}} γυἤΐαρο οὗ Ψιάεει, ἀϊς. 
ἰδηῖ εἰχίν ἔτ οησε ἤοπι Ζογιιβδίθεη, ΠΟῪ 
οδ θὰ ᾿Απιινᾶϑ. ἐν '5 ΠΠΘΠ]ΟΥΒΌΪῈ ἴος 186 
ΥΘΡῪ πἰογαβίηρ σοηψογβδίίοη Ὀοίποοη ζ6δὺ8 
Ομ γβὲ δηὰ ἵπνο οἵ ἢ᾽8 ἀϊβεὶρὶεβ ἰἢ τὴϑ 
δνθηϊηρ οἵ τπ6 ἀΑΥ οἵὗὨ ἰδ τεβωϊτγεοοϊοι. 
(ἴυκε χχῖν.) [ἐ ἰβ ἃ βοόοοῦ υἱϊαρο, τνῖτἢ 8. 
ἰουπίδίη δῃηά τὰ συΐϊπβ οὐὗὁἨ δὴ δησϊεηϊ 
σμυγοῦ, ἃ δηδ6 δίγσυςίυγα οὗ ἰασρεὲ ἤεπτα 
Βίοῃθβ. [{ 1ἴθ5. οἡ 8 ἀβοϊ νιν ; δηθὰ εἶθ 
ρβϑορὶθ, σῦο ἵν ἤδγθ, δΓ6 Γ δηά 
Ψ ΓΕ Θα ; [ΠῸῪ 86 ςοδεὴν ΟὨΒνβεδης. 
(Ὁ γης᾽β Ἐθοο!!εοτίοηβ οὗ 6 Εἰδεὲ, ρ. 318. 
Ὦγτ. Ἐοθηδοη᾽ Ττανοὶβ ἴῃ Ῥαϊθεῃθ, πὰ 
1852. Φουγηδὶ οὔτ ἀδοργαρῃϊοδὶ δοςιεῖν, 
γοὶ. χχῖν. ρ. 11.) 

ἘΝΟΛΑΜΡΜΕΝΤΞ οὗ ἰῃο δον, 996 --- 998. 
Ἐν- οΚ, οΥ ἴῆς Τοιπέαμι ο ον, ἃ εἰ 

θεϊοηρίηρς ἴο πὰ Πεϊίγιθα οὗ Μδηβεςεῖ, 
οὔ ἴπ6 νοϑὶ βίάθ οἵ {πῸ Ζογάδῃ : δἼοιογά- 
ἴῃς ἴἰο Ἐπιβοῦϊια, 18 τγὰβ ΓΟ Ἐοπιδη τηϊλεβ 
τὸ ἐπε δου οὗ Μουηΐ Ταῦρον. στε ἐἰκεὶς 
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εἶα βοτοσάίεβδβ, ὙΠΟ νγᾶδ σοηδυϊεοαὰ Ὀγ δι] 
8 5δβμοῖῖ (ἴα Ὀδίογα ἰἢς δία] ὑδῖῖ]ο οὔ 
Θῆθοα. Ἐμοῦ ἰδ ΠΟ 8 5218}} νἱ]] ρα. 
ΤΏς οορίουβ δργίπρ οΥ ἰουπίδιη ἔγοπι ἡ Ὠιοἢ 
ἴξ ἴδίκοβ 18 ἤδιηθ, ἥονα ἔζοπι ἃ να εἰἶγ- 
εὐ ορεηΐϊηρ ἴῃ (6 τγοοῖΐ, ἃ {π|1|6 δῦονβ 
τῆ ν]ὰρο. (Τῆγοα Μοηΐδδ ἰη τς Ηοὶγ 
1 απὰ. ὙΡ οἵ 88ες. {ωὲ11.. ϑαπυδεγ, 1856, 

. 339. 
᾿ ἘΝ-ΕΘΊΑΙ͂Μ, οὐ τῆ6 ἐουηίϊδίη οἵ εαἰνεβ, 
8. μίαδοε κἰἰυδῖοὰ οὐ [6 ποριδαγη ροϊπὲ οὗ 
τε Πεβδά δ8εα. (Ἐσεῖς. χὶνὶ!. 10.) 

ἘΧ-ΟΆΝΝΙΜ, ἃ Οἵ Βοϊοηρίησ ἴο τἢ6 
τσῖθε οἵ [νόβόμον (ο5}, χὶχ. 9]. ; χχὶ. 929.), 
ποῦ ὅεζγεεὶ. 1 οτὰ Νυρεηῖ, Ὦτ. ὙΠ βου, 
δα οἵδοῦ γοοεηξ ἰγανο  ογα, ἰἀδηςν ἴς νυ ῖτῇ 
ἴπ6 πιοάογῃ ἰοπη οὗὨ “εηΐπ, ψΒϊοὰ Β6ΘΙἢ8 
ἴο ὕκ 8 τὨγινιηρ ρίδεθ. “.Α Ρεδυιίι! δηὰ 
ςορίουδ διγάβηιϊες οὗ ἴπ6 ρῥυγοβὲ ψαϑΐογ, 
νος τὰπ τῇ ἧς, δηα οχοοϊϊθης 
δεαγάδηδ ἰη 8 πἠεϊρῃθουτγῃοοά, ΜΠΚΕΝΕΙΣ 
δοςοεὰ υἱεἢ 5 ΗἩοῦγον τονε , - ἴδ 
Ἐουπίδίη οὗ τῆ6 Θαγάσηβ.᾽ ᾿ἰδοη᾽ ε 
1,δηά5 οἵ [6 Β΄δ]6, νοὶ. 11. ρ. 84. [Κογὰ 
Νυροηῖϊπβ ΟἸδβϑείοδὶ δηά ὅϑδογεί, 
το !. ἱΐ. ρ. 1296.) 

ΒΡΏΑ, πιουηϊεϊη οὗ ὅ9. 
ἘνΝΌΘΕΡΙ, οὐ τῆ  οιρίαϊη οΥ ἐλε Αϊα, 

δησίεηςν ςαοὰ Ηδζῆζοη ΤδΠΠΔΓ, ΜἋ8 ἃ 
ΟἿΕΥ ἴη τς ἐὑεἷδο οἵ δυάεῃ, ποῖ αν οι) [ἢ 6 
Βοιυθογῃ Ροΐηϊ οἵ ἰ6 Πεδὰ ὅεα. ἴεσ ἰ5 
ΣΈΟ 6 του (δγηγεῖ, θᾶ Ἡοῦύτου, ὃν 8 
ΨΕΡΥ νὰ, δἴεερ, δι πιουπίδι ποι ρ888 ; 
πε τοδά ἴῃ βοπιθ ρίδοθβ ὑείηρ ουϊ ἴῃ σὶρ- 
ΖΣΒΡΒ Οἡ ἴδε ρτγοοὶριϊουδ δἰά68 οὗ [6 πιουη- 
ταῖῃ. Τα ἰουπίδίη ἰββιιθδ ἔογι ἢ ἔγοπι ἴῃ 6 
ΤΟΟΚΒ αἱ οὔτ δὶ ρυγα, δηοὰ ιορὶὰ 
ΒΎΘΔΤΩ, ὅροις 400 ἴδοις αὔουνο {πὸ ἰονοὶ οὗ 
1ηε δεβ. ἴι ἤουβ γαρίἀἷϊν ἀοννῃ τπ6 β'άδβ 
οὔ τπε ἀδοϊ νιν τονασάδ ἔπ 868; ἰδ σοι Γδα 
θείης ἱγβοθά Ὀγ 8 τῃίϊοκαοὶ οἵ Ἰυχυγίδης ἰγθεβ 
δὰ δβἤσυδθα. οὔονοσ [86 ᾿νδῖοὺ γθδοβθβ, 
ἔδοτε 5 τὶοἢ νορβεϊδίίοη. ΤΠ εἰὰθ οὐ 186 
81 τσῶϑ ὁποῦ ἰογϑοθά (ογ οὐ ἰναιίοη ; δηὰ 
ΒΘΆΓ ἴΠ6 ἴοοξ ἀζὰ τῃς Γυΐπβ οὗ ἐπ ἰονῃ οἵ 
Ἐπ-Ο θα. (Ψουγπδὶ οὔ 6 Βερυϊδέοη οἵ 
ἔπε Μαΐια Ῥγοϊοδαίδης Οοϊϊορε ἰο ἔνα Ἐπδι, 
ἴη 1849, ἴϊ, ρ. 382.) Αποΐεητ)ν [ἢ 6 ἀ18- 
τῦῖσι, νυ ἢ δουγγοιυηάοα Ἐπ-Ο οαΐ, δρουπαάεά 
υὐἱτἢ ρα]πι-ἰγθοβ δηα νίποϑ, (ϑοβῇ. χν. 62. 
2 (βγοῃ. χχ. 3. δοηρ οἵ δοὶ.ἱ. 14.) 
“Οη 8}} βἀεβ8 (ἢ6 σοιηῖγυ 18 ἢ}]}} οὐὨ σαγθγηβ, 
ὙὨοἶ τσ ἘΠ δη δόγνα 85 ἰυγκίπρ ρίϑοαθβ 
ἴον ΤϑαυἹα δηὰ ἢ πιθῃ, ε5 ΠΟῪ ἀο ἴογ ουΐ- 
ἰαννβ δὲ {6 ργϑβεὴς ἀδυ." (Ἐοδίηϑου᾽ β 
Βιν. Ἐδ8. νοὶ. 1ϊ. ρ. 3803.) Νοιὶ δγ ἔγοπι 
{815 ρίδοθ τν88 ἔα ον οὗ Ἐποεροάϊ ; (ὉΓ ἃ 
ΠΟΙΙς6 οὗἁ υἢιςἢ 866 ρῥ. 67. 

ΕΝΟΒΑΨΙΝΟ, δγέ οὗ δπηοης ἔπε ὅον5,519. 
ἘΝ-ΜΙΒΡΗΑΤ, Οὗ ἴΠ6 Ζοκηέαίϊπ οὗ ζυάρ- 

“επί, ἴἰῃ6 δβαίωα 8ὃ8 {6 ψδΐίοζε οὗ ἸΌΔ ἢ, 
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οΟΥΓ οοηϊοηίζίζοη, {86 Ὡδῖθ οὔδ ἐοιιηδίη ἴῃ 
16 ἀοδογῖ οἵ δίῃ, οἰπεγπίδο οδ οὐ Καδάοδῃ, 

Ενοση. 
Ἰ. ΤΙ βδοὴ οἵ Οὐαΐπ, ἰῃ ἢοπουγ οὗ ννῆοηι 

τὴ6 ἔγβὲ οἷν πγοηιοηοδίὶ ἴῃ ϑοιρξαγα ψ88 
Ἑο8}16ἀ Ἑποοῦ ὈΥ ἷ8 ἔδίμογ, ν ἢ εγοςίθα ἰϊ, 
(ὕδη. ἱν. 17.) [ὲ ἰδ διιρροβεα ἴο δανα 
Ὀδϑη εἰϊυδίοα οἡ ἐπα οδβδὲ οἵ Εάρη, Ὀυὶ 1 
ῃγδοΐδα 9ἷἴα σδηποῖ ποῦν ὕ6 δδοθγίαϊηθα, 

2. Το διΐ ον οἵ Μοιιιβοϊ δῇ, πο σ Ὁ] 6 
ἴον ἢ ρίεῖγ. Ἡανίηρ ἰἱνοὰ 805 γδαγβ, ἢ8 
Ὑ8.8 ἰΓδηδ᾽αἴθά δηὺ αἱά ηοΐ ξε6 ἀδδῖῃ. ((ὑςῃ. 
ν. 18. 92:. Ηεῦ. χ'. ὅ.) Τῇ πιεθογυ οὗ 
ὙΠ ἢ ὄνθηΐ 156 οοηβθγιηθα ὈΥ Ὠοβδίμϑη ἰγϑαΐ 
ὕοπβ, οὶ. 1. ρ. ]4θ.0. Αοοονϊης ἴο ἐδ 
πιοάργη 76νν5, δηά ἴδ Αγδθίδηβ (ννῆο οδὶ! 
εἷπιὶ 7αγὶς ἐδε ἰξαγπεα), 6 '᾿ψ85 [6 ἰηνεηῖοῦ 
οὗ ἰδεῖοῦβ, γι ἢ πγϑῖῖς, ἀπ ΒΒΙΓΟΠΟΙΙΥ ; ρος 
ὈΔΌΪΥ ἔργου εἰ οἰγπιοίορυ οὗ τ πϑιη6, 
ὙΠΙΟΘΉ δ᾽: 1865 ἰητἰδίδα ΟΥ ἰη!εἰδίίρ. 

ἙνΟΝ, ἃ ρῃἷδος οἵ ἰουιπίδίη, πος (δ γ τοι 
δ] ἴηι, ννἤσσγε δοῖπῃ ὈΔΡΕΖΟα ΠΩ ᾿ΟΓΒΟΠΒ. 
Αςοογαϊηρ ἴο Επϑοῦδῖυ8, ᾿ξ νν85 οἰρίνς οιηδβη 
Βϊϊο5 ἔγοιη ΠΕΥΕΊΟΡΟ ΙΕ; δηὴ δῆ γ-(ἢγοα 
ὨΟΓΙἢ -οδδὲ οὔ Φογυβδίθηι. 

Ενοϑ, τδς βδὺπ οἵ δειῇ δῃά στδαπάδοῃ οὗ 
Αἄδῃι, δὲ Ὀογῶ α.". 985, δηά εἷδὲ αἱ (ἢ 6 
δρε οἵ 905 γεοβδγβ : σοῃβεαυθηιν ἢ 88 
σΟὨ δ ρογαῦν Ὑ ἢ Αάδη) 695 γϑδγβ, 8δηα 84 
ΥδαγΒ ἢ Νοδῆ. Αἴοῦ πα ὑϊγῖ οὗ ΕῃοΒ, 
ἀἰνίηα ᾿νογϑπῖρ, ψῃ οι 61 (Πδὶ εἰπι6 ἢδὰ 
θδθὴ οοηβηδα ἴο ρεῖναῖθ [Βη}}} 168, ὈΘΟΔΠΙΘ 
Ρυθ]ς. ΤΊ ἐεβοοηάδηϊδ οὔ ϑειἢ δεραγαίθα 

οεηδβεῖνοβ ἔγοῃ {πῸ ἀσβοοπάβηϊ οὗ (πη, 
8δηἀ ἱηνοκοὰ Ἐδ6 πδίηδ οἵ οά, ργοῦϑῦϊγ οα 
ἤχϑα ἀδγ8, δὰ ἴῃ δδλε:θὶῖθβ ΠΟΘ ΘΥΟΓῪ 
Ο.6 τγδ8 δβἀϊἰ6ἀ. (6 εη.γ. 6. 1 ΟἸγοη. 1. 1. 
Θεη. ἵν. 96.) 

Ἑνομβοοκι, Βουπηπίδϊη οἵ, 37. 
ἘΝΤΕΝΤΑΙΝΜΕΝΤΒ οἴζῃε δον, 477---479. 
ἘΡδιν τυ, ἴῃ 6 ἤγει Ὠ ἰη Ὀγοσοῦ- 

δυὶα Αδἷὶα ψῶῆο ορεϑοοὶ {6 ΟἸγιβείδη 
ἴδῃ. (σαι. χνί. 56.) ἴῃ νος ρδδβδδρο, 
ΤΉΏΒΩΥ τηοάσδγῃ γνογδίοης, δηαὰ δος ἴδ6πὶ 
ΟὟ δυϊῃογίβοά γνογείοῃ, γοδὰά Αοϊιαδῖΐδ, 
σῃϊοῇ 18. ἃ πιϊδίδκα ἴῃ [06 ΘΟΡΥ δ δποα 
{πεν τ γα τη866 : [ον ἴΠ6 ΑἸεχϑηαγίδη δπὰ 
Ψδἕοδη ππιπυϑογρίβ, ἐπε Οοὐΐοεβ Ἐρἤγειυ, 
Οἰαγοιποπίβηυβ, Αὐρίοπεῖβ, αηά Βοδγηθγὶδ- 
Ὠυ.8, δηα {π6 γοδαϊηρβ ἰῃ τς Οοάσεχ Μ᾽η- 
ἀοδοπαηβὶβ [,δηοοίδηυθ 84. (Νο. 87. οὗ 
ΟΥίεβρας π᾿ ε ποιδιῖσῃ), ἱορθῖθεγ ψτἢ (6 
Μειιρΐτὶς, Ασιηθηΐδη, ἘΠΗϊορὶς δηά υ!- 
ξεαῖε νϑγπηίοπϑ, ὑ6βι 68 τϑην [μδίίη (δῖ εγβ, 
-8}} γοδὰ ᾽Ασιας Ἰηπισβα οὗ ᾽Αχαιας ; ΝῆϊΓἢ 
Ἰοσέίοη Οτεδῦβοὶ! σοηβίάθγβ 88 ςεν δ ἢ]ν 
δηυα], ἰξηος ρῥγείεγαθίθ, ἰο ἴ86 γεοοινθα 
τοδάϊηρ. Τῆδὲ ἰδ ἐξ ργείεσαῦ]8 ἴο {πδὶ 
Γοϑ ἴῃς ᾽8 οἰδᾶγ ἔγομῃ 1 (ογ. χνὶ. 1δ., ψ ΠΟΓΘ 
1Π6 ἔδπιγ οἵ ϑιερἤδηδβ 18 βαϑὶά ἴο "6 “ἐσ 
"κει οΓ Αολαῖα. " ᾿ 

υνυ 
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- ἘΡΑΡΗΒΑΒ, 186 οοδάϊυϊον οὗὨ δι. Ῥδὺ] ἴῃ 
ἢἰα ἰαθουγβ, τγὰᾶβ σερυῖοὰ ἴο Ὀὲ {πα ἤγβι 
υἱδῆορ οὗὨ {πΠ6 σῃυτγοῖ δὲ Οο͵οβββ, ἴο ννῃϊεῇ 
ἴδ νὯ8 δὐαὝοιοηδίεϊν δἰζδοῆθα. (Οἱ. Ἰ. 
7. ἵν. 19. ῬὨ επ.. 23.) Ηδκδ πδ5 ν τῇ 8. 
Ῥμι! ἀυτγίηρ Πα ἤγϑὲ ᾿πηργϑοησηθηῖ, 8η4 
[85 βοπηϑίίπιε8, Ὀυϊ πῇ ῃοιδ ργοοῦ, ὈεΘυ 
«εοηίουπεοά ν᾽" ἢ 

ΕΡΑΡηβοριτῦβ, σοῦ (πδξ δροδίίε 
8[}}68 ἃ ἴον -ἰἀουγοῦ δηὰ (δ ] ον «80 ] ἀἴοσ, 
85 Πανηρ ᾿ἐραήρίμι μρηϑὸ ἴῃ 8 ἰαθῦουγβ δηὰ 
ἀδηρογθ. Ηδ δρρϑᾶγβ ἴο δασῈ ὕδθῃ {Π6 
τπαϊηϊδίος οὔἨ (6 ῬὨΠΙρρίδαη Ἂδυγοῖ, ὈΥ̓ 
τ Ποῦ 6 ὙἯ88 βαηξ ἴο ΡΘΟΌΠΙΔΓΥ αἰὰ 
ἴο ὅ8ι. δι, τῦο οὔ πηι ἰῃ ἐδγηδ οὗ 
Ετεαὶ τοβροοῖ. (ὮΙ). ἵν. 18. 11. 55--.-30.} 

ἘΡΗΕΒΌΛΜΜΙ͂Μ, 8 ρίδεθ ὑεδίννθθη ὅ8ο- 
“Ποῖ δῃὰ Αζεκδῆ οὐ (ἢ8 νεβὶ οὗ τῃ6 
νΆ]Π]ον οὗἩ ἘΠηῃ. Ηδγα (Π6 δῶν οἵ {δε 
ῬΠΙ]Ιβεη65 ψψῶ5 ἐποδιηρο, ἤθη (οἰΐϊδιἢ 
1πϑι)τοἀ ἐπ Ποπῖδβ οἵ [δβγϑεὶ : βδῃὰ ἤεγα αἰδὸ 
πον ψογο ἔουηὰ δἴον Ἀν ἀδ εογοπδίϊοῃ, 
δηὰ διυβαγοά 8 βγεῖ δἰ διρῃίογ. 

Ἐρηξκϑβϑῦβ ν85 {Π6 τηοΙΓΟροΪ 8 οἵ ργοοοῦ- 
8.1 Αδἷα. (Οη ἴπε ρονογβ οὗ [Π6 “ 88» 
Βα} ὈΪγ ̓  μεϊὰ ἴῃ [18 οἰἐγ, δε ῥ. οὐροὶ 
Ταΐβ οοἰουγαϊεά οἰγ, {π6 γοπιδῖπδ οἵ νἢϊς 
εἶνε 8 δία ἰάδα οὗ [18 ἔουτῃθγ Ὀδδϑιῖυ, 
οχίθηϊ, δηἀ τηβρηβοδηςσα, νγ88 δ: (Ὀδίθα 1η 
1Πδῖ ραγὶ οἵ Αδίδ νοῦ νὰ δηςί θη} γ σα] 6 ἀ 
Ιοπία (θυῖ πον Ναῖο δ), δρουϊ ἔνε τη 68 
ἔγοηι 1π6 ΖἜρεβη ὅ6β, οἡ ἴδε δβἰάβδβ δηά δἱ 
{πε ἔοοϊ οἵ ἃ γδηρα οἵ πιουῃίδῖπ8 ονεγίοοῖ- 
ἴῃς 8 ἤηε ρῥἰαίη τπδὲ ψὰ8 ψδίεγθαὰ δηὰ [ἐγ- 
εἰϑεὰ Ὁ ἴπΠ6 τῖνεῦ Οδυθίῖεγ. Ἐρβεδβιβ 
νν 85 ραγιοιυίαγὶν σοἰεδταιθα ἔοσ ἴΠ6 ἰδπρ]6 
οΥ̓ Τ)ϑίδπα, 8 τηοβὲ πιδρηϊβοδης δηα βιδιο! 
οὐθεο, ψηϊοῆ πὰ Ὀδοη ογοοῖϊθα δὲ τῆ6 
σου ο ΘΧρϑηδβα οὔ {Π6 ᾿ὩΠ 8] Δη18 οὗ Αδἷ8 
Ῥγορεῦ, δὴ ννὰ8 γβρυϊθα οπα οὗ ἴδ βενϑθη 
ψοηάοΓΒ οὗ ἴπῸ ψοῦ]ὰ : θιὲ [π6 ὙΘΓῪ δἷτ6 
οἵ {Π1|8 διυρεπάουβ δπὰ οεἰοὐυγαιϊθα θάϊῆςς 
ἷδ ποῦ υπαεοϊογιηϊηθά, ὙΠ Δ εἰν βεδιιεγοα 
Γυΐη8 δἰζεϑί (Π6 δβρίδηάοιυσ οὗ ἔπ {ῃθαῖγα 
της! οηοα ἴῃ Αςίβ χίχ. 8]. ; ἐπα οἰοαναῖοα 
διυδεϊοπ οἵ ψῃϊοἢ οἡ Μουηΐϊ Ῥγίοῃ, 8ὲ- 
σουηῖβ ἔου [Π6 6886 στῇ ἢ! οἢ δὴ ᾿πηπιθη88 
του 46 τγᾶ8 οοἰ δοΐοά, {π6 Ἰουά βἤοιυβ 
οὔ ψῆοβα γοΐςεβδβ, σϑυογυογαείθα ἔγοιῃ [ἢ 6 
πα ψῃθουτγίης Μουηὲ Οοτίββιιθ, νοι ϊὰ ποῖ 
ἃ {{π||6 δυρτπεης τῃ6 ὈργΟδΡ ὙΠ ϊοἢ νν88 00- 
οαδοηδά Ὀγ 6 ρορυΐδοα γυβῃϊηρ ἰηῖο 16 
τπδαῖγο. [ἴητΠ6 τἴπη6 οὗ 8ι. Ῥαυὶ, ἘΡἤμδϑυδ 
Ψὰ5 ἴΠ6 τῃείγορο δ οὔ Αδὶα Μίπογ : ἰΐ 
εὐουηπάφά στ ιἢ ογδίογβ δπὰ ρἢ])οβοροῦβ ; 
8πα ἰϊ8 ᾿πῃδυϊδηΐβ, ἰῃ τΠοὶγ Θσπί ας βιδία, 
γνογο σοἰθυγαιθα ον {πεῖγ ἸἀοἸδίγν δηὰ 811} 
ἴῃ τηϑρὶς, 88 Μ6]] 85 ἴογ ἐποῖγ Ἰυχυγν δηά 
ἰαϑεϊνίουϑηθ88. ΤῆΘ ργεδοηξ δίδίε οἵ 
Ἐρἤοδβυβ δῇογαάβ 8 διγικίηρ 1ΠΠυδέγβιῖοι; οὗ 
{Π6 δΔοσοιρ Βῃπηοηΐ οὔ ργορῆθογ. Ἐρἤοδυβ 

1δἰοσγαρ]ιοαῖ, Ἡϊΐεογίοαϊ, ἀπά 
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ἴ6. {π ἤγθι οὗ ἐς δροσδλ γρεῖς Ἵνατοδεε δζ. 
ἀγεβδοά Ὀγ τ δνδηροὶ δὲ πἢ [πα Ὥλεος οἱ 
Φεβυ5 Οἰγῖϑε. “Ηἰἱἰοκ οὔαγᾷε δρδειδι μὲ ᾿ἃ 
ἃ ἀφοεϊοῃδίοη ἱπ τοὶ ρου Σ ἕεσνους (εν. ἢ, 
4.), δηὰ ἢἷ5 ἑάγεαί ἰὼ ςοῃδοσυθδοδ , ἢ, 
ὅ.), ἃ τοί] να ν νόημα οὗ ἐ ῥεξι μβομεσκόνεες 
Ὀγὶσῃίηοδδ. εὐ 8 ΡῥΓῸ δἰ πιραίς 
ν ἰῇ της 5'υογὰ οἵ οι)6, απϑὰ {ἢ δορδίειμο 
οὔτπα αποβᾶς, 68:18 δὲ ἰδϑὶ ῥΆγς νὰ]. 
Τῆς ἱπεῖρίεηϊ ἐλ δεσσησα, οεηδαγοθ ὃν 
(6 νασηΐϊηρ νοΐοα οἵ (86 Ἰηςτοδθοά 
ἴο ἃ ἴοῖδὶ ἐκεί πείο οἱ δἱ ̓ Ἰεηφιδ, ἴδε 
τηγοδιθπίπρβ οὗ ἐδ Αροσεαίνρϑε νψεγε ἔἰ- 
6|16ἀ, δηὰ Ἔρίιοουα δυηκ σὑπῖἢ (6 
ονογῆγον οὗἩ τῇς ατγοεκ οπιρῖγε 15 τθς 
[ουγίοοπι οδηέυτγ. 5 (Ε ππεσβοῦ ἴ,εἰΐεῖε 
ἴσο! ἰῆ6 ΖΈρεδη, νοὶ. 1. ρρ. 3212, 313.) 
Ἐρἤηοδιιδ 18 ον ὑπάοτ [Π6 ἀοπιϊπίοη οἵ τδε 
Τυτίδ, απὰ ἰδ ἰὼ ἃ δβίδίθ οὗ αδἱαγοκὶ ἰοίεὶ 
τυ. Τῆς ρἰουρί ἢ88 ΟΥ̓ΩΓ (δε 
εἷΐγ; δῃὰ ἰηῆ Μάγοι, 1896, ψ ἤθη υἱοῖιοά ὃγ 
6 ον. Μάδβϑιβ. Ἠδπῖὶεν δ Αταηάεὶ, 

ΟΟΓ Μὰ8 ζ,ΓΟΥΡΓΙΠβ, ἴῃ 8}} ἀϊγεοιίου, 
διηπὶβε τ{π6 (Ὄσγβακοη ΓΌΩδ : δρά Οδ6 80ἢ- 
ἴΔΓῪ ἱπαϊνίἀυ8] οἷν ναβ ἰουβὰ πο ὕοτε 
{η6 πδ!6 οἵ Οἢγιβί, ἰηδίθδα οἵ ἰΐϊ8 οὔκὲ 
βουγϑιἶηρ ομυγοῆ. ἴπ ΜαγοἊοῦ 1848, δον- 
ον, Οδρίδίη [υποδ ἰουπά ποῖ οὔε 
ΟΒγιβείδῃ ἤοζγο. Πεαῦα οὔοθδ δϑϑειουξοὰ 
ἐποιιπαδηάβ οχοϊαϊτμηθάὰ, “ τοδὶ 15 [γιδηλ 
οἵ τὴ ἘΠ αβίϑηβ," ὩΟῪ ἴδς ἰρυ γεῖς 
δηὰ {Π6 ͵δεκαὶ πηοδ8Β. Τῃα 50} οἵ [δὲ 
ρἰδίη, οὐ ψῇϊοῖ ἴΠ6 γυΐῃ8 οὐὨ Εἰρίιοδιις Βε, 
Δρ τοἢ ; ἴῃ {π6 5βυπίηε οἵ 1886, 
δὴ νἱϑιοὰ Ὁ Μτ. Ααἀάϊΐδοη, 'ξ νϑ 
οονεγεὰ νἱτἢ ἃ γαῖ, θυγηξ-ρ γνερείδιϊου. 
ΤῊ ρἷαος (ἢ6 5ἴδι:68) 18. ἃ ἀγθδγυ, ὑπο 
νδΐθα βροῖ : 8 [6 ἕοογη -ἤ6 148 'εγὸ ϑι2ἴ- 
ἰογθὰ δἰοηρ 1π6 δἰῖ6 οὔ 8 δποϊδηϊ εἰν, 
ὙΥὨ]οἢ 18. πιλγκοα ὈΥ ΒΟΠΊΘ ἰδῦβα πιλδ868 οἷ 
τυΐηβ οὔδ ] (ποδέγα (πιοδὲ ργουδϑὶν 
ἴ8δὲ τηρπεϊοπθὰ ἴῃ Αςἰβ χίχ. 99.) δηά οἵ 
Οἶδαῦ βδίοῃβ νὑ8}1β. Απιοῆς ἔβδϑε πιπιδ 
γα ἴἢ6 γοιηδὶπδ οἵ 8 ἴονογ, τοὶ ἰδ ἐσ 
ἴο αν ὕδβεὴ ἴθ ργίϑοη οἵ 8ϑι. Ἀεὶ, 
(Πδαγε ον 5 Φουτγηδὶ, ἰη Μ|βαῖο ἰδιεἴ, 
1827, ρρ. 2390---292. Ατυη 618 γ ει τὸ 
(6 ϑδνοη Ομυγοθοβ, ρρ. 97---ὅ6.) διὰ δὶς 
Ἀβοογοσίοβ ἴῃ Αϑὶα Μίποσ, νοὶ. ἢ. 
252---Θ600. Αἀαϊδοη᾿ 8 ̓ϑ.δυιβϑοι δηά 
ὭΥΓΒ, νοὶ. ὃ. ρρ. 340, 841. Οτίεηιδὶ Ου» 
Ἰΐη6β, ὅτε.) ἢ. 967., Ἰωοπάοη, 1839, [2180. 
Τγης ἢ 85 Ναγγαῖνα οὐ τῆς Τὐηϊοῦ ϑιιιον 
Ἐχροάϊεϊοη ἴο [6 δοτγάδη, ὅζο.. Ρ. 109. 
Τοττ δ Νοῖεβ οἴ τανοὶ ἴῃ Εργρί,ᾶς..Ρ.315.) 

Ἐρηονρ οἵ Θίάδου, 370 ; δπὰ οἵ ἰδὲ 
ΗΙἸσῃ Ῥχίδβίβ, 806. 
ἰού υρὰ εὖ ᾿ 
Ι. Τὸ γουηῃρεβὲ βοὴ οἵ 2Ζοϑερὶ 

Αδβθῃδίῃ, τι δαορίοἀ πὰ ὑἱεδδοὰ δ 
ὅδοοῦ ; ψδο ἰαἰά ιῖ6 τρις βαπά οὐ Ἐριπια, 



,, Οεοσγαμϊιοαὶ Τιοξϊοπαγν." 
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δηὰ Ἐϊ5 ἰοΐς οὐ {πὸ Βοδὰ οὗ Μαδῃηδϑϑοῖ, ἴὸ ἱπὶϊ- 
τοδῖο [ἢδὲ [Π6 γοῦηζοῦ δοὴ Βῃοῦα Ὀ6 σγοδίοῦ 
τῆδη ἴδ οἰἐἰς5ι, δΔηὰ δῖ ΡΟΒΙΟΥΙΥ ΤΌΤ ΠΌΠΊΟΣ- 
οὐδ. Ἧο ρδυο δΪ8 πϑῖὴθ ἴο οὔθ οὗἩ ἴδ6 τ 08 
οὗ Ἰεγϑεὶ : ἴῸγ {πὸ ]11π|}18 δ] οἱλεὰ ἴο δὶς, 
866 Ρ. 12. Τῆς ΕΡὨΓα Τα [65 ΕΓΘ ὉΠΔΌΪ6 ἴο 
Ὥξλίος ἴΠ6 δουπὰ 4ἡ, ἴο ΟΝ ΠΟΥ σαν 186 
δβοιπὰ οὗ 45. (Δυάρ. χὶϊ. 6.) [ἐ 9 ἃ βἰχυϊαῦ 
αἰγουτηδίδησο ἰἢδ΄Ρ [Π6 τηούογῃ ΟὝὐθο Κα ἢδτο 
ποῖ ἴΠ6 βουηὰ οὗ 4ἦ ἴῃ τοῖν Ἰαησζηδζο. Ηδποθ 
ἘΒΟΥ δύο Π1Δ0]6 ἴο Ὀ6 ἀεἰεοϊοὰ ᾿ἴκα τὴ ἘΡἢ Γαΐ πα- 
2168." (δυο ΒΕ ΘΒΘΔΓ ἢ 68 ἰῃ ατγϑοοθ,Ρ. 282.) 

᾿Π Ὡ, Α σοπβίαογδθϊο εἰν οὗ Φαάεδα, ρῬγοῦθ Ὁ} γ 
Σἀοπεῖο 8] πῖτ ἘΡΏγοη οὐ Ορῃσδὰ οὗ τὴς ΟἹ 
οδίδιποπηί ; ἰζ ΔΒ ΠΘᾺΓΣ ἃ ἀσδοσί οὗ ἴῃ ϑδῖη6 
Ὡδῖηθ, ΜΙ ΠΟΙ. 96888 ΟἾγίβε τοϊγοα δῇοσ ἢ6 
μηδ γαϊβοὰ 1 ζαγὰβ ἔγοπι ἴδ6 ἀςδὰ (Ζοδη χὶ, 
54.) ἴδ 8 ΔρΡρδγοῃεὶῦ γοργοβθηϊθα ὈΥ̓͂ 1Π6 πιο- 
ἄστη Ταϊγί οι, δἰἰυδιοὰ ἢν οὐ εἰχ Βοπιδῃ 
ΤΑᾺΊΪ65 ΠΟΥ -οαδὶ ἔγοτῃ Βοῖμ6] (186 ἀϊδίδηοθ 83- 
εἰστιοά ἰο ΕΡἢγβί πὰ ΟΥ̓ ΕἸπδε 5). [ἐ οσου- 
Ηἱεβ 84 ἸοῦΥ δἶζο, ονετ]οοκὶπς ἴπ6 δάΐμβοθης 
ἀοδογῖ, δηᾶ 18 ροορίεὰ Ὀγ Βαγάν τηουηςα 6 ΓᾺ, 
(Κονίμθοη 5 ΒΙ:Ό], 68. νοἱ. ἰϊ. ΡΡ. 121. 276. 
ἘΙΌ]οΙοοὰ ββογα, Μαγυ, 1845, Ρ. 8398---400.) 

8. ΕΡὨγδίπι, Εογοῦὶ οἵ, 80. 
4. Ἐρ γαίῃ, τηοπηϊδίηδ οὗ, 60. 

ἘΣΡΗΒΑΤΑΗ. 
1. Αποῖπεῦ ΠδΙὴ6 (ῸὉΓ [δα ἴοτγη οὗ Βοίἢ]6- 

Βοπι, (Μῖὶς. ν. 3.) 
2. Τῆς ἰοὶ οὗἩ ΕΡμγαῖη. (8. Ἴχχχίϊ. 6.) 
ἘΣΡΙΟΤΕΚΑΝΆ, [Π6 ΤΟ] Το οἵ ΕΡ᾿σΌΤαΒ, ἃ 

ΤΕ] ται Αἰποηΐδῃ ΡῬὨΙΪΟΒΟΡΒΕΓ : (ΠΟΥ 86- 
Κπονϊοάροι πο ροᾶδβ, ὀχεορῖ ἰῇ ὨδΔ)6 ΟΠΪΥ, 
δηἃ δϑβοϊαιοὶν ἀςηϊοὰ ἰπδὲ ΒΘ ΘΧογοϊδοα ΔΩΥ 
Ῥτουϊάθησο οὐ [6 τ ΟΣ] ά. 
. ἘΕὨΡΙΒΤΙΚΈΒ, ΑἸποίθηϊ, ἔοσῃῃ οὗ, 511. 

ἘΞΡΟΟΒΔΒ οὗὨ 6 7ὁν»Ὁ8, δοοσουηὶ οὗ, 202, 
ἘΞΕΛΕΤΟΒ, ἰγοΘΒΌΓΟΥ οὗὨ 1{|ὸ ΟἾΕΥ͂ οὗἩἨ ΟΟΥΠΙἢ, 

ὙΠῸ ΘΙ Ὀγβοοὰ ΟἿ ΓΙ δ Δ δηὰ Ὀδοδηςα (ἢΘ 
[010 -ἸΔθουγοῦ οὗἁὨ 81. Ῥδι]. 

ἘΒΕΟΘΗ, ἴῃ ἴΠ6 ρῥἱαίη οὗ ΒΒΙΠΔΥ, δηὰ οὐ ἴδ6 
Ἰεῖν θδηκ οἵἩ 16 ΕὈΡὨΓαῖοδ, νγὰ8 ἴῃη6 βοσοηῃᾶά οὗ 
“186 ῥυποῖραὶ εἰτ168 Τουπάρα ὈΥ Νἰτητοὰ [ἢ 
δοη οἵ ΟἸδῃ,"" ψ Ὦ]ο ἢ “ ἀγὸ γοργοβοηϊδά ἴῃ θη. 
χ. 10. δ8 ρίνίπρ οτίρίη ἴὸ τπ6 τοδὶ" (ΤΟ 88 
Ομ δ] άββᾷᾶ, "Ὁ. 159.) “Αὔους 120 π|}]68 βοιῖὶ- 
δαὶ οὐὗὁἩ ΒΑΌΥΪΟΙ 8ΓΘ 80ΠῚ6 Θπουτηοῦβ ῥ 168 οἵ 
Τοουη 8," ΟΝ οδἰϊοὰ αγκα, το δΤῸ 
ΤῊΪπΌΟΙΥ ἀοδογίδοεά ὉΥ Μι. 1ἴἶυδ (ρρ. 160 
ἃπὰ [ο]ονῖη) δηὰ 1|1υϑἰγεϊοα νυ τ 8. ρ]δη οὗ 
6 ττΐηξ. 
ἙΔΛΕ-ΗΑΡΡΟΝ, ἴΠ6 80ὴ 8δηὰἃ 5 σοΘβδοΥ οὗἁ 

ΒοπηδοποΥῖῦ, κίηρ οἵ Αδβδγγίβ; ἴοσ ἃ ποίίοϑ οὗ 
ὙΠ ΠΟ586 τοῖσι Β00 ΑΒΒΥΞΒΙ͂Α, )». 628. 

Εβασ, οὐ ΕΟΜ, [6 οἸ 65 βοη οὗἉ 158866, δηὰ 
186 ὑνὶπ Ὀγοῖποῦ οἵ Φδοοῦ. 6 ἀο]  δίοὰ 
τσοὶ ἰη δυπείηρ; 816 Φαςοῦ, Ὀοΐηρ οἵ ἃ 
ΠΟΤ ἀοπηοβιῖς σγη, Ὀοσδης ἔδπο ἔδνυουσιο οὗ 
ἢ 8 ποῖον ΠΟΌΘΚΑΙ, ὉῚ ΒΟ86 σοῦη56] δηὰ 
αἰγοοιίοη ἢ6 ϑαστορυ 8} 7 οὐϊαϊηθὰ 8 
Γαι ποτ΄ 8 Ὁ] δβὶπρ ἴῃ ρῥγοίογοηςα ἴὸ ἔσδα; ἯΠῸ 
θυ πα ΠΟ ΡὈΪδοθ Οὗ ϑθορθ [ὉΓΣ ἃ ὁβδπηρα οὗ ῬῃΓ- 
ῬΟΒΘ ἴῃ ἢΪ8 δίῃεγ, ᾿πουσἢ μΒ6 δουρὶ 1 οδγ6- 

θ66ὅ 
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Ὰ}}γ ἢ ἴοαγθ. (6 η. χχνὶϊ. 1--834., Ηοςδ. 
χὶϊ, 17.) Οη ΦΔαςοδ᾿β τοίυγη ἰηΐο Οδηδδη 
το Μεβοροίδιηϊα, ἘΠ ΠΟΓ ἢ6 δὰ βεοὰ ἴο 
δυοϊά ἷ8 ὈΓΟΙΏΘΙ Β τοδοηίτηοηΐς, ἔδδα στοοοϊνοα 
πὶ ἢ στοαὶ Κἰπάηθ88 ; δῃὰά οἡ 158808 
ἀδδϑι ἢ 6 τΤοϊαγπθὰ ἰοὸ Μουηὶ ϑεῖὶγσ. (ὐὐποεγη- 
ἴηρ 106 τοι δ Πα οΥ οὗ Ηἷδ 16 ΟΥ 1ΠῸ ΤηΔΠΠΘΓ οὗ 
ἢ18 ἀοδῖ ἴῃ6 β΄: ρίαΓοΒ Α’Ὸ βἰΐθης, Ϊ1η 189 
Ὠἰβιοτίοδὶ δηὰ Ῥσορῇοιϊοαὶ ὈοΟΚα, Εβδα δηὰ 
Ἑάοπι τοβροοι νον ἀσοποία Ιἀστηθοϑ δηὰ 186 
Ἰάἀυπηρδη ἰτῦθ8. ἴΙ͂η ἴἴομ. ἰχ, 18., τῇοτο 85... 
Ῥδὺὰ] εἰϊοα Μὰ]. ἱ. 2, 8., (ἢ ΔΡΟΒΙ]6 8 αὐ ἀθη 
ἰγοδῖϊηρ ΟὨΪΥ οὗἁ ἴδ6 ρΡοδίογι 168 οὗ Φδοοῦ δηὰ 
Εδὰ υ. 

ἙἘΔΌΒΑΞΒΙΟΝ, Ῥ]δΐη οὗ, δοοοσῃὲ οὗ, 69, 70. 
Εδηοοσ, Υ᾽ διΐου οἵ, 63. 
ἘΒΡΟῦΒΔΙΒ, Ζενπίδῃ, ἴοσῃ οἵ, 442. 
ἘΒΒΈΝΕΒ, ϑοοὶῖ οὗ, δοοουης οἵ, 8397---899. 
ἘΒΤΉΞΒΕ ΟΥ ΗΆΑΡΑΒΒΑΗ, ἴἢ6 ὑτοδὶ πΐθοο οὗ 

Μογάροβδι, ὉΥ̓ Ὑβολ δὴ6 ψεὰῷ δάορίθὰ. Οἡ 
1π6 ἀΐνοτες οὗἨ ΔΝ, δὴθ Ὀοοδίηθ ἴμ0 ἀθθοη 
οοηδοῦί οὗ Αδδβύογαδ: Π6Γ ΒἰβίΟΥΥ 18 τοϊδιθά 
ἴῃ 1Π6 ΒοοΟΚ οὗὨἩ ἘδίδοΓ. 

ἘτΤΑΜ: 
1. Α ΟΥ̓ ἴῃ ἰδ ἰτῖδα οὗἩ Φυάδῃ Ὀοίνγοοη 

ΒΘΙΒΙΘἢοπὶ δπὰ Τοκοβὴ, ἩΠιοῆ γγ88 σοῦ 
δηάὰ (οτγιϊῆοά Ὀγ Βδποθοδιῃ, (2 (Ἤτγοη. χὶ, 6.) 
Φοβορίιυβ 88 γ8, ἴμδὺ 'π ἮΪδ εἰπιθ ΓΠ6ΥΘ ὙΓΘΓῸ ὙΘΓΥ͂ 
ΡΙδαδδὴς ραγάθῃβ, δουπαάϊηρ Μῖἢ Ὑγδῖοῦ, δὲ 
Ελδαὶ, δυουϊ ΒΥ απ οηρϑ ΟΥ̓ δὶΧ π}}168 ἔγοῖὰ 
ΦογΏδΆ] πὶ, ἰ0 Ἡἱοἢ Βοϊοιθοη πδοὰ ἴο χζοβοσῖ. 
(Δηι. Φυά. 110. τῇϊ!. ο. 7.) 10 16. ὨΙΣΉΪΥ ῥσο- 
ὈΔ016 τ1π8ὲ τ8 νγῶᾶϑ 1Π60 5 οὗ οὔθ οὗ Κίηρ 
ϑοϊουμοπ᾿ Β ΒΟῦΒ6Β οὗἩἨἁ Ὀ]δαδγο, ποτ π6 τηδὰθ 
πὶ σαγάεξηδ ακὰ ογολαγάιε, απά ροοῖς 97 τοαίετ. 
(Εοῖδα ἱ, δ, 6.) [ἡ τἈ8ὸ ΥἹΟΙΏΠΥ οὗἁὨ 19 
Εἶδος γγὰ8 

Ὡ. ὙΤΠο τοοῖκ Εΐδη, ἰο τδΙΟΝ ΒδΠ ΒΟ ΤῸ- 
Πγοὰ δοσ δ βαὰ Ὀυγποάὰ ἴΐ6 Βαγυθδὲ οὗ ἰῃ9 
ῬΒ ]Ἰϑεηο8., (Δυάν. χν. 8.) 

Ετηαμ, τῃ6 {πἰτὰ 5ἰδίίοη οὐὗἩ [Π6 Ιδγδοὶ ἴο8 
ἴον τοῖν ἀσρατγίαυγο ἴσοι Εσυρί. (Νυπιν. 
χχὶϊ!. 6, Ἐχοὰά. χὶϊ!. 20.) 1 ἰδ ποῦν οδ ]οὰ ΤΕ . 

ΕτΤΗΑΝ, ἴῃ6 ἘδΖγδῃϊζο, 88 οπο οἵ {Π6 
ΡΒ οδορῆεγα ἴο ψΠοπΣ βϑοϊοπιοη νγἃ8 σΟΠ|- 
ρδγαιὶ ἰοῦ πίβάοπν ἴῃ 1 Κίηρβ ἱν. 8], δῃηά 
1 (Ἤγοη. ᾿ϊ. 6. Τα 891} Ῥβαδὶ τι 18 βδοσ θά 
ἴο ΠἸΠ]. 

ΕΎΤ͵ΉΗΛΑΝΙΜ, ἴδ δποίδης ἤβηι6 οὗ ἔπε ἤναῖ 
τηοητἢ οὐ ἰπ6 ΨΦονν" 8 οἷν γοϑγσ. ἘῸγ 8 
ποῖϊςα οἵ 1π6 ἔδβείνα!β, ὅζο. ἴῃ (18. πηιοηίῃ, 
866 τ. 198. 

Ετηιο8 ουἱναϊοι Ὀγ {πὸ δεν, 522. 
ΕΤΉΙΟΡΙΑ. ὅ56.6 ΟΥὐ8Η, Ρ. 648. 
ΕΝΙΟΘΕ, τῃ6 πιοίῃοσ οἵ Τιπιοίῃν, δπά 

1η6 ν]δ οἵ ἃ αγεοκ ργοβοϊγίθ. δη6 τἮδ8δ 
ΘΑΥΥ σοηνογίοδ ἴο τῃ6 (ΟἸἾ γι βιίδη ἔβδιτῃ. 
ϑ8ι, δὰ! μδ8 ῥργοποιιποθὰ ἃ ἢίρῃ εὐ]ορίιπι 
οη ἢεν ρῥἰεῖγ. (Αεῖβ χυΐϊ 1. 2423. ΤΊω. 1. 5.) 

ΕἘσυνυοη. 
Ἰ. Ομ ψἴο ἤὰβ ὑδθϑθὴ δπηββουΐδίθα. 

δυο ΡΟΥβΟΩΒ δησίδητίγ νοῦ (88 ἴπ ἴῇ6 
αὶ πον 5:}}} 8Γ6) διρ]ογϑὰ ἴο ρυαγὰ {ἰπ6 
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Βαγοι! οὗἉ ογίδηϊδὶ Κίηρβ δη ἃ Π00]65. 
Ρ. 107. οΥ̓́τΠ5 νοϊιπι6. 

9. δίηποα, ἰπῃ τἴπ6 Ἐρδδῖ, ουηυςοῖδ οἴδη 
ΓΟΒ6 ἴο δβίατοπβ οὗ ργεδαῖ γονεγ δηά (γι, 
ιῃς πογὰ δὲ ἰθηρίῃ οδηα ἴο βἰβηϊν ἃ πιὲ- 
πἰείον οὐ α οοιγέ, “ἰἰῃουΣ ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴη- 
οἰυσίησ τῆ6 ᾿ἰά68 οἵ δπιαβουϊειίοη. ϑϑιιοῦ 
85 ἴῇ6 ΟΙἾΓΟΕΥ οὗ (ὐἰδηάδοο, ᾳυσοη οὗ 
ἙἘππορία, τῆσδε Ἴσοηγνογβδίοῃ ἰ5 γεϊδί θα ἴῃ 
Αεῖς νι]. 97---839. 

Ευονρτλβ δηὰ ΒΥΝΤΊΟΗΞΒ ψεγα ΟΠ τ βιϊδη 
πουϊθη δὲ ῬΠΙΠρρὶ, δηά ργοῦεδὶν ἀεβοου- 
65565 οἵ (6 σμυγοῖ ἴῃ τΠδὲ εἰγ. ΕΥΟΙΣ 
ῬΏΙ]. ἵν. 4. ἴε 18. ουϊάδης [δὲ ἃ ἀἰβδιδηος οὗἁ 
ορἰπίοι δβιιθαἰϑιοὰ θεῖτο ἔὨ6πὶ : τηοδὲ ργο- 
Βεθὶγ ἴδ ψγ88 γεβρθοῖϊίης [Π6 πεοαδββιἐν οἵ γε- 
ταϊηηρ {Π6 Μοπδαὶς Ἵεγεηοηΐθβ ππάοῦ [Π6 
(οΞρεϊ ἀϊορεοηβαίοι δὰ ὑνογβῃ!ρ. 

ΕυΡΗΒΑΤΈβ, 8 ἰαγρὲὸ δηΐ οαἰεὈυγαϊοα 
τίνος οΥ̓Ὗ εβἴδγῃ Αδία : ἴξ γίδεβ 'ἴΏ Αγηιθηΐβ 
Μα͵]οῦ ἤθὰγ Μουηῖ Αἴθα, δηά, αἴεγ ἥονϊηρ 
Ὦν Βγ7ιία, Μαεδοροίδιηϊα, δῃὰ ἰἢς εἰϊε οἵ 
Βεθγίου, ἱξ δια ρίϊο8 186} ἰηῖο (ἢς Ῥεγείδη 
Οὐ [Ιη Ὅδεη. χν. 18. ἰξ 18. ςΔ] 16 “τΠ6 
8 εαἱ τγῖνογ," πο ἀϊδεϊποιῖῖνθ δρρε δι ου 
1 ἀδβοῦνοβ ἴῃ οοηίγαδι ψἰτ τίνεγα ρα- 
ΠΕΓΑΪγ, τπουρῇ πος π τῃ6 ΝΙΙ6. 
(ΒιιοκίηριδπιΒ Τγανοὶβ ἰηῃ Μεβοροίδηϊα, 
γοϊ. 1. Ρ. 84.) |1Κ6 τὴο ΝΙΪα, δὲ οδγίδϊῃ 
ΒΘΒΒΟΏ8 οὗἩ ἴΠ6 γοαγ, {Ππ ΕΠρἤΓδῖοβ ἰηιη- 
ἀδίοβ ([Π6 ἢδι οσουῃπίγίοβ οἡ ἰϊ8 θδηΚβ, δηὰ 
ΤοπάοΓγα [ῃ6π| ΘΧΕΓΕΙΠΊΕΙΥ ἔδγεῖϊθ. 

ΕἘΘΝΟΟΚΥΘΟΝ, 8 ἐεπιρεβίι!ουδβ Μ]ηἀ σοτῃ- 
ΤΏΟῺ ἰη (ἢ Μεαϊογαησθδῃ, βη4 γγο}] Κποση 
ἴο Πού Γῃ τηϑγίπογβ ὈὉγ ἴΠ6 πδηα οἵα 7.6- 
υαπίεν. [τ 'θ ποῖ σοπῆπεα ἴο ΔΠΥ ΟΠ6 βἰῃηρὶε 
Ροΐπε, Ὀὰϊ ὈΐΪοττβ ἴῃ 4}1] ἀϊγεοι ἢ ἔγοπι ἢ 6 
ὨΟΡΙ-οαδί, τουπὰ ὈῪ πὰ ποτίδ, ἴο τΠ6 
Βουῖῃ-εδδί. Τῆς γγεαῖ στη, ΟΥ τηΐρῇιν 
τοπιροϑβῖ, ΟΥ νϑῃοιηδηΐ δαδβὲ ψῖηὰ, ἀδβογιυοά 
Ὀγ τ ρῥγορῇοῖ Ζοηδὴ (1. 4. ἱν. 8.}), δρρθαῦβ 
ἴ0 ἴανα Ὀδθη οπα οὔ ἴἢεδε 1δνυδηίεσβ Οὗ 
εἰι|8 ἀδβογιρεϊοη 88 τπ6 νἱοϊθηϊ οὔ [δπηροθ- 
ἴυουδ νυ τηοπιϊοηθσὰ ἴῃ Αςῖβ χχυ]!. 14. 
(ϑιιανν᾿8β Τγανεὶβ, νοὶ. 1ἷ. ρρῃ. 197, 198.) 

ΕνεΕ, ἴῃ νυ οὗ Αἀδπὶ, δηά ἴῃ σοπιηηιοη 

866 

πιοῖῃεῦ οἵ τΠ6 Ὠιυιτηδη ΓΒοθ. ἐώλεὴ 11. 11}. 
ΤῊ6 οἐδαγδοῖοῦ οὗ Εν ἰδ οἷν Κπονῇ (0 ι18 
ὉΥ ἰ6Γ βίῃ ; ἴθ τῆ σοπιπίββίοῃ οὗ νῃϊςἢ 
6 [Δ Οὔβοσνα ἔπ ἔνο [ππαδιηρηϊαὶ 
Ῥϑδβίοῃβ, οὐὗὁἨἮ ψῃϊοῖι 81} ἐἢ 6 οἴ 6ΓΒ δΓ6 τη α]- 
οβίίοηδ ; ΥἱζΖ. ρὑγι46--ψὸ ὡλαίΐ δὲ αε ροάε ; 
Δηἀ 5Β6ῃ 8:18 1} }---ἰλέ ἐγεδ τῦαὲ ροοά ζ0. “οὐ, 
δηά [15 ἔγυ!ϊ τψϑ ρίεαδαπέ ἰο ἰδε δῦυεε. 
(6 εη. 1]. ὅ, δ 

ἘΣΨΕΝΙΝΟΒ, ΠΟΥ ΓΟΟΚοηΘα Ὀγ ἴπ6 968, 
189. 

ΕΥῚῚ,ΜΕΒΞΟΌΛΟΗ, ἴΠ6 Βοη δηἀ Βιιοοοβ80Γ 
οἵ ΝεδυομαάηοζζΖαγ, Κορ οἵ Βαῦγίου. Ηδ 
ἀεἰϊνεγοά 7εποίεκίπη Κίηρ οἵ Ψυμδῇ οιὲ οἵ 
ὈΓίβοη, ροὴ σψἤοπι Πα οσοηίογγαα πηδηΥν [Ὁ- 
νου. (Ὡ Κἰηρθ χχν. 397. 56. 11]. 81.) Ας- 

Βιοσναρλίοαϊ, Ηϊεζογίοαϊ, απὰ 

ΒΑ 

οογαάϊηρ ἴο Ατοδθίβπορ ἴδβδον, π᾿ γαϊριοά 
ΟἿΪΥ ΟἿΘ γΘΆΓ, δῃὰ ψγχὰβ. βυςοδοάδα ὉΥ δὶς 
δοη Βοεϊβῆδζζαγ. 

Εσυτγοηῦ, εἰγουμηδίδησεβ οὗ τς ἀεοῖῖ 
οὗ, οχρ εἰπε, 420, 491. 

ἘΧΟΟΜΜΌΝΙΘΟΑΤΙΟΝ, ρυπϊδησηεης οἕ 
δηά ἰ(δ οἴεςίε, 169, 170. 985. 

Ἐχεούτιον οὔ δοηΐεποαβ, μοὶ δηθὰ ὃγ 
ψἤοα ρογίογησα, 140, 14]. 

ἘΧΡΙΔΤΙΟΝ, ἀδὺ οἱ, ἢονν δοϊδεγηϊθοῦ, 

ἘΧΡΟΒΙΤΙΟΝ, οὗ ϑεγίρίυγο, ρασγὲ οὗ δε 
ΒγΠδορι6 ἩοΓΒὮΙρ, 98. 

Ἐχροδῦβε ἴο σὴ ὑεδδίβ, ἃ Ἴβρίϊαὶ 
Ρυηπίδδιηεης, 176. ὅ8ι:. Ῥδιὶ ποὲ ἐδ δο- 
ἴ08}}Υ ἐχροδοά, 637, 

ΕΥΕΒ, Ρυϊίησ ουῖ, 8 }εντϊδῖι ρυηἰδῆτηεης, 
- Ῥδιηϊίηρ οἵ 1Π6 αγ65 ἀσϑοσιροὰ, 436, 

7. 
ΕΖεκιει, ἴΠ6 δοὴ οἵ Βυπὶ, οἵ 6 ἢουκα 

οὗ Αδγοη (Εζεῖς. 1. 1.) τᾶβ οδγγίϑα Ἵοαρῖῖνα 
ἴο Βαῦγϊίοῃ ὕὃγ Νευυοσμδάποζζεγ, ὑτπὶ 
Φεμοίακιαι Κίηρ οὗ Φυάδῃ. Ηδ ἰ5 ἐδ τδιιὦ 
οὔ ἢ 6 σγεδῖεγ ργορ[βεῖβ. ὅεὲ δ ἤλγιοσ δο- 
οσουπὶ οἵ ἘΖεκΙεὶ, αηὰ δὴ δῃηδὶ γβὶβ οὗ δὶς 
Ργεαϊοιίοηβ, ἰὰ Ὗο]. 11. ρρ. 898---905. 

ἘΖΙΟΝΟΘΕΒΕΕ, 8 ρογῖ ἴῃ ]ἀιιπιξε8, οἱ ἔδα 
ΕἸδηϊὶς συ], τ θηοα ϑδοϊοπιοη βϑῆὶ βῃὶρα 
ἰο Τδγβϑῃ δηὰ Ορῆϊγ, (ἸΚίηρε ἰχ. 96.) 
ἴῃ Ἰαΐογ εἰπιε8 1 τῶ ςδοὰ Βογεπίοε. 
Ὧν, [δ δυρροβαβ ἰξ ἴο θ6 1Π6 58)6 
ΨΠΙΟΝ 18 ποῦν (816 Ὀγ 6 Αγῶρ8 ἈΖεεηαλ- 
εἰ-Ἰεαλαῦ, οΥ ἐδε μοτὲ οὶ ροίά. (Ὑτανεῖα, 
γοἱ. ἰϊ. ρρ..118,119.) ὕε. ποδίδουη οοιϑὶ- 
ἜΜ ἴξ το Ὀ6 ΕῈ ΒΆΠῚ6 " ΕἸΑΤΈ, ᾿ϊοῖ 560. 

ΖΒΑ, ΟΓ ἔΒΌΒΑΒ, [ἢ6 Βοὴ (ΟΥ, δοοογάϊησ 
ἴο Οὐοφυεγοὶ δηά οὐδε, ΚΠ Ὲ μμδι κραμο οΓ 
ξτϑδί-βγδη 80) οὐὗἨἉ ϑεγαίδῃ, 88 8 μγὶοδέ 
8ηα βογὶ 6 ογ ἀοεῖογ οὗὨ ἴῃ6 ἰὰν; πᾶο, τδ- 
[υγηΐηρ ἔγοπη οδρεϊνιγ, τ 8 [ἢ] σοι 
πιϊβδδίοη ἴοπη Ασχίδχογχοβ, ἴο βοῖίϊα ἴῃ 6 
σδυγοῖ δηά δίδϊε οἵ ἰῃε εν, ζεδουξὶ Υ 
δχογίεα ἢἱπ)Βε] ἴῃ γθοϊ γἱηρ 4}} τῆς αἷδ- 
ογάριβ μψῇῆϊος δα οτορὶ Ἰηἴο {πεῖν αὔμιτε 
ἀυγίηρς ΤΠΕΘΙΓ σαρονγ. ὅ5466 8 διγίῃες δὸ- 
ἐοιηΐ οὗ ΕΖΓΆ, δηἀ δὴ 8048] γ 8 οὐὗἩ [δ μἷ5- 
[ογῖς8] θοοΚ ἢ ϊο ἢ Ὀδδγβ 5 Ὠδίηδ, ἴἢ 
Ὗο!. 11. ρρ. 688---69]1. ΤὮς δΠῃειηοποὶ 
Ἐϑ γε, οὗ ηἰπϑίθθῃ ργϑυοῦβ ββοῦθοα ἴο ΕΖΓα, 
866 ρρ. 379. 988---288. οἵ (Πϊ5 νοϊυσια. 

Ἑλὶπ Ηλνενϑ, ἃ ρΐδοθ 8ο Ἵβδὶδὰ οἢ ἴδιο 
οοδβὲ οὐ Οτγεῖθ, ποϑὲ ργοθαῦϊν Ὀδοδυβα ἰξ 
Πδὰ ροοά δησοἤογαρθ. (Αςῖβ χχνῖ. 8.) 
ἴῃ 1ἘΠ6 ἴουγ ἢ σδηέιγγ, βοσογαΐηρ το Ζεγουια, 
ἰδ 88 ἃ ἰάγᾷε ἰοννῃ. 

ἘλΙ8Ε ῬΕΟΡΗΕΤ, ρυηἰδῆτησης οὗὨ, 155. 
Ἐλμ1,1Ὲ85, Ησβ οὗ 95. 
ἘΛΜΙΝΕΒ ἴῃ τῆς Ηοϊν 1,δηά, 9]. 
αβτϑ οἵ ἴῃ δεν, μῦς δηὰ ρειναῖο, 



. ΟἸτεοσταρ)ϊοαϊ Ζ)ἱοξϊοπανν. 

ΕΑ 

Βονν βοϊοπιηΐϊροά, 358, 359. 
δ᾽οποιηοηις, 345, 346. 

ἙΑΤΉΒΕΒ, εν 153ἢ, ρον οὗ, ονοῦ (ῃοὶγ 
ἔἈγη]165, 452, 458. 

ἘΞΑΒΤ5 ΟΓ ΕἘΈΒΤΙΥΑΙ,Β οὕ {πὸ ον, δο- 
οουηΐ οἵ, 330. Πϑ)εδίρη οὔτ δῖ δὰ Ὀθπθῆ 8 
γοβυϊειησ ἔτουι (πε, 830, 838]. Νοῖϊοες οἵ 
ἐΠοῖγ οὔ παγΥ ἔραβιβ, 477---479. Αηὰ οἵ 
τ οἷν ἤληογαὶ ἰδαδίβ, 668, δ69θ.0ὡ. ὅδε ὨῈΕΡῚ1- 
ΘΑΤΊΟΝ, ΕΧΡΙΑΈΤΙΟΝ, ὕύυσβιυ Ἐξ, ΝῈν ΜΟονΝ, 
ῬΡΔΒΒΟΡΕΕ, ΡΕΝΤΕΟΟΞΤ, ΡΟΒΙ͂Ν, ΘΑΒΒΑΤΗ, 
ΘΑΒΒΑΤΙΟΑΙ, ΕΑΒ, ΤΑΒΕΒΝΔΟΙΕΒ, ΤᾺῦὺΜ- 
ῬΕΤ5Ξ. 

Ἐκετ, ψϑβῃϊηρ οἵ, 469, 470. Ἐδιμεὶα 
ογηϑδιησηῖδ οὗ, 436. 

ἘΈΠΙΧ, ργοςσυγβίογ οἵ δυάδα, δοοουηξ οἵ, 
130. 

ἘΒΕΒΤΙΓΙΤΥ οἵ Ῥαϊοβιϊπα, δοοουηξ οὗὨ, 
76--.83. 

Ἐπκεοτῦϑ, ργοοσυγεῖον οὗ Ζυάξεα, ποίῖσα οἵ, 
130, 131. 

Ετο- ΤᾺΕΕΒ5 οἵ Ῥαϊαβέϊηο, 8]. 
ΕἸ ΝΕΒ, γϑγΓΊοι8, ἱπηροβοὰ Ὀγ {Π6 76 ν᾽, 164. 
ἘΠΒΕ-ΒΑΟΚΙΡΊΟΕΒ, αἰδγοης Κἰίηάβ οἵ, 

9318---390. 
Ετπ5Τ-ΒΟΒΝ, ρῥγίνι!εροβ οἵ, 450, 45]. 
ΕἸΆΒΘΤ-ΕΚΟΙΤΒ, ργοβοηίδείοη οὗ, 393. 
Ετοκῦυϑ, ργοσιγαῖογ οὗ δυΐδδα, ποίῖϊςσα οὗ, 

131. 
ἘοΟΡ δηὰ οηἰογίβἰππιθηΐβ οὐὗὨ ἰδ 768, 

472--476. Ῥαγιϊουΐϊας Κἰπα 5 οὗ ἰοοά, ν ̓ ν 
Δοσθὰ οὐ ργοβιίδιιοα το δου, 478. 
],οουδῖδβ, δὴ δυϊοῖα οἵ ἰοοά, 9]. 

ἘΟΟΤ-ΒΔΟΕ, αἰϊυδίοηδ ἴο, εοχρίδιηδά, 
δ11---545. 

ἘΌΠΕΒΤ οἵ Οδάδγθ, 79. ; οἵ Ἐρἢτγαίηι, 
80.; οἵ Ηδτοίῃ, 80 ; οὗ ΟἿ Κβ οἡ Βαϑῇδῃ, 79. 

ἘΟῈΜΒ οἵ βαϊυἱαιϊίοη δηα ρο] 6 η688, 464 
.--467. 

ἘΟΞΝΤΙΡΙΟΔΈΤΙΟΝΒ οὗ ἴΠ6 ον, 935. 
ΒοΟΥΝΤΑΙ͂ΝΒ ἴῃ [86 ΗοὶνΣ [1,8π44,, δεσουηῖ 

οὗ, 97, 38. δ0. 
ἘΒΕΕΡ ΜΕν, οοπάϊιίοη οὗ 464. 
ἘΒΈΕΡΟΜ οὗ Βοιμα, ἤον δοηυϊγοά, δηά 

115 ρυίνιερεα, 145---147. 
ῬΒιεν, (ἢ ΚΙηρἾ, 112. 
ΕΥΝΕΒΑΙ, ΕἸΤΕΒ, οἵ ἴῆ6 768, 6δ6θ0--- 

δὅ64. υπογαὶ Πρβεί, 568, ὅ69. 
ἘΟΒΝΙΤΌΒΙ οὗ οτγθηϊδὶ δΒουβθ8, 492 

.--220. 

Ἑαβῖδ οἵ ἴἣθ 

Θιλαὶ,, ἴδ βοη οἵ Ερϑὰ, τῆ γαϊϑϑὰ 8 Γδ- 
γοἱὶὲ ἴῃ Βηῃδοϊδη ἀραϊηδί ΑΡἰπηϑ θοἢ (ἢ6 ΒΟῺ 
οἵ Οἰάδοη ; Ὀυῖ, Ὀεοΐωρ ἀεοίδαϊοα ὈΥ ἴδ 
Ἰαϊίογ, Π6 νν85 σοι ρο δα το ἤεε. (7 ἘΠ Ιχ. 
26---41.) [εῖ5 ποῖ Καοτη το ἢ6 νγὰ8 Οὗ 
ψ ἢ δὲ αἴογνσεγ 8 Ὀθοδπια οὗ Πΐη). 
λάβη, ὁ ΠΪ}} ἴῃ [Π6 ἱπῃογίίδποα οἵ ΕΡἢ- 

τδῖπι, οὐ (6 ποσί δἰ οἵ συῃϊοῦ βιοοά 
Τιη Δ 1}}- ΒΘ ΓΆ ἢ, τποπι οὐ ἃ5 Ὀείηρσ ἴ86 

667 

σὰ 

Ρΐδοθ τθεσα Φοβῆυδ ννὰβ Ὀυγίθά, (Ψοβῆ. 
χχῖν. 830.) Δὲ {δ ἴοοξ οὗὨ ἐπ 81}, ῃτο- 
θα ΐγ, ννογα πα Ὀγοοῖβ (ογ ΕἸΠΡΩΣΗ οἔ 
Οὐϑδβῇ πηδπίοηθα ἰῃ 3. ὅδπ). χχίϊὶ. 30. 

Ολάλββατηα. ϑθθρ. 38. 
ἀλΡ. 
Ἰ. Οκαι, ογ ἀοοά Ἐοεγίυπο, 8 ϑγτγίδη ἰάοἱ 

ποίϊοα οὗ, 372. 
2. ϑανϑηϊῃ βοη οἴψδοοῦ, Ὀογη οὐ Ζίϊρβῇῃ ς 

ἢς ρᾶνο 8 ἤδη ἴο ομδ οὔ ἴΐ ἔνεῖϊνο 
{τθεδ ; (ογ (ἢ ᾿ἰπιϊ8 οὐἠἨ ν]οθ6 δἰ] οϊπιεηῖ, 
866 ἢ. 12. 

385ὅ3..ᾳ Ργορβεῖ, 16 ἐτἰοπά οἵ ανὶι, 
ποῖ 6 ἐδ Πβ}}Ϊγ (ΟἸἸοννεά ἀπιγίηρ 8 
Ῥεγβεουϊίϊοηβ ὈΥ ὅϑδι}. Αἴἶεγ ιν! ἀ᾽ 8 68- 
180} 18 πδηξ οὐ {Π6 ἰἤγοπα οἵ Ἰδβγαεὶ, Οδά 
Ἧ 83 σΟΠΙΠἰδοϊοπθά 0 ργοροβα ἴο ἰνΐπ) Ομ δ 
οἴ [ἤγϑα δοοιγσαβ, το ψγ88 ἴο ρυηϊδῖι εἰς 
δἰ} πυτηθαγηρ οἵ [ἢ ΡΕΟρ]α : δὰ αῇεογ- 
ὙαΓὰ8 αἰγεοῖϊοα Ὠΐπὶ ἴο ὑυ}]4 δὴ δἰἴδ 1 
ἔΠ6 ἐπγεβηϊηρ. ἔοοῦ οὐὗὁἨ Οτγηδη οὐ Αγβιιπδῇ, 
(1 δῇ). χχἹ. ὅ. 23. ϑ8π). χχὶν.) Ὁ δὰ αἷπο 
Ὑγοῖδ ἃ Ὠἰβίογυ οἵ [αν γεῖρη, ψ]εῆςα, 
ΡαΓΠαρ8, τγ88 ἴδκθὴ ἰῃ8 πδγγδαίινα οὐ τἰεξ 
ΟΘΏΒ0Β; δηἀ 6 ἰγδηδιῖεοά ἴο {παῖ το- 
ὨΔΓΟΣ [Π6 αἰνίπα σομημηδηάβ σοηρεγηΐηρ, 
[Π6 Θϑι 8 βῃπιθης οὐἨ ἁ ρυῦ]]!ς πογϑίρ. 
(2 Οἤγοη. χχῖχ. 35.) 

Θάραβα ψν85, δοοοσαϊηρ [0 “Ζοβαρἤιε 
(ΒΕεἸ!}. 3ια, 110. ἱν. ς, 94.)}, τῆ6 πηείτορο! ἷα 
οἵ Ῥεγεξϑ, ογ [86 γορίοῃ Ὀδγοηπὰ Φογίβδη : ἱξ 
88 Οἠδ οὔ [Π6 οἰτἰδ5 οἵ τα αἰϑιγὶςς οὗ 86- 
ΘΉΡΟἾΪ 18, δηά σοὨμδοηι ΠΟΥ υπάσογ ἢδαϊῆδη 
ἡυγβα!οτίοη, οα ψἢϊοἢ δοσουπῖ, ρεῦθαρβ, ἵξ 
Μ88 ἀεδίτογεα Ὀγ {πΠ6 Δεν, Ὀυϊ ννῶ8 γὸ- 
Ὀυ 1 ὉγῪ Ῥοπιραν, θὰ ἔανουν οἵἨ ειποίγι8 
Οδάδγθηβὶβ, ἢ19 τηδηυπ θα δογνδηΐ, 80- 
οογάϊηρ ἴο ΦοβερῆυβΒ. Τῆδ πῃ πῖ8 οὗ 
1Π|8 οἷν Ὀδΐπρ γιοἶν, βεηΐ ἰεραῖεβ ἰο “ ειρδς- 
βίδῃ πῇδη Π6 δβἀνδηοθιὶ δραιηδὶ διά 58, ἐπὰ 
δϑνδ Ὁρ (ἢϊ8 δίγουρ οἷν ἴο Πίπν; Ὀοτἢ {ἢ 6 
ΟΕ δὰ {πα υἱ αρο8 ειοηξτης ἴο ἰξ ἰᾶὰὺ 
αι] [Π6 τορίοη οὐ εἴα (ὑεγρεβοηθθ, 
Ψ θποΘ ΟΠ γῖδι ροίηρ ἱπίο τῆ6 σουπίγυ οἵ 
ἴῃς αδάδγεποβ (Μαῖκ ν. 1.)., ἰ5. βαίὰ ἴο ρὸ 
Ἰηῖο {6 γορίοη οἵ [6 Οδγροβοπαβ (Νδις. 
νἱἱ. 28.). ΤΠ Γοπιδίηβ οὔ (ἢ6 τψᾶγπὶ ὈΔ1ἢ8 
υγ πθίοι τηΐδ οἷδε ψγ88 δῃςΐθηον σο]6- 
Ὀγδαίθα, δηὰ εἷϑο οὗ ἐπα τουιῦβ (8 πιο 
ψὨϊοῦ τ[Π6 αδάδγεηδ ἀδπιοηίδο 5 δ ραμο 
ἴο δεανα δθο(6), ἀγα 8}}} ἕο 06 δθϑῃ : τῃοῦ 
ΔΓ6 αἰπιοδὲ 8}} ᾿πῃδυϊίοα, δηάὰ [6 τηδϑβῖνα 
βίοῃθ ἀΟΟΥΒ, υδυλ!ν δρουϊ ἔνα ΟΥ 5|Χ 
ἰποἢθ8 {Π|.Κ, τ οἢ οΥἹρῖπ ἢ ν εἸοβοὰ ἔπ οπι, 
8511} τονε οὐ {ΠΕΡ Πἰηροβ, δπὰ ὀρεῃ οὗΓ 
ϑῆυϊ δῇ [ΠῸ ορτίοη οὗ {Πεἷγ ργοβεηΐὶ ΟἼΠΕ 8. 
αβάβδγα ῖ8 ον οδἰϊεὰ Οομκαὶβ, οσ Ομ Κεὶ5. 
ΤῊ τυ ϊηβ οὔ 6 δηοϊθηῖ ΟΕ ΓΘ νεγὺ σοη- 
Βίδγαῦ 8. ““Β6β: 658 ἔῃ 6 ἰοιιπάβεοι οὗ ἃ 
ψ ΠΟ] 6 [1η6 οἴοιι568, [ῃοΓ δΓὸ ἔτο {Ἰδδῖγοϑ 
οἷν {Π6 ποτ δὰ τννϑϑὲ βιάθβ οὔ {ἢ ἴονι,--- 
ἐἰὸ ΤΌΓΠΊΕΣ αυΐϊῖο ἀσβίγογεά, Ὀὰϊ τῆς ἰδ τον 
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ἴῃ ΨΝΟΣΥ͂ ἰοϊογαῦϊα ργοβογνυδίίΐίοη, δηά σνεγὺ 
πδηάβοπιθ. Νδαγ ἴὲ {Π6 δηείΐθηϊ ρβνϑιηθηΐῖ, 
ἢ ἩΠοοὶ ἴγαοκβ οὐΓἨἩἌ σδυγίαροβ, ἰ8 86}}} 
νἰβῖ}]6. Βγοΐκδϑη σοϊυπηηβ δηὰ οδρἰ 815 116 
ἰι1 ΘΟΥΘΡῪ ἀϊγθοϊίοη. "ἡ Τα πιοάογῃ ἱπἢδ- 
υἱιδηιβ οὗ τΠ16 ρδςθ ἃγα 88 ἱῃῃοβριδοϊα 88 
{ΠΟῪ τόγὰ ἴῃ τῃ6 {ἰπ|6 οἵὗἨ 4Ζε8ι5 (ΟἾγῖδβι. 
(ογὰ [μ1}η88γ᾽85 1,οεΐεγβ ίγοιῃ Ἑάοπι, δῖς., 
νο]. 11. Ρ. 97. Θυδείοιν δν. νοΐ. χχνί. 
Ὁ. 389. [γὐγ᾽8 δηι Νήδηρ)ο᾽β Τγδνεΐβ, ρρ. 
297, 398. Μεαάδηξβ Τγατεὶβ ἴῃ ΤΌΓΚΟΥ, 
ἄτ., νοὶ ἰἱ. ρ. 311.) 

Θαιυ8. | 
]. Α Μδοράοηϊδῃ, δηὰ [6] ] οὐνεῖγανοῖίοῦ 

οἵ ὅὃὲι. Ῥδυ], νῆο νν88 δεϊζθά Ὀγ ἴπ8 ρορυ- 
ἰαςα δὲ Ερδαβυ, (Αςίβ χὶχ. 99.) 

9. Α πβίϊγο οὗ ογθο, γῆο βδοσοσηρβδηϊοδί 
Ῥδυϊ ἰη [8 ἰαβὲ ἰουγηοΥ ἴο ΦΨογυβδίθῃι, 
(Δεῖ χχ. 4.) Τὸ [ἶπι δὲ. δοίη 18 δαρροδοά 
ἴο ἴδνα δα ἀγαββϑα ἢΪ8 [Ὠϊγὰ δρίβι]8. 

3. ΑὮἡ ἐππανιδηΐ οἵ Οογηίῃ, ν᾿ ἢ τῇ οπὶ 
Ῥαυὶ ἰοάρεοά, δὰ ἴῃ πῆοβα ἤουδα {Π6 
(Ἡγβιίδῃβϑ σοῦ δοοιιβῖοπμδα ἴο πηξεῖ. 
(σιῃ. χνὶ 38. 1 Ὅον. 1. 14.) 

ΟΑμΑΤΊΑ, 8 ῥγονίηοα οὗ Αδίδ Μίμοσ, 
Ὀυουπάοά οὐ ἴπΠ6 ψαδβὲ ὈὉῪ Ῥηγυρία, οὐ τῃ6 
Θὲ ὈΥ ἴῆ8 τῖνοῦ δὶγβ, οὐ πὰ ποιῇ 
υγ Ῥδρἢίαροπία, δὰ οἡ ἴθ 8ουῖἢ ὈΥ 
Ἰωγεδοηία. Τῆΐβ σουπέγυ ἀογῖνθα 118 πϑιη6 
ἔγοπῃ ἴῃ6 αδυΐβ, ὕνο ἐγιθ65 οὔ υοπι ({Π 6 
Τιοσϊ δηά Το] βίοῦθοῖ) τῖϊῇ ἃ ἐγίθα οὔ 
1Π6 Οεἰεβ, οὔ, δοοογάϊηρ ἰο Ῥυγοῖ, Ηιγ, 
Οονηδηβ (ἴΠ6 Τεοϊοϑαροθ8), ἀπάϊηρ {πΠΕῚΡ 
ΟΥ̓ ΘΟΙΠΙΡΥ ἴο0 58818}} ἰο διρρογί 118 Γ6- 
ἀυπάδης ρορυϊαϊίοῃ, τηϊρταῖεά ἐμ Πεγ εν 
ἴπ6 βδοκιηρσ οἵ ἴζοπια ὈῪ Βγεπηυβ; δηά 
γαϊηρὶηρ ἢ 1Π6 [Ογίηοῦ ᾿ηΠδὈἰίδηῖβ, δηά 
δάοριηρ ἴῃ αγοοκ ἰδησυαρο, 6 ψἢοϊα 
ΜΈΓ οἰ ἰοα ΟΔ]1ο-ατγαοὶ. Πυγίηρ πα γεῖρῃ 
οἵἩ Αὐσυβῖυβ (Α΄. ο. 629, Β. 6. 26), Θα- 
ἰατα ν᾿88 γεάυςθα ἰηΐο 8 Ἐοπιδὴ ργονίῃοε, 
δΔηΔ ψὰ5 ἱμαποοίογι ἢ ρογογηθὰ Ὀγ (ἢε 
Ἰλοιηδη ἰαννβ, υπάδὺ 6 δα πηηϊδίτδιοη οὔ 8 
ργοργβείογ, Τῇθ Οεαϊίδηβ βοϑῦ ἴο ἢανα 
ῬΓεβεγγεα {μεῖγ πίνε γορίοη, τὸ σμὶς ἢ 
1ΠΕΥ δυρεογδάἀθ ἐπα ννοσβῃὶρ οὔ ἐῆε ργεαὶ 
ταοῖμογ οὔ σοάβ. Τῇεῖγ ργϊηςῖραὶ οἰεἶεβ 
ΕΓ ΑΠογγὰ., ανίαπι, δπὰ ἐεεῖδια : ἴῃ6 
Ἰατίεν οὗὨ τ [εἶ σαγγῖθ ΟἹ. ΒΟΙΠῚ6 σΟΠΙΠΊΘΓΟΘ. 
Οα]ΠΠἸπδοῆι5 (Ηγπη. ἰῃ Πείυμι. 5. 184.) 
δηά Ηΐατν (Ηγη. Ἡΐδγοη. ῥεῖ. ἴῃ θρ. 
βὰ ὐ414τ.},ννῆο π|ϑβ ἢἰπη86 1 ἃ ὅδαι, ΓΕρΓθ- 
δεηξ {Π6Π| 85 ἃ νΈΓΥ (οἰ Ἰβἧ μεορὶθ ; ψνἤδηοβ 
δι. δ] βλγ8 (1. 1.), “Ὁ ποοιβη Θα- 
ἰδείαηβ, πο παῖῃ μετ ἢ γου ἢ ΤΠΐ8 
ςδιιγοῖ 8 80 ἀδηρθγουβὶν ρεγνεγίθά, διὰ 
αἰπιοδὲ ονεγίιγπθὰ Ὀγ {πὸ Ζυααΐδεγβ τἤεγα, 
παῖ τπ6 ἀροβέϊα, ἰπ εἶθ δρίβι]α ἴο τῆ επὶ, 
ἐσες ποῖ ς8}} {θη} βαϊῃΐβ. 8.66 80 ὩΠΑ᾿ γ8ὶ5 
οἵ 8 δρέκι]ς το ἐπ 6 Οα]δἰΐαπβ ἴῃ οὶ. ἹΡ. 
ΡΡ 581-33, Οἰαιία νγὰδ αἶϑο (6 βεαὶ 

Βιοφτγαρλίοαϊ, Πιδίογοαΐ, ἀπά 
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οἵ οοἰοηΐοβ ἔγοιηι ναγίουβ πδιΐοῃς, δσξιοδ" 
νν ΟΠ ΨΘΓΘ ΠΙΒΩΥ ον ; δη4 τοι αἱϊ οἵ 
ἴδεβα δὲ. Ῥϑιυϊ ἀρρεβδγβ ἴο ἤανα πιϑάς τΏ βου 
σοηνογίβ ἴο (ἸὨγβεϊδηϊγ. (Θαὶ. ᾿. 2. 
Ι Οον. χνὶ. 1. 3 Τί. ἵν. 10. Ῥεε ἱ 1.) 
Αοοογαϊηρ ἴο Φοδορῆυδ (Απὶ. δυά. 11. χνὶ, 
ς. 6.), τῆ6 ιν [ας δηὐογοα οομεξέες- 
80]6 ργίν!]ερεβ. (Εοδίηβοη, νοοςα Γαλάτια ; 
Ηυρ᾽ 8 ̓πιγοά, νοὶ. ἴ,. ρρ. 365---3965.) 

ΟΑιῖμεε, ὕρρες δπὰ [!Ι͂}ὲονερ, 1Ὲ, 15. 
Τῆς Οαἰἰαοδης πεγὰ δοοουηϊοὰ ὕγανε ϑϑά 
ἰηἀυδιγίου, τπουρ μα οὐδεν 7 εν. αἰεςτοά 
ἴο σΟΠΒΙΔΟΓ [8 6Π| 88 ἢοΐ ΟἿΪΥ δἰωριμ διά 
σῃρο δηθὰ, ὃς αἷδο βοάὐπίοιιθ, δηά 
τπεγείοσθ ργορεγ οδήεεϊβ οὗ Ἴοπέειιρί. 
(ὕοπη ἱ. 47. νἱ!. 69.) ὙΏΟΥ πέγ δαδϑιὶγ 
αἀἰϊδεϊησυ διά ἴγομι [6 26ἐν οὔ ογιιδβαίθες 
Ὀγ ἃ ΡΘΟΟ Αγ ἀϊαίθςξ ; [Ὁ ἃ ποῖος οἵ πιο, 
866 ἢ. 15. δηά ποῖα 3. 
Ολιξανϑ8, βεοῖ οἵ, ρυϊηεϊρῖοα οὗ, 405. 
ΟΑΣΕΕ ΟΡ ΤῊΝ ΝΑΤΙΟΝΒ5, 16. 
ΟΑΣΙΚΕΕ, 868 οὗ, δοεοοιηὶ οὗ, 45, 46. 
Θ.Α1110, ἃ ργοοοηβυ] οἵ Αοἤεῖδ, 5 τῆς 

δἰάεγ ὑγοίποῦ οὗ τὴ6 ρῥῃοβορθεσ ϑὅϑθεολ, 
8δη νὰ οὐ] 6 Μδγουβ Αππουδ Νονυδζῃ -: 
θυῖ ἑοοῖκ τα ὕδῆμα οὗ Ο4|1||1ο, δῆϊς ὑεῖς 
δι ορίοα ἰπῖο τ ἔδιν οὗὐἨ [ἴ,υεΐϊὰς “ υπὶυς 
Οα}]1ο. Βείογε ἢΐ8 ἐγίθυιπδὶ δι. δεῖ πδᾶΐς 
ἀγαρροά αἱ Οογπεῃ. Ηἱα σοπαυςὶ οἵ δΠ8ὲ 
οσςδϑίοῃ δα ἰυ18 πη) ἴῃ ἘΠ 6 σΠΒγαςξοσ οὔ δ 
ταὐὰ δηἀ διγΐδῦϊα τηδη ; δηά δι. [υἱκοἶ 5 δὸ- 
οουπὲ 8 οοπῆττησ Όγ ρεοίδῃε ὙγΠΕΓΒ. ὅ6ε 
γοϊ. 1. ρΡ. 164, 168. 

ΟΑΜΑΙΕΙ,, 8 ΡΠ ατγδοα 8δη4 δὴ εσηϊηοπί 
ἀοοῖον οὗ τ26 ἰαυνν ὑπὰοῦ σοι δὲ. Ῥδυὶ 
ψι8 οἀυσαῖοα,. (Αςῖβ ν. 94. χχὶ!ὶ 838.) Ἧς 
ροββοββϑαά ρτγοδῖ Ἰπδυξηςε διποὴρ ἴτε δεν, 
ΔΠα ἰ5 βαϊὰ Ὀγ ΒΟΠῚ6 ἴο Βαᾶνα ργεδι δ ονεῖ 
{Π6 Βα αγίη ἀυτγίηρ τΠ6 τεΐρηβ οὗ ΤΊΡοσίτ, 
ΟαἸσυϊα, δηὰ ΟἸδι αι. 

ακμΕ5, ΟἸγηιρίο, 4} 8ῖοπ5 ἴο, Ἔχρὶαἰπεά, 
δ38---ὁ45. Ογιπηββεὶς βᾶπι685 ἴῃ ᾿ ΔΌοα 
οὔ τἢδπὶ| δηγοηρ ἴῃ οννΒ, 633, 634. 

ΟΑΕΡΕΝΒ οἵ ἴῃ6 ἤρσργονν, ποιίοο οἱ, υϑ. 
ΟΑΕΜΕΝΤΒ οἵ (ἢ6 ρῥγοβῖβ, 3803. Οἱ τὰς 
τ ργεβί, 805,806. ΟΥ̓ (δε δεν, ξεο- 

γ, 498 ---430. Ὑτδηβραγεηξ Οδγιοηῖς οἵ 
ψοηθη, 435. Ησηάϊΐηρ οὗ, ἃ εἰσῃ οἵ πιουγη»- 
ἴηρ, 438. Οτοδὶ νδγάγοῦθϑβ οἵ, ἐὀδῥέά. 439. 

ΟΑΤῈΒ οὗἁἨ εἰξίεβ, 497. ; εγα δβεϑὶβ οἵ 
Ἰυδίῖςα, 131. Οδἴοβ οἵ Φ4Δογιδβαδαίοπι, 93. 

86 γίθβ οὔ Οαδίο, 29. 
ΟΑΤΗ, 8 οἷ οὗὨἩ της ῬΒΠιηδα, οὐς οἵ 

πεῖς ἄνα ρῥγίης! ρα! εἶθ (1 βδαι. νἱ. 17.), 
ἴλπιουβ [ὉΓ Παν)ηρ ρίνεη ὑγιῆ το Θοίϊδε, 
Βανι ἃ ςοηχυογοά 1 ἰῃ ἴπ6 Ὀερίηπτης οὔ ἢ 
τεϊβῃ ΟΥΟΣ 8]} 15γβεὶ (1 βδι. χυὶϊ 4.) : κα 
ἐοπεηιϊοι δυθ]οςεξ ἰο Πἰβ βυσοεβϑδοῦθ Ε]Ϊ τἢς 
ἀςσοϊεπδίοη οὔ ἴτ6 Κιηράοῃ οὗ 4Ζυίεϊι. 
ΒΠοθσαπι γοδι δ οΓ γῆ δα ἱξ. (3. ΟἾγοι. 
χὶ. 8.) ἔχει τεοοπαυογοαὰ ἰδ" δα ἀδέ 
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Ἡροζοκίαϊ. Ψοδαρἢι πη8.κ68 ἰὲ ρατὲ οὗὨἨ {ἢ6 
ἐγίυα οἵ ζ δβη ; Ὀυὶϊ 3οδβῆιια ἴδ Κο8 ἢο ποίϊδα 
οὔ ἰξ. Οαἰπιοῖ {πῖηκβ, τπδὲ ΜΠ Δἢ τθη- 
εἰοπθὰ ὉγῪ Μοβεβ (Νυῦ. χχχὶϊ. 99.), 15 
τε Δεῖδερς ἴῃ 2. ὅ8π). νυἱϊ. 1. ἴῃ ουΓ 
Δ: ον βοα υογαίοη ἰδ 8 γεηάογοά, Ὠανα 
ἴοοκ Μείμοερ- Απιπιδῆ, ἐπὶ ἰ5, Μείλος ἦς 
“Μοίλεν, σϊοῆ, ἴῃ 1 Οἤγοη. χυ!. 1., 15 6χ- 
νἰαϊπθὰ ἢγ--- δ τοοῖκ ἀδιῃ δηά ἢεσγ ἀδιρῇ- 
ἴογβ (ογ ἰονῃ8) ; διῇ Ὀοίης τῆς πιοίξογ, 
δὴ Μείδερ ἴπὸ ἀδυρί ξεν. Βιῖ Ὁ ΠΙΔῪ Ὀ6 
τπδὲ τα ἀἰϊδιγίοῖ οὗἨ (ὕὑδιἢ δηὰ ἰϊ8 ἀδρϑη- 
ἀδηοΐθβ τγ88 οδ  ἰθὰ ἴῃ ν᾽ 8 ἐἰπιο Μοίδορ- 
Απιτηβῇ ; Ὀυὲ (Ὠἷ8 θεϊησς ἀαὐυϑυδὶ, ΟΥ Ὀ6- 
εοτηΐηρ οὐεοϊεΐε, 6 αὐΐποῦ οἵ ἴπ6 (Ἶγο- 
Π10165 δχρίβίηδ 1ξ τὸ θὲ ἀδίἢ δῃὰ 118 ν᾿] 68. 
Αεςοογαϊΐηρ ἴο 1}}}5 Ιάεα, διῇ οὔ {πῸ ῬῊ1}15- 
ιἴη6 5, τῇ6 ὑυἱγεῃ-ῬΙας 6 οὗ ρίδηίβ (23 ὅδηι. 
χχί. 90. 92.} τοῦβὲ [16 ἴδε ἴῃ Αγαίβ Ρεΐγια, 
ἰονδγάβ ἢ, γι ϊο ἢ 18 σοηῆγπιρα ὃγ {ἰπ6 
διῖθ ον οὔδο ἤγξε ὈοοΚ οὗὨ ΟΠ γοηίοϊθβ, νἤο 
δΑγα, ἴπαῖ τῆς δοηβ οἵ Ερἢγαὶπ) ὑεὶηρ ἴῃ 
Ἐκτρὲ, δείδοκοα {ππ οἰὲγ οὗ Θαιδ, δβηά ψογὰ 
ἰδοῦ ϑἰαίη. (1 Οἤγοη. νἱϊ. 21.) 

Φεγοῖιο βαῖ8, ἴἤθγα 88 ὃ ἷ ἴον η 
ςδ|εεἰ δι, ἴῃ τη νὰν οι ΕἸΘυ ΠΕΓΟρΟΪ 8 
ἴο ἄδζα; βδηὰ Ενβθῦιυ5 Βρεδκβ οἵ δῆοίεῦ 
αὐδεἢ, ἄνα πᾶΐϊθ8 ἔγοαι ΕΠευϊβογορο δ, ἴο- 
νεγὰ 1,γαάδ (ςοηδοηυδηῖγ αἰ δγοης ἔγοπὶ 
ἐἢδὲ ὙΠ ςοἢ Ζεγοπιε βρεδῖβ οἵ); 680 δῃοῖῃεγ 
διῇ, ον Θβδβίίδδ, Ὀεΐννοοη Ψαπηῖδ πα Απε- 

15. Φογοιῃο κατ 186, Βροδίκίηρ οὔ (ἀδι- 
δρἤογ, ἴδ ρίδος οὗ ἐπ6 ργορῃοὶ ΦοηδῇῃΒ 

δἱγῖῃ, βαγβ, ἰἴἃ τῶβ Ἄδ δά Οδι}- δρλεγ, 
οΥ δι}, τὸ τ ἀϊδιγεὶ οἵ Ηδρδοσ, ἴο ἀϊ8- 
εἰπσυ δ ἰξ ἔγοπι οἴδθγβ οὔ {Π6 88 Π|6 ὨΔΠΊΕ- 
Οὐδ ν88 ἰδε τηοδὲ βοιῖβογη οἷν οἵ 

16 ΡΠ βεη68, 8858 ΕΚΓοη ψ͵ῶϑδ ἴῃ6 τηοϑὲ 
ποείπογῃ ; 80 ἰδὲ ΕΚτοῦ δηὰ Οδἢ δγἴῸ 
Ρἰδοοά δ5 τῇς Ὀουπάδεοδ οἵ ἐμϑὲν ἰδινά. 
(1 ὅ58πι. Υἱϊ. 14. χνὶ. ὅ2.) Οὐδ ἰδὺ ἢθδγ 
Μαγοδθδῃ (9. δγοη. χὶ. 8. Μιοδὴ ἱ. 14. 
Ηεῦ.), νης ὨΘΑΡΙῪ ἀρτοαβ Ὑἱτἢ 9 6ΓΟΠΊΘ, 
ἩΠῸ ρίδοεβ δι} οὐ τὴ6 γοδιὶ ἔγοπι ΕἸευ- 
τΒεγορο δ ἰο αζα. δὲ! νν8δ ἃ ρίβςς οἵ 
διγεηρίῖῃ, ἰπ 6 εἶπα οἵ (6 ρῥτγορῃεῖδ 
Αἴποβ δηά Μίοδῇ, ἱπάδρεπάρης οὔ ἐδ Κῖηρβ 
οὗ δυάδι! (Απιοβ νἱ. 2. Μιςδ 1. 10. 14.) ; 
Βυΐῖ νῶϑ ἴβκοη ὃν ἴσζίαι, Κίηρ οἵ 7υάδῇ, 
ἢ] Απιοὸβ νν88 ἰἰνίηρ ; δηὰ δῇεγναγαβ 
Όγ Ηδζεκίδη, ἱῃ Μ|ς ἢ ΒΒ εἶθ. (εἰ δὶπ) 
(2 8δηι. ἱν. 8... Νεῆ. χὶ. 33.) 15 αδβϑιῇ. 
Ῥανὰ πδὰ ἃ Ἄοορδηγν οὐἨ Οζα σιιδιάϑ. 
Νοῖα νεβιῖρα οἵ ἀδβιῇ 15 πον ἴο Ὀ6 δϑιῇ. 

Θατη- ἔκρμεη, ἴπ6 Ὀἰγεμ-ρίαοα οἵ {86 
Ῥιόρῃοὶ Φοπαῇ (3 Κίηρβ χὶν. 35.), τγῶὰβ ἃ 
ἰοτα ἴῃ ἴἔπς δἰϊοίπιεηι οὐὁἩ τῆς τε οἵ 
“Ζαθυίΐοη. (δοκῇ. χῖχ 13.) [ὁ σδβ ργοὸ- 
ὈΔὈΪ 5βἰειδῖθι! ἴῃ τΠ6 Ἰαπὰ οὐ Ἡδερῖεῦ πηεῃ- 
ἰοηοα ἴῃ 1 Κίημβ ἱν. 10. 

αλυμϊονιτι5, Ὠιβιποὶ οὗ, 17. 
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ακζΖα, 8 ὙΘΡῪ οεοἰευγαϊθα οἱὲγ οὗὨἨ (Π6 
δεν, ἀϊβδίδης δυουῖ 60 1168 βουϊἢ- τ οδὲ 
ἔγομι Φογυδαίεηι : ἰὸ γδ8 οὔβ οὔ τ ἔνθ 
εἰτε5 οὗ (πὰ Ῥἢ]ἸΒεῖη 65, νν 1 ἢ δἰ] Ὀγ Ἰοὲ 
ἴο {Ππ6 ἐγῖθα οἵ υάπῃ (Φοδβῆ. χν. 47.), ἀπά 
ψῃςἢ οὔδγοι ἐπ εἷγ ροϊάδη θγηογοάβ ἴο ἔπ6 
αοά οἵ [δβεδεὶ [ὉΓ ἃ ἰγοβρδδβ-οδεγίηρ. 
(1 85). νἱ. 17.) 118 ραίεβ ψαγα σαγγοα 
ΔΥΔΥ ὉΥ ϑαιθδοῦ (Δυάγς. χνὶ. 3.), δηὰ 
ΒΠμον Πα πδϑ οοηποῖοά ν᾿ θη ακθη ὑγ 
1π6 ΡΒ δεῖ 68 (ν. 21.), τῆγϑα ἐπουδδηα οὗ 
σι οπ, ὈΟΐἢ τηθὴ δηά ᾿νοπηθη, ὑγοΓ6 8δ586)- 
υἱοά οἡ ἔἰο γοοῦ οὗ ἔπ ἔδιηρὶα οἵ ἐπ οὶν αοὰ 

ἢ (27.), δὰ ρεγίβῃθδά τῆδη ϑδπ,βοη 
Ρυϊ ρα ἰε ἀονη. (80.) “ ΠΥ ΔΩΥ ομα βῃουϊά 
4υσβίοα {π6 ΡοΟΒΒΙ ἢ γ οἵ 8000 ρεορία 
ὑοΐηρ ὑροῦ ᾿ϑῳ τοοῦ οἵ 6 ἰθρὶς ἰῃ 
υεδίίοη, ἢ6 ΠΊΑΥ ὃ τγείδγγοά ἰο τπ 6 δο- 
οουπίβ οὔ [Π6 ἴδ 0 165 δὲ ΤΠοῦδβ ἴῃ Τρρεῦ 
Ἑργρῖ, ἢ ϊοἢ παν Ὀδοη ρῖνοι ὈΥ 81} γϑοθηϊ 
ἔγαν ει ϊεγβ ; δοσουηῖ8 ψηϊοῆ, πἢ}}}6 ΠΟΥ 
ΘΟΠΙ6 ἴο υ8 δυιπαπεϊοαῖοα ἰη βυςῇ ἃ δῆ ον 
88 ἴο δι οἵ πὸ ἀοιδὲ ἴῃ τοραγὰ ἴἰο {ποῖ 
ΘΓ δηὰ ᾿ογγδοίηθ88, δ [6 88:6 {{π|6 
ρΓαβοηΐ τὨΐῃρβ ΔρΡΘγοπΕΪν ἱπογθα 6, δοιὰ 
ΘΟΒΙΓΕΓΥ ἴο δἰΪ ες ρῃ:]οβορἢ !δίηρ ΟΥ̓ πιοδὲ 
βΒροοιϊίδιίῖνα δηὰ ποογαῖῖοαὶ ἢἰβεογίδηδ. 
ἢ6 τιιΐη8 οἵ βηεϊθης ὅτοθοα δηὰ οι, 50 

ᾺΓ 83 να δίῃ 688 8η4 δχίθηϊς γα οοῃσογηρα, 
ἀνίηά 6 ἰηῖο ἱπδίρηϊβοβηςοα ἤδη σοπιραγεα 
ἢ τ. δϑιοη ϑῃ!ηρ γοιηδὶῃβ οὔ ϑαγὶ γ δγοἢϊ- 
τοοῖυγα δὲ Τοῦεβ. Υμαῖ ἱξ πιοδῖ οοῃ- 
[ουπάϊηρ οἵ 4}} ἰο (δὲ ρῥ]οϑορ ἰδίην, ἱπ 
ὙὨΟἢ “πειοήδην οὗ ἃ βοερεῖςδὶ οδϑῖ δΓῸ 
ΡΙοπα ἴο ἱπάυϊφε, ἰ8, (δὲ {Ππ6 86 τ ΡΠ 
Γυΐη8 ὅγε, ὑὈδγοπὰ δ} ἀουδί, ἰῃς γοἰΐς5 οὗ 
ΔΙΓΟὨἰ δοΐυΓο ἀεδίρηοα Δπ4 οχοουϊδά ἴῃ ἄρε8, 
ψὯ6η (88 Βοῦ)6 ῬορυΪᾺΣ Γι ογα δ ΠΟ" βἢ 
8 ἴο Ὀ6᾽ϊ6γ 6} πιθὴ ψεγα ἢοῖ γος ψοδηρδά 
ἔγοι οοπίοηάϊηρ νἱτ {Π6 Ὀδδβίβ οἵ (ἢ 6 
[ογοδὶ ἴον τδμοὶγ ἰδἷγβ δῃὰ ἔογ {Πδὶνὺ ΘΟΟΓΠΒ, 
ΠΟΙ ὕθυξ γνεγῪ {ππ|6 εἰεναιθαὰ αρονθ ἐπ). 
ΤΠ τγυΐη9 αἱ ΤΠ οθδ65 ργεβεηΐ δου άθηςοδ οἵ 
οοηῖτγοὶ ονῦ ρμγβίςαὶ ροόῦεῦ ; οὔ 8Ε}}} ἴω 
Δοἢ!τδοΐυΓα ΟἿ 8 568}6 οὗ δυΓρΓΙ βίη τηδροΐς 
ἴυάἀδ ; 8η4 οΥ̓ ἀγῖ ἴῃ πηϊχίηρ 8δηα ἰδγίηρ οὔ 
οοἴοιγβ τπδὲ δΓ8 ἔγεβδἢῃ 85 1 ραϊηϊεὰ δυΐ 
γαδβίογάαυ, δῖα ἤανίηρ Ὀδεδη ἰαϊά οὐ ἴον 
ἴΏΟΓΘ ἤδη (Ὠἰγγ σοηξυγίεα ; ὙὨΐοἢ σοη- 
[ουημά δπά ρυξ ἴο δῇδπια δὶ {πδὲ {Π|}6 δγὶδ 
δηά βοίθηςθβ, δηά τπ6 Ἔχρεγίεηςθ οὗ [ἤγεϑ 
1πουδῶπα γαδγβ, Ὦδῦα βδίποθ Ὀθο δ80]6 ἴο 
δοοοπρ δῆ. 80. προἢ ἴον ἴπ6 γυάθηθ88, 
δηὰ ὈΔεθατ ἐγ, δηὰ ἱσπογαποθ οὗὨ {Π6 τυ» 
ΗΕ ἀρὸθ ὙΤπῈ ἢ βεμεβ, [06 ΠαδΓ 
παϊρῃθουβ οὗὨ ἔς Ἐργρίίδηδβ, δὰ {Ποῖγ 
Πεδγίγ οἼοβα)ιῖογ πῃ μοὶ γι αῖβαι, τοὶρες 
ΨΜ6}} παν, δὰ ἀουδε[ε88 ἢ), ἰαγρα ἘΠΡ 
88 ὍὙ6]] δβ [Ὡ6Ὺ ; ἰᾶγβρα θπουρῇ ἴο δῆογά 
ΓΟοΟΙῺ ἴῸΡ ἰἴγοα ἰῃπουδδηά, δηὰ δογιὸ οἵ 
ἰοὰ ποῖ ἱπιργοῦδθν [ῸΓ ἸΏΘΏΥ ποῖ, ἴο 
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βιαπὰ ὕροῦ (86 γοοῦ. Αϑ ἴο 86 δἰγεηρὶη 
οἵ ϑαχμδοη, ἱπ ἰθϑγίηβ ΒΎΘΥ ΡΠ ἾΔγα οη 
ψὨϊοῖ δυςῦ δπογπουδ ψεῖρῃὶ Γεδίθα, ἔμοβὸ 
ψἴῸ αἰοθοϊίανα δὴν τὨϊηρ νἰοῖ ἰδ σηΐγδ- 
εὐΐϊουπ, ν᾿} οὗ σουγδα ἐξ ποθὴ 16 ννῆοΐο 
88 ἃ Γυγῖδποι (ογ (806): ἔποδϑα τψῆο δαι 
16 τοδὶ οὗἉ πιγϑοὶθβ, νν}}} ἀουῦθε} 658 ὑς 
Τοθὶγ ἰο Ὀοϊΐονα, ἰπαὶ {Πογα τᾶ Β0Π}6 δι- 
Ρογηβέυγα! αδἱὰ αβογάοά Ηἷπι ἴῃ (Π6 οῶϑε 
πηάοῦ οοπδίἀογαίίοη. Α οανν ὑὕΐονν νν88 
ἰωθιοῖθι! ἀροῦ ροἸγεμεῖβπ ὈΥ ἴπ6 ἐνεπὶ ἴῃ 

ἔοη, διὰ οὐ ἰἰ8 γοίδιιοδ, Ὑῇο "ογα 
6 ἐπεπιῖεα οἵ Οοά δ οἤοβδθη ρθορίς.ὃ 

(διυδτίβ Ηοῦτ. ΟἸγεδίοιιδίμυ, ῥρ. 189, 
190.) Απεΐοης 6828 νν88 ἃ ργοδαῖ, ρονογῆι, 
δ ορυ]εηΐξ ΟἷΥ - ἴδ '8 ποῖ ἱπηργοῦθὈ ! 6 [ἢ δὲ 
ἐξ ψ85 (Π6 οπιρογίυπι οὔ ἴΠ6 ἱπΠδοϊδηῖπ οὗ 
186 Τοβεσί, τῆο Ὀγουσῆςξ {ΠΕ ΠῸΡ {δε 
ὈοΟΐγ 1 ΘΕΓΒΥΔΗΒ. 
Αῆεν ἀεδιγογίηρ Τγτε, ΑἸοχδηάογ 86 

Οτοαὶ Ὀεδίεροεά ὅδζα, σηϊοῦ πτῶδ εἰ ἴΠδὲ 
ἔπ6 Βεϊά Ὁγ ἃ Ῥεγβίβη ραγγίβδοῃ, δηἀ ἰοοΐκ 
ἱξ δἴζοῦ 8 δίοερε οὔ τὸ πιηοηῖῃβ. Ηδ Δρρδδγβ 
ἴο μᾶνθ Ἰεῖ (πδ οἰ διδηάϊησ: Ὀυΐ εἴἶογ- 
ἩπΓώ5, Β. Ο. 96, Αἰοχδηάον 8 ηπδθιι8, 
ϑεϊσοΐηρ ῥγίηος οἵ [ἢ ὅεννα, ἰοοῖ 1 δβίϊεγ ἃ 
δίεβε οἵ ἃ μὴ δηά ἀρφείγογοά 11. ΤὮιϊδ νᾶ 
[Ὁ ΟΥΣῚ ἀφεοίαίε ἈρτεΘΘὈΪΥ ἴο ἴΠ6 ρῥγο- 
ἀϊετίοη οἵ Ζορμδηίβῃη. (11. 4.) ϑυθβαχυθηι 
(αὐϊπίια γοῦυε {ἢ οἰγ, ψ ἰοῦ Αὐρυδίυ8 
μεβίονοά οὐ Ηεογοά {πε ατγοβδὶ, οἷος ννῆοδϑ 
ἀδϑιἢ ἰτ νγ83 δῃποχϑα ο ϑγγίδ. (ϑοβ]ευβηογ 
διὰ Εοδίπβοη, νοςδ 1'αζι.) ΤΠ εἶτ οἵ 
4Ζα ᾿'β τηδηϊξϊοπθὰ ἴῃ Δοῖβ νἱϊ. 26 ψἱῇ 
16 ρδγθηςῃεεοαὶ γεσηδσίς,--- δὲ αὐτη ἐστιν 
ἔρημος ----ἰἶξ [ον {πΠ6 «α»ι6] ἐξ ἀδεεγέ : ὙιὨϊο ἢ 
865 στεδεγ Ἔχεγοϊδοά πὸ ἱπροηυῖγ οἵ σομ,- 
πιδοηςδίουβ, ΒΟη16 οὗἁ ᾿νῆοιῃ γοΐδι αὐτη ἴο ὁδος, 
δηἋ ἰγδηδίδῖα ὃ ὈΥῪ μηβεφιοηέφα ; πἢ116 
οἴδογβ, τγοίεσσίηρ ἰξ το ἴῃ οἶτγ, Ἔχρίδΐη ἰξ 
ὈΥ ἀερτίυεά οΥ  ογβοαδίοηξ : ΟἾΠΟΓΒ. ἀραΐη 
ΒΌΡΡΟΒα {Π6 δποίθηξ οἷ ἴο Παγο Γοιηβί πὰ 
ἀοδβοϊδίθ, δηὰ ἰδὲ νοῦ ἢουτὶβοα ἴῃ τ1ῃ6 
ἀδλγβ οὔ ϑι. 1υκὲ ἴο πᾶνε Οσουρ θα ἃ Βοιηθ- 
τῇεῖ ἀἰβδγθηΐ βἰἴα ὨΘΔΓΟΡ ἴο ἴΠ6 δε ; δηά 
οἴδοῦγβ σοηβί δ ῃθ86 ψόοσγάβ ἴο Ὀ6 8 ΠΊΕΓΕ 
δ᾽οβ8 νη οι ἢδ88 ἰουπὰ ἰξβ ὙΔΥ ἱπίο ἢ 6 
ἴοχῖ. Α Ῥδββδρθ, ἢονδνοῦ, ἱπ Φοβερί8, 
ψἢϊς ἢ 88 ἐβοδρϑά 186 Γαβϑαγοῖδα οἵ πηοβῖ 
οἵ ἔπε ἰδδγηδά τηθῃ, εἰθαγβ ἃρ ἔπ 6 αἰ συ ἐγ, 
δηΐ βῆονε [Πα πιηυΐα δά]! ν οὗ τῃ6 δαογοά 
᾿δίοτίδβη. Α βἤογί τἰἴ6 Ὀοίογα ἐπα βίερε 
οὔ ογυβαί μι, ἰῃ σοηβεάυθηςσα Οἵ ΠΙΒΒΒΒΟΓΕ 
οὔτ 76 .γ18 δὲ Οξββᾶγοα, (6 νοΐ παιϊο 
Ὀδοδπιθ ρΓαδίὶγ δηγαροά, δηὰ ἴῃ γαυθηρα 
ἰαία ψνϑδῖθ πδὴγ υἱ ϊαρθ8 δηὰ οἰτ168 ; δηὰ 
διηοης ἴπεβε ψεγ Απηϊπεάοη δηὰ Οζα, 
νοῦ ΠΟΥ υκέογῖὶν ἀδπιο 5μεθὰ. ἀ(αΖβ 
τπεγοίογε Ἧ85 δΟΙΌΔΙΥ ἐρημος, 8 ἀαβογῖ, δὲ 
πε τ ὅ8:. Κα ντοῖθ. (ὕὐοδερδυδ, 
ΒΕ}}. Φυά. 10. 11, ς.. 18. ὁ 1. Ηυρ᾽8 [πίγοὰ. 

Διοφγαρἠϊεαΐ, Πϊίείονίοαϊ, ἀπά 
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γ70]. ἱ, Ρ. 95.) ΤΒὲ πεϊσῃθουτδοοά οἵ 
οοάογη Θάασὰ (πο ἰδ ΠΟΒΣΙΥ ΤΠ γοα τϑϊες 
αἀϊδίδηςϊ ἔγουι {Πππε δῖε οἴεδε δηςῖδας ςΣγ,} κα 
ἀεβογίρεά Ὀγ Οδριδίηδ ἴγῦγ βϑπὰ : 
85 Ὀείηρ εἰσὶν ποοάδα ψἱῖἢὴ οἶνος, δγο- 
ἴπογεα, τ] ρεγγίοθ, σθύδγε, δε. σεοβ, ἄς. 
ἅς. ὙΠῸ Ἄσουπέγγ ἰ5 ἱποϊοδθὰ ὃγ βιεάρεπ οἵ 
ΡυΟΧ]ν ρεδγβ, (Π6 Β}}18 ρθε σιβῖηρ ἴο τὰς 
νίαν Ὀογοπα δαοῖ οὐδοῦ, δὰ πὸ τδοίε 
88 ἃ Ὀεδυῖίι! δρ «6. Εσεορι 
τς ρδυ Ὁ] 6 πιδίογίαϊβ, Ὑὴ} ᾿νἰςἢ (δὲ 
᾿ιου868 ΔΓ οοῃδίγιςίοα, δίομα Ὀεΐηρ δεΐκί. 
τυϊοα ἔοῦ πυά, (6 ἴον ρμδϑγίδκοα οἵ τὸς 
νΓαΙοΠοα δρ οδ οὗ τποοα ἴῃ Ἐργρι. 
(Τγανοεῖδ, ρ. 178.) 

ΘΕΒΑῚ, 
Ι. σεδαί, Μουηϊὶ, θ0. 
ὥ. Οὐαί, α Ῥιαηϊοίδη οἷν Ὀεΐνοεει 

ΤΠρΟΙ͂ ἀπά Βογγοοῖ, αἰϊυδῖοά οὐ δ δὲ], 
δηά ἱππδυιιθὰ ὈΥ πιδείμοσβ δή Ὀεάεσε. 
[16 οαιώζετε ΔΓῈ Θβρεοΐδὶϊγ τηεποηθά ἴῃ 
Εζοῖς. (χχνῖ. 9.), τθογα 118 οδἰεῖβ εἴα 
ἐογπιεὰ εὐἱδό πη. ἘΒγ ἢ ἀτοεῖκα ἐξ να: 
οαΠ]εἀ ΒγθϊοβΌ Τίια Αγαῦα 811}} ς}]} καὶ 
δ )εδίε διὰ πάν» 

8. Οεδαὲ (ἴ[π6 Οοθαϊεης οὔ τὴς Ἐοπιδη), 
ὙῈΒ ἃ τηουηίδίποιι εἰϊδίγιςϊ, ᾿Ἰημαθῖτθὶ δῪ 
τῆς Ἑἀοπιίῖοβ, δηὰ αδχίοπαϊηρ ἔγοεη τὰς 
ὸοδὰ 86ει βουίηνεγάβ ἴο ϑδεϊδβῃ ογ Ῥοῖχ. 
ἴτ 18 τηβηϊοηθά ἰῃ 58]. ἰχχχὶϊ. 8. ΒΥ 
[26 ΑΓΒ 6 1ἰ 18 “816 )λεδά!. 
ἀκραμαη, ἰἢ6 δοὴ οἵ Αι ΐκατα, νυϑδ ἰοῖ 

Ὀγ Ναουυςσπαάηοζζασ ἰη Ῥαϊαβεηθ, δῆος εἶα 
ἀεδδιίγιυςιίοη οΥὁὨ Ζεγυδείθ, ἴο ρονθγῃ {δὲ 
τειηδίποῦ οὗἨ ἴπ6 ρϑορὶα ψῇῆο οοπεϊπυοά 
ἴβογθ. Ηε νϑὲ {γεδοβαγουδὶν δἰαδίΐω ὃγ 
[5 Βγδεὶ 1πμ6 βοὴ οὗ Νειμβδηΐδη. (9 Κίηπρος 
χχν. 92---95.) 

αξμβαζι, 16 βεγνδηΐ οὔ {6 ρεορβεὶ 
ἘΠΙΔΠα, ννῇο, ΘΟΠΙΓΩΥΥ ἴὸ δὶ8 τρβδίεσ᾽ 
ἰηϊθπείου, ἔγβιιάυ θην οδίδϊηεὰ ργαβεηῖξ 
οὔ Ναδιηδη, {πὸ ϑ'υγίδη ρϑηογαὶ, δὰ πὰς 
βιηϊξίε τῖτ ἸΟΡΓΟΔΥ ἰὼ ἷἰβ ψίοκοάπει 
(8 Κίηρβ ν. 30---7.); ὁ Ἰυρπιεηξ νοὶ 
οὐρῆς ἴο δ 8 ποῖ ΟἿΪγ οὗ ἴΠ6 οὐυγεα 
πἰοῆ οἴθανοθ ἴο 1}}|-ροϊζθσῃ ψοϑιῶ, Ἀυϊ 
κὐτνη 8}} οὗ {π6 ΡΕ ΎΕῈ ες οἵ ἐρι: 
ἢ Οἢ ρυγβθβ ΨἢΟ, [ΟΣ ρΌΓΡΟΒΕΒ 
πΓ] αἷγ ραΐη, ὑγίηρ ἃ βοδηάαὶ δῃὰ γεργοθεὶι 
ἀροη ἔποὶγ γεϊϊρίοη. 

ΟἜΒΙΝΝΟΝ, οὗ εἶα νον οὗἩ Ηϊηπου,, 6. 
ΟἘΝΕΑΙΟΙΕ8 οὗ τπ6 Ηροῦτγονς, 207, 

908. ; οἔτῃς Ἡδετγοάΐδη ἔδιπῆγ, 194. 
ΑΕΝΝΕΒΔΆΕΤΗ, ἃ τορίοη δ0 ἔτ οηρε ἴῃ 

Ἰεηρίῃ, δηὰ 290 ἴῃ Ὀγαβάιῃ ἢ ἃ γε ῪῪ ρίεδϑδης 
απὰ τυ] ρίαςα, δθουπάϊηρ ἴῃ ἔμπα ρδᾶγ- 
δηβ οἵ γσγοδῖ ἤθη, πῆθποα ἴὸ δὰ 115 ἤδῖπε 
ἔγοπιὶ θη δηὰ ὅαγ, 88 Ὀαΐηρ ἴῃ 6 ραγάεη οὗ 
ὈΓΪΠΟΘΒ ; ἰξ ἰὰγ δὲ (6 ὑὈοΐξίουι οὗ ἴῃς ἰδξς 
οἵ αϑηποβαγοίῃ, δηά να ἴπδὲ ἤδπια ἴἰοὸ ᾿ἃ 
(κε ν. 1.) 



Οεοσταρλίοαὶϊ Το οπαΥν. 

Ὁ}. 

ἐΠΕΚΝΕΒΆΒΕΥΗ, κε οὗ 4ὅ, 46. Ἰιδηὰ 
οἵ, 7]. 

ΘΕΝΤΙΕΒ, οουγί οὗ ἴῃ (6 ζεπιρὶς, 364, 
926ὅ. ; 

ΘΕΟΟΘΒΑΡΗΥ, ποὲ υπκπονῃ ἴο {πΠῸ δον 5 
8.8 ἃ δείΐοηςο, 501. κοῖς οἵ ἐπα ἰδίογι αὶ 
δηἋ ρἢγβιςοαὶ ἔϑορτοΡ γ οἵ ΡῬαϊδβίϊης, ]--992. 

ΟΘΕΒΟΕΒΑΗ, ΟΥἹὨ ΟΕΒΑΒΘΗΑ, 8 Οἰγ ἰῇ (Π6 
τορίοη οὗ εοαροι, 8, 80 Ἂδ θά, δἰ. 
ἔροπι ἴῃ6 Οἰγσδβοβ, (ἢ 6 ροδίθγγ οἵ 
Οδηδδη, ((ογ ποίεε αἀϊά Ζεδυίΐϊοη ἢογ 
Ναρἤι 8}: ἀγῖίνα οὐξ 8} τὴὩ6 (ἰδηδδηϊίοδ, 
Φιάγ. 1. 80. 83.)», οὐ ἴτοπι (Οδγρίβιϊα, 
δἰσο! γἱηρ οἶαγ, (ἢ 6 δοῖϊ ὑδΐῃρ εἶδν ; ἰξ ρᾷνθ 
ὨΔΠῚ6 ἴο 8 Γερίοη 80 Ἵδἰ δά, ψἢοῖ σοΏρΓα- 
πεπάδά ἴῃ ἴὲ δάδγα, Ηϊρρο, δῃὰ Μαρι αἰ. 
Μεκοτβ. Βυγοκιαγάς, Βυοκίηρῆδιη, δηά 
οἵδε πιοάδγῃ ἰγδνοίϊογθ, οοπδίάορ {6 
Γυΐπα οἵ 2))εταεὴ ἴο "6 {ῃοδο οὔ τΠ6 δηοίθης 
Οογροβῆα οὐ ὑδγαϑᾶ. Τὸν 8.6 ὑεγν 
τπλροίδοοηῖ: τἢ6 οοἰυπιηβ Ἡἶ ἢ ταιηδίῃ 
ΔΓῈ 8Ὸ ῃπιπηρίουβ, [δὲ ΤΠῸΡ Δρροᾶγ {ἰκ6 
ἔτονοϑ οἵ ρβἰπ). ἴγθθϑ. Τῇ ΟἱὙ οςςσαυρ!οά 
ἃ Βρ86Ε Οὗ ΠΕΔΙΥ ἔνο π11168 δαυδγθ. Ἰογὰ 
1ηάβαν (νῆο, Πούονογ, δι ρροβαβ 6 πὶ ἴο 
Ὅε ἰδ6 τυΐϊη8 οὗ Ῥεϊΐα, αἰβο 8 εἰἵγ οἵ 16 
εςδρο 18), 85 ρίνεῃ 8 ὑγιεῖ Ὀιϊ ΥὙΟΓΥῪ 
ἰηϊογαδεΐηρ ἀεβογ ρέῃ οὗἨ (686 γϑηγαΐῃβ οἵ 
δηεσίοηξ δεῖ. (1}οἰΐοτα ἔσοιη Εάοπι, ἄς. 
νοΐ. ἰἱ. ρρ. 103---108.) ΑΑ Ὀδδιπιϊ νἱενν 
οὔ τπ6 τυΐϊηϑ οὗ Οεγροβίια 8 ρίνοη ἱπ 16 
“ Ἰιδπάθοδρα [ΠΠἸυβιγαϊίοπβ οἵ ἴΠ6 ΒΙΡ]6 ς 
δηά 8. (εἰ δοοουπῖ οἵ 1Π6 τυ οἵ {ἢ} οἷν 15 
ἵγοη ἴῃ “ Αἡ Εχουγβίοη ἔγοπι  ἐγίεϊο ἴο {ἢ 6 
υἱηδ οὗ ἰῃ6 Απηοΐεης Οἰεῖεβ οὗ ὑεγαδβα δηὰ 

Ατηπιδη.᾽ [Βγ δοῦρα ΗΜ]]], οηάοη, 1852. 
ἀπκειΖσιὶμ (Μουμπὶ), 8 ΣΟ ᾿ϊπιθϑίοῃθ 

πιοιιηϊαί π, ἰογιηϊηρ ρϑγὶ οἵ ἴῃ6 τάρεα οΔ|16ἀ 
Μουπὲ Ἐρδβγδίπι, ονδῦ εσαϊηβδί Μουηΐ Εδα]; 
ἐξ ἰ ἥοπι εἰρῃξ πυπάγεά ἴἰο 8 ἰπουδδηά ἔδεξ 
ἴῃ πεῖίρῃξ, δηὰ Ὀείπεοη ἰπ ἔτο δα εἰν 
Βομιθοῦθη,χ τγ88 δἰϊυδιοὰ. (σους. χὶ. 99. 
ΧΧΥΙ. 11, 12.) [πη βυῦδεηυξης {ἰπὴ68 (ἢ 18 
τηουηίδίη Ὀδοδηιδ {Π6 δοδὶ οὔ ἴ6 γεϊϊρίοιιϑ 
ΜΟΓΒΗΙΡ οὗ (Π6 ϑαιιαγίδηβ, ἢ ο δγεοῖθα 8 
[2 ρ]6 1Π6ΓΟ : 1ἴῸΓ ἃ ποίϊςα οὗ νἢϊοϊ, 866 
Ρ. 37]. Θεογίζίπι Ἂδσῃϊυϊῖα Ὀυϊ ἔδτν γβοαθδ 
οἵ ουϊἱναοη. Οὐμπδίἀογαρὶα ἔγαρπιεηΐα οὗἉ 
δηοίθης δαἀϊῆρεβ δὰ βίδιθα ἴο ΡῈ ἰουμὰ ου 
1:8. δι:πηπ|ϊῖ, τ Π]ςἢ ἀγα δυρροβοὰ ἴο ὕὈ6 {πα 
ἰουπάδείοη, οΥ ΟΕ τγϑηιδίηϑ, οὗ 118. 88- 
ΤΩΡ 8η [ει ρία. 
ἸΤΕΠΕΟΝ ΠΣ ΕΣΙΈΖΕΒ, τς 8ΒΟῺΒ Ὡ 
Οδ68 δ ἸῬΡοΟΓϑἢ, ῬΘΙΘ ΟὨΪΥ δἰ πηθὶα 

Ἰ,ονίξαβ, νυ ἢ]ς ΠΡ τοϊδιίουβ, ἐπ ξυμ εν: 
Ἄδγοη, εηογθά ("6 Βίρῃοδβε μβοῃουγβ οὔ τῇδ 
Ροῃεβοδῖο. 

ΟἜΈΒΒΗΟΝ, 8 βοὴ οἵ 1,ονΐ, στο ζανα ἢΐ8 
ὮΒΔΙΠ6 ἰ0 οἸ6 οὗ τ 6 ἔῆγεα ρστεδῖ Ὀγδησθβ οἵ 
πὸ ἱμενΐξεβ. ΤῊ οἥῆος οἵ 6 Θεγβποηΐτθα 
ΝΆΒ, (0 σΩΣΤῪ ἴῃς νεῖ 8 δης ουγίδιηδ οὗ ἴδε 
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ἰβθογηδοϊθ, οα {Π6 τεδίογῃ δἷάδ οἵ ψιϊοῖ 
ἘΠΟΥ δποαιηροά. 

ΕΒΗΌΞ, 8 αἰδίγιοῖς οὐὗἔἩἉ ϑ'υγίβ, Ὀογάδγίηρσ 
πο οὔτε Ηεῦγεν ἰογγϊίοῦγυ (2 ὅδ). χν. 
8. 1 ΟἼἴγοη. ἱϊ. 23.), δῃά δἰιυδῖθα οὐ {6 - 
Θδβϑίδγῃ δ.46 οὗ [6 γῖνογ Ζογάβη, θοϊ τ θεη 
Μουηὶ Ἠδσδγοη, Μδβοπδῖ, δηὰ Βαβῆδη. 
(θευι. 1. 18, 14. Ζοδῆ. χὶὶ. 8, 4.) Τῇ 
Οδευγιε5 δηα Μδδοπδιἢ 65 ΓΘ ποῖ 6χ- 
ρε δὰ ὑγ τἢ 6 [ΒΓ 6 68 ὑπάον ϑοβῆυδ. (  οβῇ. 
ΧΙ. 2,18.) ΤΠαῖ τΠ 6 ν νογα ἢοΐῖ οοπαιογοὰ 
δῖ ἃ ἰδίεγ ρογίοά, ἀρρθδγβ ἔγοπι ἔπε [λει (Πδϊ, 
ἴῃ 186 τγείψῃ οἵ θεν, ὅθβμυν δή 118 ονἢ 
Κίηρς Τα]η)δὶ, σἤοδβα ἀδυρῆίοτ Μαδοῆδῇ τγϑ8 
ἢ οἵ οΓ οἵ ([Π6 γϑῦ6ὶ Αυβαίοπι. (9 ὅδ). 
1). 8. χ!, 87. χν. 8) Τηα νογά ΘΟ ελεγ 
δίρτῆεθδ ἃ ὑγίάρο, δα φουγοβροηαᾶβ ἴο (Π6 
Ατγδθῖς μεν : πὰ ἴῃ (ἢ6 δ8π)|6 ζεφίοῃ, 
νΠΟΓΟ ἀΟΟΡΟΤΟΙΗΝ ἴο {Π6 βῦονε ἀδίδ), νγ8 
τὲ ρίασς (ἀδβῆυτ, [ΠΘΓῸ 86}}} εχὶβῖβ δὴ 
δηςίοηϊ βίοης ὑγί ρα οἵ ἴουΓ ἀγοδ8 ΟΥ̓ΟΓ 
(Ππ8 γῖνεῦ Ψογάδη, ο81εἀ 7)).εγ-Βεπὶ-“ῳαξιιδ, 
ογ 6 Βυϊάρε οἵ {16 (ι]άγοη οὗ δοοῦ. 

ΘεβιῦβΒ Εποδῦβ, (ἴθ ρῥγοουγαῖος οἵ 
Φυάδρα, ποῖῖςα οὗ 13]. 

ΟἙΤΉΒΕΜΑΝΕ, ἃ ραγίεη ὑεγοηα Κεάγοῃ, 
δὲ ἴῃ6 ἔοοϊ οἵὗὁἨ Μοιπὶ ΟἸϊνεῖ, 58ο οδ δὰ 
ἔτοιῃ [ὴ6 ἩΠΏΘΟΡΓΕΒ568 ἴῃ ἴΐ ἴδ ἰδ Τη 0 Γ- 
δΌ]6 ἴῃ 1ῆ6 δνδηροί δὶ Ὠἰδίογυ, 886. θείη 
ἴ(ἢ6 βοθπθ οὔουνγ ϑανί οι τ δροόηυ, πὰ ἴβ 
ΠΟΥ οδἰ]οα ΕἸ υεεηιάπιψάδ, Τὰ ἰᾳ ἀοδογρεά 
Ὀγ γϑοθπὲ ἴγαν [6 Γ8, 88 ὑοΐηρ ἃ 8Π18}} μἱαΐ οὗ 

ὑπὰ δἢγ-ουν ρᾶοεβ βαυδγε, τ ἃ ἰὸν 
δἄρθ ΟΥ ἱποϊοδβυγε οἵ βίοῃε ; Ὧ0 νογάυγα 

ἐτονίηρ ΟἹ ἰΐ, δα γ6 εἰρίηξ νεγν ἴϑγΖθ, πιϑρη!- 
σδηξ, δῃαἋ νεη ΓΘΌΪΘ.ἸοοΚίησ οΟἶϊνα ἴγθεδ, 

ψ ἰοἢ ἤδνο βίοοά ἔπ 6Γ6 [ῸΓ πῆδὴν σδη (ΓΕΒ: 
{ΠΟΥ ἀγα κἢν νεπογαίθὰ ὃγ ἔπε (γι βεϊη8 
ἴογα, τῆο σΟμϑί 6 8ΩΥ δίζειηρῖ ἰο ουϊ οΥ 'π- 
ὅυτο ἔῃ δα διιουπείηρ [0 δὴ δεῖ οἵ ργοίβπε- 
ἰοη. ΤΏΘ Ἰαγραϑὲ 18 ἐννθη γ-ΟὉΓ ἔδεϊ ἰη ρίγιῃ 
δῦονο ἰΐ8 γοοῖβ, ἐπουρῇ 118 τοριηοδὲ Ὀγδηςἢ ἴ5 
ποῖ {Π|γῖγ ἴδοι ἔγοπῃ ἴῃ σγτουπά. “ Οτε οἵ 
(Π6π}, Ὀαγκοα δηά βοδγίβθα Ὀγ [πὰ Κηΐῖνεοβ οὗ 
ΡἾἸχγῖτ8, ἰδ γανθγεηοθα 88 ἔδο Ἰἀο πεῖσαι! ἴγθα 
υη66ν ΠΟ Φεδὺ8 ψγ88 Ὀεϊγαγεά: δι)να ἰΐ8 
ΘηογουΒ τοοῖδ, ατονίηρς Πρ οὐὔἱ οἴ {6 
δδγιὶ, οου]ὰ ἱπάυοβ ἃ ὑε]ϊεῖ οἵ ΑἸ πηοβ8ὲ δῃγ δῃ» 
εἰφυϊγ.᾽ (βϑιορῃθηβ᾽8 ἱποϊάεηϊδ οὗ Τγδνεὶ, 
Ρ. 430.) ΑἸἰεπουρὶι ννϑ δγϑ ἱηίογιηδά ὃγ 320- 
Βορῆιυβ ἐπὶ ΤΙ οὐδ ἀονῃ 8} [6 ἰΓθ68 
ΜΠ] οα Πυηαγοά ἤιγ]ομοδ οἵ {Π6 εἰΐν, γεῖ 
ἰε 8 ποῖ ἱπηργοῦ Ὁ Ϊ6 τὲ τΠ 686 ἘΓ668, νυν ἢ ]ςἢ 
8ΓΘ ὉΠ ΙΘΒΙΙΟΏΔΟΌΪ οἵ Γαπηοῖε δ θα. Ε, ΠΩῸῪ 
ἤδνα δγίβεῃ ἔγοπι ἴῃ6 γοοῖϑ οὗ [ἢ δηείεης 
ἴγϑοσ, ν ἰοἢ νἰςΠοδβθα ἴῃς ϑυοι γ᾿ Β ΒΡΌΠΥ 
δης Ὀοίγεγαὶ : Βδοιυ56 ἴΠ6 ΟἾἶνα 8 νϑγῪ ἰοῃρ- 
Ἰῖνοί, δη ροββθβ868 [86 ρϑου δῦ ργορεγὶγ οὗ 
Βῃοοῖπρ ὉΡ δραίη, ΟΕ ΟΡ ΓΓΕ]ΌΘΏΕΙΥ 1 ΠΙΔῪ 
θὲ ουὐὐ ἀονῃ. Τῇ ἴγϑαβ ΠΟῪ δίδησϊηρ 'π 
186 ραγάδῃ οἵἉ ΘΟΕ δοϑι δὴ γα οὔ ἴΠ6 δρϑοίδδ 
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θ72 ΜΒιοργαρλὶοαϊ, Ηϊείογϊοαϊ, ἀπά 

αΙ 

Κηοπη ἴο Ὀθοΐδηϊκῖ8 88 ἴπΠ6 Οἷεδ. Ἐυγοραρα. 
Μγε. Βγδοθογάβο, ἔγουῦ ὙΠ οδ6 δσίοῇ τς 
νεδυῖα! ἀγανὴ Ῥὰ8 πιδάθ, ννἢϊο ἢ 15 
ρίγοη ἰη [6 “1δηάξοαρα ΠΙιβιγαϊοπβ οὗ 
ἔῃ ΒΙΌ]6," ϑιδίεβ ἐπαΐ ΤὭΘΥ γα στιὰ οἰΐνοδ, 
πὰ Δρρδδγ ροϊ ἀράδα ἤοπὶ δχίγεπια ἄρα; 
δη(1 βοπια Οὗ [6 πὶ γα ποίου ὙΠ δσα, Ὀυΐ 
ΒΠΙεἀ ὡρ ψιἱεῖ Ἄγ ; {Πεῖγ δέθπιβ 8.6 νὉΓῪ 
γουρῖ δηὰ ρσηαῦϊθὰ. ΠΟΥ ἀγὸ ϑυγγουπαεά 
Ὀν βίοῃηδϑβ, δίϊονγ. [6 τηδηποῦ οὗ ἴπ6 βδογοὰ 
ἴγθοβ οὔ τῆ ΗΪπάοοϑβ. “Ἴδε 801} θείπθθη 
(686 ἔγθ68 18. ὕδγο, νιπουΐ 4 ἥοτον, νορὸ- 
ἐ 0], οὐ νογάυστα οὗἩ δὴν Κἰπά ργοντηρ ο 
ἱι. Α ΤὈος-ρδιῖ ἰηίεγβαοίβ ἴῃ 6 ρἷδοα ἴῃ δη 
ΟὈ] χα αἰγεςϊίοη, ΨὨϊοἢ 15 τυ] ]οα οἱ ἔγοπι 
(6 τοϑί, δηὰ ἰβ ἰοοκοά ὕροὴ 848 δοςιιγβϑα :; 
θεῖησ {π8ὲ (88 ἴξ 18 βδ]4), ἴω σψῃϊοἢ 7υ 55 
ψαἰΚκοά ννἤθη 6 Ὀείγαγοά ἢ8 αἀἰνίηθ Μδ89- 
ἔεγ ψ ἢ 8 Κὶβ8. ΤΠ νἱενν ἔγοιῃ [Π6 ρμ8Γ- 
ἄδῃ οὐ Οδιμβεπιδηθ 18 οὔθ οὗἩ {π6 τηοβὶ 
Ὀἰεαϑίηρ ἴῃ {π6 νἱοϊηγ οὐ Φεγιιβαίθμι. 
(Μιδβίομασν Ἐορίβίος ίος 1824, ῃ. δ04. 
Φονεῖβ Ἀοβοδγοῦοβ ἴῃ ϑϑυγία, ἢ. 803. 
Οδγηθ δ 1,οἰἴογα, ρ. 390.0 Ἦδε ψψτιροῖνς 
Τγανοὶβ, νοὶ. ἴ. ἢ. 912. τἰϊγὰ οαϊτίοη, 
ἘΌϊπδοη Τγανεῖὶβ ἴῃ Ῥα[βϑιΐπο, νοἱ. 1. ρ. 
122. Τιογὰ 1ω1π68ἀγ8 1,οἰϊογ8 ἔγοπι Εργρί, 
ἄς.) νοἱ. 11. Ρ. 61. Μοηκ᾽κ ἀοϊάθη Ἠοχη, 
ἄς.) νοΐ], ἰϊ. Ρ. 1892, 1468 Κο ἴο 
Μαδάεῖγβ, ἄς., ρρ. 489, 490. [ωγηςοἢ᾽  Εχ- 
εὐϊπίοη δο ἰῃς Εἶνε Φοτγάδη, δζο., Ρ. 416. 
1150 8 1,8η48 οὔ τ1π6 ΒΙ ἰ6, νοὶ. '. ρρ. 480, 

481]. Τ)οιτ΄ς Νοῖα5 οἵ Τγανεὶ ἴῃ Εργρῖ, ὅτο., 
ρρ- 189---192. ἘΪοΝΙε᾽5 Αζύ δῇ, ρ. 913.) 
ΟἼΒΕΑΛΗ, 8 οἱτν ἴῃ ἘΠ 6 τγῖρε οἵ Βεηϊαπηη, ποῖ 

ἴλγ το Ψαγυβαίθπ : ἰὰ 18 ἔγοαυθιεν Τα] 6 ὦ 
Οἱ δεαλ οὶ ϑαιῖ, ἔροτα Ὀαΐηρ [ἢ 6 Ὀἰγιἢ -ΟἾδοα 
οΟἔτΠο ἔγοι Ηδθῦγεν τπποπαγοῆ. [ξ 18 ἃ 8π|8}} 
νΠ ΠΠ ασα, ΠΑ! ΓἸη τυ ΐῃ8, δηὰ 8 πον ο8]1 6 υ͵εδα. 

ΟἼΒΕΟΝ, {Π6 οδρί(δὶ οἰγ οἵ ἴῃ6 ΟἸθεδου- 
ἰΐεβ, ῆο ἰοοκ δάἀνδηΐαρα οὐ (ἢ οδίῃβ οἵ 
Φοβῆυδ, δηά οΥ̓ [π6 οἰάογβ οὔ [βΞγαδὶ, οὔ δὴ 
ἀγα! γαργοβεηϊδιίοη ψῃϊο ἢ (ΠΥ τηδάς οὗ 
(εἰν Ὀεϊοηρίηρ ἴο ἃ ΥΘΡΥ͂ Γεπηοΐα σΟΙΠΕΓΥ. 
(ὅοβιι. ἰχ) Φοβῆυβ δηά 6 εἱάθγβ ἢδά 
ποῖ {Π6 ργδοδυζίοη ἰο οοηβιῖ Θοα οὐ ἐπ ΐβ 
Δἤδῖγ, δηὰ ἱποοηϑ᾽ ἀθγαί θυ τη8646 ἃ ἰθαριια 
ἢ τΠ686 ρθορῖα : ΕΠΘΥ δοοη ἀϊβοονογοὰ 
Εἰναῖγ τηϊβίακο, δά πους γονοκίηρ ἘΠ εὶγ 
ΡΓοπηἶ86 οὗ ρἰνίηρ δαὶ (Πεῖγ ᾿ἰἰναβ, {Π 6} 
ςσοηάοπηηρὰ ἤδη) ἴο ψοοά δηά νψϑῖοῦ 
ἴο (᾿ξ {Δθογηδοῖὶθ, δά οἵδον βογνῖ]α ννογῖι, 
88. 8 ΠΠΓΚ οὗὨ [ἢ εἷγ ρυ 5116 ηἸ } } Ὑ δηὰ ἀυ- 
Ρ᾽ἸοΙΕγ, 85 δ'ανθδ ἐὺ οδρίϊνεδ; ἴῃ πῆἢϊςοῖ 
βῖδϊα οὗ βογυϊζυάα {πῸῪ Γοιηδϊηθά, 611} 16 
Θητγο αἰβρεγβίου οὔ τῆ6. 56 νἰβϑἢ παἕοη, 
Α. Μ. 9558, Β. ο. 146]. ΤὮγαΘ ἀδγ8 δῇεὺ 
1Π6 ὝΟἸθοοηϊίεβ ἢδ4 βυΓγοηάογοα ἴο ἴπ6 
Ἠδρῦγονβ, τὴς ἰηρβ οὐ (ἢ6 (Οὐδπαδηϊΐίοβ 
Ρεΐηρ ἱπίογπιεά οἵ ἵξΐ, οαπιθ δῃὰ ᾿δδίορθα 
4Ἴι6 εἰν οἵ σίθθοη. (3οβῃ. χ. 8, ὅς.) 

ΑἹ 

ΤΊ Οἰδοοηΐίο8β εἄπη6 ἴο ϑοεδῃδ, διά δ. 
τον τς ρα ΤΡ γήμαντα, ραν ῳ εἰν 
γα Κίηρθ αν ἴῃ (ἢ 6 πιοτγηὶ 

ἴο ἤϊσθέ, δθὰ ρυτγβυρά {Ποῖ ὦ δαήσας 
Το ΟἸθαοηΐϊίεβ νγεγα ἀσοεθάεά ἤοη 

τῆς ἩΗἰν!οβ, ἐπ οἷά ἱπμδοϊδηΐ8 οἵ [δαὶ 
σΟΙΠΕΓΥ, Ἀπὰ εβϑοὰ ἴουγ οἱἰδβ; (δ. 
ΡὨγαι, Βεογοίῃ, Κὶρ᾽) δε" - ἡ θαγίπι, δηά (ἢ. 
θαοη, τῆ6 οδρίϊδὶ, δἤεγνναγάβ ρίγεη ἴὸ 
Βεηϊδηγη, οχοορεϊηρ Κα Ἰρβιἢ -᾿Θαγῖηι, νῆκὴ 
[6] το ΨΦυάδ. Τῆς ΟἸνδοιί 65 ςοπεπηοί 

᾿δυθ)εςῖ ἰὸ ἔοδβα υυγάδηδ ἩἢἰΟἢ Φοδῆνυ "2 
Ἰηηροδβοά ου ἴθ), δῆ ΕΓ ψογῪ (ΗΠ ι τὸ 
{Π6 ἰΒγδϑιεβ. Νανεγίῃα θα 8διὶ, ᾿γουφὰ 
νν δὲ πηϊδίδκοη ζϑαὶ νγὸ οδηῃοῖ ἰοἱΐ, ἀδ- 
βίγογθα ἃ ΟΓῪ ργοὰΐ ὨΘΠΊΡΕΣ οὗἉ {ἰε (ἢ 
ϑδΐη. χχὶ 1, 2, 3, ἅς.) : Ὀυΐ Ουώ, δ᾽ ἃ 
ὉΠ 5 πηδηΐ οὗὨ Π͵5 σγΌ ΘΙ, ἴῃ ἐδα γεῖρο οἵ 
νὰ, βεπὲ ἃ ρτγοδῖ [Ἀπη]η6, νε]οἢ ἰδτιεὰ 

[ῆγθΘ γϑΆΓ5 (Α. Μμ. 2983, Β. ο. 1017); διά 
τῆς ργορἢοῖβ το ἀ Ὠανῖα ἐπαὲ (ἢ 15 οδἰδπι!ν 
᾿ σοηζίηυθ 80 ἰοῦ 8ἃ8 ἔδδϊς «γιοῦ 
τοιηδίποιὶ υπγονοηροά, ὑπο 880] δὴ 
Ἔχογοῖίβοα δραϊπδὲ τῃ6 ΑἸ θεοηϊίεβ. θδυὰ 
ἀϑκοά τῃ6 ΟἸθοπῖϊεβ ννἢδὲ 5διβίβοϊου 
ἴον ἀεείγοαῦῷ ΤΈΘΥ δπαννογοὰ “ δόρει οὗ 
ϑαινῖ,ε Σ0η2 τὸ εσἱϊΐ ρμέ ἰο ἀεαίλ, ἰο σύεπϑο 
ἐς δίοοά οΥὙ οἷν ὀγείλγοι." ΤΠ Οἰδθεοηίτει 
ἢπηρς τῆεη ὑρ Ὀεΐογα (πὰ 1,ογὰ, ΤῊΒ 
ἜΑΡΡΕΘΙΙ ΘΑΡΪγ ἴῃ {Π6 βρείηρ, πῆεη, ἴῃ 
ῬαἸθβεῖπα, ἔμ ον θοσίη ὑαγὶ ον -πδγναβὶ, Βίοαι 
(ἢ 18 τπὴ6 ἔπογα 18 πὸ πριοηξίοη οἵ ἴδε Οἱ 
ὈδΟΙΪ 165, 85 σομηροδβίηρ ἃ δογὶ οἵ δβορδγαίε 

ρἷ6. Βυὲε ὶξ ἰδ ργοῦδθϊὶε (δὲ 186} ψεῖῈ 
τηουάἀοα δπιοης ἰῃ6 Νειϊηΐπι, ογ Οήνεη, 
ὙΠῸ “ψΈΓΟ ρΡυΡ]1ς δἴανεβ, ἀρροϊηϊεά ἔογ [86 
βογνίοθ οὗ τῆ ἐδιηρίθ. (1 Οἤγοη. ἰχ. 2) 
Αἤογναγά, ἐῆοβα οὗ {ἢ6 ἴϊ65, τῦο 
ψ Γ βιδάϊοα, ἐπα πα τῇἢοῖγ {{ν65 ; 
ΘΓ δαάδὰ ἴο ἴπῸ ΟἸθθοπίῖεβ. 6 ϑὲὲ 
Εττα υἱϊ!. 90. 1ϊ. 58. 1 ΚΊηπρε ἰχ. 90, 31.) 

ἴῃεας Πανὶ, ϑοϊοπιοη, δηὰ πα ργίποβ οἵ 
Φυάδῃ, σανε τπηϑην οὗ ἔπεπὶ ἴο τὰς ἰμογί. 
ΤΏεδβα ΝΟ ἰπίπὰ Ὀδΐπρ᾽ οδγγιθα ἴηΐο ΘΔρΡΌΤΙ 
ψῖτ Ψυάδῆ 8ηα8 [6 ἴ65, πηβηγ οἱ ἴπεπὶ 
γοϊυγηθοά ψἢ στα, δι 
Νοἢοπιϊδίν, αηὰ οοηεϊηιοα 88 Ὀοίοζε, ἴῃ {{ 
Βεῦγῖοα οὗ [Π6 ἰεπιρία, υϑάογ (Π6 ργιεδίϑ 
δηὰ ],ονἱίϊεβ. ΟἸΌΘΟΩ ψγὰ8 βεβδλίθὰ οἱ δ 
Θιϊηδπο6, 88 8 αὐνἱἀδησδά Ὀγ ἐξβ πδπιθ. [ 
ΜῈ (ὈΓΙῪ ζωποηρθ ἔτοπι 9εγιβαίοιι (δος 

᾿ ρογάϊηρ, ἴο 3οβερῆυβ) ποῖ. [δὲ ἰ8. οδἱοῦ 
Θαῦδα. (2 ὅδπι. ν. 95. οοπιραγοὶ τηὶ ] 
Οἤγοη. χὶν. 16.) ὙΠΟΓα ἰβ πηεπείοη οἴ [δε 
[ουοϊαίη δης ροο] οὗ αἴδεοη. (9 866: ἰ.. 13) 
γε ποῖος κῆον σἤδῃ, ποῦ ΟΥ̓ Ἡδοπι, 

ΠΟΓΡ ὑροὴ Μῆἢδὲ οσοββίοῃ, πα (αρεγηδοὶο 
δὰ αἰἴδῦ οὐἨ Ὀυγηΐ βδογίβοε τηδάς "Ὶ 
Μοβοβ, ἰῃ τῇ6 τἱάθγηθϑβ, Ἰτεγα τγεπι το 
το αἴνοου ; Ὀυϊ εἰἷδ γα σογίδίἰ  ΚΩΟΝ, 
τπαὲ ἑοναγὰ ἴῃ οπὰ οΥὨ Γλαν ᾽5 γείζα, δδὲ 
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ἔν τῆς Ὀεσίπηΐϊηρ οἵ δοϊοπιοη᾽ δ, [ΠΕ νεγαε 
πόσο. (ἰ Οῆτγου. χχὶ. 99, 30.) αν! 
δοεΐηρ τἴῃ6 δηρεὶ οὗἉ τῆς Ἰμοτὰ δἱ Αγδιιηδῃ Β 
ἐμτθε πέρα ἤσον, 88 40 τεΥγίβοά ((μὰϊ ἢ6 
δα ποῖ {ἰπ|6 οἵ 5ἰγεηρίῃ ἴο0 ρῸ 80 [ἘΓ 88 
αἸῦδοι, ἰεγα ἰο οδδσ βδογίβοθ, θυῖ 80]ο- 
τποη Ὀαίηρ δοδϊεὰ οὐ ἴπε ἴἤγοπο, πθΐ ἴο 
διοσίῆοα δἱ Θἰἴῦδθοη, Ὀδοβυδβα (8 ψ88 ἴῃ 6 
τὴοϑὲ οοπείἀεγ ὶα οἵ 81} τἢ6 Πρ} ρίδοαβ, 
νἤεγα βδογίῆοθβ ᾿αγ ἴπθη ἰοϊογαῖθα, ἴΠ6 
[ορὶ]ς θείην ποῖ γαῖ Ὀυΐ. (1 Κίηρϑ ἢ. 4.) 

ΟἸνεοι 'β ΠΟ 8 ροοῦ νἱϊαρα βιδησϊηρ 
ου ἔδα ἴορ οἵ 8 δυψχαγ-ἰοδ 0 Ὦ}, δῃὰ 18. οδ- 
ἰδοὺ οὗἨ Ροΐης πιδάθ ἃ ΥΘΥῪ βίγοῃρ ῥἶδεθ. 

58 ἱππανίιθά ὉΥ ὁ ἔδνν Μεβοιηιηθίδι, 
ἔῃ} 168. ΤΏΘΓΟ 8Γ6 νδυίουβ οἱἀ τυϊηβ δηά 
ΒΟΠῚΟ ΓΟ ἢ 68 οὗ ρτεδῖ βίζε γυπηΐηρ ἱπῖο 6 
8.16: οἵ τῇς Η1}} ἔουτηϊηρ γοῦν, ἰῃ ἢ ϊοἢ 
να Γ]ΟΣ 5 ἸΔΡΟὺΓΒ 8Γ6 ποῦν οδιγίε οὔ. Α 
{π||6 ὑδίονν ἰῃ6 το οὐ ἴπ6 8146 οὗ πα 
ΒΗ ἀγὸ ἴπ 6 τοτηδίπβ οὔ δὴ οἷά ροοϊΐ, διιρ- 
ῃοδβοὲ ἴο ΡῈ δαὶ Ὀδβιάθ υἱνοῖ 7οαῦ διὰ 
Αὐπογ ἢ {πεὶγ ἴτοορα 88ὲ ὠοπη, Ὀείοτα 
16 Ὀδι 6 ἴῃ πνῆϊοῦ Αδαδεὶ ἔ6}]. ὃ ὅθδδιῃ. 11. 
13. (Ραχίουβ 1,δείοτ ἔγομι Ῥαϊεβίϊηθ, ρρ. 
69. 597.) 

αἸρεον, ἴπὸ ἢ "πάρε οὗ ἴῃς ἴδγϑ} 65, 
Ὑἤοα) Β6 ἀοἰνεγεά ἴγοπι [Π6 Ορρτγεϑββίοῃ οἵ 
1η6 Μπ|Ιάϊδηϊο5. (Δυάρ. νἱῖ. ΔΠ Δ Ηδς νὰ" 
ἴ86 8δοη οἵ οδϑβὲ οἵ με ἐτῖρε οἵ Μαδηῃβδδϑβεῇ ; 
Ἀπ, μανίηρ ἀδείγογοὰ 16 ψογδἢρ οἵ Βαϊ, 
ν85 βυγπδιηθὰ ππῦββαλι,. (υάρ. νἱ. 26 
--22.0 
ΟἸΡΕΟΝ, Ἐρδοά οἵ, 8370. 
στον. 
1. Οπο οἴ [Πα ἴουν τίνογβ οὐὕὁἨ Ῥαδγβαΐβο ; 

πιο Βίβηορ Ῥαΐγιοκ δπὰ Ὦγ. ΥΥ̓ εἰ}8 βιιρ- 
οδ6 ἴο δα ἴΠε Θδαβι θεῖν οἤδηπεὶ οἵ ἔπ ἔνο, 

πιῖο ψῃϊοῃ τῇς ἘΘρὨγαίαβ 15 οἰνίἀθὶ αἴθ 
ἮΞ Ἰυποῖίοη τ τΠ6 Τίρτια. ΟἰΠοΓα, 
Βονενοῦ, (απὰ δηοηρ ἔποη), Εοβαϑημηί δῦ 
814 ὙΊΠ6Γ,} πιογα ργο ΘΌΪΥ, βυρροβα 1 ἴο 
Ὀ6 τῆ6 Οχιβ οὐ Αγαχϑβ. Ψοβαρῆυδβ εοῃ» 
δίάδγβ ἰξ το Ὀ6 ἴΠ6 Νιὶα (Απε. Ψψυἀά. 10. 1. 
ς. 1. ᾧ 83.), ψὨΐςἢ ἰ8 βδί ἃ δ» Ὀ6 οδ᾽)οὰ αεψον 
ὈΥ {86 πηοάδγῃ ΑΡγββιῃηϊβη8. 

2. ὕρρεγ δηά ἔνα ῬοοΪβ οἵ ΟἸποη, 
δὶ Φοτγυδείθπι, 97, 98. 

σιτιδοι, Μοιιηϊβίη5 οὗ, ποϊὶςα οἵ, ὅθ. 
ατμξαν, Μουηίεδίπβ οὗ, ἠοῖίοα οἵ, 6]. 

ΒΒ αἰπὶ οἵ, 80, 8]. 
ΘΟἾἸΟΑΙ,, 8 ςοἰουγαϊθαά ρἷασο οὐ (ἢ6 οαδί 

οὔ ΨΦεγίοδο, δηά οἡ [ἢϊ8 διάθ Φογάδη, ννῇογο 
6 Ιβγϑε θβ δησδηροά ([ὉΣ δοῖηθ {{π|Ὲ 
δῆϊεγ {πεῖγ ρβββϑᾶσε οὐδῦ (Πδὲ γῖνεσ. Α εἰν 
ὙῈ58 τον γάβ Ὀυ}} τὨόΓα, ἢ !ο ἢ ὈΘΟΔΠῚΘ 
ἹΠΘΙΠΟΓΘΌΪΕ [ῸΓ ΤΏΒΩΥ δνεηϊδ. ἴὰὶ ψὰϑ ἃ 
δβαεδὶ οἵ υβεῖςα (ογ, 88 τὸ δῆου ἃ ΠΟῪ ἴδγηι 
Ἰῖ, δὴ 885]26-[Οἢ} : βαηγυοὶ, τ ἤδη ἐγανοὶς 
Πρ ἴῃ εἰγουϊ τῆγουρῃ {π6 ἰδη, νηΐ 
ὙΘΆΓΙΥ ἴο ΟἸἶψα!. (1 ὅδωι. γι]. 16.) ἤετγα 

ΥΟΙ͂,. 1]. 
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δι ν 88 σγονηθα Κίηρ οὗ τῇς Ἡδρφθγον8. 
ἴῃ δυθβεσυδηὶ ἰὴ ἴἃ τα ἴΠ6 βοδὶ οἵ 
Ἰαοἰαῖγγ. (Ηοϑ. ἵν. 15. Αἰηοδ ν. 5.) ΝΙΘΆΣ 
ἴς 18. ἃ Ὀγοδὶ δηά 5βἰορίπρ ρἰαίη, νυ ϊοῃ ἀθ- 
Γἶνεβ 115 ἤδιῃ6 ΠῸΠ2 [ἢ]18 ρ͵δοα. 

Οτκρι 5, ποϊίοε οὗ, 228. ΜΙΠῈ δεν ρίγι]ο, 
232. 

ΟἸΠΟΑΒΗΙ͂ΤΕΒ, δὴ δηποίδης ρεορὶο οἵ 
Οβῆδδη, ννῆοβα Παριτδιίοη τν88 ὑδγοιιὰ {Π6 
868 οἵ ΤΊ μα γίαβ, ψίεγα 6 πὰ βοηια γεβῆϊροι 
οἵ τοῖν πδίηθ ἴῃ ἴδ οεἰΐγ οὗἠἨ ΘΕΚΟΕΒΑ οὐ 
Οεγραβα, ὑροι {πε 868 οὗ Τιβθογῖδδβ. 
(Α75, Ὀγεὰ Ὀγ {86 δεν, ποεξίςε οἵ, 488. 
ον, εγίιπεβ ἀρεϊηδβῖ, ἤον ρυπίδῃοι ὈΥ 

(πε δενν5, 153--- [55. 
ἀοξι,, οσ δἱἰοοά-ἀνδηροῦ, οῖοε οἵ, |7], 

172. 
αοα δηα Μάαοοο, πιοδὲ ργοῦθαῦίγ, ἀγα. 

[Π6 ραπθγα] ὨΒΠΊ65 οὐἩἨ 1π6 που γη ὨΒΕΙΟῊΒ 
οἴ Βιγορθ δηὰ Αϑ58ϊ8, οὐ πε ἀἰδιγιοῖβ ἤογῃ 
οἵ Οδυδσββιιβ, ονύ Μοιιηξ Ταιτγιδβ, οσοἰοηϊβοά 
Ὀγ αἴορ, ογ Μαρορ, δῃοίῃεγ οἵ ἴΠ6 βοῃβ οὔ 
ϑάρποι (ἀξεη. χ. 2.), ἐδιϊο Ὀγ τῆς Αγηθίδι 
βεορτγαρδογβ, δ᾽ υϊε δὴ Μα)υ)θ. ([ἰδηηεὶ, 
Ηεγοά. ρῥ. 112.) Οορ τγϑίδμεῦγ ἀδηοῖοα 186 
ρϑορὶο, Μαρορς τἢς ἐπι Τῆυς δε Ϊμδ πὶ 
[ογειοϊά ἐπαὶ ΟΠ γδὲ ψνοι]ὰ ὃ “ἃ Κίηρ 
σοῦ τπ8ὴ Αγρῆσ,᾽ ΟΥ ΓΑΙΠΟΓ “ Οὐρ, 
δεοςογάϊηρ ἴο ἴδε τῆόογα σογγθοῖ γϑδ ηρ οὔ 
τδ6 δδεινεγδη Ἡροῦτον Τοχῖ, δηά οἵ 6 
ϑερτιδρίης γογϑίου οὔ Νυτηῦ. χχὶν. 7. δπὰ 
Ἐχζοκιεὶ, (γι την ἃ ιῖαγο Ἰηνηβίοη οὗ [ἢ 6 
ἰδηὰ οὐ ἰδγϑθὶ ὈὉῪ 1686 πογίθγῃ πδιΟΠΕ, 
Μοδμοοῖν, Τιῦδὶ, δὰ Τορδγινεῆ, δῖν ε8 
“6ορ {ἰεὶγ Ἑἢίοῦ ρῥγίποθ," δηαὰ ὠδβογ δι 
τοῖν ἤοδῖ ργθοΐίβου 88 ϑιντίδη οὐ Τ ἀγα» 
γἴδῃ ; “ σοπηπηρ ουἱ οὗ εἶα πογίϊι, 4}} οὐ ἐῃδηι 
γιάϊησ Οὐ ἤοΙΓβαδ;᾿" “θον5 δηή δΙΎΟΝΒ᾽᾽᾽ 
1Ποἷγ ΘΆΡΟΏΒ ; “ σονεγπὐ [ἢ 6 ἴδιε!, ΠΚ6 6 
εἰουά, δπὰ σοπιίηρ ἰἰκα 8. εἴογπ," ἰὼ τδ6 
“]βτοῦ ἀδγ". (ἘΖεκ. χχχν. ]1--]17.} 
δ εἶδο ἐδβογίθει τ οἷν ἱπιπιθηβο 5δἰδιιμί τοι, 
ἴῃ ἴῃς νιον οὐ τῆ ρϑδβεῆρεγβ οὐ {ἢ 6 
οαβῖ οἵ (6 δ66,) ἴἤδποθ σα δ {6 να ον οἱ 
Ηδποη ορ, “ἰδὲ πυϊττυὰἋ6 οὐ (ἐορ.᾽" 
(ΕΖεκ. χχχῖχ. 1---22.) Τῇ ῥργορῆεογ 
ΒΘΘΙ8 8δ'δο ἴ0 ὑὕε γενινβα ἴῃ {Π6 Αροοϑ»- 
ἶγρβθ, σἤογα ἴῃ Ποβῖβ οὗ (ορ δηὰ Μαδαρὸρ 
ΔΓ ταργοβθηῖθα 88 σοπιηρ ἴ0 πνδιὶδ “ τιν 
Βαϊονϑὰ οἷτν,᾽" δηὰ μογσῃιης Με ἱπηπηειπο 
βἰϑιιρῆιεγ ᾿ἰκοννΐδβα ἴθ Αγπιαρθαάοη, “ Εἰ 6 
Μουπὶ οἵ Μαρει6ο,᾽" οὐ Μεριάο. (εν. 
χυὶ. 14--16. χχ. 7--ξ10.) Ὧν. Πα θυ Β 
Απαἰ γϑὶβ οὔ ΟἸγοιυοϊυργ, νο]. 1. ρ. 468. 
(βγβὲ εὐϊάοη). 8.66 αἰδὸ Ὦγ. Ἠδηῃάβθγδβοη᾽ 
ἰθαγηθα ποῖθ οἡ ἔζεϊκ. χχχν!. 2, 8. 

ΘΟ, ΡΕΝ ΟΑἸΡ, νου ρ οὗ, 367. Θοἰάεδη 
οαἶναβ οἵ δογοῦοδπι, 868. 

ἄουθεν ΟΑΝΡ ΕΒΤΊΟΚΘΆ, 2906. 
Θοιοοτηάα, ποῖϊεο οἵ, 20. 
Θοιιατη, ἃ Ἐ] 5010 6 ρίηηῖ, ἃ Ὠδίϊνα οὗ 

ΧΧ 



6074 

αο 

αδΐίῖι, νοὶ! Κπόοννη ἴῸγ ἢἷβ δσουῦαὶ σῇ 
Ῥδν!ὰ. (1 8δπι. χνἱ].}) 

ΟὐΜΕΒ, {πὰ 8βοη οὗἩ Δαρπεῖ (εη. χ. 3, 
38. Ἐχεϊκ. χχχυΐ!. 6.}, ψοβα ροβέο γον 

ρἰοὰ Οαϊαιῖδ, δοοογάϊης ἰο Φοβερῆυβ ; 
Ὠγγρία, δοοογαϊης ἴο Βοοδιαγ ; ὑεῖ, 80- 

οοτγάϊηρ ἴο ΟὐαἸπηος δηὰ Οἰδϑδοηΐυβ, ἐπ 6 Ὺ 
ψογΘ ἴα ΟἸ τ Ππογδη8 οὔ ΟἸπιὈτὶ, ἃ {ππ|16Ὸ 
Κηονῃ δπηὰ Ὀδγῦδλγοι ἠογίμογῃ παίίοῃ. 

ΟΘΟὈΟΜΟΒΒΑΗ, οὨδ οὔ ἴδ ἔουγ οἰἐ165 ἴῃ ἴ[Π6 
σψαὶα οἵὗἩ ϑδιαάΐεη), πἢϊοἢ γα δυηκ ἰη {Πα 
εδά 868. (ὅδη. χ. 19. χἰὶϊ!. 10.) 

ὅοοῦ ΕΟκΤΟΝΒ, ἃ ϑυγίδη ἰάοὶ, ποξϊοθ 
οὔ, 372. 

αοβηεν. 1]. ΤΠ6 ΤΑΝ ΟΡ ΟὍ58ΕῈΝ 
Ἧ88 ἴῃ πηοδβὲ (ἀγΕ1]16 ρϑβίυγα σγουπά ἴῃ ἴῃ 6 
ψῃοῖὶς οὔ ον ον ρὲ: ἴδπεοηςς ςδ θὰ 
ἀοκῆθη, ἔτοπι Ουδβῆ, ἴῃ Αγϑῦϊς αἰρηϊίησ 
8. ᾿οεαγί,᾽ ΟΥ σἰδίβοουογ 18 εἰοῖὶσα Οὗ 
Ργεείουβ. Ἠρποο Ζοβερὴ τεοοιμηθηαθά ἵξ 
ἴο δὶ (Δ 88. “τΠ6 δβὲ οἵ [6 ἰαπὰ 
(Οξεη. χὶνὶϊ, 11.}, δὰ “186 δι οὔ τ8 
ἰαπὰ ἢ ̓ ἕαρα: χὶν. 18... 1ὲ Ὀεΐηρ Θπι πο π ν 
δααρίοά το {πεὶγρ ποιηδάϊς ᾿αὶῖϊβι Τῆς 
Ἰδηὰ οἵ ἀοεκἤρθῃ ἴδὰγ δἰοηρ τῃ6 πιοϑὲ βδϑίεσὶ Υ 
Ὀγδηοἢ οὔ (ἢ6 ΝΊΪΟ, δηἀ οἡ ἰἶπ 6 δαδὲ βία οἵ 
τὸ ; ἴογ ἰξ ἰ8 ον ἀθηΐῖ, ἰπδὶ δὲ {π6 (ἰπης οὐἉ {86 
Ἐχοάιι8, 6 ᾿βγδο  θβ αἰὰ ποΐ ογοϑ8 ἔἢ6 
ΝΙΙ6. ἴῃ δηςίθης {π|68, ἰὶ 88 σοΏ δ᾽ ἀΘΓΔΒν 
ΤΏΟΓΟ Θχίδηβῖνο, θοτἢ ἴῃ Ἰδηρῖῃ δηὰ Ὀγοβαῖῃ, 
ἧῃ σοηδαυδηοα οὗὨ ἴπ6 σοπογαὶ ἔμ] γα οὗ 
1Π6 δβϑίεσῃ Ὀγαποῖῆοθβ οὐ ἴπῈ ΝΊΪα ; τὴ6 
τηδίη Ὀοάγν οὗ ἰδ γῖνϑγ νυϑγρίηρ ποῦ δηὰ 
ἴΠΟΓΘ ἴο {Π6 ψοδῖ σοπῦηυδίϊγ, ἀπά ἃ 
ἵπρσ τῆς οἰ δημοῖβ οἡ [ῃδὲ 546. (Ὠγ. 68᾽ 8 
ΟΠγοποίορυ, νο]. ἱ. Ρ. 8324. Μδαάδη᾽ 8 
Τνανεὶς ἴῃ Τύγκεγ, ἄς.) νοΐ. [ἷ. ρ. 189.) 

2. ἀοβἤθη νν85 α͵50 ἔπθ Ὡδηδ οὖβ ἐϊΐβ- 
ἔπος ἴῃ τῆ ἰογγίξογυ Ὀοϊοηρίηρ ἴο {ῃ6 
ἐγῖθε οἵ 7 άδἢ,, 80 ο8}}6 4 οἡ δοοουηΐὶ οὗὨ ἐϊ8 
ἔτοδῖ (ἐγ γ. (9258. χ. 41} 

ΟΟΥΕΕΝΜΕΝΤΥ οὗἩ ἰδ6 7ενβ, υπάος τἢ6 
ἐγίαγοβ, 92. ἴὕπάος Μοβοβ δῃά πὸ 

υάρεβ, 93---Ὁ99ϑ. ὐμρμάεν τς Κίηρβ, 99--- 
108. Βυγίηρ ἐπα Βαυγ]οηΐδη οαρεντγ, 120, 
121. ἴὕύπαες (ἢ6 Αϑβπιοῆββδὴ δηὰ Ἠειο- 
ἀἴδη ῥγίηοαβ, 122--- 127. Τῦμάες ἐς Ηο- 
ΣηΔΏ ρΓΟσωΓδΐοΓβ, [98---18]. 

ΟΟΥΕΒΝΟΚ οὔτε Ῥαΐδιο, οἷος οἵ, 11] 2. 
οΖηΝ. ἃ Οἰἐγ ΟΓ ΘΟΙΠΙΓΥ ἴῃ πογῖβογη 

ῬΜεϑοροίδηγϊα (39 ΚΊηρβ8 χν!!. 6. χυ]. 1], 
χὶχ. 12. ἴβα. χχχνὶϊ. 3.) ΒΒ. ἴδε ρϑο- 
Εταρῆεν Ῥιοϊθμν ἰὲ 15 Τα] θὰ Ο'σωξαρίέε, 
ἢον Ααιμελαπ. 

ὅμαιν, αἰβδγεης βογίβ οὗ, ουϊἰναιοα, 
494, (Πγοβῃίηρ οἵ, 495---97. 
παρεϑ, 77. Ουίυγε οὗ, 490---ὅ00. 
αβεατ ΡΊΑΙΝ, δοοουπὶ οἵ, 69. 
πβεξανεβ (ΜΙΠ8Σγ), ι166 οἵ, 939, 
ΟΒΕΕΟΕ, ἴπ τῆς ϑετγίρευγον, οἴδδβη σοι)- 

ργεδθηάβ 81} ἐ6 σουμέγίεβ ἱπμδθιτθα Ὀγ 
ἐμ ἀδβοθηίδηρ οἵ ζανβϑῃ, ἃ" γυεὶ] ἰὴ γθθοθ 

Βὶοσταρλιοαϊ, Ἡϊδέογίοαϊ, απ 
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88 ἰῃ ἰοηἷΐβ δηά Αϑὶδ Μίηογσ. ϑϑίπες {δε 
τἰπς οἵἨ Αἰεχδηάοσγ ἴῃς τοδϑὲ, ἴῃ 6 παῖς οἱ 
Οτγοοῖβ ἰ5 ἸΏ Κοη ἴῃ 8 πιοσα υποεσγίδίη διὰ 
ΘηΪαγροά βεῆβο, Ὀθεδυδβε, τῆς ἀτοεκβ Ὀείπς 
ΙὩδϑί6Γ8 οἵ Εργρί δπὰ ὅϑγγιβ, οἵ τῆ οου- 
(168 Ὀδγοηά {πὸ Ευρἤγαίαβ, ἄς. τἴπε δεν: 
“8 ] 6 81} τῇοϑε (θοῇ ϊοβ ἀγοοκαβ. [}ὁ δε 
Μδεοςοβθεαδ, (ἢ ὐοβροῖθ, ἀπά Ῥϑε}᾽5 τ τῖῖ- 
ἴηρβ, ἃ ατγεεκ σοιηπιοηὶν εἰρηῖβοα 8 ευ- 
[|6. [ἡ τΠ6 Οἰά Ταβιδιιεηι, ἄτγδεοσς δοὰ 
γθοκβ δ πδιηθά ὅὕδσνδῃ. [βϑῖίδῃ 58:5 
(ἰχνῖ. 19.) ἐλαὶέ ἐδλε 7Ζωγά δ᾽αϊ δεπὰ ἀπ 
απιδαεεαάογε ἐο ϑαυαηπ, ἰο ἐδλε ἑείεε οὗ. 
ΕζΖοκίοὶ 6115 υ8 (χχνυῖ!. 13..19.} τε δανδπ, 
Τυραὶ, δηὰ Μοβῆοος, σϑηο ἴο (6 ἔδιτπ δἱ 
Τγτα. Ὀδηϊεὶ (χὶ. 3.) δρεακίηρς οἵ ᾿λαγιυ. 
88 γ8, “1 δὲ Π6 88[|8}} δ[}Γ ὉΡ 81} ἀγβίηδε δὲ 
Γοδὶπὶ οἵ Ψ796νϑη.᾽" ΑἸοχαπάοσ τ 6 Οὐτεαὶ 
ῖ8 ἀεβογίυεά Ὁγ ἰ6 πα οὗ Κίηρ οἱ 
ϑαναη. (δη. νἱῖϊῖ!. 21]. χ. 90.) 

ὑκπεεκ ἴροι,5, πιοηϊοηδὰ ἰη δε Νὸν 
Τεδίδιηθηϊ, 377, Δ] Ππἰδίοηβ τὸ ἴπ6 τῖξθς ρεσ- 
(ογπηθὰ ἴο, οὐ ῃ βοποὺγ οἵ τῆεπι, 378-- 
386. 

ακπινρθενο οἴοοτζγη, 497. 
αυλκν, Μιΐαγυ, οὗ ἴἰθ6 Τοπιρία, 969, 

270. 
Ἕοη οἵ, 469, 470. 
ΕΒΟΙΒΚ οὔ ἰἢς δετσβ, 533, 

Θυξβτ8, 
ΟΥὙΜΝΑΒΤΙΟ 

Ἡλβάκκυκ, {πα αἰρῶιῃ οὔ τς ἔνε ῖνε 
τοΐῃοῦ ργορἢαοῖδ, γῆο ἰοτγοιοϊὶ τα σαρονην 
δηά ταϑίογϑδοη οἵ 6 εν5. Ης 
8164 ἴῃ {π6 τγεοίψῃ οὔ 7Ζοἠοίδομιη, τορος 
Ψυάδῃ, δρουῖ 608---Θ04 Β. ο., δες οὶ. [Π, 
ΡΡ. 966---θ69, 

Ηλρρανρ. 
Ἰ. Α Κἰηρ οὗ Εάοπι, (6 βοη οὗ Βεοάδά 

(ὅξεη. χχχῖν. 85.), ψΒο οδιαϊπθά ἃ υἱοίουγ 
ονεῦ ἴπα ΜΙαϊδη 65 ἰη Μοαῦ. 

2, Κίηρσ οἵ διυγτία, νῆο γεϊίριθὰ δἱ ἢ δι)- 
808 ψῃση αν βἰἰδοκοά δηά ἀείραιδὰ 
Ηδβαβάοζεσ, δηοῖβες Κίηρ οὗ ϑυτία. (8 ὅδην. 
ΨΙ, 83---6.) 

8. ὅοὴ ἴο ἔα Κὶηρ οὗ Εάοπι, ψσψῇο ννᾶς 
σαγτοα ἰηῖο Εργρῖ, ψὮ1]6 γεῖ ἃ «διά, Ὁ 
85. (Δ: Π Γ᾽ 8 βϑεγνδηΐβ, ἤθη ζοβδὺ, μϑησσαὶ 
οὔ Πανὶ δ ἀγίῃγ, δχεὶγραϊθα τμ6 πλδ]ος οἵ 
Εάοτα. Τηὰ Κίηρ οἵ Ἐργρὲ δαβειρθά ἴὸ 
Ηδβδ ἃ ἢουδο 8ηα ἰβηάβ, δὰ αἴϊαοενναγάς 
ξᾶνα Βἴτ) {Π6 5βἰδβῖεγ οὗ Τδρῃδηδβ, πἰ5 αυδεα, 
ἴῃ πηδγγίαμο; ΟἹ ἴῃ6 ἀθδῖῃ οἵ Ῥανμὶ δοὺ 
ὅοδῦ, Ηδαδα γοξυγηθα ἰηϊο ἢΐ8 ονῃ οου- 
ἔγγ, ψἤαΓα Πα Γαϊδοα εἰδιυγθθηοοθβ αραίπεὶ 
Κις δοϊοιβιοηα. (1 Κίηρβ χὶ. 17---22.) 
Βυῖ ἰξ σοιυϊά βϑαπ [δὲ 6 ἰβ]θὰ ἴπ τθοο- 
νοσίηρς ἴἢ6 ΠΟΙ οἵὗἉ Ὠἷ5 (Εν γ᾽ 8 τοττιιογίος, 
βίης ϑοϊοποῦ οοπιιημοι τη ροδδδββίου οἵ 
ἴῃ6 ροτγῖδ οἵ Εὐοῃ. 

4, Τἢα δοὴ οἵ 68]. ραν, Κῖηρ οἵ 



Οεοσναρ]ιοαὶ Δ) οξϊοπανγ. 
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Ἑάουν, σῆο τεϊσποὰ ἱπ ἴπ6 οἷν οἵ Βαϊ. 
Αὔεγ ἢϊ5 ἀδαῖῃ, ΕΔομ νν88 ρογεγπθα Ὀγ 
οἴενεη ἀυκεβ. (1 Οἤγοη. 1. 81---64.) 

ΗΑΡΑΡ-ΕΙΜΜΟΝ, ἃ ἴονῃ ἴῃ (ἢ6 νοῦ 
οἵ “Ζεζγϑεῖ, οὶ ἂς οι Μοερίἀο; πῆσγα 
« οβίμῃ ἰοβὲ ἢϊ8 [16 ἴῃ Ὀδίι]6 υἱεἢ ῬΏΑγδοὶ- 
Νεςθο Κίπρ οἵ Εργρε. ΤΠδ σγοδῖ πιουγη- 
ἴῃς ἴῃ Δεγυκαίθη, πιο οηθα ἴῃ Ζεςῇ. χὶϊ. 
1. γείεγβ ἴο 186 πηουγηΐης οὗ ἴπ6 ΡΘΟρ]β 
ΟὨ ἴα ἀεαίῃ οἵ {πεῖ ῥΐοιι8 δογνεγεῖρῃ 
«“οείβῃ. 

Ηκλνκλοη (1,8ηὰ8 οὔ). ΤῊ Ϊΐ8 ἰδηά, νἢϊοῦ 
5. τηδηοησρὰ ἴῃ Ζοοῇ. ᾿ἴχ., Οσου ΓΒ ἵπ ΠΟ 
οἴδετν ραγὶ οὗ τἴπ6 ΟΙά Τορίδιημοπὶ. Βυϊῖ ἃ 
ϑυτίδη Κίηρ, νῃο 18 οδἰἰίθσὰ ἤθῆοῦ ἴῃ 9 
ὅϑζη. υἱῖξ. 3., (5 Ὀγ Φοβερῆιυς παιηϑά ἄραος 
οὗ Αραχος, ἩὨϊοῆ Ὁγ. Ἀιογπέν {ΠῚ Κ8 ν 88 
.15 ργοροῦ δηὰ γϑδὶ ἤδη; παῖ οἵ δῆον 
ΟΥ̓ ἴδε ἙΠαηοίθοῦ πανυΐηρ Ὀδδη δας οἢ8- 
ΓΕ ΘΟ ΒΕ] ΟΠ} ὧπ δοσοιηῖ οὐ ἔπ παπιθοῦ 
οΥ̓͂ Πἰ8 εδαγίοῖδ, (3 ὅδ). υἱῖ]. .) ΤῊ 8 
ρῥγίωεθ γεϊρηθὰ ονδγ τῇδε ρεῦὶ οὐἤἨ θδγγὶδ 
ὙΠ ἢ ἐὐκερν ἢ Ζοῦαᾷ ; ἐπ ἴπαῖ, ἱξ Ὀγ 
1π6 Ἰδηὰ οἵ Ηδαγαεὴ οὐ Αγδοῖ θ6 πιϑδαηΐ 
τῆ Κιηράοῃιμ οἵ Ζοῦδῃ, [6 ἐἤγθα οδρίτα] 
Κιηράοπιε οἵ ϑγγία, Ζουεῖ, ᾿ϑαπιββουβ, ἀπὰ 
Ἠωτδίῃ, πὶ} }] τἤφη ὕδ εἰϊεαά ἔοῦ π6 πδοίο. 
(Βίαγπου οὐ Ζεςῃαγίδῃ, ρῃ. 187.) 

ἨρκΟΑκ, αη Ἐσγνρείδη Ψψοπίδη, μαπάπιδια 
οἵ ϑϑαγδῆ, δῃα πιοῖογ οἵ ἰβῆτηδεί. (αδθηῃ. 
χνυὶ. 1. χχν. 19.) Ιὴ Οἱ. ἵν, 34, 956. δι. 
ῬμὼΪ δρρ ΒΒ (Π8 πᾶπιθ ΟΥ̓ δἰϊεμογίοαδὶ 
Ἰητεγριοιδιίοη ἴο (ἢς ἱπίδγίοσ οοηαϊτίοη οἵ 
τα δον υυάδῦ (Ππ ἰανν, 88 σοιρδγθα ψἡἢ 
ιδδὲ οὗ ΟΠ γβείδηβ ὑπ ον τ 6 (λοβρεί. 

ΗΛΘΑΒΙΤΕΒ οὐ ΠΑΘΛΒΕΝΕΒ, ἴΠ6 ἀδβοδηΐ- 
δηῖδ οἵ ᾿δῃπιβδαὶ. (1 Οἤγοῃ. ν. 10.) ὙΤΠοΣ 
οοηδεκιςοα 6 τγίῦς οἵἨ Αγαδίδηβ, ῇο δα 
βιρροδθα ἴο Πᾶνα βεςι θά ἰῃ 86 νἱοἰ ΠῚ Υ οἵ 
Μοιιπὶ ϑιηδὶ. 

Ηραθαιῖ, τη6 τοπτῖ οὔ τ6 τηΐηοῦ ργο- 
ρἢθῖβ: πα οχἰιοσῖθα {ἢ6 96ννβ ἴο γϑῦυ ά 
"Ὲ  ιφου ἰε. Ηδβ νῶβ ΘοῃιθιθΟΓΆΓΥ τι} 

Ηλι. 866 ΑἹ, σωρτὰ, , 
ἩΛΑΙΙΒΤΟΝΕΘ, πηδ58ἷνο, 35.. 
Ηλχιπ, εν θ) πιοάς οὔ ἀγοδδίηρ, 430--- 

4382. ῬιΙυοσκίης οὐ, ἃ ρυηϊδημηοηί, 168. 
Εογθιἀάδη ἴο Ὀ6 εὐἱ ἴῃ σογαίη ἔογιηβ, 384. 
ἡμέρῃ 86 ἰη εἰν ηαιίοη ὈΥ εἶα Ποδι ἢ Ή8, 

ΗλΊλΗ, 8 ργονίποα οὔ Αϑευγῖα, ἱπίο 
πὨϊοῆ ΘΠ ΔΙ ΙΒ ΠΕ ΒῸΓ ἰγδηβρογίθί ρϑγὶ οἵ 
ἡ ἴδῃ ἰγῖρεβ. (2 Κίηρα χγίὶ. 6. χυί!. 

ΗλΔμΜ: --- 
1. Τηε γουπροδὶ δοὴ οἵ Νοβῖν, ἔγοιι 

ψῇοπι, δβοοογαΐϊηρ ἰο ὅδη. χ. 6---90., ποδὶ 
οὔ εἶ βουΐϊδογηῃ παίϊοηβ ψογο ἀδβοθηάρα. 
Αςεογιΐηρς ἴο Οεβθηΐυδ, [6 ἤδηι6 ΠΠτ γα Ϊν 
ἀομοῖαβ πΓπὶ ΟΓ Βουἤστγη. 

676 

ΗΑ 

ῷ. 1, απ οΥ Ησπι, ἃ ροεέϊοαὶ ἤδῆηθ ἴὼσ 
Ἐρτρῖ, ργοῦδο!Υ (βαγ8 αθββθηῖι8) οὔ Εσυρὺ- 
ἴδῃ ἀογίνβέίοη, θυ ἰο τῆς Ἡδοῦτεν ργεβεηῖ- 
ἴῃς 1Π6 δδπι6 εἰ ρηϊβοβιίοη 88 αῦονε. (δαὶ. 
Ιχχυῆ, δ1]. ον. 23. 27. ονἱ. 232.) 

ΗλμΜΑΝ, ἃ Ῥογβίδη ηουϊδηϑη, οοἰοὐγϑί θὰ 
85 [6 ρογϑδουῖοσ οὔτ εν: ἢ6 ψ 85 δὴ 
Απιδ  οΚῖϊα ὈΥ παίίοη, δηά ἀδβοεπ θα ἔγοι 
[6 ροβίογυ οἵ Ασα. (Εϑιῃ. 111.---ἰχ.) 

ΑΜΑΤΉ, οὐ ἴδε Οτοηΐδβ, ου ἴδ ποσίϊ- 
ΘΓ ὈοιπάδγγΥ οὐὗὨἨ (Οβπδδῃ, ἃ Ἂοοηγ οὔ 
Ῥῃαηἰοεΐδηϑ, δ τπΠ6 οπϊοῦ ἰοννη οὐ ἃ 5π|68}} 
τ οῖρα ΠΥ ΟΥ βῖδῖθ, νυῆοβα βονθγαίρῃ νν88 

1η (τὙἱεπάβιρ στ Ὠανιά. (Ναυη. χϊ. 21. 
ψυάρ. 1}. 8. 2. ὅδ). νἱ}}. 9.) ἴπ Αἴηοϑβ νἱ. 
2. ἴὲ 15 οἰ] δὰ Ηβπιαῖῃ τῃ6 ταδί, δηὰ ἴῃ 
2 Οἤγοη. νἱϊ. 8. Ἡδιηδιῃ-Ζοῦαῃ. [πη Θεη. 
χ. 8. {πΠ6 ἱῃπαθδηῖβ ἀγα σα] εὰ Ηβπ)δ- 
τ ϊϊε5. Μοάεγη Ηδιιδὶὴ ἱβ ἃ ἰαγυθ ἴονῃ, 
οοπίδιηΐησ δὲ ἰεδϑῖ 80,000 ἱῃΠδυϊ δη8, οἶ 
σψ ἢ οι 2500 δγα ἄγεοκ ΟΠ γιϑεῖδηβ. Τἤογο 
αἶδο 8ΓῈ ἃ ἔδυ ϑυγίδῃβ δηά βϑοπθ ἦδνϑ; 
[16 τοδὶ ἀγα Μοβίοπιϑ. [ἴζ ἷἰβ ἃ σοῃβιἀθγβῦ 8 
Ρίδοθ οὗ ἐγαῖς ἢ τὴ6 ΑΥδρδ, γῇ ΠΟΙ 
Ρυγοῆδϑο ἴΠ6 οἰοῖ δηὰ ἰωγηϊζογα οἵ {ἐπ 6 Ὁ 
ἰε5. (ΙΒ) οιῆοοα ὅδοσγδ, γο]. ν᾿ ρ 681.) 

ΗλΝΑΝῚ, 8 ργορίνοι ἴῃ ἴπδ τείρῃ οἵ ΑΞ 
Κίηρ οἵ 7υάδιι, Ὀν  ῃοτι Β6 νν88 ἱπηργβοηθα 
ἴου ἢἷ8 Βα θ!ν τη γοργουΐηρ [86 πηοθάγοῇ 
ἴος ἐογπιίης δὴ εἰϊδῆσα ἢ Βεημδάδιὶ 
Κκίῃρ οἵ ὅγγια. (2 (ἤγοη. χνὶ. 7---10.) 

ΝΌΜΠ,1.5 οὗ τῆς εν, 494. 
Ηλναινα, ἃ δον βιὰ ρυη᾽βῃιηεηῖ, 1176. 
ἨλννλΗ, τἰ νἱο οἵ ΕἸΚδπδ ἢ, δηὰ τΠ6 

πηοῖθεν οὔ ἰπ6 ργορῆει ϑαιηιεὶ, νποπι 586 
πῶ ἴο ἴῃ βογνυΐϊοα οὗ οἀ. (1 ὅαπι. 
'. ἢ. 

Ηλνυν, ἴῃ βοη οἵ Ναμδβῇ, κΚίηρ οὐ τἢ8 
Αἰπιογϊοβ. Βγ τΠ6 δανῖος οἵ ον! σουη- 
86|}ο0Γβ, Βα τηδἰ ἱγοαῖθα, σοπίγαγυ ἴὸ {Π|6 ἰδ 
οὗ παιίοηϑβ, 86 δα θαββδάογε τῆοπὶ αν 
᾿Δα δβεηΐ ἴο οοηρτγαίυϊαῖα ἢἶπιὶ ΟἹ [8 σα δ8- 
δβίοη. Τῆΐβ τΓδηβαοοη ἰθὶ ἴοὸ ἃ ν8Γ, 
ννὨοἢ τογηγϊηδῖοα ἤ8}}} ἴον Ηδηυη, ν ἤο5ὸ 
ἈΓΠῚ ψγχὰ8 υἱἱονὶγ ἀϊκοοιηῆϊθα, [ἷϑ σδρίθι! 
(Κα, δηά [δ διιθ]εςῖβ ἀδεϊγογοί. (2 ὅλπι. 
χ, χὶ. 1. χὶϊ. 96---390.) Ηδημῃ ἴβ διρροβοὰ 
ἴο ἵνα μογίβῃϑθα ἀυγίηρ ἴΠ6 ὙγΑΓ. 

ΗΑΡΗΤΟΒΟΤΗ, ΟΓ βϑεϊϊοηβ οὗ [88 ργὸ» 
ρἤεῖβ γοϑὰ ἴῃ 86 βυπδρομυεδ, 380. Ταῦ ]ο 
οΥ̓“μ6 πὶ, 98]. 
Ηλβαν : - 
Ι. ΤΏ οἰάοεκι βοὴ οἵ Τόγαϊ, δηὰ Ὀγοῖθοῦ 

οὔἨ Ανγβδδῃ δαπὰ Ναπογ, απὰ πα ἔμεν οὗ 
Ι,οἱ, ΜΙϊοδι, δῃὰ ἰβοδῇ. Ηδ ἰβ βαϊὰ Ὀγ 
Μοβεβ ἴο πᾶν ἀϊεά Ὀείογε [ἷ8 ἐδ ΠΕΡ 
(δα. χί. 98.), 6 οἰγευυπιδίδηςα νν ἢϊοἢ ἴο 18 
ΠᾺΥ δρροϑῶγ ἴοο πιίηυϊα ἴο Ὀ6 τγεοογι θά ; 
θυῖ, ἴῃ τῆοϑα ἀγα, ἤθη [Π{ νν88 ἰοῦ, 
δῃὰ δυθήεοςϊ ἰο ἔδυνεν ἀΐβοαβδθβ ἴδῃ δὲ ργθ- 
βρηῖ, ἴῃ 6 ἀδδίν οἵ ἃ βοὴ Ὀείογε [ἷ8 (δῖ οῦ 

ΧΧἕ 
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85 8ῃ ανοηΐ οὗ δυιεϊοηϊ ᾿πηῃρογίδηοο ἴο ὃς 
εἐϊδείηςεὶγ ποίῖοθὶ. ὙΜΙ8 (π6 οχεθριίοη οἵ 
Αὔδοὶ, Γαῃ 8 (ἢ6 ἤγβὶ ἴδ πιοηιὶοηθὰ 
ἴῃ [Π6 βδογοά Ὠϊϑίογῃγ, ψῇοδβα ἔβίμοσς μεθ] 
ἢΐπη ἀεραγὶ 1Π|8 116. 

2. Η͂ΑΒΑΝ ογ (ἬΔΗΒΝΑΝ, ἃ οἷἵγ ἴῃ τἢς 
ποι ποῦ ρμαγί οἵ Μεβοροίδιηϊα, ψῇεγα 
ΑὈγδῆαπι κοὐουγηθα [ὉΓ 8 {ἰπ|6 ἴῃ δῖ8. 088. 
8866 ἴ0 τῆς ἰδπά οὗ Οαπδῖη. [{ ἰβ θη πη6- 
Γὰ Θά δηιοηρ ἴΠ6 ἰονψηβ νυ] οἢ ἢδα Ὀδεη ἵδίκθη 
"γ τῆε ργδάδοβββογβ οὐ ϑοπημο γι Κίηρ οἵ 
Απδγυγί (1 Κίηρϑ χίχ. 12. [5ι. χχχνὶ. 12.) 
δηά ἴδ 18 δ'8δο πιθηϊὶοποὰ Ὀγ ΕΖακιοὶ (χχνί!. 
38.}, διιοηρ ἴΠ6 ρ]δοθα νι ]οῖ ἰγαά θὰ ν ἢ 
Ἴγγο. Ηδγϑη ν85 ἐδνοιγῦϊυ δἰευδίθα ἰοῦ 
σοΙΏποῦοα, ᾿ἰμδδηηυον 85 {Π6 σγοδῖ γοδά 
ψ]οἢ ἰδ ἔτοιῃ {ἢ Ευρἢγδίεβ ἴο [86 σοιιη- 
{168 οἵ ἴὴ6 οαβῖ, Ὀγδηςποα οἱ ἴῃ ἔνο αἱ- 
ΓΟΟΙΊΟΠΒ, οαδέναγα ἴο ΝΊΒΙ 18 δηἋ Α55υΓ18, 
8η4 δου νδγά ἱπῖο Βεῦγϊοηϊα. (Βοβθη- 
τα ἢ} 6γ᾿5 Βιὺ. (ἀθορ. νοὶ. ἢ. ρ. 187.) ἵὲ νας 
106 δᾶπη6 εἰγ ψῃϊοῃ τὴ6 ατααῖβ εἴ ογιναγαβ 
οδ]]οαὰ Καρραι, δῃὰ {ῃ6 Ἐοπιδηβ ΟἝγγεθ, δὰ 
ν οἢ Ὀδοδπι6 σαἰοὈῦΓαῖοα ἰοῦ ἴπ6 ἀείδδε δηά 
ἀδαῖὴ οἵ Ογαδδυ8. [ὲ 81}}} θα ὶβίβ 85. 8 ὙὉΓῪ 
Ροογ ρἴδαθ ᾿ππαρϊ το Ὀγ Βεοαουΐη ΑΥΑΡΕ. 

ΒΗλκεμ (Βογαὶ), ποιῖεα οἵ, 118. 
Ηλπετη, Ἐογοσῖ οἵ, 80. 
ἨΛΒΟΒΒΕΤΗ οὗ" ἐδε ΟΘ΄ πέϊϊοε, ἃ ΟἿΕΥ͂ ΠΘΆΓ 

1Κεὲ Μεοπὶ (πον οδἰἰδὰ ἨἩΗδγοιῃ!θῃ), 
τ οἢ ρΓοΡΔΌΪν ἀογίνθα 115 ἤδη ἴτοπι [6 
Ὠυμθεγ οὐὗὁἩἨὨἁ Θοηι168 ψῃηοῸ τοδί αθὰ ἴῃ ἴΐ8 
γἱοἰηῖῖγ. Ἡδγε ϑίδεγα ἀσεῖϊῖ, τόδ ἴγοὺ 
γγεγα αἰβοοπηῆτεά δηὰ ρυγβιιεα ὃὈγ {π6 [5- 
γϑο ἰ[65 ἴὸ 1ἴ8 γεν ραῖθβ. (δυάρ, 1ν.) “ἴς 
8 581}}} εονεγθὰ σῇ τῃ6 γομιδῖπδ οἵ οἱὰ 
γν8}}8 δπὰ θυ] άϊηρ8. (ΤΠοιηβδοῦ, Τἢ6 
1,Δηὰ δηὰὼ τῆς Βοοξ, ρῥ. 437.) 

ἩΔΆΡ, ἴογι οὗ 514. 
ἨΈ ΕΒ518 οἵ Ῥαϊεβίϊηο, 36, 87. 495. 
ΗΑΥ ΛΗ  --- 
]. Ὑνο αἰϊκιγίοϊβ ἴη Ὑθπιθη οὐ Ασα ῖα 

ἘεΙχ, 6 οπα ἱπῃδοϊέθά Ὀγ τ 6 ἀεδβοθηά- 
δηΐ8 οὗ Ηδνιϊδη, 6 βοὴ οὐὗἁἩἨὨ Ουϑῆ δπὰ 
σταηάβοη οὗ Ησπι (Ἴδη. χ. 7.), [ὴ6 ΟΥΠΟΓ 
ὈΥ ἀοβεθηάδηϊβ οὗἉ ὅπη). (νεγ. 5ὅ9.) 

2. Α μοίά σοουπῖγν, πιοητοηθὰ ἰὼ αδη, 
1.1]. ργοῦδθν τῆ6 δηείθης ΟΟ]Οἢ18, δὴ 
Ἔχιοηϑῖνα τουῃίγν ψ]οἢ τοϑοῃθα ἔγοιῃ 
6 ΒΙαοΚ ὅδ ἴο ἀδογρία 

Ἡλκυπαν, 8 εἰκιγίοῖ τὰ τῃ6 που -Θαδβίογῃ 
αι οὐ Οδπδδη, ννῆϊοῃ εἰογῖνοὰ 8 πδπιδ 
τοπὶ (ἢ 6 ἰο ΟΥ εἰΐϊγ οἱ Ηδυγδη. (ἘζΖεκ. 
χινὶ, 18.) [τ ἴδ τὴ8δ. βαῖηα ψ ἢ ([ἢ6 Αὐυγὰ- 
ηἰιῖν οὐὗἩἨ Ζοβορῆι, δηὰ ἰῃ6 ἴΙτυβα οἵὨ 8ι. 
[Κ6. (}1..1.} ον 18 ᾿ξ π5, ἄς. 566 ρῥ. 17. 

ΗΔΑΖΑΕΙ͂,, ἃ σοηογδὶ οἷἶδοογ οὗ Βεοηπδάδα 
Κιηρ οἵ ϑυγία, ννοπι ἤδ Ροϑοῃογουβὶν 
τηυγάοτοα δηὰ υδιιγροὰ ἢΪ5 Κἰηράομη. Ὠυγ- 
ἴπᾳ ἃ γεΐσῃ οὔ πῆογὸ ἴδῃ ἴοσῖν γϑᾶγβ, ἢῸ 85 
16 νἱσιδηϊ δια βυσσοπβί! δηθν οὗ τῆς 

ΔΒιοσγαρλέοαϊ, Πίονὶοαϊ, απ 
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Ἠδθγον ργίησοβ, ἤοβα ἰογγίϊογιοδ ἢθ ἰαὰ 
Ὑϑδία ; δηἀ δὲ Ἰεηρε! ἢ ἰδ βίεαρε ἴὼ Ψ6πι- 
βι}6πι, πἤθηοα πῈ οσοπδοηϊοὰ [0 πἰτδάγαν, 
ΟἾΪγ οὐ οοπαϊτίοη οὗ ἰΠ6 ἰγϑδβιιγος οὔ τῆς 
ἰδηρὶθ δῃὰ οὔ τ ραΐδςβ θείῃ ἀοἰμνετοά 
Ὁρ ἴο Ὠΐπι. 

Ηξαν, Ἵονεγίηρβ ον, 430. 
Ηκαρϑ οἵ ἰγἰθ68 οὐ ἔἈπ}}}1ε8, 95, 96. 
ἩΈΒΑΤΒΕΝ ΝΑΤΊΟΝΒ, δοοουπὶ οὗ δε 

ἀεἰεῖθβ υυογβίρρεὰ ὃγ, 377. ΑἸ]υδίοη τὸ 
{πεῖν ἰἀοἰαἴτουϑ γἰΐ6β δχρίαϊπθα, 378---387, 
ὙγΒεῖδεγ τῆς δένϑ πογα ργοϊυϊεθα ἔτοιι 
σοποϊυσίηρ ἰτοδεϊθβ ταὶτἢ ἔθη, 909. 

ἨΒΑΨΕΝΙΥ ΒΟΡΙΕΒ, ἰἢε ἤγξε ομήεεῖς οἵ 
ἸΔαοἰαίγοιιβ ᾿νογβῃρ, 8364. 
ξβεε :-ὶ. ΤΠ βοὴ οὗ δ] (θη. χί, 

14.), οτη ψῃοπὶ β8οπιῈ οτος δὰ οοῆηι- 
τηδηΐδίογβ ἤανα δυρροβοά (δι ἢῖ5 ἀδεοοπα- 
δηΐβ (ἢ6 Ἡδῦγοννβ ἀεγίνοά (ΠΟΙΣ Πϑπιθ. 

2. Α ἀδβορπεδηξ οἵ οθεν, 6 Ὀτγοιποῖ- 
ἰη-διν οὗ Μοβοβ, δῃὰ Ὠιιβδδπα οἵ δεῖ, σσῆο 
ΚΙΠοὰ ϑδίβογα. Ηθθον δηὰ ἢϊπ δι γ, τηοσῖ 
ΡΓΟΌΔΟΪν, ΓΘ ργοβαὶγἴεθ ἴο ἴπΠ6 Ηεῦτον 
ἰὰνν δη(ὶ ννογβῇ!ρ. 

ἩκΒηΈν5, 5[81Ὲ οἵ, ἀυγίηρ (Π6 Βαδγ- 
Ἰοπῖϑῃ οἀρενγ, 1206.{ὡ ΤΠεῖγ σοχηπηεγεο, 
Ρδγιου αγὶν ὑπ ογ δοϊοπιου εηαὰ ἢ βς- 
σοϑοῦν, ὅ2935---ῷ2285.. ὅρα ὅκννκ. 

ΠΕΈΒΕΚΕΥΒ ΟΕ ΤῊ ἨΕΒΕΕΝ5, νἢο {ΠῸΥ 
Ὑ6Γα, 390. 

ΗΈΒΒΟΝ, δηοϊθηιϊὶν οὐ θὰ ΑἸἘΒΑ, δηά 
ΚΙΒΙΑΤΗΓΑΒΒΑ, ἃ οἷἵγ οἵ γυάξεα, νδϑ 
διϊδῖθαὰ οἢ ἃ ἀθθρ ΠΆΓΓΟῪ ν] 6, ἔΟΠΥ 
τη} θ 5 βοιννεγὰ μὴ. δεγυβαίθηι, δηὰ ἔνε πν 
τη 68 πογι ἤοπὶ Βϑεγβίνεῦα. ΤΏ σου ηΥ 
διουηά 1ἴ, ψἢϊς ἢ 158 τογιηθα “ τῆς ἢ1}} δοιη- 
ἴγν οὗ Δυάεεα," 185. Ὀὰς {π||6 ουεϊναξοά, 
ΑὈτγαἤδπ), ϑαγαῆ, δηά ἴβαβδο, σόσα Ὀυτὶοά 
ΠΟᾺΡ Ηθθτγοη, ἴῃ ἴπῸ οσἄνα οἵ Μδοδροί δῇ. 
(αεῃ. χχῖ!. 7, 8, 9) Ηδορτοη ψδβ δἱϊοεϊιοὰ 
ἴο δυάδῃ. ὙΠ μογὰ δββίστιθα ᾿ξ ἕο (δ) εὺ 
ΙΘΓ ᾿πῃογίΐδησθ. (“οβῇ. χιν. 13.) Ζ7οβῆυδ 
ἢγεὶῖ τοοῖς Ηδεῦγοη, δηὰ Κι θὰ 8 Κίηρ 
(7οβῇ. χ. 8. 98. 37.), ναὶ αἴοννναγάβ Οδ]οῦ 
σΆ ΪΏ ΠΟΠΠΏΘΓΘΑ ἰξ, αϑοϊδῖθα Ὁγ τῇ 6 
ΟΥ̓ ἢΪ8 ἐγῖθε, δηά τα ναϊουγ οὗ Οιμηϊεὶ. [ς 
ν 88 ΒρῃοΪηΐϊΘα [ῸΓ ἃ ἀννεὶ τ ρ ΟΥ̓ τἢ6 ῥγιθδίβ, 
8ἃπὰ 8ἃ οἷἷγ οἵ γείυρε. αν, δογ τῆς 
ἀδδῖῃ οἵ ὅδ), βει θα τς δεδὶ οὗ ἢἰβ Κἰῃρ- 
ἀοπὶ ἢεγε. Αἱ Βδργοη, Αρβδίοιῃ Ὀεβδη 
[νἷϊ8 τοῦθ] ]Ποη. Ὀυτίηρ ἴπ6 σαρενιτγ οἵ 
Βαθγίοη, 186 Ἑάοιηῖ65, Ππανὶηρ ἰηνβάρα 
ἴπ6 βουῖὴ οὗ Διιάδῃ, τοοκ Ηδῦγοη ; ννῆεγο- 
[γα ἰῃ Φοβορῆυβ ἴξ 18 βοπιειπηθβ τϑάς 
ἃ ραγὶ οἵ Εὐοπι. Ηεγε Ζβομαγιϑὴὴ διά 
ΕἸΙΖαρεῖμ γεβί θὰ, δπὰ ὕοῆη τπς Βαριϊεῖ 
ΜῈῺ5Β ὕοτη. Μοάογῃ Ηδοῦγοη ἰδ εἰξιλδῖοι 
ἸΏ 8ἃ Βδη6 ἐδγ|6 νδι θυ, ἱποϊοϑοὰ Ὀγ ἱρὰ 
Π118 οὐ ἐῆς οαβδὲ δηά ψοϑί. Τῇ ἢοιιβει 
ἃΓ6. αἰϑροβοὰά ἴν ἔοι αἰδεγθης αυδγίεῖς, 
ΠΟ ἢ ἀΓ6 βοραγαῖθά ἔγοηι δδοῖ οἵδου Ὀγ α 
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ὁοπδίἀογαῦϊθ βραοθ. Τῇ ἰουγίοϊ ἀν βίου 
οὔ Πα ἰο τη ρῖνοβ 1 ἃ δἰ σΌΪΒΓ ΔρΡΡΘΆΓΔΏΟΕ, 
ψ ἢ }}6 τἢ 6 οἰροῖία8 οὐ ἐπ6 Βουβεβ, δῃὰ {6 
υἱσογοῦϑ Οἶἶνα ἐγθθϑ ἰπίεγβρεγβαα τῃγοιρῇ- 
ουῖ τῃ6 ἴον, δά ἀθὰ ργοϑῖὶν ἴο 118 Ὀδϑιΐγ, 
Αδουϊΐ 8 π|ῖϊ]6 ἴο {6 πογίἢ-ψαβὶ οἵἩ Ηοῦτγοῃ, 
18. 8 ἱΠ)ΠΊΘΠ86 Βργεδαϊηρ οδῖ, οὔς οἵ ἴῃς 
Ἰαγρεδὲ ἰὴ α]εβίῖπθ, διὰ οὔ ρτεαῖ δρ6, 
Ὑ]Ποῦ 8 Βυρροδθά ἴο ΤὁσουρΥ ἴδα βἰῖ6 οἵ 
1η6 ΟΑΚ ὕὑπ6Ὰ6ν ψἤϊοῦ ΑὈγδῆδβπιὶ γϑοοῖνοα 
ἔδγθο δηροὶβ, ΤΠ6 νἱπογαγι 8 ἴπ [Π6 νἱοϊ 
οἵ Ἠδθγοη ἃγα νεγῪ ἤπθ, δηά 16 ργοάυςβ 
Αὐυπίδης, Τῇ ρορυϊδιίοη οἵ (815. ἴοσῃ 
18 ἈΠῸ δΡ (6 η ἐπουδαπά,. (ϑοοιιϊδ) Μἰβδίοη 
ἴο ῬΡαϊαβεῖπθ, ρῃ. 178. 184.) ΑἍὐ {ἐδπῸ 
5ΒΟΌΠΟΓη δά ἐ (6 το ἴἤογα δῖα ἵτο 
ρῶν, ΟΥ̓Δ ὁη6 οὗ νῃϊςοἢ [τ 18 ργοῦθϑοὶα ἐμαὶ 
ἃυὰ ἢυηρ [ῃ6 Παπάβ δηὰ ἔδεὶ οἵ Βαδηδὴ 

δπηὰ Πδοδδῦ, ἐΠ6 8Δ58858ῖη8 οἵ 18ῃ-Ὀοβῃείῃ. 
(2 ὅδῃ. ἵν. 12.) Τῇ Αγαθὶς παπηα οἵ 
ΗΈΕθγοη 15 Ἰἰ- Παλὶ, οὐ “" Τηες Βεϊονεα,᾽ 
80 (αἰ ἰοα ἴῃ πιοηογυ οὐ ΑὈγἤδπη “ τἰ6 
[τ]ὰ οὗὁἉ ἀοἀ." Α οορίουβ δεσουηὶ οὔ {86 
ΠΙΒίοΟΥΣ, ἀπε αι 65, ἀπά ργαϑαηξ βίδίς οἵ 
Ἡερτοη, 5 ρίνοη Ὁγ γ. Ἐουίηπβοι ἴῃ ἢΪ8 
ΒιΌ]Π αὶ Ἐεβθαγοΐαβ, νοὶ. ᾿ϊ. ρρ. 481]---462; 
8η64 ὈΥ Ὦγ. ΝΥ βου ἴῃ ἢἷδ Ἔβιεει οὗ 18 
ΒΙΡΙΕ, νοὶ. 1. ρρ. 361---879. 

ΗξιΒΟΝ, ἃ οἷν οὗ ϑγγῖίδ, οσοἰουτγαιθαὰ [Ὸγ 
ἰϊ8 ψίποβ, ψἤηϊοῆ ἰογημθὰ δὴ ἱπιρογίδηϊ 
γε ςοΪα οὗὨ σοπηαεῖοθ (Ἐζοκ. χχνἹ!. 18.) 
Τη ἐπε δροστγραὶ βεοοπά θοοκ οἵ Μαοιοδ- 
Ὀδο8 (χη. 4.), Ὁ 8 ποπεοηθα υὑπάσδνΡ ἐἢ 6 
πε πη6 οὗ Βεγαα, σις μα δθῃ ρίνοη ἴο 
ἢ ὕγ ϑεϊεισυβ ΝΙοδίογ, νν ῆο ρτθϑιὶν 6π|- 
Ὀς}Π5|16ἀ 115 οἰγ. [τ 18 [Π6 Β8π|6 88 16 
ΡῬίαβθηὶ Μαίεδ, οὐ, 85 ἰδ 18 ἰογιηθὰ ὈῪ 
Ευγοροδηβ, Αἰθρρο. ἴῃ 1822 ἰἴξ νν88 8]- 
πιοβὲ Βηη]}]δὲεα Ὀγ {Π6 ἐγθιμθπουβ δαγἢ- 
4υδΚε νῃϊοι ἀδναβίθα ϑγγία. 

ἨΕΙΙΟΡΟΙ͂ΤΑΝ Τοηρία, ποίϊοα οἵ, 570. 
᾿ς ἩΒΞΙΜΈΝΕΒ δηά ἨΕΣΕΝΙ.518, αἸδιϊηοιέοη 
θεΐνερῃ, 2990, ποῖος, 

ἩΕΙ ΈΝΙΒΤΙΟ ΦἘΠ)5, Ὑδο {Π6Υ σοσα, 390. 
Ἠξειμετ οἵ πο 768, 2999. 
ἮΕνΝΑ, ἃ εἰῖγ οἵ Μεβοροίδιηϊα, {πΠ6 βδπι6 

ΡιΓουαθὶν σηϊοῆ ττῶβ δἤεγνδαγάβ οὐ] θὰ 
“να: τ πδβ βυδίοὰ οὐ ἃ ογὰ οἵ ἔπε 
γίνου ΕῸρὨΓαἴεβ. (2 Κίησϑβ χυ]!. 84. χίχ. 
13. 588. χχχνὶ!, 18.) 

ἩἨΒΈΜΟΘΕΝΕΒ, ἴη6 πδη)6 οὗ ἃ [81 ψ ῆ0 
τ ἤγβὶ 88 8ῖ. Ῥβδι}᾽ 8 οοιημδηΐοη, δι 
δἴογναζα ἀεβογί θα Βίηι, (9 Τίπ,. 1, 15.) 

ΉΕΒΜΟΝ, Μοιηξ, 56, δ7. 
Ηξκποῦ (δς (ἐγοδῖ, δοσουηὶ οἵ, 122.---194., 

Μδδδβδογα οἵ ἴἢ6 ἰηίδηιβ αἱ Βει ἢ] θἤθηι ἈΥ̓ 
[ἷ8 ογάθγ, 194, Τῇδ τοιμὶα δὲ Φογυβδίοιῃ 
Ἐγδαι}}γ γοῦυ Ὀ. Πΐπ, 262. 

Ήεκπον Αρτγῖρρα, Ϊ.8... 11. δοοουηῖ οὗ, 196. 
Ἠξέποριαὰν ΛΜΠΥ, ροποαίορυ οὗ, 194. 
ΠΕΚΟΡΙΑΝΒ, βοοῖ οὐ, βεοουηὶ οὗ, 404. 
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ἨΈΕΒΟΡΙΑΒ, [ἢ σταπά-ἀδυρηίος οὗ Ἡδγοά 
6 Ογοθαὶ δηά δἰβϑίεν οὔ Ἠδγοά Αργῖρρβ 1. 
8:6 νὰ ἤγβί τηϑγγιθὰ ἕο 6 ῦ υπεὶα ΡΒΠΙρ 
(Βεγοά); νυὲ δἴογναγάβ δραπάοηβα ἢϊηι, 
δηἀ οοππεοῖοά ἤογβοὶΓ ἢ [ἰδ Ὀγοῖποῦ 
Ἡεγοα Απεῖραβ, νοι δῇ ρεγβυδαθα ἴο 
ἐῳ Ψοδη τ1Π6 Βαρεῖδέ ἐο ἀδδίῃ, θδοδυβα ἢδ 
δὰ ὈοΟ]αΪγ ἀσπουποοά ἐμοὶ ἱποοδίυουβ 

υπΐοη. (Μαῖι. χὶν. 8. 6. Μαῖκ γὶ. 17. 19. 
89. Τμικε ἢ. 19.) 

ἨΈΒΗΒΟΝ, ἴδ οδρίξαὶ ΟΠ οὗ (86 Κίηρ- 
ἄἀοῃ) οὗ ϑίμοπ, εἰξυδϊθά δρουΐϊ 90 εΐϊδω 
οαϑίναγα οὐ τπ 6 γῖναῦ Φογάδη 1 νψγδ8 ρίγϑηῃ 
ἴο {Π6 ἐτῖθ6 οἵ Βδυῦεη. [ζ ἰδ βιιρροβϑβά ἴο 
Ὧ6 {π6 δδπ|6 ρμίβοα πιθοῦ ἰδ πον Το] 16 α 
Ἠδεβηᾶπ οὐ ΗΠ Ζᾶη. Νυχηδγουβ γιϊΐη8 
αἰξεδβί 18 δηοϊθπὶ βρδηάοιγ, ΤὨΪΒ ἴον 18 
εἰϊυεῖοα ΟἹ 80 σοπιπημδπάϊηρ 8 ροπιίοη, ἰἢδς Ὁ 
{Πα νἱενν [ΓΟ ἴξ Θχίθηάβ δὲ ἰδαδὲ 80 π|}}68 
ἴῃ ἐν γν αἀἰγοοϊίοη ; δηά, ἴο ἐπε βουϊῃννεγά, 
Ὑ ἤεγο ἐπ ργοηροοέ ἰδ πιοβὲ Ἔχίθηδῖνο, ἴῃ 6 
ΟΥ̓́Θ ΓΔΏΡΘΘ, ΡΓΟὈΌΔΟΌΪΥ, 8 ἀϊδίδηςα οὗ 60 π|}}68 
ἴῃ ἃ αἴγεοὶ ᾿ἷ'π6θ. (Βυοκίηρδαπιβ ὙΓανεὶβ 
διηοηρ ἴἢ6 Αγοῦ Τιυῖθοβ, ρ. 106.) 

ἨΕΖΕΚΙΔΗ, ἴΠ6 δοὴ 8ηα βυοοοδδοῦ οἵ 
ΑἸὰ2 Κίηρ οἵ Ζυάδῃ: "6 ννὰβ ἃ ν͵]8δ6 δηὰ 
Ῥίουβ ῥγίησθ, νῇο οχιγραῖεα Ἰάοἰδίγυ, πὰ 
Γεδίογοά ἰἢς πογβρ οἵ ἐπ ἔγυς αοά 
τγουρῃουΐ 8 ἀοτηϊηΐοηβ. ΕῸΓ 8 ἠοΐξίεα 
οἵ τἢ6 ἀἴδοββα ἢ πο 6 ψν85 αἰιοιοὰ, 
866 Ῥ δὅδ3. 

ΤΌΡΕΚΕΙ, οπο οἵ 6 ἔουγ τίνοσ πο 
ψαΐεγοα Ῥαγβάϊβε. (ξεῃ. ἱϊ. 14.) [ἐ ἴδ 
ΘΏΘΓΣΑΙΥ βιρροβοά ἴο θὲ [6 88:26 88. ἴῃ 8 
ἤπ ρείο, ψ οὴ βονοά (πγουρ ἴΠ6 δῃοίεηξ 
σΟυΓΥ οὗὨ ΑΒΒΥΕΙΑ. 

Ηιεὶι, οὐ Βεῖδοὶ, γοῦυϊε δογίοῆο, ποῖ- 
ταὶ ὨδιθμἀἸη.ν τ 6 τηδἰοαϊοξίοη ἀξηουπερά 
ἴῃ Φοβῇ. νἱ. 96.; {πΠ6Ὸ εἴἴεδοίβ οὗ νῃϊοῖ ἢδ 
(οἹκ ἴῃ ἢἷ8β οσῃ ἔμγ ; ἢἷβ οἰἀθδὶ βοὴ ἀγίηρ 
Ψ δ (Π6 ἰουπάδιϊομδ οΟΥὮὈ 6 νψ8}}8 γεγθ 
Ἰαϊά, ἀπὰ δἷ8β γουηρεδὲ δοὴ Ὑθη [ἢ 6 βδῖεδ 
ΘΓ βεῖ ὑρ. (] ΚΙηρβ χνὶ. 84.) 

ΗΙΕΒΑΡΟΙ5, ἃ οἷν οἵ Ῥἢγυρῖα, ἴθ (Π6 
γ᾽ οἰ γ οἵ Οο]οδβθ δηὰ 1 δοάΐϊοθ (ΟοἹ. ἵν. 
18.), Ἄεοἰουγαιθα ἴογ ἰϊ8 πὐΐποῦαὶ νυϑίοῦβ, 
ΓΟ ον ἥον αἰϊδγεραγδα ὃγ (ἢ6 Τυγ- 
ξοίηδη8. “Οησα ἴδογε οχίδίεα οἡ ἴἢε 
86] σβϑσηθ βροὲ 8 δ. ρίνϊηρ βίγοδῃι : δυϊ 
Ερδρἢραδ δὰ [8 βιιοσαββοῦβ, ΨῆΟ βαϊὰ ἴο 
(ἢ τ σουηεϊοβα τυ τυ 65 οὐ Ἡ!εγὰ- 
ΡοΙ 8, --- Βοβοθνοσγ ν"}}}, δ Ὺ οομμα δηὰ 
ἰδΚα οὗ ἔ6 παίογ οὔ ᾿16 (Γϑοὶγ,’ ἤᾶνθ ρὸν 
ὉρῸ Ὀδβϑη βίϊθπε ἴῃ εἰ στανβ." (Ασγυπαάο}}᾽ 8 
ϑενθὴ ΟΠυγοῆοδ οὐ Αϑὶβ, ρΡ. 83.) ὙΤῇα 
τιΐῃ5 οἵ ΗΪογαρο 8 δὰ 81}}} οοῃϑίθγαθὶ ; 
τῆ6Υ ἀγα ἀεβεγιθεά Ὁγ Μγ. Α. ([0]ά. ρρ. 
19--82.) Τ8 ρίας 18 ΠΟῪ ΟΔ]] Θὰ δ" 
θουκ Καϊε". 

ΗΙΕΒΚΟΟΘΙΥΡΗΙ͂Ο ΒΊΤΟΝΕΒ, (ογυϊ ἄρῃ ἴο ὕὈ8 
ψ ΓΒ ρροὰ Ὁγ 16 ᾿δγαα! αβ, 377. 

χχβϑ 
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ΗῚΙ 

Η!ΘΗ Ρι,ΑοΚβ8, δοσουηςὶ οὗ, 97] ---973. 
ΗΙΩΗ ΡΒΙΕ515, ἐιμοίίοη8, ἀγθβϑ, δηὰ 

ργ νι! εροβ οὗ, 305---ὃ086. ΤΠεΙΡ βυςσοκββίοῦ, 
308-81}. 

Ηιϊννομ, ἃ ρεῦβοβ ὙΠῸ 5 Κοονσῃ ΟὨΪΥ 
ἴσοι ἰδ εἰξουμηδίδηςε οὗ [8 Βανίηρ ρίνοη 
Βὲ8 Πᾶπι|6 ἴο 8 ΑΙΕΥ, δἰιυδῖθα δὲ ἃ υϑῦγ 
δἤογι ἀϊδίβησε Γοπ] Ζ6γικδίοι ; ἴογ ἃ ἤοῖῖοθ 
οἵ νῃ!ςἢ,, 566 Ρ. 64. 

Ηικπαν. 
ΊΙ. Ηιμπανμ 1. Κίηρ οἵ Ὑγτε, [6 δἷἱγ οΥγ 

ἘΙθυΑΓΥ οἵ δεν, ἰο σβοῦ] ἢδ βεηϊ 
δι δαβϑϑάογ ἴο σοῃρταίυϊδία ἢϊπι οὐ ἢὨϊπ- 
δοςσδβδίοῃ ἴὸ ἴθ τ[ἤὭγοηθ. Τῇ ἀομη πο .8 
οἵ Ηϊγαπι ἀγὰ δβυρροδεὰ ἴο δυο οχίθηαθα 
ΟΥ̓ {86 Μαβίογη ρα οἵ ἰἢς οδαϊη οἵ 
Μουμπὲ 1μεθᾶπου. θη αν τν88 Ὀυ0}} - 
ἴῃς 8 ραϑίδοθ, Ηἰγαηὶ βεπὶ ἢΐπὶ σσάαγ ἘΠ ΌΘΓ 
δηὰ ἫΣ γάβοεγβ, (2 ὅδηι. νυ. 1]. 1 (ἤγοη. 
χῖν. 1. 

ῷ. Ἡιπαμ [1ἴ., τπ6 βοὴ δηά δβυσοδαβοῦ 
οἵ τῆ ργθοθάϊηρ, σῇῆο σοηρτγδιυϊαίοα ϑοῖο- 
ΠΟ ΟἿ ϑδιισσεθάϊησ ἢΐ8 δῖε οὐ [6 
(γοης οὗ [δγβεὶ, Ης ε'8ο διγηϊβῃῆθα ϑοῖο- 
πο ὙΠ Εἰ θ6Γ, βίοηθ, δηεὶ δγιϊβοθσα [ῸΓ 
Πἷ8 πηδρηϊβοεηῖς ὈυΠ αἴ ρβ, Θβρθοία! ν ἐπε 
τοιηρ)6 δὲ Φεγυβαίθβῃ. Ηδ ἰ8 Κῃονῇ ὕὑῆ ον 
16 88Π16 Ὠ8Π16 Ὀγ ργοΐδηξ ὨἰβίοΓΙ 85. 

8. ΗΙΚΑΜ οἵ ΗύμπΑΜ, 8. εεἰουγδιει 
ΔΓΕ ΟΟΓ, 88 (ἢ 6. δοη οἵ 8 σἱάον, Ὀοϊοηρ- 
Ἰης ἴο τ τρὶς οἵ Ὦδη, δπὰ ἃ Τγτγίδη. Ἧς 
ΜᾺ8 Βεη: ὈΥ Ηίγαμ [{. ἴο ϑοϊοιηοῃ, ἴον 
γνποπὶ ἢ6 Θχαϑοιΐεα (πε ργίπεῖραὶ τψοῦκ ἴῃ 
{Π6 Ἰηζεγῖογ οὗἉἨ τῃ6 ζοπιρῖ6, 88 σχοὶϊ 88 βενθ- 
Γαὶ οἵ 1Π6 ββογθὰ υτθη81}8. (1 Κίηρβ νἱ. 1 
--25. 33. Οβγοη. 1}. 14. ἦν. 11.) 

Ηιβτοῖῖοαι, Θξοοπάρευ οὗ τῃ6 Ηοΐγ 
1,ληὰ, 1---82. 

ΗΙΒΤΟΒΙ͂ΟΑΙ, Ἶ ΕΙΤΙΝΟ, αγί οἵ, εἰ]εϊναῖοι 
Ὀγ 1π6 Ψενσβ, ὅ20. 

ΠΙΤΤΙΤΕΒ, {π6 ἀοβοοηάδηϊδ οὗ Η δι}, τὸ 
βεεοηά βοὴ οὗ ὕβῆβδδῃ. Τῇδν ἀνεὶς η {Π|6 
ΒΟ ἢ ραγὲ οὗ [Π6 ῥγοιπίβοα ἰδ, Πδᾶγ 
ἩροΡγοη, 

Ηινιτεϑ, ἃ ἰγίῦα οὔ (6 (Οἰπηδβηϊθ8. 
ΤΌΠΟΥ δαο 9 ἢᾶνα Ὀδθὴ ἴπ6 βὰιη6 ψ ἢ 
16 Ανίμῃ, ψῇοιη ἀπ 6 ῬΒΠΠδτΏ6 8. Ἔχρϑ θα. 
Ὠγίνθη ἔγοπη τπ6 δοιιζῃς- τοδὶ οὔ (ἰβπϑδη, 
ρϑγὶ οἵ ἐπε πὶ ΔρρεΆΣ ἴο ἤδνα βεῖ 6 δροιις 
Ανίηι, ΘΟἰῦθοη, ἐηὰ ϑῃφοῃθη,, ψἢοβα ἰῃ- 
Πα ϊΔηῖ8 ἀΓο οἰ] δ Ηἱνιῖ6β ἴῃ Ζοβῇ. ἰχ. 1]. 
19. χνιϊ. 23, Οδη. χχχὶν. 3.; δηδ δηοῖῇογ 
αὶ δϑὲ ἴο ἴδνα βειἰϑὰ Ὡρὰγ Μοιιηι 
οὔπιοη. (9088. χὶ. 83.) 
ἮοΒΑΒ, ἴπ6 βοῃ οἵ Φ26ἴῆγο, δπὰ ἴδ 

Ὀγοῖμογοϊηεἶανν οὐἠἨ Μόοβοβ, δὲ ννῇοβθ δγῃρβῖ 
Γεαυδδὲ ἢ6 βοσοιηρδβηΐϊθα (ἢ6 ϑγβδ 168 85 8 
συϊάδ ἰὨγουρὶ [Π6 τὶ] ἀδγηθβδ. Ηἰβ ἔβην 
ἀνεῖζ διηοης ἴῃ 6 πὶ ἀυτγίρ τῃ6 εἶπα οὗἁ τῃς 
Ἀγβῖ Ἰυάρεβ. 

ΗοιοσοαΑῦδ8718, δοσουπὶ οὗ, 328. 
ΤΙΟΡῪ βάν, τἴῃ6 σουπῖγν οὔ [86 ὅθε, 

Ἰιοσταρλϊοαϊ, Ἡϊογεαῖ, απά 

ΗΟ 

ἩὮΥ 80 οὐ εὰ, 32. κοῖς οὗ 115 Βίνιοτγι 
οὶ φθοβτδρῆγ, 1---82, Ῥμγδίσβὶ βϑοξγαμιν 
8η4 ρεοάἀυοσιοηβ, 33--84., Ταβενοηΐο» οἱ 
δηςσίοηξε δηά τ᾿θούάετῃ βοΟΡΤΘΡΠΕΓΕ ἰο [1 
[γι γ, 84---86. (ὐκϊδηλίιο5 ἕο τνῃ!οῖ κα 
ΜὯ85 Βυῦ]θοί, 87---9]. [18 ργεβϑεῶὶ ἀεργδάοι 
δῖδῖ δεοουηιοά ἔοτγ, 86, 87. [18 χονεγηβευι 
ἴῃ τις ραΐγίδγομα! {π|68, 92. πάθος Μοβες, 
--931. ὕάον Φοδῆυδ διὰ ἴῃς 9 θα, 
ὕμπαεν τις Κίηρπ, 94---}6. δβδοῦ νυ" 
τῆ Κιπράοιι οἵ διυιάδῃ 5υθεἰξεεά ἰοηρον ἰπδη 
τος οἵ ἴεγβοὶ, 111---ξ1 90. [85 σοπύϊου 
Βη6ΕΓ οὗ τς ΑΒιποπέβϑῃ ρυϊησαβ βδῃὰ βονε- 
γοϊσῃδ τ Ἡογοάσίδη βηνγ, 195--197. Ατὰ 
πάθον ἴπ6 οιηδη ργοσυγδίογβ, 198, 139. 

ἩΟΙΥ ΟΕ οι Ε8, δοοουπὶ οὗ, 967, 968. 
ΗοΜΊΟΙΡΕ, ργοςθϑάϊηρβ ἢ ο896 οὗ, 160. 
ἩΟΝΕΥ οἵ αϊοβίϊηο, 77. 
Ἡορββλη. ὅθε Ρβδλβαοη- ἨΟΡΉΒΔΗ, 

Ρ. 659. 
Ηοκ: --- 
Ἰ. Α πιουπίπίη οἢ τῃ6 σοηῆη68 οὗ Ἑάοαι 

σθεγα Αδγοη ἀϊθὰ (Νυηιῦ. χχ. 392 ---98.}; 
ἰζ8 ἔογα 18 ἃ οοπε, ἰγγοραίωγ]γ ἐσυποοζε 
μανίης ἰἤγεθ γτυρσοα ροϊηῖβ οὐ ρϑδϑῖε, οἵ 
τε Ὠϊο τὨδἴ οὐ πὰ ποτ -δδϑὲ 15 τὰς Ὠὶ 
Ηρα ἰβ βῆοψη ἴδ6 ρμγοϊεπάδα τοῦῖὺ οἵ 
Αδγοη (οϑ! θά Νεὺν Ηδγη), τ ϊο ἢ ρῖνες 
ΠΘΙΠ6 ἴο ἴΠ6 πηουηΐδίη ; Ὀυϊ, ἔτοτῃ ἐΐ5 8ρ- 
Ρεδγϑῃςθ, ἢ δῃουϊὰ βεοὺὶ ἴο ἢδβνε Ὀδεα 
γοῦ δ δὲ ἢῸ γογγ αἰδιδηξ ρεγίοά. Τῆς 
Υ]ΟῪ ἴσου (ἢ]18 πιουηίδ!η 18 δχίθηδῖνο. 
([ρῦγ8 διὰ Μίδηρίεβ᾽ Τγανοὶα, ρρ. 433-- 
488., ἘΟὈΙηΒοη᾿ 5 Βιὺϊ. Ἐξ Β. νοὶ]. 11. ῃ. 508. 
νου δη 8 οὗ τ86 Βα, νοὶ]. 1. ρρ. 
ῳ93---.98.) 

2.ΑἌᾧ πιουηπίδϊη ἱπ ]οθδποη. (Νιυκδ. 
χχχὶν. 7, 8.) 

ἩΟΠΕΒ, 8. πιουηίδϊηοιβ αἰδίσὶοξ ἴω 
Ατγαία Ῥεῖγρα, οὔ νψϊοῖὶ Μουπὶ ὅ:Ν Διὶ 
(ογπὶ8β ἃ ραγί. “ΤΏθβα ἤβπη6β, οινανες, 
ἘΓΘ ον Δρρ Θὰ ἴο το ορροβῖῖϊα βυπιηπῖῖ 
οὗ δὴ οδίοηρ, ᾿Ἰηβυϊαῖθα τποιυηϊδίῃ, 
ἔροπι [6 σδηῖγα οἵ ἃ Ἵοοηιβοθὰ στοὺρ οἱ 
τηουηίδίη ἢεϊρῃϊβΒ. Α Ὠδττοῦ, ἀθερ, δὰ 
ἱγγαρυίαγ ἀθᾶ]α βννεαρβ γουηά [8 πγλ8ς, 
ἢ οἢ 8[ 118 Βου ΠΟ Γ ΘΧΊΓΟΙΝΥ τγασαῖνες 
116 πδιηθ οἵ ὅϑϑϊπαὶ ; νν ἢ} }]6 ἴὸ 118 πογῖοση 
Θχίγοημγ, πανίης 8η εἰθνδιίου ἔγου ἐψείτε 
ἴο δἤπδεη πυπαγεά [δοῖ, ἰβ σίνεη ἴῃ 6 Ὡδίης 
οἵ οτγορ. Αὐε τπὰ ἴοος οἵ Ηογεῦ, διὰ 
Βι Γαι οἢϊησ ΠΟΡΙ ΜΓ 8, 18 8 ρ]α οὗ εοοὺ- 
5 ἀογῦϊα τπδρηϊ 6, οαἰἰϊοὰ Ε}- ΒΘΠδῃ ; 
τη4, ἰεβαϊηρ ἔγοπι ἴη6 ἰδίίθγ οὐ ἴδε γίρδι, 
18. ἃ 81η8}} μη, ἰο ννῃϊοῦ ἰδ ρίνθη τῆ6 Ὥξπιε 
οἵ Υεαάν Ἐφ Βμείκῃ. Ἡξετγα, δοσογάϊηρ ἴοὸ 
Ὦγβ. Ἡοθίηβοη δῃηὰ ὙΠ ποη (τ Ὄεσὶ 
ΔΓ ΠΟΥ }65), βεοοά {πὰ ννῆοΐθ οο ᾿ 
ΟΥ̓ ἴδγδεῖ, ν ἴθ ΝΜοβ6β8 Ὀγουρίνε τεῦ ἐγ 
οι οἵ τ1π6 σδιῃρ ἴο πιροῖ ἢ αοἀ : διὰ 
Ηοτερ, γἰδίης ἱπ ἰγονηΐηρ χγαπάδυγ ἔγοια 
τῆ βουΐπεγη οάρε οἵ Ετγ- ἔδινα, 15 υἷε 



Οὐοσταρλιίοαϊ Ζ)ἰξέϊοπαγψ. 

ΗΟ 

ΝΟ “Μουπῖ οἵ Οοά,, νἤογα ἢθ βίοοὰ 
'πεη ἢ ἀδβοθηάδα ὑροη ἰξ ἴῃ 8τε.; (Ν-ε 
1μεοὐ 8 Αἰἰὰ8 οὗὁἨ ϑδεγιρίυγε Οδοργαρῃγ, ῥ. 
17.) ὙΠ ΟΓΘ ἃγα βργίηρθ δη4 ἔγυ-ἴΓ6 685. οἡ 
Ἡογεῖν, θυΐ οἷν γϑϊη- ψϑίοσ οὐ ϑίηδὶ. Αἱ 
Ἡογοῦ ἀοά δρρεοαγοά ἰο Μοβθεβ ἴῃ 86 
Ὀπγηϊησ Ὀυϑῆ, (Εχοαά. ἰ᾿. 1,9, 8.) Αἱ τς 
ἴοος οἵ τἢϊ8 πιουπίαίηῃ Μοβεβ βίγῃοκΚ τῃ6 
ΤοΟΚ, δηὰὶ ἀγὸνν ννβίογ ἔγοιῃ 11. (Εχοα. χνὶ!. 
6.) ἘΕἸ 74 γαγθα ἤδγα ἴο δνοϊὰ ἐπ ρεῦ- 
δεσυῖίοη οἵ 7εζΖεῦεὶ (1 Κίηρβ χὶχ. 8.) ; δπὰ 
6 ἑςᾶνθ οὐ ργοίϊο, ἴῃ ψῃιοῦ ἴπ6 ργορδεὲ 
ἔουμπά 8} τεν, ἰ8 γεῖ ροϊπέδα οὐυἱ ὈΥ τγϑαϊ- 
ἐἴου, (6 τγυτἢ οἵ τ Ἐς ἢ ἰδ σομθγηδά ὃ. (ἢ 6 
ἈΡρεδγαηοα οὔ [ἢ βιιγγουπαϊΐης ΒΟΘΏΘΓΥ. 

ιὶ8 σαν “18 85 ἀεβοϊδϊβ ἃ ρίαςβ οὔ γεΐιβρε 
83 (Π 6 ἔβπου σὰῃ σοῃοεῖνο : --- Ὡ0 ὈΓΟΟΚ ΟΥ 
ΡΟΟΙ] 15 πὶσῇ, ἰο φυσηοῖ {Π6 Ὀθυτγηίΐησ γε ; 
Ὠοῖ 8. δβῆγυ γον οὐ ἴἢ6 βοὶϊ, θυϊ βαηὰ 
πη 86 1688 ρΓθοὶρίς 68 ἈΓῸ ΟἹ ΘΥΕΓΥ δίαθ. 
ἜνΘΥΥ μαζὶ οἵ 1Π6 ΔΥ νν88 δίγανειὶΐ πῆ ἢ 
ὑγόκβϑη ἤδρπιθη8 οὗ γος Κ8. ((ὐλγηθβ Ηδ- 
ἙςΟἸϊἸδοοη5 οὗ (6 Εδβέ, ρ. 845.) ἴὲ ἰδ 
ἰγθαυθηιν βαϊά ἴῃ τπ6 ΟἹά Ταβίδιηγοηΐ, 
1μ88ὲῖ αοἀ ρανα {π6 ἰδὰν δὲ ἤογου, ἐβουρῇ 
ΟἾΠΟΡ ρίδοαβ Ἔχργεβϑίυ ΠᾶΠη6 ϑίπδὶ; θθοδϑιιδα 
Ἡοτεῦ δηά δϑιηαὶ ἔογτω, ἰῇ δεῖ, ὑυϊ ομς 
τηουηΐδῖη, Ετοιῃ [18 ΟΕ δυπηηδ ποις 
8 ἴο Ὀ6 δ6δὴ ΟἹ ἜΥΘΡῪ 81.416, 88 [ἊΓ 88 ἴῃ 68 
6.6 σδη γοδοῖ, Ὀυϊ γϑῆρθβ οἵ παίκεὰ πιοιῇ- 
1818 δυςσδϑαϊηρ δδοὴ οἵδογ, ᾿κ6 τανεβ οὗ 
με δε8β. ΤἼΐβ τηουπηίδίῃ ἰδ ον (416 8ι. 
Οδιδογίηθ᾽ εβ.Ό ((γηθ β [1,οἰἴοῖβ ἔγοη {Π6 
Ἐλδβῖ, ρρ. 197, 198.) 

ἨΟκΙΤΕΒ, ἃ ρΘορὶθ ψἢο ἀποῖς ἴῃ Μοιιπὶ 
δεῖν (εη. χῖν. 6.), βεποθ {πεν ἡγεσα δ0}- 
Β6]υ θη) Ἔχροὶ]οὰ Ὀγ τ Εάουῖο5. (Πδαϊ. 
ἰ!. 12. 23.) 

ΗΟΒΝ, οὗ ογοοκϑά ττυμιρεὶ οὗ (δ6 76γ.8, 
δ14. 

ἨοβΞΕΒ, ποῖος οὗ, 487. 
Ηοκτιούυντυκε οἵ {πὸ εχβ, βδοοουηί 

οἵ, 502. 
ΗοΞΒΑ: --- 
ἸΙ. ΤΏΘ δδυΐοῦ ἤδη οἵ 2}οδεῦὰ, ἴπῸ 

δαεγνϑηΐ δῃὰ διιςοθβδοῦ οὗ Μοβεβ. (Νυτρ. 
ΧΙ, 8. 16. 

ῷ. Τῆς ᾿δβὲ Κίηρ οὗ ἴδγδοὶ, ψῆο, πανί 
σοηϑρίγοὶ ἀραϊηθὲ Ῥαδκδῇ, βίανν Πὶπὶ δὴ 
δϑυγροά ἢἷβ ἔἤγομθ. ἴ[ἷῃ ἢΪ5 γαίῃ 8] 18» 
Π6ΒΕΓ Κίηρ οἵ Αβδυγία ἰηνβίδὶ ἰβγβοὶ, ἱοοῖ 
ϑατηδγῖα, συ ΐο ἢ6 τεάυοεα ἰο 8 δθδρ οἵ 
Γυΐη8, δηά γειηονεὰ ἰῃ6 ἴβγβε 5 θεγοηά 
116 γῖνεν Ἐπ ρἤγαϊοβ. 

8. Τίια ἡμὴ οὔ 6 πηΐποῦ ριορδεοῖβ. 
Ἧς ἰἱνεὰ ἀυγίηρ τῇς τείζῃβ οἵ Ὀξ:ζίαῃ, 
Φοίῃαη, ΑἶδΖ, δηὰ Ηεζεκίας, Κιης οὔ δΦυάεῇ, 
δηά οὗ 7εγοδοδιη [Π. Κίηρ οἵ 15τιοὶ (Ηο8. 
1. 1.);} δηὰ τα; ΟΠ ΘΙ ρΟΓΆΓΥ αν ἢ 8δῖ8}, 
ΜΙςδῆ, δηὰ Απιοβ. Ηΐ5 μγεάϊςξίομα νο γα 
ἐἰϊγεςῖοὶ ςδΙοΥῪ ἀραῖος τῆς Εἰηρβ δὰ 
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Κίηράοπι οὗἁ Ιβγβϑεὶ. “δ ἰἱνοθὰ ἴῃ 8 ΥὙδγὺ 
σοΥγαρὲ δρ8. [Ιαἀοίδιγυ, ἃ [Ὁπάμθββ (ὉΣ 
[ογοίμῃ δ᾽} Ἰβῆςθϑ, εἶν] ἀϊβίγαςείοη, ἀηὰ νἱοα 
ΟΥ̓ Ἔνθ ἀδσβογριίίοη δρουπάθα : ἢ ἱπὶ- 
ρΡοϑυαΐηρ ἰυὐκπηοπῖβ [ῸΓ ψ ΒΙσἢ ἢ6 νν85 οοπι- 
τιδη θὰ ἴο δηπουηςα." (τ, Ηδηάογβοη, 
Μίπογ Ῥγορῃεῖβ,ρ 3.) ὅδ δῇ δῃδὶγβὶβ οὐ 
μἷ8 ργεάϊοϊιοηβ ἴῃ οὶ. 11. ρρ. 941----946. 

ΟΘΡΙΤΑΙΙΤΥ οἵ π6 9ον8, 480---482. 
Νοιῖςε οἵ Τϑββεγε Ηοβρίϊτα!ο, 482, 483. 
Ηοτ ϑξβαϑον ἐπ Ῥαεϊοϑείπο, 37, 38. 
Ἠουβϑ8 οἴτδε 56ν5 δηὰ Ἠοι,βηβ, 188. 
Ἡουβὲ8 οὗ ἴπὰ 76νν8, δγγαηροιηθηΐ οὗ, 

δηὰ τΠοῖρ (γηϊζυγο, 418---496. ΓΘρΡΓΟΒΥ 
οἵ ἤου868, 368. 

ΗύκθΑΗ, ἃ ργορἤοίθβ8, ἴΠ6 ἢ οὗ 5})4]- 
ἰυ), νῆο νν88 σοπϑβιυ θα ὮὉγ Φοδίδι οοποϑζῃ- 
ἱῃρ [6 ὈὴοΟΚ οἵ {δ ἰανν, σοὶ ττὰβ ἔουπα ἴῃ 
1ῃ 6 ΓΓΘΑΒΌΓΥ Οὔ τοπιρί6. (2 Κίηρδ χχὶὶ. 14). 

Ησκ, νἱϊοπὶ δοῆιο ἴδνα δυρροβεα ἴο "6 [6 
Ὠυδθδηα οἵ ΜΙιγίδηιν, ἀηὰ τἢ6 Ὀγοϊπογοϊη -ἰανν 
οὗ Μοϑεβ, ἄρρεᾶγβ ἴο αν Ὀθθῆ οἣδ οἵ [ἢ 8 
τηοβῖ ᾿πεἰπγαζα (Γ]6η45 οἵ (Π6 ἰαίξαγ, Βυγίης 
16 δια Ὀδέννθοη τπ6 Ηδῦτονβ δηὰ ἰἢς 
ΑἸτρδιοκίιθα, 6 ἀρῃο] ἃ {δὲν ἈΓΠ8 οὗ 
Μοβο", δὰ πῆρη ἢθ ψὰδ δῦβοπε ἢθ βῃεγοά 
ΜΠ Αδγοῦ ἔδ6 δυ ποῦν ονοῦ (ἢ [8γ86]"» 
ἴῖε5. (Εχοα. χυὶ!. 10. χχίν. 14.) 
ἮΒΒΑΝΌΒΥ οἵ δα 796 Χ8, δοοουης οὗ, 

485---49]. 
ΗυΒΗΑῚ, {Πα ἰτἰομά οὗ αν ; το, 

ἀυνγίηρσ τα το ρδ] οη οὐὗἁἨ Αρβϑίοιι, γοιπδίηθα 
ψΠΠ τΠαὲ ῥγίησθ, απ νν88 οὗ διηϊηθης 86 Γ- 
νἱο ἴο Βανι ἀ ὃγ ἰηΐδιιυδεϊησ τ 6 σου η56}8 
οἵ Αρβδαίοω. (2 . Χν!.) 
Ἡυμεν ῦϑ ἴδ διρροδοά ἴο δαγα Ὀδεη 8 

εἰτίσζεη οὐ Ερζιθβιιβ; σψῇο Ὀοίηρ σοηνεγιοα 
Ὀγ ὅ8ὲ. Ῥϑυ], αἰϊδγιναγὰβ [εἰϊ ἰηῖο ἐἢ 8 ἤδγοεν 
οὔ ἰἴοβα πῆο ἀδηϊεὰ {Π6 ταβυγγεοίίοη οἵ 
[86 Ὀοάγ, οὐ τϑίμεγ, σῆο τιδηϊαϊηθ τπαΐ 
6 ἴδγῃὶ τγ88 ἴο 06 ιἱπάεγβίοοα ἤριγδεῖνεν 
ἴῃ Γοίδγθηοθ ἰὼ ὠοηνθγδίοη, 885 ὑδίηρ ἃ 
Γαβυσγοοίίοη ἔγοπι - ἴδ Γ ἔογιηοῦ ἀθϑίἢ ἴῃ 
ἰΓεβρᾶδ868 δηΐ βἷῃδβ; δηὰ ἐδμδαῖ 20 οἷδε 
ΓΕΒΌΓΓΘΟΪΟ. ψ͵ὲβ8 ἴ0 Ὀ6 δχροοϊθά, (Ὗ ὶργ 
ου 3 ΤΊω. ἰϊ. 17.) 

ἮΎΥ53ΟΡ, ποίϊοθ οὗ, 77. ποία 8. 

ΙβΖαν, ἴ6 εἰ Ἰυάσα οὐ δγβϑεί, 
νογηθὰ βανθὴ ὑϑᾶγβ. ἘΠ8 ργοβρεγεν 18 

ἸηἀἸοαῖθα Ὀγ τἢ6 εἰγουπιϑίδηοσα οὗ 8 πανίπρ 
{Πἰγγ 8Βοη8, 8δη 85 ΙΏΔΩΥ ἀδιρῃζογβ; δηὰ 
Πῖ8 γίομοβ, ὈγῪ 8}} οὐ ποτ Ὀαίηρς τηϑγγὶ θα. 
(ϑυάρ. χὶΐ. 8. : 

Ιοονιῦμ, α εἰν οἵ 1,ωγοδοηΐα, {Π6 ΤΟὨϊοΙ͂ 
ΟὔτΠ 6 ἰουτίροη Ὀοϊουρίηρσ ἴο τπδὲὶ τοῖγαγοῦγ. 
Ἡργε ψ88 ἃ βυῃπδῆρορθο οὗὨ δ εννΒ δηά ρῥγοβθ- 
ἰγιθβ, ἴο ψ]οπὶ Ῥαϑι] δηὰ Βαγηδῦδβ ργθδοῖ- 
ἰῃσ, δΔπ4 σοῃῆγπιηησ Εποὶγ ἀοοίγίηθ ὈΥῪ μΚὲ" 

ΧΧ Α΄ 



650 ΒΒιοσγαγνκέεαί, 

8) 

ταζῖος. οὐηνειίοα πιληγ ἴο ἴδ6 (Ἰγδιῖδη 
δι, (Αεῖς σχῖν. 1, 2, 3.); διὰ δεσεὲ τῆς 
ππρεϊενίηρ εππ δὴ Οεηῖ ες. οἰϑε δῇ 
βι5ϑϑ}ῖ ὕροη (δοπι, ἐο δε ἑλεπε ἀεερςμωϊῳ 
κά ἰο εἰοπε ἰάειε. (νεσ. 5.) ἴξς '5 ὕον 
ο8]|ε4 Κοηιοῆ. 

ΙΡΟΙΑΤΒΥ, οτἱρίη διὰ ργοργοδβ οὗ, 364, 
365. Ἠϊ!»ἴογν οὗὨ ᾿ξ, διιοηρσ ἴδε ἴογδοὶ τε, 
365---207. Ὀιογεης Κιπάς οὗ, δὰ 115 
Ρυπιβῃηιεπῖ, 153--- δ5. 
Ὀγ τπεπὶ, 367---276. 
δατηαγὶδ ἀυγίης ἔπε ςαρενιγ, 3716. [αο]5 
οὔ Οτγεεῖκα δηὰ Ποπιβηβ πιεηποηδά ἴπ {{|6 
Νεν Τοεείδηγοηῖ, 377. ΑἸ]υβίοπ ἴῃ δεγίρ- 
ἴυγε ἴο ἢ ἰάοἰδίτου γῖεβ οἵ ἴδε Βεβίμεη 
εχρί αἰηορά, 318---3871. 

Ιουμδα, οἵ ΕΡΟΝ, σουῃίγῃ οὗ, 17, 18. 
Ιεευβιοῦν, 8 ργοόνιηςε ἱγίηρ ἴο {πΠ6 πογιἢ 

δηὰ ποι -νεβὲ οἵ Μδεούοηιδ, δἱοηρ 6 
ἐξβίοσῃ Ἵοοαδσϑὶ οὗ {πὸ Αὐἀτγίβδεις 868 ογ Οαυϊῇ 
οἵ Νεηῖὶςθ. {τ νψδ5 αἀἰν! εἰ ἰηΐο πο 
1,0 γηῖδ το ἴα πογίἢ (πον ςα] δὰ Οτγοδι!δ), 
ν ΠΟ '5 ποῖ πιοπείοποα ἴῃ τἴπ6 Νὲν Τερία- 
πιοηῖ ; 8πά [)αϊηιδῖῖα ἴο {86 βουΐϊῃ, νν Βιοἢ 
γΓορίου 51}}} γοΐϊαϊ πα ἴῃ δδιηθ πᾶπι6. ΗΠ ΠΟΥ 
δι, Ῥαὺ! ἱπίογηι9 Τιμοίηγ, Τι8. σψεπὶ 
(2 Τίπι. ἱν. 10.) ; δῃὰ ἴῃ Ἐοπηι. χν. 19, πε 
ΒΆγ5 ἴπεξ Πα ργοβοῆοα τῃ6 Οοερεὶ ,γον 
“εγιμαίεπι τοιπά αδοιΐ μπίο 1 {ἰυτίσωνι. 

ἹΜΡΒΙΒΟΝΜΕΝΤΥ, 96 ν ἢ τπποήο5 οὗ, 166, 
Ι67. Ἵματια, οΥ ἴὕὕύρες (Αἀδγηιεηῖβ, ἐε- 
δοδοα, 498, 499. 

[μρύυβιτιεβ, ἰαραὶ, ρυγιβεβίίομδ οἵ, 329 
-- 364. 

ΙΪναυούβατιον οὗ ἴδε Κίηρβ οὐ [βγβεὶ 
δηά 7 δῇ, ςεγοπιοηϊαὶ οὗ, 102---104. 

ΙΝΟΕΝΒΕ, οὔεγιηρ οἵ, 321. 
[νὉπ|Ὲ8 (σογρογα}}), ρυπἰδιηδης οἵ, 

159---1 61]. 
ΙΝΤΕΈΒΟΛΙΆΑΒΥ Μοηπίῇ, ποίῖοο οἵ, 194. 
ἹΝΤΕΗΜΕΝΈΎ, Γίο8 οἱ, 556---564. 
ἱπΒΙΘΑΤΙΟΝ ργαοίίβοὶ ὈῪ τΠ6 «(ενν, 

492, 493. 
Ιβαλο, ἴπ6 δοὴ οὔ Αὔγαμαπι ὮὉΡ βδγδῇ, 

84 οπ6 οἵ 1π6 ραιγίαγο! 5 οὗ τῆς [586 }}|8}} 
παϊϊοη. Ης πιεαγγίεὰ Ἠδῦοκακ, δηθὰ νδβ 
4116 (αἴπογ οὐ ἔβαυ δηὰ ὅάσοβ, Ὁγ σῆοιῃ δ 
Ὑ85 ΠΟΠΟΙΓΑΌΪ ἱπίογγεαὰ ἴῃ τῆς σνα οἵ 
Μαομρμοίδη, αθους τθη γεεγβ θείογε ὅβοοῦ 
ν ἐπὶ πἴο ἔρλτρῖ. 

ΙΒΑΙΑΗ, 8 οοἰοῦταίεα Ἡδοῦγον ργορἢεῖ, 
αἰδιϊησυϊδιοἀά ον τῆς βιγεηρί δηιὶ δυῦ- 
πη ν ΟΥ̓ ἢ8 σοποορίοηϑ δηά ἰδηριδι6. 
Ιη Αεἰβ νι, 38. 80. Επδίδϑ οὔΓ΄. βαϊδῇ ἷ" 
ΤΠΘΙΟὨΥ ΠΟ ΒΥ ρυΐ ἴογ 1Π6 ὈοοκΚ ογ ῥγο- 
Ρῇθον οἵ ᾿δβεΐϑῇ. 

ΙΒΗΒΟΒΗΕΤΗ, ΟἹ ἴβηβααιῖ, ἴπ6 βοὴ δηά 
δΙΙσΟΟΒΒΟΥ οἵἩ ϑὅδυϊ, Ηεδ τγοϊσῃθα οηἷν ἵνο 
ΣΘδγδ; ἢΐβ ψῃοίε ραγίν ὑοΐηρ {γον ἰηΐο 
ουπβηνίοῦ οὐ ἴῃς ἀδαῖ οὐ Αὐηογ, δηὰ 

[4ο]5 ψογεξίρρεθω ; 
Ιάοἱς ψογεδιρρεά Ιη . 

᾿ομασασραλενσεμσσσ ησεσεσ νος αοε κακααρν κπς τὰπαῃοηε  μνκαρλνεεσναιακουςυτεσσσον 
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Πειεοτνίεαϊ, απαᾶ 

ιτ 

εέποοε Γ βεΐπς πκελιαϊπθέο ὮὈΥ ἴν Ο (2: 21πὸ 
, οὗ δῖ ονῇ ἴσουρα. (3 ὅδαι. ἢ. 1 (εοα, 
Ὑτι, 33. ἰχ, 39.) 
ι ΙβραΒίου. ὅδ. ε ὅσρας, !. ἐπῥ᾿ά. 

δήμδει, ἴπὸ τοῦ οὗ Αἰγσαἤδεν δοά 
Ε Ήδρασ. Οὐ τε διττὴ οὗ [δδδς, 
δες δοὴ ψεγε ἐχρει οι ἔγοαι ἴῃς 
ΑΡγαδδζη, δὲ τῆς εεῖγο οὗ 

ι ἀνοῖε ἴῃ (δ σιἰεγηςς: οἵ Ῥδέδη, ἴὸ 

ΧΥΙ͂Ι. 30. χχν. 9. χχυϊη. 9. χχχν!. ὅ.}) 
Πι8ε] ἀἴο, ἀστά 187 γοβγξ. 

151Ε5Ξ ΟΡ ΤῊΞ ΟΕ ΝΤΙΚΕΚ ἴων χ. 5.), 
ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ τρεϑὴ πιδηγ οἵ ταδειῖμπε 
οουπιγίοβ παδποὰ ὃν τῆς Μοάϊεστδησδη 
8.84. Τῆι Ηεῦγονε αἷἶδο ὑδοὰ τς ποιὰ 
ἐείεε ἴο εἰρη 8}} τόδε οουπιγῖος πἢιτὰ 
ψΟΓῈ αἰν!ἀοὰ τπδπὶ Ὁ ἴῃς δεα. (σα. 
χ!. 10,1]. χὶ. 156. 2.6ς. ἢ. 10.) 

ἴβπλει, ((πδὲ ἵκ, δ ργίποε οὔΓ Θοί, οἵ ἃ 
τ ρἢ ρῥγῖπςθ), ἴδ πδῆβ ρίνθη ΒΥ̓͂ τὰς 
Δημ6}] ἴο {πε ρμϑιγίαγοβ βοοὺῦ δὲ Ῥεηιοεὶ, 
(δπ. χχχῖ. 94.) Βγ [5γβϑδεὶ, ἰὴ τς 5 σῖρ- 
ἴΠΓ68, 18. δοιπηθεπηεβ πηοβδηΐῖ τῆς ρμεγδβοὺ οἵ 
δά οὉ, δὴ βοπιεῖ θα ἢ15 ψῃοΐδ ργορεῦν, 
ἱπεϊυδίπρ, Ὀοιἢ της Κιησάοι οἵ Ζυάξ δπά 
πὸ Κιηράοπι οὗὨ ἰΞγαεῖ, ογ τε ἴϑθη Ἤγθει 
85 αἰδιϊηςὶ ἔγοηι υάδῇ. 

ἴββαξι, 1,δηὰ οὗ 3. Κιηρύοιι οὗ, 14. 
1,δἴθης σϑυδὲβ οἵ {86 δοιδι Ὀοΐποεο Καὶ 
δηά {Π6 Κίησάοι οὗ υάδῇ, 116, 116. [ιΣ 
ἀυγειίίοη, 116.{Ὀ Μουνιδῖπ οὗ, ε0. 

ΙΒΒΛΕΙ ΙΤΈ5, τς ἀσδοδηάδηϊς οἵ [απγεεὶ. 
Αἱ ἄγει πον νεγο οδ θα Ἡδοῦεενε, ἔσοι 
ἐπ ραϊγιαγοῖ ΑὈγδῆαπι, βυγπαπιθά [δὰ 
Ἡδεὄδνειυ, ἴτοτα ᾿ϊ8 Ὠανίηρ ρϑββοὰ οὐεσ ἴδἊ 
Ἐπρῆγαῖαβ ἴπῖο {Πε ἰδηά οἱ ὕἴβδῆδδη. Αϑες 
Π6 ἐχοάυβ ἴτοῃη Εργρῖ, 1Π6Υ ποῖ ρεπθ- 
ΓΑΙΪγ σα] ]εἀ ᾿5γδο  εβ ; δὰ οὔ {δμεῖγ γεΐυγι 
ἔτουι ἴμῃ6 Βεδυγ)οηϊδῃ σαρεϊν!γ, ἘΠΕ Ὑτετε 
ἀδηοηιϊπεῖοα δεμνε, ἔγοηι τ᾿ ἰγῖθο οὐ υάδδ, 
ἴδ τηοδὲ σοηδβίἀογαῦ!ε οὗ τῆ 6 ἔπψοῖνο ἐγῖθεα. 
Τηοῖς ρο ἰςαὶ παῖ ἔγοπι (6 {ἶπς οἵ 
Μόοξεβ ἴο ἴπ6 δβιιδνογβίοη οἵ {πεῖγ Κιηράοπι 
ὈγΥ ἴῇ6 Αϑεβυγίδηβ, 98---- 12]. ]Ἰάἀοἷβ νοῖ- 
Βῃρρεά ὃγ τἤ6π), 967---317. Οουτὲ οἵ δε 
᾿βγαοίθβ, 965. 

Ιββασβλῃ, {86 Δ Πἢ δοὴ οὐὨ 26οοῦ δηά 
Τ,οδῦ, δηά τῆο ποβὰ οὔ οὔθ οὗὨ τῆς τψοῖνο 
(θὲ β οὐ διδεῖ. Ἐργ τῆς [ἰπ||5 οἵ τὃς 
οδηΐοη δἰοιϊθά ἴο ψῇῃὶςΐ,, δεα ρῥ. 13. 

ἴβϑουεξ οἵ υἱοοά, 5654. 
ἸΤΑΙΥ, 8ῃ δχίθπβιγα 8δηά ἐδγΈ]α γερίου οἱ 

Ευγορα, θουπάρά οὨ 6 ποῖ ὈΥ (δε 



Αἰεοργαρλίοαϊ Ζιοίοπαγψ. 

ΙΤ 

Ἀ1ρβ5, οὐ ἴπεῸ εδδὲ Ὀγ (ἰδ Αὐγίδτὶς ϑὅθα οῦ 
1)6. Οὑυ]Γ οὗ Ψεηϊςοθ, δηὰ οἡ ἰδ ννοκὶ δηὰ 
ϑδοι τῇ ὃγ ἴῃς 1 ἰσυδίίηε δπαὰ Τυγγῆθηθ 8688, 
ὙΠ Ὠδῖημ65 ΜΈΓ (ὈΓΠΊΟΓΪΥ ἀρρ]ϊοά ἴο 
ρὑϑιγῖβ οἵ τῃ6 Μουϊογγδπθδη ὅεᾶ. ἔομε 
ὙΓῈ5 [18 σΕρῖῖ4], δπὰ [ἢ δεδῖ οὗ δἰπ,οϑβὲ 
Δεν ΘΓΒΑΪ ΕΙΏΡΙΓΘ ἴῃ {Π6 τἰπια οἵ {Π6 ὙΓΙΓ6ΓΒ 
οὗ «τὰ Νὲνν Τεβίδηηδηϊ. (Ασοῖβ χνὶϊ, 2. 
Χχνί!. 1. 6. Ηεῦ. χΙ!. 94.) 

ἴτυπδα, γορίου οἵ, 17. 

ΦΆΒΒοκ, Βιοοκ, ηοίϊοο οἵ, 48. 
ΦΑΒΈΒΗ, ἃ οἷν ἴῃ ἴῃ Βεϊξριγιρα οἵ Μα- 

ὨΒ556 ἢ Ὀαγοηά ΨΖογάδη, φϑῆθγαὶν ςβ] θὰ 
͵ λον μ:ΟἸἤεκά, Ὀδοβυδα ἴδ ἰΔῪΥ ἴῃ ἀπερώ, ΓῚ 
τὴς ἴοος οὔ (6 πηουπίβιηβ 80 Ὠδπιθά. 
᾿Ἀσοοτγάϊηρ ἴο Ευβεῦϊυβ ᾿ξ 88 δὶχ "}}165 
ἴγσγοπη Ῥὲ]]αὰ ἑονσαγάβ ὅθγϑβα; σοηϑεαυεηίίυ, 
ἴς τηυϑὲ ἤανα Ὀδοη οϑϑὶ οὔ ἴπ6 βε8 οἵ Τιῦ6- 
γῖαβ. δεαθοβ- ΟἸ]θδ ἃ ννὰ8 βδεκοά ὃν {Π6 
153γβϑίεθβ, Ὀδοδυ56 115 ἱπῃδ ἢ ηἴ8 γοἤιβϑά ἴὸ 
)οΐῃ ἴῃ τΠ6 τγὰγ δρβίηδι ἴἢ 6 ἐγῖθε οὗἩ Βεη)δηΐη. 
(ϑυΐρ. χχ!. 8.) Ναιδβῇ, κίηρ οὗ {π6 Αιη- 
"Ομ }ἴ65, ἰαγἹηρ δίερε ἰο 7ερεβῇ, ργοροβαοι 
Βαγιὶ σοηάιείοπβ τὸ τΠ 6 ̓πῃδυϊϊμηῖβ, ἔγοπι 
νυν ϊοἢ 8.801 αἀοἰϊνογοα τἢ πὶ, Α. Μ. 9909, 
Β. Οο. 1094. ΤΊΟΥ ἀνοὸγ δεν βΒῃον  ργεδλί 
διαιπιιθ ἴο ὅδ. δηά ἢῖ8 ἔδιπιϊγ : τΠ6 
οδγγϊεὰ οἱ᾽ ἢ18 δηὰ ἢΐ8 βδοηβ᾽ ὕοι 65 τ ἢϊς 
ἔπ ῬΠΠ δῇ ἢ 65 πὶ ἤυηρ ἀροη τπ6 ψ18}}8 οἵ 
Βείθβῆδη, ἀηὰ Ὀιτγοά (ἢ 6π) ὨΠΟΠΟΙΓΘΌΪ ἴῃ ἃ 
ὙΟΟΔ ΠΟΘᾺΓ {Ποὶγ εἰϊγ. (1 ὅδηι. χχχὶ. 1] .--1 3.) 

ὅλβιν 1. κίηρ οἵ Ηδζον, οὔδ οὔ {ἴα πηοϑῖ 
Ρον γί] (δηδδηι δὴ “πε δίηδ, τε νοῦ 
16 πογίβθγῃ ραγὶ οὔ {δε ἰδηά οὗ ργοιηΐβα. 
Αἤεγ τ86 συΐη οἵ {πὰ εοπίδαογαιίοη ἰογηνει 
ϑραϊηδι τῃ6 [5γδ 6 1168 Ὀν Αἀοπίζεοκ, δαυΐη 
556 Π|}}6 ἃ ἢ] ΕΙΡΟΔΓΙ6Β ΕΔΓ 106 Ὑαΐε ΓΒ 
οἵ Μεογουι, δηά βιιπιπιοποα 8}} τἢ οἷγ ἔΌγΓ 68 
ἴο δ΄η8. Τἢϊ8 σοαϊ τίου νν88 ἀεδίγογεα, 
85 ΜΕ] 85 (ἢ6 ργεσθάϊηρ; 8δηι Φ60η Π΄π,» 
ΒΕ} ρεγίδῃθα δὲ τ1μ6 ἀσβίσισοη οὐ [18 
σὐρια], Ηδζογ. (ΨΖοβῇῃ. χὶ. 1--ξ19.} 

ὄδριη 11. Κίηρ οἵ Ηδζοσ, νν8ὰ8 ργοῦδυϊν 
ἀεβοεη θά ἔγουι τῃ6 ργθοθάϊηρ βονεγείρῃ. 
υγίην ο6 οὗ οἴδεὺ οἵ ἔθ βογνιυ 68 οὗ 
ἴβγϑθὶ ὑπο Ουβίδη ογ Ερίοη, (6 Κίηρ- 
ἄοιῃ οἵ ΗκξζΖον, ν Βίςἢ 2οβῆυδ ἢδα ἀδδβεγογεοά, 
ἈΌΡΘΑΓΒ ἴὸ Βδνα Ὀδθη Γα- ΘΒ Ὁ ]5Πη6; δπά 
Φαδίη τηυδὲ ἴᾶνε ροββοββθά 8 ρονεγι 
ἀοπιϊπίοη, βίποβ ἢ ͵β βδἰα ἴο βανα ὑγουρῆὶ 
ἴθ τῇς βεϊά 900 εδαγίοῖβ δγιεὰ ψῇ 
βογίθεβ8. ᾿ ΤῊ Φαθίη ὀρρΓεδ86α τΠ6 [πγϑαὶ- 
ἴ165 [ὉΓ ΕΎΘΩΓΥ γεαγθ. Αἰΐεγ τΠ6 ἀδϑίῃ οὗ 
Π15 φοηθγαὶ ϑϑίβοσα, σῆο ἰδ Ὀθθη εοῆ- 
{πὶ Ὁγ Βαγακ, 186 ψ8Γ σ88β ὑγοϊοηχοα 
ὉΓ 8016 {ἰπ|6, Ὀθὲ 1 νν85 βηδ}]ν τεγιηπδιθα 
Ὁγ 86 γυΐη οἵ δαῦίη. (Φυάρ. 1ν.) 

ΦΛΟΟΒ, ἴδε δροοῃά βοη οὗ ἴβδδο διὰ ἔδ- 
Ὀοκαῇ, δηὰ τῆς δίπον οὗ {π6 τποῖνγα τεῖρ 68 
οἵ Ιδτϑεὶ. δνίηρ βιιγγορε οιὶν οί δα 
δ!5 (μι Γ᾿ 5 Ὀ]οσβίης (ὅδη. χχυῖ!.}, ἴο ἀνοϊα 
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Π8 Ὀγοῖῃ τ 5 γεδοηϊηθηῖ, ἨΘΌΘΚΔἢ δοηΐ 
Ὠὶπὶ ΔΎΤΑΥ 8]026 ἰηΐο Μεδβοροίδηγία, ἴο 1.8- 
Ὀδη ΠΕΡ ὑγοῖμεγ, σοβα ἀδυρἠίογθ, 1,68 ἢ 
8δη4 Βδοβεὶ, π6 πιδιτίβά. Αὔοὺ βογνίηρ 
[μαῦϑη τηϑην Ὑθαγβ, ᾿6 γοϊυγηθάὰ ἱπῖο {Π6 
ἰαμὰ οἵ δπββη ; πανΐηρ ἀυτγίησ ἢ ἸΟΌΓΠΟΥ 
86] ἃ) 8η.}80]6 ᾿πέογνι ον νυ ἱ ἢ ἢΪ8 ὑγοῖθ Ὁ 
ΒΕνᾶυ. Ἧς εαἴεογναγαάβ ἀννοὶὲ δὲ Θἤθοἤδη), 
ἰὴ ἃ δβεϊά νῃϊος Βα δι ρυγοπαδβεὰ οἵ 1Π6 
Ηϊνίϊεβ ; Ὀυὲ Ὀεΐηρ δρργεπεπεῖνα οὐ {π6 
Γοβεηϊπηθηΐξ οὗ [6 ρθορ]α, ἴον τΠ 6 βἰδιιρῃιογ 
οἵ τς ϑδιηιδομϑηγίίεν ὈὉγ ϑιηθοη δπὶ ]μονὶ 
οὔ βεοοιηΐ οὗὨ τ᾿ νἱοϊετίοη οΥ̓ {πεῖν δἰβίεγ 
Βιηδῃ. ὉῪ 5Βδοῦδθ, Ζδοοῦ γεονθὶ ἴο 
ΒεΙΠοὶ, τ ἤεγτα ἢθ οδγθά ββϑογιῆςθ, δηά 
αοα τεπενϑὰ ἢ ργοπιὶβοβ. ΜδηΥ γρδγϑ 
δἴϊεγ {π|8 6 ψοηξ ἀονῃ ἴο Ἐργρῖ ἴο ἢϊ8 
800 Φοδβερὶ, πογα ἢδ γεβϑί θὰ βανθηΐθη 
2 65Γ5, δηὰ αἰδα ἰῃ ἃ ροοίὶ οἷά δρθ, δίϊενγ 
δἰνίπρ ᾿ἷ8 ργορδοῖῖο Ὀἰοβδίηρ ἴο 8 8ΒΟΏΒ. 
ὅδοον ἰδ, ἰπ ϑογίρειγα, ἔγεφυθηεν ρυΐ 
ΤηΘ[ΟὨΥΙΪΟΔΙΥ [ῸΓ Π58 ροβίογευ, ἔπαὶ ἴδ, 
ἴογ τΠ6 Ιβγβε ἴδῃ ἡδίϊοη. 

Φλοοββ ει,, ηοῖῖςο οἵ, δ0, δ]. 
ΦΆΕΙ,, ἰδ6 νἱί οὔ Ηροῦον τπ6 Ἐοηϊΐα. 

886 ΚΙΠοα Θἴβογα, ρθῆογαὶ οἵ ἐπ6 (ἰβπαβη- 
5} δγίηγ, Ψψῃοπὶ δὴ6 ᾿ιδὰ γεςοοίγεα ἱπίο 
εν εηΐ, Ὀγ ἀτίνίπρ 8. ηδ]]} ἰἸῃξο [8 [θη  [68. 
(Ὁποογηϊηρ 18 ἰΓδηβδοίίοη, δες Ὗοὶ. 1]. ῥ. 
604. 

ΤΆΕΡΑ. 8366 ζώοῥβῬρα, ῥ. 687. ἐη γα. : 
ΦΑΙΝ, 4 ΟἰἸοδάϊιο, ἯΣ ͵ υάσοα {Π6 18- 

ΓΘ 68 (ῸΓ {παδηϊγεῖνο γϑα8. ΗἨς δὰ 
{ΠΙΓΥ δ0ὸῃ8 Ψῇο ρονογῃθὰ {ΠΡ ἰνη8, 
ἢ Ἰοῆ 8860 θογα ἴἢ 6 ἤδη)6 οὔ ἴῃ ἴονσῃ5 οἵ 
Δι τ. 

δαιαυβ, ἃ τυ ΐοῦ ΟΓ ῥγαβίαΐηρ οὔῆςεν οἵ 8 
δγπδβοριιθ, νῇῆοβα ἀδιιρῃζογ ζ6διι8 ΟὮγῖδὲ 
Γεδίογρα ἴο [ἰδ ΌῪ 8 πιίγβοϊε : ἔου ἔπε οἷτ- 
συπιδίβης 8 οὐὗἨ ψἤιοῖ, δεα Ὗο]. 1. ρ. 236. 
ὅλμεβ:- 
ϊ. ΦΆΑΜΕΒ, ἐδδ το οΓ᾽ Ζεδεάεο, ἀπά {Π6 

Ὀγοῖδεγ οἵ πὲ δροβιϊα ϑοδη : ἢδ ψὰ8 ρυΐ 
ἴο ἀεδίῃ ὕγ Ηεογοά Αρτγίρρα, δρουὲ Α. Ὁ. 
44, (Μεῖῖ, ἵν. 9]. χ. 3. Μαικ "1. 17. 
[Κα νὶ. 14. Αοἰδὶ. 13. χὶϊ, 2.) 

2. ΦΑΜΕΒ, βυγηδ)θα ἐδε Ζ,οεε. (Μαδικ 
χνυ. 40.) Ηδς ν88 ἴδε βοὴ οὔ ΑἹρηυϑβ, 
8π4 ντοῖβ ἴῃ6 ερίδιϊα Ὑἢΐοβ ὈδδγΒ ἢ18 
ὨΔΠ)6. ΕῸΓ δὴ δῃδ γβὶβ οὗ νῇἢϊοῆ, βηὰ 8 
ἔαρ εγ δοσουηΐ οἵ διηεδ, 866 Ὗο]. ΙΥ. ρρ. 
ὅ9]---5θ6. 

ΦΑΝΝΕΒ δπα ΦΑΜΒΒΕΒ, ἴτο οὐὨ [6 ργίη- 
εἶραὶ Ἐργρείαη ἸηΒρΊοἶδπ8; 0 ν] ποσοῦ 
Μοβεβ δηὰ ΑἝγοῦ ὈΥ διιθιηρίηβ ἴο 1πιϊϊδὲθ 
16 τοΐγαςεβ νπίομ ΠΟΥ δοῖυδ!ν ρδσ- 
[ογιπϑά. (Εχοά. νἱ!. 11, 12. νὴ}]. 7. 18, 19.) 
ΑΒ8 {Π6856 Ὠδιη68 δΓῈ ποῖ ἔουπα ἰη {[Π6 Οά 
Τεδίδπιθηῖ, {Π6 δροβίϊα ργορδῦὶγ ἀεγίνοα 
ἐπ οπ ἔγοπη ἰγϑάϊίοη. (2 Τί. 111. 8.), 88 
ἸΠΕΥ 8Γ6 οἴδῃ πηεηθοπρά ἴῃ ἴῃ6 γδυυϊηϊοαὶ 
ὈοΟΚ8. 
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ϑάρηξκν, {π6 οἰάοσὲ δοη οὗ Νοδῆ, νὰ8 ἃ 
Ὑἱιηθ55 οὔτη ἀεΐυρο, δηά ος οἴ ποϑε τῦ0 
ὍΕΓΟ δανοὰ ἰπ ἴα Αγ, Ηΐϊδ ἀδβοεπαδηϊδ 
ἤτοι βοιῖι]θὰ ἴῃ {π6 ἰβῖοα οὗ τῆς Μοάϊίεοῦ- 
Ταηδδη ὅ8368, 8δηα οὔ ἴΠ6 εςοϑδῖδ οἵ Αϑἷδ 
Μίπογ δηὰ οἵ Ευτορεο, νἤϑησς [ΠΥ δρεεβδα 
ἱπῖο τῇς πογιδ δηα νοδῖ, 

δλπβλη, ἰδ Ἐρνυρείδη δἰανε οἵ δῇ 
Ἰδγβοῖ τα παπιοράὰ ϑῃθβῆδη, ῆο ρᾶνα ἢΪΠ) 
ἢἰδ ἀδυρδίον ἰπ πιδγτίαρε δηἋ σοηβοα ΘΠ 
ἔνα ἢΐη) ἰδ [ἰθαγῖγ. ἴξ 6 ποῖ ᾿πηργοῦθθ!α 
ἔπαΐ δαγῆδῆ ννδδ εἰ ργοβεϊγίθ ἴο {πὸ γαϊϊρίου 
οἵ Ἰβγαεὶ. (1 Οἤγοη. . 84.) 

Φφανει,νβ οὔπο Ηοῦτονϑ, ποιοο οὗ, 938. 
ΤΆΖΕΚ, 8 εἶν Ὀογοπά ἐς ϑογάβη, ρίνεη 

ἴο {ἢ {ρα οἵ δὰ : ἰὲ αι ου σδγάβ ὈδοδπΊ6 
οπ6 οὔ ιῃε μον] τοδὶ οἰτ65. (ϑ 58. χιν. 95.) 
Τὴ ὅὲξέα οΥ' άζΖει, τπηοητοηθαὰ ἰπ {Φ6Γ. 
χΙνη!. 32., Ὁγ. Β᾽αγηοΥ ἰδ οὗ ορ᾿πίοῃ, ἴα (ἢ 6 
1) ὅὅδ6δβ, δάζΖογ θεὶς ἴῃ ἴῃ 6 πογίἢ ὈΟΓάΟΓ 
οἵ Μοαῦ. 
κυ, ἰῃ6 βοὴ οὐὗἁἨ Οβηβδη, ἴπῸ ἔδέπογ οὔ 

τὸ Φεβύδιτεβ (ἀδφη. 1.. 106.) νῃο ἀπεῖες 
πη πα δγουηὰ Ψογιιβαΐθπι ἴῃ τΠ6 τηουπίδίη8, 
ποτα ΤΠῸῪ οοπεπιυδα ὑηὉ}} ἔῃα ἐπα οἵ 
Βανι, σ ἤδη Φοδῦ ἰοοῖς {πε ρὶδοθ. (2 ὅδῃ). 
γ. χχῖν.) 

δερυτηῦν, 8 ἱκονια, οπο οἵ Πανὶ 5 
ΘΠονίβῖογθ (1 Οἤγοη. ᾿χ. 16. χνὶ. 838. 41], 
42. χχν. 1.) Ηἰ8 βδοὴβ8 ψἜγα δπιρίογοα 885 
πιιιϑὶοἴδηβ. (2 Οἤγοη. χχχυ. 15. Νβῆ. χὶ. 17.) 

ΨΦΕΒΟΛΗΛΖ : -- 
Ι. ΨΦεβηοληῆλζΖ, οὐ ϑ'ῃδ, υπι, [Π6 βοοοηὰ 

8οη οὗἩἨ 72οϑβϑιαἢῆ Κίπρ οὗ ΨΔΦυάαῃ, σῆοπι ἢς 
δϑυσοοοάδα οἡ τ τἤγοπο, Ηδ τγεϊρηβά 
οὐΪγ τῃγαθ πιοηΐῇβ, Ὀοίηρ ἰδ Καη σαρᾶνα ηἡπὰ 
σαγΓΙά ἱπίο Εγυρὲὶ Ὀν ῬΠαγδοῦ- Νϑοῆο. 
(2 Κιηρβ χχἣ.) 

2, ΦΕΗΟΑΗΑΖ, 6 Βοηὴ δῃά δβιιοσθαβοῦ οἵ 
Φεῦα Κίηρ οὗ ἴβγειεῖ, Ηδ (υἱἱοννϑά {πὸ αν] 
ΘΧΘΠΊρΪ6 οὐ Ψεγοῦοδπὶ 1. ἀυγίηρ ἃ γεῖρῃ 
οἵ 17 γοδβῖβ. Ηἱϊδς ἀοιηϊπίοηβ ψεῦε γαναρϑὰ 
ἤτϑε ὈὉγ ΗπζΖβοὶ, δπὰ εαἴζογαγάβ Ὁν Βρη- 
᾿δάδα, Κίηρβ οἵ ὅυγ7γία ; δι, ΖοῃοβἢδΖ 
δυμ) ᾽ς Πιπηβε  θείοσα οὐ, 6 δης ἢἷ8 
ΡῬΘοΟρ]8 'ναγα ἀοἰνογθα δ. ἢ 8 βοὴ 2 ουβἢ. 

ΨΦΕηὴοΑβη. ὅ66 ΦΟΑΛΒΗ͂,ρ. 686. ἐηγγα, 
ΦΕΒΟΙΑΚΙΜ οὐ ΕἸ Ἰαἰκ ἢ, βοὴ δηά βιι0- 

σΟ550Γ οὗ ΖοῇοδῃδΖ, Κὶπρ οὗ Φυάδῃ. ΑἸἶΘΓ 
ἃ νυ ἱοκΚοὰ δηὰ ἱπρ)ογῖοιι γείρῃ οὐ 1] γϑβῦβ, 
δαγιιβα θη) 188 ἴαοη, δηα «6ῃο αἰ πὶ οδΓ- 
γίθα 88 8 Ὀγίβοηεγ ἴο Βδρυίοη Ὀγ Νεθυ- 
σἤβάποζζαηγσ. (2 Κίηρθ χχὶϊ. 84-87. ἢ 
ΟὨγοη. ἢ. 15.) δ νν88 βιισοθδάθα ὃν ἢϊ8 βοῃ, 
ΦΕΠΟΙΆΘΗΙΝ, ὙΠῸ νν88 δἷδο σδ  ἰϑάὰ (οηϊδῃ 

δηα Ζεςποηϊαῆ. (1 Οἤγοη. 111. 16. 76 Γ. ΧΧΙΙ. 
24, χχῖν. 1.) ΑΠῈῸΡ ἃ γεΐίρῃ οἵ ἴἤγεε πηοπτἢ8 
ἢδ6 ννὰ8 οδγγίθα ἴο Βεαδυίοη ὃὉγν Νερυςδά- 
ΠΟΖΖΑΓ, τοροίΠοΡ ἢ ὁ πυυϊταἀθ οἵ ἢἰδ 
Ρβθορίβ, δηὰ 84}1} 116 βροἱβ οὔ τῇς οἷν δηὰ 
τοιηρίθ. (2 Κίησα χχῖν. 8. 2. (ἤγοη. 
χχχυὶ 9) Τιτγοιρίν τὸ Κιυ πο οδ5 οὐ 1ὖν}}- 

Βιοστγαρϊιεαϊ, Ἡϊείογίοαὶ, ακὰ 
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τηϑγοάδοδ, τἢ6 βοῇ δινὶ δθσοοῦδοι οὔ Νο. 
Ὀυσπδάμποσζαγ, 6 ᾿ψὼ8 Γεϑίογθοα ἴο ἐμ 

ΓΒΟΊΔΙ ᾿ἰυογῖγ, δηὶ τῶδ βῷ οὰ αἱ 
Ὀγίου Ὀγ ἴπ6 Κἰηρβ ὈουπῖΡ. (3 Κιηρε 

χχν, 27. ὅ6Γ. Ἰ12. 81.) 
Ζεπηοιῖλῦα, {Π6 διισοθῦδοῦ οὗ ΑΖΘΓΣΊΒΗ ἴδ 

16 ροπεβοδῖα ; ψῆο Ὑἱε ἢ5 ψιῖίς “πηο- 
ΒΉΕΒΑ, ργϑβογσνθὰ ἢϊ8 παερῆενν Ζοδβδῃ ἴτοω 
(Π6 πηβδδδϑογα οὔ ἰδ γογδὶ ἔβινν ὃὉγ Αἰὸ- 
᾿ἴαῃ, δηὰ ρἰδεθὰ ᾿ΐπὶ οὐ τῆς ἔδβγοῦς οἵ 
Φυάδῃ. Ηες τγοδοδά {86 δεένδηςθα βρὲ οἵ 
130 γεδγβ, δηά τγὰβ βοπουγοά ΣῈ} ἃ ὑαγιδὶ 
διοη ἴἢ6 Κίηρα, ἴῃ οοπσδϊἀογδείου οὗ δὶς 
θα δηἀ ἀἰϊδιητεγεδίθα ραϊτοϊδ. (35 

Ἰηρδ χὶ. 4, ὅτε. χὶ!. 1, 3, 3 ἤχου. χσῖ. 
10---19. χχῖ. χχῖν. 1--8. 1ὅ, 16.) 

ΨΕΗΟΙΑΒΙΒ, ἴῃΠ6 ἢεδάᾶ οἵ τῆ ἤτεαϊ οὗ δε 
ἐπνδηϊγοίου οεἰδβδεβ οἵ ργεϑίβ δ δὶ μοὶ 
Όγ Πανὶ (1 σἤγου. χχῖν. 7.), ἔγοαι τυῆοῖι 
06 (Ἀπ}}}γ οὗ 6 Μδοοδῦςαβ γεγο ἀδβοεη ες. 
(3 Μδευο. 1). 1.) 

ΨΦΕΗΟΗΑΜ : --- δὴ 
Ἰ. ΦΈΗΠΟΚΑΜ, (π6 δοὴ οἵ Ζεδοκδαρβιει 

Κιίηρ οἵ δυύει, νι ἢ οι ἴογ ἃ βῃογὶ σπιε 
ἢδ6 ν88 διεβοοίδίθ οἡ ἴπ6 ἰἤγοηο, βοαᾶ τἤεη 
διυςοσρούρα ἢΐϊῃ 88 δοΐα πιοῃδγοἢ, Β. Ὁ. 889. 
Ης πιεγγιεὰ Αἰδαϊ δῆ, (6 ἀδιυρθέεσ οἵ 
ΑἸναῦ, Ψψῃο βεαυςθα ἢϊπι ἰηΐο ἰάοἰδῖγγ. Ηςε 
Ὀαρδβη ἢ]8 γεῖσῃ ΟΥ̓ τυ γάθγίπρ ἢΐ5 Ὀτοῖδοῖς, 
δὰ ν88 βδιιςσθδάθά ὈΥ Δπασίβῃ, οἷχζεγ ἃ 
ΚΟ τοίρη οὐὨ εἰσῇξε γϑαγβ. (23 Οἤγυη, 
χχί.) οἷ [Πα πδίυγε οἵ ἢΐ8 ἀΐβεββε, βεε ρ. 
5ὅ59, σιργὰ. 

2. ΦΈΗΟΝΑΜ ΟΥ ΦΌΒΑΜ, Κίηρ οἵ ἴεσαϑεὶ, 
(Π6 Βοἢ δηά βιισοθβϑβογ οὗ ΑἢδΌ, τῆοβο ἴπν- 
ῥίθιιεβ Βα ([ο]ονεά. Ηδ νδβ βίδιη ἴῃ δὲ 
ἔν! ἢ γδὰγ οὔ δ8. γεΐρῃ Ὀγ Ψ6ἢι,, Β. ο. 88:1. 

ΦΕΒΟΒΗΑΡΒΑΥ, ἴα βοὴ δηἀ βιισσοξϑοῦ οὗ 
Α588 Κίπρ οΥ δυάδῃ : Πα νν88 ἃ ρίοι ργίποο ; 
80. ἴη ἢ τπ]γὰ ΨΩ οἴ ἢϊ8 γεῖίρῃ ἢδ βεηὶ 
ΒΟΙη6 οὗ ἴππ οἤϊοί οὔσογδ οὗ πὲβ οουγῖ, ἴἰο 
ξεῖμεῦ νἱεῆ οογίδίη 1μονυϊοδ δηὰ ρῥγίεϑβίβ, 
τηγουρῆουϊ 15 ἀοπιϊηΐοῃβ, ἰο ἱπβίγυςέ 86 
Ρθορὶδ τη τ Ὀοοκ οὔτΠα ἰαὰνν δηὰ τδ εἰς σου- 
βθαιοηξ ἀι68. ΑΠΟΓ ἃ γεῖρτι οὗ 95 γεϑγβ, 
Πα ἀϊδά ἴῃ ρδδοθ, Β. 6.889. (3 Οἤγοιη. 
ΧΥΙ͂!.--χχ, 1---834.) βαρ! οῆγα οὗἁὨ 7εδοβῆ- 
δρἢδῖ, 6θ. 

ΦΕΗΟΒΗΑΡΗΑΤ, Ψ 6 οΥ οὗ, δοοουηῖ οὗ, 68. 
ΦΕΒΟΥΑΗ, ἴπ6 ἱποοιηπηϊοδὺ]6 Ὡδπῖο οὗ 

{Π6 δε! οχίβεοπι Βοὶπρ, ἴον πιϊοῖ τ 6 ὅενς 
Β ϑιυτεαὰ Αἀοηβὶ, ἢ σοπίογι εν τ ἢ δὴ δη- 
εἸδπὲ βϑυρογπιοη. [ἢ Οὐ ϑυϊογίβεα ἐσγϑη9- 
ἰαιίοη, τἢ}}8 ννογά 18 γεπάθγοα “ τῆς 1 πυ," 
ἴῃ ΟΓΘΓ ἴο αἰβεϊηρσι ἢ ἰξ ἴγοα [ρογα, βἰνηἰ- 
ἔν ηΡ 8 βονθγηογ. ἐδιίροτοῖης τ ργοπιυηοΐδ- 
το οἵ 7εῃονδῖ, 866 (ἀσϑϑηΐι8᾽5 Ἡοῦτσεν 
Ἰδχίοοη, νος Π".-- ιδηά οἵ εϊονυβῃ, ὃ, 

ὅεηῦ : -- 
Ἰ. Αἰ ργορβεδῖ, {πε βοη οἵ Ἡδηβηὶ, νἢο 

γγἢ5 86ηΐ ἴο ἀδποιηοα [ἢ 6 αἀϊν!πα ἠινάσπηοιῖς 
ἀπ Βαιδα Κὰρ οὔ] δο], (1 Κ Ωρ χν!. 7.) 
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ῷ. ΤΊια δοη οὔ 76 ποββεαρῆδε, δηἃ ρσγδηά- 
5οη οὗ ΝΙΏ5ΠΙ, το σοηϑρίγθα δρδίηβιὶ 6 
Πογϑπ Κίηρ οὗ [ογβεὶ, Β. Ὁ. 884, δῃά σεϊσπθὰ 
Ὁ γοῦῖβ. Ης δϑο πο (6 σογϑδρ οἵ 
Τβϑαὶ δἱ ϑδιηδλγῖα, Ὀυϊ ἰδ ποπιοηθα τἱτῇ 
Ποστογ ἰη Ηοσ. ἱ. 4. ἴῃ δ15 γείρῃ {Ππ 6 ἰζπρ- 
ἄοιι οἵ δγ89] ψγὰβ γαναρεὴ Ὀγ Η8Ζ86] Κιης 
οΥ̓ ϑγειῖία, νῆο πεαβκεοθὰ 1ϊβ ρονσεγ, δῃά 
ΡΓερδιθά τ8ὲῈ γι οἵ (δῖ Κιηράοιμ. 
(2 Κιηρβ χ, 833.) 

ΨΈιΜμα, ΚΕΖΙΑ, δὰ ΚΕΒΕΝΙΉΆΡΡΌΟΘΗ, 
τα τἤτεα ἀδιρηςογβ οὐ 70, Ὀογῃ δίϊεγ ἢ 18 
ταβίογβδίοη ἴο ργοϑρεγιγ. Τπον οὐϊκϊηοὰ 
ἃ ρΡοτγιίου οἵ {πεῖς (Δ Π6Γ᾽ 8 ἸΏ ΒΟΥ [8Ώ06, --- 8 
ΡΥ νη ρα νν Ὠ] ἢ ἴῃ ἴπο86 ἀδγ8 οουϊά Ὀ6 οοη- 
ἔογγθα οἿΪῪ Ὀ. ΨΕΓΥ͂ τὴς ἢ ρδΓΘη 8. 

ΨΕΡΗΤΉΛΑΗ, ἴπ6 πἰπῖ ἰυάσα οὗὨ [βγϑεϊ, 
δΒιςςσοάρα δεῖ ἰῃ [Π6 φονογηιηεηΐ οὗ [6 
Ῥεορὶε, ννῆοπι 6 ἀαϊνεγθ ἤτοι [6 Απὰ- 
τηοηϊῖοβ. Ηἰ8 δαιϊηἰβιγβίου 86 Βὶχ γϑΌ ΓΒ. 
(οπεοεογηίΐηρ ἢ]8 νον, 866 ὟοΪ, 1. ρ. 608. 

ΦΕΈπεμιάη, ἴμῈ δοοοπὰ οἵ ἴδο ἴουγ 
διοδῖογ ργορδεῖβ, ν88 ἴῃ βοὴ οὔ ἨΙΚίδῆ, 
οΥὗἩὨ 16 βδοργάοίϊαι! τδοθ, δῃὰ 8 μπαίϊνθ οὗ 
Απϑίποῖ, Ηδ νν85 αἰβεϊηριυ βηθα [ῸΓ 8 
δγιίεηςξ ἰονα οὗ ἢϊβ σουηίγυ, ἰοῦ {Π6 ραιμειὶς 
ἰοηεσηθβ ἢ ποῦ Π6 ἀορίογεά ἢδγ 
δῖα, δηε ἴὸγ [Π6 υπργειθι ἐγοδιπηθηῖν ἢ] ἢ 
6 γϑοοῖνα ἔοπη ἢ18 οουπίγγμηεη. Τῇθ 
τΠΠη6 δη τηϑηηον οὗὨἨ ἢ15 ἀθδῖἢ} ἀγα υμκηοόση, 
ὁπ τὸ Ῥτγορδεςίοβ οἵ Ψεγοιηϊδί,, 566 Το οἱ. 
1]. ρρ. 868---88δ. 

ΨΈΚΒΙΟΘΗΟ, 8 σοἰουγαίθα οἷν ἴῃ τῆς ἐγῖρα οἵ 
Βοηϊδηηίη, οΥ̓ πο ἰγοαυδηΐς τηδηϊίοη ἰδ 
γλ8 6 1 [6 Νὲν Τοδίδιηθηῖ, [Ὁ ν 88 (ἢ6 
ἤγβὲ ΟΥ̓ ἴδαη τοι ἴΠ6 (ὐβῃδδηϊίθθ ὈΥῪ 
Φοβῆυδ, ψο ταβοὰ ἰἃ ἴο ἴπ6 ρστουηα, δπὰ 
ἀεποιηοθα ἃ βδνϑῦα οὔ86 Οἡ ἴἢ6 ρϑῦβοῦ 
Ψ]| 10 Βῃου α γοῦυ ὰ ἢ, (“Δοδβῆ. νἱ. 90. 96. 
ΗΘ. χὶ. 80.) ΤῊϊΒ συ ΓΒ6 88 ΠΣ ὉΘΓΑΙΪΥ [}]- 
8}16, ἴη 16 ἀδγβ οὔ ΛΉδΡ, ὕροη Ηἰδεὶ [ἢ 6 
Βειβο Ια, ὈὉν οι 1[Π6 ΟἿ 8 γϑῦιῖ. 
([ Κίηρβ χνὶ. 34.) Αἰεγ }||8 ονθηῖ 
ἰξ σα δηῃοθίοά Ὀγ π6 δβοβοοΐβ οὐὗὁἨ {π6 
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Τορἤοῖβ πο νοῦα Θβίθ] Ἰβῃθὰ ἰδ 6γθ 
2 ΚΊΩΏΡΒ 11. ὅ.); δ πὰ ΩΘΆΓ ἰΐ 88 8 ἰᾶγρα ρυϊ 
ὑηνν ΠΟ οβοῦ!θ βργίηρ, 6 νγδίεγβ οὐ ψῇῃϊοῃ 
ΓΟΠασγοα ἴδ 501} πη τυ], τη 1}} ΤΠ ΘΥ ἡν γα 
συγοὰ ὈΓ ἴδς ργορδοὲ ΕἸίβῃα (2 Κίηρβ 
᾿). 91.}; δίηρα πἢιοῖ εἰσηθ ἔπογ παν ὑ6- 
οὐ δσοεεάϊησίὶγ τῃοϊεβδοῆθ δηὰ ἔδγ- 
ΕΠ δἰηρ. ἴπ τῆς εἰπ6 οἵ οὖἦῦ ϑϑανίουγ, 
δεγίοο γε δὰ ΟΥ̓ ἴο Ζ76γιιβδίθι) [Ὸγ 108 
δῖΖα 8δη6 τῇ τπηδρη!βοθησα οὗἁ 118 ὑι]ἀΐηρ8 
ἐξ ψ88 διζυβίαα ἴῃ ἃ δοΖίογε, ἰη ιδαὲ νϑινῖ 
Ρἰδίη νος ννῶβ παιηθά ἐπα ργεαΐ ρίαϊῃ 
(νΒῖοῖ τρᾶσκβ (86 ργορτγίειγ οὗ 6 6χ" 
ρΓεβδίοη φοὶπρ ἀοιση βΌηι σζογαεαίφηι, κα χ, 
80.) ; δ8ηα 15 1560 ἐιγίοηρβ, ἀῦουξ ηἰπθίθθη 
Ὠ}} 168, ἀϊδέδηξ ἔγοπι {Π|πῸ σερὶτδὶ οὗ Ψυάεᾶ. 
Τῆς ἀδδοθηξ ἔγομῃ Ψεγυβαίθιῃ το 76 γῖοθο ἰν 
3500 ἢ. Τῇε σουηέγνυ ἀγουπὰ Ζογίοπο νν88 (Π6 
τηοδὲ ἰογι]]α ρατῖ οἵ Ῥα[ουτῖπα, Δρουπάϊηρ ᾽η 
ΓΟΞΘΒδης ρα πεῖΓ 68 (νν ἤθηςσα ἰὴ Π ουΐ, χχχὶν 
8. 1 18. οἈΠ|6ἀ τη6 οἷν οὗ ραϊηι-ἔτεεε), δηά 
Ἰοἰἀϊηρ 8180 γγϑαΐ ᾳφυδη 168 οἵ τῇ6 ορο- 
ἰδ ΠῈ ΟΥ ὑδὶπι οὐὗἩἨὨ (Διϊεβά, 8ὸ δίψῃ} γ 

οπϊδειιθα ἴῃ οὐθηΐδὶ σουγῖβ ουθὴ ἴο 16 
Ργεβθηῖϊ ἀδγ ; 82η4 ψῃ]οἢ ὑὈεϊηρ δῃ δγίοὶς οὗ 
σοιηπίθγοθ βοςζοιηῖβ [ῸΣ (6 τηρηϊου οὗ 
ΡΟ Ἰοβὴ8 δηά οἵ 6 Ἴπίϑῖ ρυθ! ]οδη ἴῃ τῃδὶ 
γερίοη, (1υκο χῖχ. 2.) ες ο νὰ8 οπα οὗ 
[86 εἰεἴεβ δρργοργίβιθα ἴον {πε γεβιίεποα οὗ 
1ῃ6 ργίοϑίϑ δηά [1,ονεβ, 12.000 οὗ ψἤοιῃ 
ἦψεῖς ἰἤεγα ἢ δηα 88 ἴῃ νὰν ἐδ 1Π6Γ ἔζοπι 
Φογυβδ] θὴ) 88 γόον δηἀ ἀεδβεσί, [ἴ νν88, 88 
ἴδ 51}}} 15, στγθθῖν Ἰηἰεβίθα ψ ἢ τῆϊεναβ. 
Νοὶῖ ἃ Ἰἰνίηρ' ογδδίωγ ἰδ ἴο 06 δθὲπ οἡ ἴξ, 
ΠΟΓ δὴν 1πὴρ σῇ θοῦ ἱπαϊοδίθβ ἴἢ6 Ὠδὶ- 
ἰδιοη οἵ δῆ, οΓ ἴΠ6 τῃηᾶγῖς οὗ ἢ15 Ββαηὰ οἡ 
τῃὴ6 8οὶ]. Ἰοτὰ [1ἰηάβαυ, ψῆο ρϑββθά 
τγουρῇ {Π]5 τοδα ἴῃ ἐδ βυιηπηοῦ οἱ [827, 
διδῖθϑ, [ἢδι “ 10 ΓΌΏ8 Ὀεΐνοη ὑ]δακ βίοηγ 
τηοιηῖδῖηη," ὅπ “18 ἀγθαγὶη655 1156] Α, 
ΠΟΙΏΪΓΥ ΠΊΟΓΘ Ἀν ΟΌΓΘΟΪα ἴον 1Π6 διῖβοκβ οὗ 
Ὀδηά 1 δηὰ οανεβ Ὀοιίογ δαδρίθα οὺγ οοη- 
ςοβηεηῖ, (ἤδη ἰἤοδβα ρῥγεβθηϊθὰ οἡ τἰϊΐ8 
γοναὶ, οδ ΒΟΔΓΟΟΙΥ Ὀ6 ἱτιδρίηο.; Τιβ οἷο 

" “ὁ ΤῊ ψΠ|0]6 οὗ [Πϊ8 τοδα,᾽ β6γ8 δΜῖν. Βυιςκίην σι, “ ἤροτα Φ6ΥΌδδ θη [0 ἴμ6 Φογάδη, 8 Βο]4 
ἴο Ὀ6 [Π6 τηοβὲ ἀδηρογοιβ θοῦ Ῥαϊθβίίηθ, δηὰ, ἱπάθθα, ἱπ (818 ροσγίίοῃ οὗἁ 1ξ, [16 ὙΘΙΓῪ δὐρθοῖ 
οὗ τὴ8 ΒΟΘΠΟΤΥ ἰ8 Β ἢ οἰοηΐ, οἡ [86 οτ16 ἢϑηά, ἴ0 Ῥοπηρὺ ἴο ΤΟΌΘΟΥΥ δηἃ τοῦσαοσ, απ οἢ ἴΠ6 ΟἸΠΟΥ, 
ἴο ΟὐΟΟΑΒΊΟη ἃ ἀγοδα οὗἉ 1 1ὴ [Π086 ΒΟ ΡΆ88 ἰδδὺ ΨΥ. 10 νγῶ8. ῬΑΓΕΙΥ͂ [0 Ῥχουθηΐ ΔΏΥ δροϊἀοηξ 
ΒΑΡΡϑηϊης ἴο τπ8 ἴῃ {18 ΘΑΙΪῪ δίδρθ ΟΥ̓ ΟὟΥ ἸΟΌΓΏΟΥ, δηἀ ΡΑΓΠΥ, ῬΟΓΠΔΡΒ, ὕο οδὶπὶ ΟἿΓ [ΒΔΓ ΟἹ 
ἴῃαὴ βοογο, [πδὲ ἃ Τη ββοηρῸῦ Βαὰ Ὀσθη ἀσδραίοῃοα ὈΥ ΟἿἿ ρτιίά68 ἴ0 8Δῃ Θηοδπρηηθηὶ ΟὗἉ {Π6ἱν 
{06 Ὡθδῦ, ἀοβίσιπρ ἴμοστὴ ἴο βοηὰ 8 δβοοσί ἴὸ τηθοῦ 18 δὖ 118 1806. Ἧ͵). 6. Ῥγοτθ τηϑῦ ἤεῦθ 80- 
φοτάϊηῖν, ὈΥ 6 Ὀϑδηὰ οὗ δθοιιϊξ ΕἸΡΟΠΟΥ ΡΟΥΒΟΠΒ. Οἡ ἴοοῖ, 811 διτηεὰ νυ τἢ τηϑίσ ἢ! οςΚβ, δηὰ ὑσοὸ- 
δο τὶν 186 τιοβὲ ἔδγοοίουβ δπὰ σοῦ ογ- ἢ κ6 ρρεάσαπεοθ ὑΠδζ οου]Ἱὰ ὃ6 ἱτιδρ πο. Τῆς οἴἶέεοϊ οΥ͂ 
118 νγὰβ. Βοῖρηῃνοποαὰ ὈΥ 1ἴπ6 βῃουῖβ Ψ ΕΙΟὮ (ΠΟΥ δοπῦ (ὉΓῚῚ ἔγοσὰ ἢ} ὕο ἢ}}1, δπὰ ΠΟ ἢ ἡ 6ΓΘ 
Το-οοποσὰ τὨγουρἢ 411 [6 συ] γ8, τν ἢ }}6 τπ6 ὈοΪὰ Ῥγο)οσῦϊηρ ΟΥΆΡΒ ΟΥὗἁὨ ΤτΟοΚ, ἴῃ6 ἀδγκ βῃδαον 
ἴπ το ἢ Ἔν συ τΐηρ ἰΔγ Ὀαγίεα Ὀοϊον,, [Π6 τονγοσίης μοῖρα οὗ [Π6 ο} 888 δθονθ, δῃὰ [86 ἔογθ᾽ - 
αἱπρ ἀοβοϊδιίοη τ δῖ ἢ ΘΥΟΥΥ͂ Ἡ Βοτο σοϊκπιθᾶ δγοιηά, ῥγοδοηϊθα ἃ ρἱοεῖαγο [Πδΐ 88 αὐ ἴῃ 
ΠΑΙΤΔΟΠΥ͂ ἱπτουρποῦν 411} [8 ραῦίβ. [0 τηδὰθ τπ|8 [66] τηοβὲ ἔοσο Ὁ] 1Π6 ῬΓΟΡΓΙΕΙΥ οΥ̓͂ ἰϊϑὸ Ὀοὶη 
ἙΠΟΒΘῚ 88 ἴ86 βοθηρ οὔ ἴδ ἀοὶ τα] τ4}6 οὗ σοτηρδββίοῃ ψ ΠΟ ἢ γ0 δα θοίοσγο δῸὸ οἴθη δαγηγοᾶ 
ἴοτ 118 ἀοοίτί πα, ἱπάθ ρθη ἄθ ΠΕ οὗἉ [18 Ἰοςα] Βοϑιγ. (866 [π|κὸ χ, 80--84.) Ομ πιυδὺ ΡΝῸ πιὰ 
ἴθοθο ὙΠ δὶ γ]οοπιν βοϊ 685, δαυγγτουηάεα ὈΥ Δ τιμοὰ θη, δὰ ἴδοὶ [6 Ἰπτημαίίςῃοο οἵ 
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οἰπηδίδησα πιδῦδ ἐπ ϑαπιγαῦἷα ργοργιεῖν ᾿ δεγιθθὰ δἱ ἰεωρίῃ Ὀγ Ῥγοῖ. Ἀοδίηβου. (ΒΙΌ. 
Ἡ ἢ τυ ΐοῖ οἷν ἴμογά πλδά8 ἱξ ἔῃ βεθης οὗ  Εδδ. νοὶἱ. 11. Ρρ' 213---304.) 
Π]5 Ὀδδυ ἢ} παγγαῖῖνα οὔ τ ρσοοά ϑαπια» ΦΈΒΟΒΟΑΜ ἴ., δοη οἵ Νεῦδι, δη ἰδ6 
γίίαπ. (ΤὐΚο χ. 80---37.) 7ογίοθο ἴ8, δὲ [ ἅγβὲ Κίηρ οἵ ἴβγδεὶ. δὲ νδϑ 8 υἱεχεά 
Ριοβοηῖ, 8 γοϊοῃδαά γι] ἶαρσα, οοηδίδείηρ οὗ ΠΠπτο ἢ Ὸ ἔγουι ρο  εϊςαὶ πιοιϊνοβ οεὶ8- 
ΒΌουΣ {ΠῚ ΓΕΥ τι ΒΟΣΒΌΪῈ ἴθ, οαἸ]εὦ ΕἸΠαἢ, 1 ὨΠΒΘἀ Ἰἀοϊδῖγυ, δὰ οὔδηροά ἐΠ6 ογάογ οἵ 
(ςοπιρατεά στὰ νι ἢϊςἢ 186 ψογδὲ [γδῃ [ [ἢ Ἡδῦγαον σα θπίδυ. Εδ 18 πενοσ πιο- 
σαθίη ἰδ 8 ραΐβδεβ,) 8ο ἰονν, ἐπδῖ, δὲ πίρῃι, [ οπεὰ ἴῃ {6 ΟἹ Τοδιδπιθηῖ, θὰῖ ἴῃ ἴεγπισ 
οἠ6 πιίρῃϊ δ]ηοδὲ γἰ δ ονὸσ το, ψἰπουξ [ οὗ ἀεϊοβίδι θη, ὅ866 ἃ ποϊϊοα οὔ ἐπ ροϊάεα 
θείης α'νδῦα οἵ (Π6 ἔβοϊ. ΤῊθ ΟἿΪΥ ἴγδοα οὗὨ | οσαἰνθβ δεῖ υρ Ὁγ δΐη, ἰῃ Ρ. 3868, Ηδς ἀϊοά 
τἢ 6 εἰέγ οἵ Τεγῖςεδο, ἔουιηά ἱπ 1849 ὃν τῆς | δῇεγ ἃ γείρῃ οἵ 32 γϑδγζβ. 
Ῥερυϊδεϊοη δεπὲ ἴο ἴπ6 Επδδὲ ὃὉγ τς Οοπ,- Ψεποόοβοαμ 1Π1., (ἢς τπϊγίθθηεῃ Κίηρ οἵ 
τηϊτοα οἵ τη. Μαεϊία Ῥγοϊοείαηϊς Ἷο]οσο, ἴα ἰ ἴδβγδοὶ, δισοθοάοά ἢ]8 [δῖος ᾿οβοβῃδβῆ. Ἧς 
ἃ Ξαθδγα ἴοτοσ οὗ {Π6 πιϊ}6 ἄροβ. (Φουγ- [ ἰουρῆϊ δραίηδι ἴῃ6 ϑγγίδηβ ψ ἢ 80 τηῦοὶ 
πδὶ οὔ εἰς Περυϊδιίοη. Ῥαγὶ 1. ρΡ. 872.) , δι ςεβ8, ἰῃδὲὶ 6 ᾿Ἰῃηνϑδάθα τῃδὶγ σου ὨΈΓΥ, δηά 
ΤΠ6. οηςα οοἰοῦγαῖϊθα “ ΟἿΕΥ οἵ Ῥα]ηιβ " ἐπε τηῖεο Ἔνθ ἴο ᾿ϑαπιββουβ, ἐμοῖς οβρί ταὶ. 
σὐἠπηοῖ πονν Ὀοδβί οὗ οπε οἵ ἔἤοεξα Ὀθδυ δι) ε Γεϊψηρα 41] γϑαῦβ ; δηα ἴβ γϑεοογαρά ἴο 
ἴγθ63 ἴῃ ἰἴ8 νἱοΐη!γ. Τῇθ ρῥ]αίπ τΠδὲ δῦ. 1 Βᾶνα ἀοῃ6 6ν]] ἴῃ τ86 δ'ρῃϊ οὔ αοά, ἔοϊϊον- 
Γυπη 5 (ἡ ((πγουρὴ Ἡδίοἢ (ἢ Ζογάδη ονν8)  ἰηρ [Π68 Ἔχδπιρὶα οὔ εγοῦδοβι [. 
8 νδίογοα Ὀγ 8 Ὀοθι μι! (Οιϊηϊαίη, οαἰ εα ΦἜΈΠΌΒΒΑΑΙ. ὅεα ΟἼΡΕΟΝ. 
1η6 Φομηίαμι οΚΓἹ Εΐδλα: ἴὰ ᾿δ8 Ἔνδγ Ὀθθη δεβύβαιεμ (Δ γ), δἰτυδείοη οΥ̓ δηὰ {δε 
νεηδγαῖθα 85 ἴΠ6 δ81ὴ6 ψ ΠΟ ἴΠ6 ργορδοὶ  πϑῆῆθβ ὈὉγῪ ΜὮ ΟΝ 1 τγῶδ (8116, 19 ---9.. 
ἘΠβ!ια πεαϊοά (3 Κίηρβ 11. 19.---.22.}, {π6 | ἙἘογεϊβεδίίοηβ δηὰ να] ]ῖ8, 938. [5 δίαιε 
τυαίετ οἵ ΜὨϊςἢ ννὰ8 παιισλέ (οΥ ὈΪ6Γ) απά 1 Ὀείογα τῇ68 ΨῈῚ οὗἨ 16 ον τῖτῇ τε 
δε ρσγοιπά δὰάγτεπ: δορὰ ἱπεγα 8 δυεγυ  ἢοιηδηβ, 394, 9ὅ. Ἐθηιδγκθῦϊα θυ] ἀΐπυς, 
ΓΟΆΒΟΙ ἴο γΓεμαγὰ ᾿ξ 88 (π6 8δεϑπο οἵ Ε]18Π88 1 25, 36. διιρμρὶγ οἵ ναίεγ, 36. Οἰβίογης, 
τηϊγαοίθ. “Τῆς βίγαδπ), δος ἴ8δ οἰρδγ | ἰυυπίδίηβ, ἀπά ροοΐβ, 386---985. Τεΐρίε, 
8δη4 [1}}, ἰδ αἴ [8 δουγοβ γϑοοῖνοὰ ἰηΐο ἃ ) 28---ἀἐδ6. ϑϑιιοσαβδῖνα σαρίυγοα οἱ {ἢὶς 
ΓΘΟΘΓΡΟΙ͂Γ, ΒΟΠῚ6 ἢνα γαγάβ ἰῃ ἰδησίῃ, ἔθη ἴῃ | οἷν, 998. [8 ργϑβϑηΐ βίδίθ δηά ροραυϊβίίου͵ 
Ὀγεδάιῃ, ἀπά δρουΐ ἃ ἔοοὶ ἀδερ, ὑὕυῖ ποῖ | 80--32, 
πον ἰπ ροοά τερδῖγ."ἢ (γηβοη ΒΒ 1.8πη65 οὗ ψεϑ08, [δὲ '6 ἰῆ6 ϑανίουγ, {ἰΠ 6 πδιὴθ οἵ 
πα Βιυΐς, νοὶ. 11. ρ. 19.} ϑόνθγαὶ βίγθαπιβ, [ἰ ἴπ6α Μαεβδίδῃ, {πὸ δοη οἵ αοά, δηά τῇε 
ἙΟΠΕΠΌΑΠῪ τυπηΐϊηρ ἔγοπι ἴξ, γοεβῃ δηὰ  Ὀϊνὶπθ Αὐθοῦ οὗἨὨ ἐπα ΟἸ γι βεῖδῃ γοϊϊ σίου, 
[ον }156 ἐἢ6 διηγγου παρ 801. Τα δῖε [ἰ ̓ῆο ἰδ σοπβιτυϊδα Ὀγ αοά ἐπα ],οτὰ οἔ Αἱ} 
15 Βα 8ῃα γείγεβῆίησ. Ογδάσϊοιιβ ἢ1}- | {πΠηρΒ. Ηδ ἴ8 οδ᾽] δὰ 9658, θδοϑαβε ἢς 
ΒΓ ἃγθ 581}}} δῆονσῃ ἴῃ6 βυσδῃιογα ἴγθθ ᾿ (ΒΠ)6 ἴο δδνα ἢΐ8 ρβϑορίὶε ἔγοπι ἱποὶγ 51π8. 
Ἰηῖο ψηϊοἢ Ζδοσμαριβ οἰἰπιρεά ἴῃ οΟΥΊογ ἰο 1 (Μαῖῖ. ἴ. 91. Ἐρῆἢ.}, 21, 392. ΗδερΡ. ἱ. 2.) 
566 965808. (Κα χίχ. 1---10.) ((ὐαγηθ᾽ | Ἐ Βα Πίβίογγυ οἱ ἢ18 Π1ξ8, τηΐγβοϊθβθ, ἀοςιγιπε 
Τ,οἴίογβ, ρρ. 322, 3238. Τῆγεο Ὕθοκβ ἴῃ | ἀδδίῃ, γαβυγγθοϊίοη, δη δβοσπβίοῃ, 18 γαὸ- 
Ῥα]οδίϊηθ, Ρ. 88. Ερθϊηβοηβ ΤΥανοὶβ ἰπ | Ἰδίθά ἴῃ τπ6 ἔουγ αοδβρεϊδ. [πη 2 ον. ἱ. 19. 
Ρα]ββεηθ, νοΐ. 1, ρ. ὅδ. Ἰμογὰ 1ω]η6ἀ88γἘ | “Ψ968ι18 ͵8, πηγρτοηγτηϊςδ!ἶγ, ρὰξ ἔογ τἢς (οβρεὶ 
Ἰμεϊίογθ οἡὴ Ἐργρί, ἅἄς., νοὶ. ᾿΄. ρ. 68. οὗ ταἰϊρίοη οὔ ὅ6ϑιι8. 
ΙΘρΡΠΘη8᾿8 [πεϊάοηίβ οἱ Τγανοὶ, ρῥ. ὅ90.) ΨΈΤΗΒΟ, οὗ ἤαριεῖ, ἃ ὑγοβὲ οἵ Μιάΐβη, 
Ἰοττ᾽β Νοίοβ οἵ Τγανεὶ ἴῃ Ἐργυρὶῖ, ἄςς., Ρρ. [ δῃὰ τΠ8 ἔβιεγ-εϊη αν οὐ Νίοβεβ, ἴο ψνῇοπὶ 
219---223.). Τῆς Πἰδίουυ δηά ργεδβθηΐ [ ἢθ ρᾶνα (ἢ6 ψ͵186 σουηδεὶ, οἵ ἱπβεϊζαξηρ 
δβῖίαϊ οἵ δεγίοδο δηά 118 δεηνίγοηβ ἃγα 46- | ἱπίδειογ ἰυάρθθ, ἰο ἤθᾶὰγ δηά ἀείιογιηϊης 

4116 ἸΓΑΥΘΙΪΘΡ τ Ο ΤΌΒἢ68 ΟἹ ἴ0 οϑίοἢ ἃ. ΠΟῪ Υἱαοῦν δ΄ ΘΥΘΥΥ͂ Ρ888 δηὰ (ΣΧ ; ΟΠ6 Σημδὲ Ὀ6 δἰαχιηδὰ 
δῇ [06 ὙΘΙΥ͂ ἸΓϑΙῺΡ οὗ [86 ὨΟΙΒοδ᾽ Ποοίβ τορουηῃάίηρ τγουχ [86 σδγυουτιθὰ γοοῖζβ, δηὰ δὲ 6 
ΒανδρῈ Βῃοιυῖίδ οὗἉ [86 ΤὈΟΐπηΘΠ, ΒΟΔΓΟΟΙΥ 1658 Ιου ἴΠ8ῃ [86 ΘΟΒοϊηρ [ππηΔ6Γ Ῥχοἀπορὰ ὈΥ͂ 186 
ἀἰβϑοθδσγρο οὗὁὨ τΠ ΟΡ Ῥΐδοοθ ἐπ [Π6 γα] }6 78 ; ΟἿ6 Ιτησδὺ Ὑ ΌΠ688 8]1} {Π|8 ὍΡΟΙ τἰ6 βροὶ, Ὀθέοσο ἴπὸ 
{0}} ἴογοο δηὰ ῬοδΌΥ οὗἉὨ ἴπὸ Δ ΓΑ Ὁ ]Ο ΒΙΟΥΥ͂ οὗἉἨ [0 ἀοοα βΔΠλΑΥ Δη οΔῸ Ὀ6 ρογοοϊνοὰ. Ἠδτς, 
ῬΙ Προ, νοῦπά8, πὰ ἀθδιἢ που] ὕῦ6 δοοοπιρδηΐϊοα Ἡ1Ὲ ἀοσὈ]ς ὑΘΙΤΌΥ, ἔσοπι τἰο ἔτ  ὨΠ[Ὁ] ἀβρϑοῖ 
ΟΥ̓ ΘΥΟΙΎ τδὶπρ δγουηᾶ. Ηδοτγο, ἴΠ6 ἀπίθο! ηρ δοὶ οὗ ραβδίπρ ὉΥ δ [8] ον ογθαγο ἰῃ αἀἰἰβέγοαα, δ8 
[πὸ Ῥχίοβε δῃὰ 1,ουϊέθ ἃσὸ βαϊὰ ἴο ἤδνθ ἄἀοπο, βἔγικοϑδ ομὸ Ὑἱτἢ ΠΟΙΤΌΓ, 8ἃ8 δῇ δοὲὶ δἰ πηοϑὲ Σοσο 
ξιδη ἱπμυμπδῃ, Απᾶ Β6ΓΟ, ἴοο, ἴπ0 οομηραδβδίοη οὗ ἴ0 (ἀοοὰ δαιηδυδη ἰ8 ἀοΌ ΪΥ νΥἱγίπουξ, 
ἥτοται [86 ΡΣ Υ οὗ [π6 τιοῖϊνο τὶ οἢ τηθβὲ ἤδΎο ἰοὰ ἴο ἱξ, ἰῇ ἃ βροῖ ΘΓ ΠῸ ΟΥΘ8 γε σα χοά 
οὔ δῖτῃ ἴο ἄγαν ἔοσί [Π6 ρογίοττηδηςθ οὗ ΔΏΥ ἀυγ, δηὰ ἔγοτῃ [86 ὈΓΑΥΘΓῪ ὙΠΟ ἢ τγ88 ὩΘΟΘΒΒΆΓΥ͂ 
ἴο δἀπῃιγὶξ οὗ ἃ δ Β Ἔχ ροβίῃρ ᾿ἰτηβο  , ΟΥ̓ δ} ἀοίαγ, [0 {Π|6 τίβικ οὗ ἃ δἰ πλῖ]αγ (αἴθ ἴο {ππδὶ ἔτοπι 
ννἰοἢ ΒΘ νν88 δηἀοδνοῦσίπρ ἴο Γοβοῦθ 8 [6] ονοογοδῖαγο."---  Βαςκίηρ μαι ΤΥανοὶδβ ἰῃ Ῥα]ον- 
(πα, ΡΡ. 292, 298. ὅθ6 ἃ φοοὰ ἐπ διγαοη οὗ ἴ06 παίατα οὗὨ [6 τοβά ἴο Φοτγίοδο, δηὰ οἵ {δὁ 
Ὀαπάϊο! τῆο ᾿πίθϑι ἰδ, ἰπ β:γ Ἐὶ, Ἡθπμηἰ Κουβ Νοῖθϑ ἀιτίηρ ἃ Υ᾽ δὶὶ ἰοὸ Επγρῖ, Νυθία, ὃς. Ρρ. 389 
---291. Τμάοι, 1828, 8νο.) 



Οτεοσταρλέοσαϊ Πϊσξιοπατψ. 

ΞΕ 

ΣΩΪΏΟΓ σδ01868:; ἩΠ|16 ΄συσδβεοηβ οἵ πιοπηθης 
ψΈΓῈ Ὀγουρῆξ Ὀείογε [6 Ηεῦγον ἰερίδἰαῖοῦ 
Βἰπιϑοῖ(. 

ΦΕΤΉΠΟΝΙΑΝ ῬΒΕΡΈΕΟΊΘΒ, 96, 97. 
ὅκνυν5. --- Αἴεγ τΠ6 σαρεϊνιγ, παοδῖ οἵ 

1 ο86 ρϑύβουβ πῆ γεϊζυγηθὰ δπὰ γεῦυδ 
“εγυβαίειη δηὰ {πὰς τεπιρὶο, δηά γοδίογοά 
186 τἱΐεω οὗ ἴΠ6 Μοκαῖο σογβῃὶρ, πανίηρ 
δρτυπρσ ἢ πὶ ἴΠ6 Κίηράοιῃ οὗ Ζυ 66}, εἴα 
ἴεγπι ὅενν Ὀεσδηις ἃ βαπεγαὶ δρραἰἰδίίοη 
ἴου 41} εἰν ἢ παθιτδηιβ οὗ Ῥαϊθδίηθ, δηὰ 
δῇογνν γα 8 [ΟΓ το86 ἀεβοσηάδά ἔγοπι ἐπι. 
(θη. 111. 8. Εϑι}. 1. 10. 3 Μδος. ἰχ. 17.) 
ἘΛσν τῆς ρο]εἰςαὶ δίαϊα οὐἨ ἐδ 76νγα, ἔτοπι 
186 ρῥϑέγιδγοῆδὶ εἰπε ἴο {ποῖ δη8] ἀ18- 
Ρογβίου, 866 ρρ. 92---131. ΤὨεῖγ σουγίδ 
οὗ Ἰυαϊοδίαυτε, ἰορὰ] ργοσθθάϊηρβ, ογϑηδ] 
ἴα Βη4 ρυη5Ππιθηΐδ, 181---186. ΤΒΕΙ͂Ρ 
τιοάς οὗ σοπιρυτίηρ εἴπηε, 187---203. Ττὶ- 
Ὀυτα5 δηά ἴδχεβ ραϊὰ Ὀγ ἴποπι, 903---206. 
Τιοὶν σαμθδιογίοαι 180]65 δῃὰ ππϑιηογίαὶβ οἵ 
ἐνεηῖβ, 907-- 2909. Ὑγϑδῖιθδ, σουθηδῃίδ, 
διά σοηῃιίγαςοῖβ, 909---9138. Οδίἢ5, 918 --- 
914. ΜΙΠαγγ ΑΠἨμῖγα, 218 --- 9456, ΤῊΣ 
ΜΉ ΟΪ6 παι ΨΥ δοοουηϊεά δοῖγ, 359. 
ἈΑεοουηῖ οἵ 6 ενίβῃ οὔυγοῦ δηά 118 
ΤΠ ΘΙΏΌΘΓΞ, 988---904. ΑἸ] 816 726 ν»8 Γϑ- 
ᾳυϊγεὰ τὸ ὃ6 δἱ Ζεγιβαϊεπ δὲ ἴπ 6 [ἤΓδα 
ἔῖεβὲ δηηιδὶ [δϑιΐϊναὶβ, 330, 33]. ὍΟογς- 
τιυριίοηβ οἵ γοϊρίοη διησησ μϑπι, δηἀ {ἢ εἰγ 
ἸΔοϊαῖγγ, 83685--9272.0. ιά ποὶ πογβῃϊρ 
8Ὼ δ.58᾽5 ἢ686, 370, 371. ϑιδῖα οὔ τοϊρίοη 
8η.1 βεοῖβ ἴῃ ἴδε εἶπια οἵ Ζεδυβ Ογῖβι, 
9386 --406. ἘΠαῖΡ ῥγίναϊθ ᾿ϊἴδ, ᾿Ἰπδῆπογβ, 
εὐδβίοιηδβ, διῖβ δηά δείδῃηοοβθ, 411-- 594. 
(οπππιογοα δηά πανϊραιϊίοη, δὅ28---528. 
Απιποη]ρηῖδβ, 532, 5338. ΤἘΠοὶνγ τγοβϑιηθηϊ 
οὔ τ1π6 ἀεβά, δῃὰ ἤιηογαὶ γἰϊεβ, δδ6---ὅ70. 
Τηοῖγ Θχίγο πη σογταρτἊίοη ἀυγίηρ 1Π6 Εἰπι8 
οἵ ΟὨγοι, 406---410. 

Ιη τὴο Νεον ἘΤοβίδιηθηξ, ἴῃ6 .ΟΓΤΩΒ 
“7}ενν8᾽ [5 ειῃρ]ογεά : - 

(1.) ὙΠ τοΐεγθηος Ὀοιῇ ἴο πβέϊοη δηά 
τε! νίοη. (Μαῖι. χχυ!. 15. Μαγκ νἱῖ. 3.) 

(2.) ὙΠ τοίδγθοηςσα ἴο γεϊσίοῃ οηΐγ. 
(σαι. ἰ!. 98, 29. Βον. 1). 9. 11. 9.) 

(3.). Ὑ ΙΝ τείδγεηςθ ἴο πϑίϊοηβ ΟΪγ. 
(Αεῖβ σῖχ. 83}. χχὶ. 39. χχὶῖ. 8. 68]}. 11. 13.) 
πεν 8 ΟΡ ΤΗῈ ὈΙΒΡΕΆΒΙΟΝ, ΨηῸ ἘΠΟΥ 

σψόγὸ, 293, 294. 
ΦΈΖΕΒΕΙ, : --- 
1. Τῆς ἐδυρπέον οὐ Ἐπ θαα] οὐ ΠΠοῦδ]ι8 

Κίησ οἵ τὴ6 Ζιάοηΐδῃβ, δὰ πᾷς οὗ Αμαῦ 
Κιηρ οὗὁἨ ἴβγδοὶ, 886 τγξβὃβ ἰηβπηουβ ἴῸΓ ΠΟΥ 
᾿Δοϊαιγῖοβ, δὰ ἴογ Πδγ ογυ δὶ ρεγβθοι ΟΠΒ 
οἵ τ6 Ψουβῃίρροτβ οὔ ἴῃ6 ἴτὰ Ὅοα, 
βγη υ Αγ γ 1Π6 ργορμεῖβ, 856 δὲ ἰεπρίῃ 
ΡοΓΙΒῃ θα πηϊβογαθίγ, δοσογάϊηρ ἴο 8. ργθαϊο- 
δοη οὔ ἴῃ6 ργορίιοῖ ΕἸ δῆ. (1 Κίηρπ χνὶ. 
31. χνῆϊ. 4. 13. χχὶ. 98. 2 Κίηρϑ ἰχ. 80---37.) 

2. ἴῃ Βδν. ᾿Ϊ. 90. Ζ26Ζεδεὶ 18 ρυξ 85 ἃ ρθ- 
ΠΟΓΊς ἴαγπὶ ἴῸΓ δὴ ἰἀοἸδίγουβ δῃά ἱπίβμιοιιβ 

θ8ὅ 

40 

ποιηδῃ, [ἢ 6 οἰ θϊθ οὗὮἁὨ σογγυρὶ ἐδδο τα. 
866 ᾿. δ97. 

ΨΈΖΕΒΕΙ,, 8 οοἰοὈγαιϊθα οἰ, δυδῖοα ἴῃ 
ἃ γον οἵ πὲ πδπιο, ἴῃ 1ῃ6 οσππίοη οἵ ἴΠ6 
Παϊζεγιῦς οἵ Μαδηβδββοῖ, οἡ ἴ[ῃ6 ννεδί οὔ ἴΠ6 
τίνος Ψογάδη, δῃὰ οπ ἔπ ἽἿοηῆπαβ οὗ [Π6 
ἐγῖθα οὐὗἨ [ββδεῖασ. (Ψ)οβῆ. χῖχ. 18.) Ηεγα 
ΑΠδΌ Πι8ἀ ἃ μαίας ; δπὰ ἰιϑγὰ ἴδ γε γί ρυινθ 
Ἰυδίῖςα οΥ̓ αοἀ ονεγίοοκ 3 ε6Ζορεὶ. (3 ΚΊηρε 
Ιχ. 30--87.)» 76Ζγθοὶ ἰδ ποῦ Γδϑαδυςσοὰ ἴο 
8 81:18}} γἱ ρα 8116 ΖεγίΏ. Ὦγ. ὙΥ 1]βοη 
τες Βαγα εἰδυδῆ βδγοορἤηδρὶ, νὰν οὔ ἴῃ 

οηΐβ, οἵ ὁ δηιςαυϊΐγ, τ ἢ οἢ π)8 
Αὐθο δ Ὁδ ἐτβοι σῃ. ( τἀπᾶν δ 186 Βίρὶ, 
γοὶ. 11. ρ. 803.) 

“ΈΖμεει, Ρ]αΐη οὗ, δεοουηὲ οὗ, 69, 70. 
ΦΟΑΒ : - 
1. ΦοΟΑΒ, τἴπ6 δοὴ οἵ ϑ'ογαίδῃ δηὰ (ἢ8 

ἐταηάβδοη οὗ ΚοπδΖ (1 (ἤτγοη. ἰν. 18, .14.), 
πορθμοῦ οἵ Οἰδηϊεὶ {πῸ ἢγδί νὰν οἵ 6 
Ἡεῦγανϑ, Ῥγᾶ5 ἴῃ6 ἐουηάογ οἵ 8 οοίοηγν οὗ 
ἉΓΓΙΒΒη8, ΟΥ “ ογδβηιθη," δὲ Ὅποὸ ἰῇ ἴἢ6 
ἐγῖρα οἵ Βεηϊαιπίη, ποῖ ἴὰγ ἴτοπι [ἢ 6 γῖνεγ 
Φογάδῃ. Τῃθ νϑι ον, τεῦ ἢ 5666, 
οὈθιαϊηοα [Π6 πᾶπις οἵ τῆ6 ΜΉ] 16 γ οὐὨ Οτγαῖδα- 
Ὠ16Π, 85 δρρα δείου ψ ο ἢ βῆον, τπαὲ [ἢ 6 
Αγῖ5 ργϑοι θὰ ὈγῪ ἔπεῖῃ τοῦ οὗ (6 ἔγεε 
ἘΠ ; δπὰ Νεδοιηΐδῃ ραν ἴξ ἴΠ6 ΒΒ116 
δρρεϊϊαείοη. (χὶ. 35.) πε 6β:80}}18ῆπηεπῖ 
οἵ Φοαῦ, ἰοναγβ 86 τἰπ|6 οὗ τῆ Βγβὶ Ἰυάρο, 
ἔγουν ψῆοπι 6 88 ἀδβεθηέςεα, ρῆονϑβ ἴῃ δὲ 
τ6 Ἡεργενβ δα ποῖ ἰογροϊίδῃ ἴῃ δγίβ 
σοῦ (ΠΥ Πα δοασυϊγοὰ ἴῃ Ἐρνυρῖ, δπά 
ΒΠΟΥ5 ἴῃ ψν δὲ δϑβιϊπηδιίοη ἐγϑά δ ναγα με]ά. 
Τῆς ρεορὶα, νῆο Πδὰ ογεοῖϊθα [6 ἴδθεογ- 
Ὠδοῖα ἰῃ ἴῃ6 σι θγηθββ, 6 ΠΊΔΥῪ ΓΔΑ ΠΥ 
ςοηςεῖνε, σουϊά, ἰπ πὸ ἰοὴσ ἔϊπι6, ἔογιι 
68.818 πη|6η8 οὗ [5 Κίηά, ἀπεῖ ΠΟΥ 6ΓΘ 
βειτἰοἀ ἴῃ (ἰδηδϑη. 

ῷ. 70ΑΒ, {6 βοὴ οἵ Ζογυΐϊδῃ, πὰ ΠΕΡ ΘῪ 
οἵ θεανίά, ὙΠ 8 Ὀγοΐδογα ΑὈΪ5Παὶ βηὰ 
Αβδῃεὶ, ἢ σοπιηβηίθα ἢΐβ ὑπο Θ᾿ 8 ἔγοορ8 
ἀρϑίηδὲ Αὔπο. Ηδ νὲδ οὔδ οὗ ἴΠ6 ργεβῖεβε 
ἄδηθγαὶβ δηὰ πιοβὶ νϑιϊδης πιθπ ἴῃ δ ν᾿ Β 
ΔΓΙΥ, δυῖϊ 88 οὗ δὴ ἱπηρογίοιιβ δηὰ γϑ- 
νϑημοῆν! αϊθροδιῖοη. Ἡνίηρ οοπερίγοά 
ἴο Γαΐβα Αὐἀοηΐ)ανθ ἴο τῃ6 τῃγοηθ οἵ ἢ18 
[διε Ῥανία, 9.80 νῶᾶβ ρυὲ ἴο ἀδδῖμβ ὈΥ 
σοπηπηδηα οἵ ϑοϊοιηοῃ. 

Ζολπκα, ἴδ πὶ οἵ Οἤυζα, βἰεναγὰ οὔ 
Ἡεγοὰ Απιεῖραβ. ὅδ 18 δπιιπιεγαίεά δπιοηρ 
ἴῆοβϑε ποιηθη, Ὑπὸ πανίηρ Ὀδει Πεβιθα ὈΥ 
Ζεβυβ, (οἱ ον ἢΐηι ουἱ οὗ Θα θα, δηά 
αϑϑίβιθὰ ἴῃ βιρροτγιίηρ μἷπι. (1μυκα νἱϊ!. 8. 
χχῖν. 10.) 

ὕολβη, ἴδ6 εἰσι Κίηρ οἵ Ζυάαῦ, νὰ8 
{π6 δοη οἵ Αδβιαζίαῃ. Οπ (Π6 πιϑβββογα οὔ 
88. ἔαπηἷγ ὈῪῚ Αἰῃ αἰ! δἢ, ἢ ννὰβ ργοβογνϑᾶ 
ὈΥ 7εδοϊδάα ἐπ6 Βἰχῃ ρτγίεβε δηὰ ἢ: να 
Φοβοββεῦα, δηὰ βεογείθα [ὉΓ εἷχ γϑδῦβ ἰῃ 
οὩ6 οὔ τ ἀραγίτηεηίδ οὗ ἴῃ ἔδηιρ] 6, ἢ γα 
'ι6 τῶβ Ὀγουρμξ υρΡ. Αἱ (Π6 ρὲ οἵ δβενθῶ 
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γεῶγα, {πὸ οουγάροουβ Βάεἰϊεν οἵ {πὲ Πίρί | πιδν. 

Ἡϊἰεἰοτὶςαἷ, απα 

20 

δ 5οπι|5 ἴο ἤιινο θ:οηὴ οὗ αἂα εἰδὲ 
Ῥγίοδε ρἰασθὰ ἢϊπὶ οὐ ἴπε ἑἤγομε οἵ ἢὶδ] δπά εαἰδες(᾿οηδῖα αἰδροδιτίοι, δ ὦ ροοιυπ δεῖν 
ἀπσοδίογα. δυτγίης ἐπε [Π{ οἵἨ Φεποίδβα, ' 
ἢδ γυϊϑὰ νοὶ}: θυ οὐ τῆς ἀδαῖὶ, οὗἉ παῖ 
186 8η4 ρμίοιιδ οοιιηπείίογ, ἣδ ἰἰδιϑηθά ἴο 
1Π6 δούνίςε οἵ βοιηβ οἵ [8 σουγεεγαε ; [οἰ 
ἰηῖο ρἴοβϑ ἰαοίδίγυ ; δῃὰ δὲ ἰδεηριῇ ριῖ ἴο 
ἀδαῖ {Π6 δοὴ οἱ ἢϊ5 ὑεποίδοιοσῦ. Εγοπι 
{Π|8 εἰπη6, 18 τείψη Ὀδοβηηα εἰἰδαδίγουβ ; ἢΪ8 
Κιηχζάοιῃ νν8β ἰηνδά δα ὃγ πα Ογγίδηβ ὑπ6οῦ 
ἨλΖμεὶ ; ἢϊ8 δγηνεβ νοῦ το ΠΥ αἀἰδβοοι,- 
βιοά ὈΥ γόγὺ ἰηΐεγίου ἰογοθβ; δηὰ ἢδ 
οου]ά ΟὨΪΥ δαν 8 σαρίϊα!, ὈῪ ἀ οἰ νετίης 
ἴο ἴΠ6 ϑγτγίαπβ [Π6 ἰγθδδυγεβ τῆ σοῦ δα 
Ὀσδη σοηβθογαῖθα Ὀγ ἢ 8 ργθάθοθββοῦβ, δηὦ 
ἴποβα νυ ιοἢ Πα ἢδὶ ἰπηβε!  οἤεγθα 'ἰπ ἴῃς 

ἄδασ ἴο 726505 Οππῖβε. Ἡΐϊΐβδ πασῆς ὃς 
ἤχρα ἴο {86 (Ὀπγῖῃ νόει ὅν ἴο ἴἴγες Ἐμιι-- 
εἰ 65, δῃηά ἰο τ 6 Α γρθ6: ἔογ διηδίγεξεβ 
οὔ το, 866 ἴδ ξουτῖ Μοϊυσηο οὗ εδϊς 
νογκ. 

8. 920ην, κυγηδηιθὰ Μλβκ, ἔδ6 οοπι- 
Ρβπίοῃ οὗ Ῥϑιὶ διά Βαγηδβῦβδββ ἴῃ ἐδεὶγ 
Ἰουγηΐα6β. 

4, ]ΟΉΝ, οπϑ οἵ {μὰ εἰϊοῦ πο δ ον 
6 ΦοννΒβ, 8 ποῦ οὗ τὴς δεαηπούγε),, δὰ 
ρεγπδρθ γεϊδιθά τὸ ἴπε δίκῃ ργῖθδὲ. (Αεῖβ 
ἴγ. 6. 
ΙΝ (ον Καλητάν, δὲ. 1 Ατϑὺβς 

ὙΓΙ16 1Π6 πδ6), ν8β ἴῃς εἰάθβιὶ βοὴ οἵ 
τειηρίθ. Α Ἰϊηρογίηρς {ΠΠππ688 βείζοά ἢΐπι: , Ἐρεγ, ἔγοθῃ ψῆοπι πιδὴγν Αγβϑθίδη - ἐγῖθες 
η6 ὑἱοοά οἵ Ζοοδδγίαῖ, τ 6 δο οἵ 726}0ο- ΓΟ ἀοδβοσπάεα, (ἄδεη. χ. 395-80.) Κϑἢ- 
ἰαάα, ἔουπα δνθηρθγθ; δηα βἴϊτεγ γοϊρηΐηρ [ τά ἷβ 5ι}}} τῃ6 ραϊγοπγπιῖς οὐ τῇς ἰδαγρε 
40 γοδγβ, 3}οδβῇ ννὰβ διβββββιπαῖθα ὃν ἴπγεα ᾿ Αγδθίδη (γἰρθεβ, ψῃὶοὴ γα βοβδιζαγεα ονεγ 
ΟΥ̓ ἢΪβ βεγνβηῖβ, (2 Κίπρ χὶ. χὶὶ, 2 (βγοη. τα σσβοϊα βου βδγῃ ρογιίίοη οἵ Αγαθῖα. [1 
χχὶν.) 5 αἰ8δο ἴῃ 6 πϑηλὲ οἵ ἃ εϊδβίσιςι οἵ Ὑοιθη ας 

9ΦΟΑΒΗ͂ ογ 9ἘῆΟΑ8Η, Κίῃρ οἵ [5πγδεὶ, τπ6 ] Αγαρία Ἐδιῖχ, δπά οὐἨ ἰΐβ σβρῖτδὶ. (Ὡς 
800 ἐῃἀ 8ι1ςΟΈ580 Ὁ οἵ ΨθῆοβιαΖ. Ῥωββθαβοὰ | 1] βοὴ ΒΒ [,δηὰ8 οὐὁἩ τῆς ΒΙδιε, νοὶ. ἢ. ρ. 
οἵ πιοῖθ ἰδἰθηῖβ τἤδϑη υἱγίῃεβθ, Ὀγ ἢϊ5. ἴοῦ- 7142. Ἰηῃ ρρ. 713--746. 6 ἢΔ8 ἰγασθὰ τῇς 
ἴυπεῖε ψ8Ὶ8 Πα ργαραγεά ἴῃ6 βρίθησίὰ  ργοόθδῦα βοι τ] οπηθπῖβ οὐ ἴΠ6 ΦΟΚΤΑΝΙΤΕΒ, 
Γεΐφη οὔ Π18 δοὴ ϑεγοῦυοδιῃ [{.; ἀπὰ νναπίδα | οὗ ἀδβοθηδηΐβ οἵ ψοκίδηῃ. 
ποιπίηρ Ὀυὲ ρίεῖγ. Ηε τεϊρῃβα 16 γϑδγβ, 
ἀυγίηρ ΨΒιοἢ Πα “ ἀἰὰ ον} ἴῃ τῃ6 δβίρῃε οἵ 

ΨΦΟΚΤΉΕΕΙ, : -ν 
Ἰ. Α εἰν θεϊοηρίηρς ἴο ἴπε ἰτῖρα οὗ 20- 

1π6 Ἰμογή, δηά εεραγῖδά ηοὶ ἔγοι) 4} τΠ 6  ἀδῃ. (9ο5ἢ. χν. 38.) 
815 οἵὔἩἨ Ζογοῦοδιι ἴῃ6 βοὴ οὗ Νεραῖ, ψῇο ῷῶ. Τῇῆα πᾶς σοῦ Απιαζίαῃ Κιησ οὗ 
πλδς ἴβγαι] ἴ0 5ἰη." (2 Κίηρβ χι!, 10---12.} Φυάδιι ρᾶνεα ἴο ϑϑοίδῃ, δὴ Αγαθίϑῃ εἰν 
χῖν.) σα ἢ Πα ἴοοκ. (23 Κίηρε χὶν. 7.) ὅ:ε 

508, δῃ ἱπμαθίϊδης οὔ ἐπε ἰδὰ οἵ ὕΖ, οὐ ] ϑξιλη, ραρα 727. ἑηβὰ. 
Ἰάυπηδοα, ψἤοβα ῥίον δηὰ ΠΟ ΟΠ 8. 8Γ6 
ςοἰεῦγαϊδα ἴῃ Πα ροσΘτ 8] ὈοΟΚ νν ὨΙςἢ ὈΘΆΓΒ 
Ὦ18. ΠΕΠῚΘ. 

ΨΦΟΝΑῊΗ : 
]. Φοναη, ἴθ βοὴ οὗ Απιϊεῖδὶ, δηὰ {δὰ 

ῬΟΥ ἃ ποῖίϊοθ οὗ τῆ ἐἴβθαβα ἃ οὐ τπ6 πιΐηοῦ ργορδθῖβ, σῆο νας 
ψν 10} ΠΙοἢ ἢ6 ψγὰ8 δῇήιοεῖδα, Β66 ρ. δ28. οὔ] ϑναι ον θά ὮΥ ἃ ἰᾶγζο πῃ, δπὰ Ἴσοπιϊπυεά 
("5 νοϊυπθ. : 

Ζοει,, {πΠῸ βοὴ οὗ Ῥροίμιοὶ, απ τἢ6 86- 
[ἤγθα ἀδγβ δηα τἤγϑθ ηἰρἢ!5 ἴῃ ἴδ διοσηδοῖ 
οἵ ἴῃ6 πηοηβῖοῦ. Ἧςρ 18 (Π6 πιοβϑὲ βηοϊθηξ 

Ἄεοπα οἵ ἴδ πιηοῦ ργορῆείβ. ἨΪ5 Πίβίογυ ἰ οἵ 8ἃ}} τπῈ Ηδῦγενν Ῥγορῃεῖβ, σοβα τ γτηρβ 
ἴῃ δητγαὶν ὑπκηοόνη. Ἐγοιμῃ ἰπἴΐογπαὶ ον!  ἤδνα οὐ ἀονῃ ἴο υ. Ηϊς ργεαϊςοηβ 
ἀδποα ἢ ΔρΡΡΘΆΓΒ ἴο ἢανα ργορἢεβῖθα αἰ} ψάγα ἀδἰνεγεὰ δραϊηδὲ Νίπενει. Τῆς ρτγο- 
ἴηρ τῃ6 δαγὶγ ἀδγ5 οἵ δοββὰ Κίηρ οὐ Διιίδι, τάδ ἰοῦ οὗ Ψοηδῇ ἰοτγπιβ ρεαγὶ οἵ ἴἰα 
Β. ο. 870---866.Ὀ. Ηβ 18 οηε οἵ (δ οἰεἰεδὶ 
οἴ τῆς ερτγεν ργορἤείβ, νἤοβα ργϑαϊοιϊοηϑ 
ἤδγα σοπια ἀονη ἴοι5. (Ὦγ. 
πον Ῥγορβδείδ, ρ. 90.) 

ΦΟΗΝ :- 
1. Ζοην δε Βαρίϊεί, τῃ6 βοὴ οὔ Ζεεδα- 

Γδ8 δῃὰ ἘΠῚΖαθει, νν88 ἴῃ6 Κἰπβιπδὴ ἀπὰ [Π]18 Βροῖ [8 8 τγηεγα [Ἀ0]6. 
ργδουγβονῦ οἵ ὅόβυ5 ΟΠ γῖβε, δηεὶ ἀἰβεϊ σι πῃ θα 
[ον {Π16 δ Πρ] οἱ δηα ἸπξορτΙ οὗ ἢ15 116. 
Νοιίοα οἵ δῖβδ ἀγεβϑϑ, δθαὲ Ρ. 4271. Ηβξ 
88 ὈοΠαδ θα ὈΥ οτάογ οἵ Ηεγοὰ Αηῖι:- 
ρα8, ἡ ἤρπὶ ἢδ δὰ ταργονθὰ ἴοῦ ἢἷ8 ἰπο68- 

γΓοδί ργοὺρ οὔ Α.858}Γῖδι) Γι ἢ 5 Ορροϑβὶῖα ἴο 
οϑυΐ, ψνῃϊοἢ βοπὶα ἤδνο ὑε ον ἴο γερζο- 

ὁπ ουβοη  βοηΐ 16 ΓοδΪ εἷἰϊα οὗ δποϊεῃς Νιπανοῆ. ἃ 
ἴΠΏΟ561}6 88 θϑθῇ δγδοϊθα οὐδ 1ἴ : δηά ἴδε 
τοϊοπε θα τοι 5 ἰῇ 8 ἐγ Ἰηπμοῦ γουπῖ. 
ἢ6 γα τίου τ ῃϊοῇ ρίαοοθβ τῆς οι οἱ 

Α ἰᾶαγῃε Τυγοο- 
τηδη νἱϊϊαρσοα, ς8|1|6Θὰ Νοῦδὶ Ὑυηυ5, ΠΒδ5 γίπθη 
δγοιπηά ἴπ6 πιοβαᾳιθ. ([ γαγα᾽ 5 Ὠιβοονθγῖεβ 
ἰη Νίπονοιι, ὅς., Ρ. 596.) 

2. ΖΟΝΑῊ οὗ ψοναβ, ἴῃ ἰδίπον οὗ τ 98 
οβίϊα ϑιιηοη Ῥοῖονι. Εἶθ νἂβ 8 3ῆεγιηβιι. 

ἴυουδ τη γγίαρο. (δι. 11}. 1. χὶν. 23---ἄς  (Φὁἢη 1. 42. χχὶ. 1ὅ--- 17.) 
8. 10.) ΦΟΝΑΤΗΛΑΝ, ἴῃς δοὴ οἱ ὅδπι}, δὰ {ἰὰ 

2. ΦΟΗΝ 1τἦε Αροεῆο απά Ἐυασηροίεί, ψι8} [ΠΗ ΓΆΠγ ἀτιδοῃ θα ἔγίεπα οὗ αν ἴῃ αἱὶ 
ἴῃς 8οὴ οὗ Ζοῦοάθα δηὰ ϑαίοπιθ, Ὀγοῖμοῦ ] ἢἷ8 ρουβθοι ΟΊ Β. 
οἵ αιη65 1Π6 δἰ ἀδθγ, δῃὰ οὔ βία} γ ἃ ἤβθογς } υδ] ναίοιγ ἴῃ τἰ6 Ἀγ ἢ τἢ 6 

Φοπεῖθδῃ τὴ τς ἐς 8ἰσ- 

{150} 65. 
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Ἧξε ρεγίβῃδὰ ἴπ βδεῖθ τ Ηἷβ (ΔΠΠ6Γ οὴ βἰάθ. “ Ὑνεηίγ-ῆνα γεδγβ ἀρὸ Π6 ἱπῃδὈΐ- 
Μὸουπι ΟἸἾἸροδ ; δπὰ ἢἰβ ἀδδίῃ ἱ5 ραῖπο- - ἴ8η185 σεγα ἃρουΐς 6000; πον ἴπογο μιι8ὲ 
εἰ δ} ἰαπιδηϊοὰ ὑγ αν ἰῃ 8. ἔμπογαὶ ᾿ ΡῈ 15.000 δὲ ᾿ἰδδδβί, δά οοϊηπιεῦοα ἢδ8 ἰη- 
αἴεργ νηϊοῖ ἢ6 οοτηροβεά ἰῃ Ποπουῦ οὗ | ογεαβθὰ δ δνθὴ 8. ργεαΐοσ γϑϊο." Τρ 
ροίῃ. (2 ὅδη:. 1.) βαγάθηβ οὗ Ϊορρὰ εχίθηά ογ ἃ σοπβίἀεγα} 8 

ΦΌΡΡΑ, 8 βοβερογέ οἵ Ῥαϊοβίϊῃθ, ου {86 | ἀϊδβίδηςθ ουϊδῖα τῇ 6 ἴον, δηὰ αὔθ βιγ- 
Μεαϊτογτδηθδη, οἰ θὰ αἰδὸ Φαρα, δηάὰ πον  γουπάθὰ ὃν πδάρθβ οὐ (6 ρῥγίςκὶν ρΘῈΓ, 
ὉΠ ν γβα γ ἴα, οὐσεδ 81} ἔπ 6 οἰΓοιιπηδίδηςοβ  ΤΠΘΓΘ 15 γὰρ ἰϊει|6 ἰγαάθ πόγο, τῇς οὐἱγ 
οὗἉ 18 ςοἰεῦγγ, 85 ἴῃ6 ρχϊπεὶραὶ ρογὶ οἵ [͵ Ὀυδβίῃα88 οὔ τ6 ρίαοα θεΐηρ ἀογνεά ἴγοαι 
Φυΐίαια, ἴο ἰΐ8 βιυδϊΐοη ψ ἢ} τοραγὰ ἴ0] ἴπ6 βΌρρίϊεΒ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ [ῸΓ {6 ῥ᾽] ΓΙ Πι8 
Φεγιιβαίθπι). [ζ 18 βἰϊυδῖθα οὐ ἃ γτόοκΥ ἢ}}}} βοϊῃρ ἴο δηά τγοιυγηίΐηρ ἴτοπι «6γυβαίδιη. 
οἵ ἂῃ Οὐϊοηρ βίιαρε, ἔῃ 6 Ὠοιι865 δγιά βδίγεεῖβ ᾽ Τῆῇο δουβα οἵ (δ6 δηηρη ν᾽ οθ- ο88} 
τορι ϊαγὶγ γἰδίηζ αῦονθ οὔ δποῖθοῦ ἰπ [61- [ἰ (δίρῃονῦ Τλδιηΐδη1), ἴῃ 1831, βίοοά οὐ τῇ6 
Γδς68, δεσογάϊηρ ἴο ἔπεα εἰεναιίοη οὐ 1Π6} τερυϊθα β᾽16 οὔ ἐπ ἤουδβα νῃϊοῖ ἤδαὰ Ὀδθη 
αἰδεγθηὶ βίγαῖα ἔογιηϊηρ {π6 δῖ οὔ {π6}] ϑίῃθοη τῃ6 Ταηπογ᾽ϑ, (ἢ δοβὲ οὔ ἴἢδ 
Ὀυϊαΐησθ. ΑΒ ἃ βίβίίοῃ [ὉΓ σϑββεῖν, 118 δροβί]ε Ῥεῖθγ; δη4 ἃ ρογίίοῃ οἵ δὴ δῃοίϊθηξ 
Παγθουν '8 οὔδ οὗ {πΠ6 ψογβὲ ἴῃ τῃ6 Μει!- | ψ8]}} τπαγείῃ γὰϑ ροϊηϊοά οὐδ 88 ἃ ρϑηιΐπα 
ἰεγγάπαδῃ, ὑαΐπα Ὀγοκθη ἀονη δηά σομοκεὰ | γοϊϊς οἵ [ῃς οὐὶρίπαὶ τηδπβίοη. (ΤΉτγοο νΥ ἐα κα 
ΜΠ βδηὰ, “ ΒΠὴρ8 ββηεγα]ν δηοθοῦ Δθοι} ἴῃ Ῥεϊεδβείηθ, ρρ. 6--10. Ἰμοπάοῃ, 1833. 
8 τη] ἔγοσα 1Π6 ἴονῃ ἰο ἅνοϊά {πΠ6 βῇοαὶ" ἰ Απάθγθοη᾽ Β ΒΙ01]6 Γιίρῆι ἔσο ΒΒ υ]6 [μη 8, 
δηι γοςκϑ οἵὁἁ τ(ῃ8 ρίδοθ. [ἢ δηοίθης εἰπι68} Ὁ. 106. ἴοπάοῃ, 1856. ἨἩοθίηβοη Τγα- 
ἴ: 88 {Π6 ΟΥΪΥ ρἶδοθ γεβογίβα ἴο 88 8 βθὲ- Ἴ γὙδὶβ ἰὴ Ῥϑθϑίίπε δηὰ ϑιγγία, νοὶ. ἷ. ρρ. 18, 
ρΡοτέ ἴῃ 81} 7υάεα. ἩΠογ ϑοίοπιοη ογο 19. ϑβδιερῆθηβ᾽β [ηςἰἀδηΐδ οὗ Ττανεὶ, ΡΡ. 
ἀεγθά τῆς πιδίεγαἷβ ἔογ (ἢ τειηρῖὶε ἴο ὃὑὼ | 507, ὅ08β.Ὀ. ΤΠοηίδοη, Τμ6 1,δπὰ δηὰ {86 
Ὀγουρῃῖ ἔγοῃ Μουης [θδηι8, ργενίουϑ 90 ΒΟΟΚ, Ρ. 615.) 
[Ὠεῖγ σοηνουδῆσα Ὀγ ἰαπὰ το Ψεγυβαίθπι.."  ΦῷΌὉπΑΜ. ὅ66 ΨΈΒΟΒΑΜ, 9. ρ. 682. 
((Ιαγίι θ᾽ 5 Ἴτανοὶβ, νοὶ. ἷν. "ἢ. 442. 20]- ΦΌΒΡΑΝ, Ηἰἴνογ, βοσουηΐ οἵ, 41---43. 
᾿ιε 1,οἰΐετβ ἔοῃ δ᾽ θϑιίῃηβ, ρ. 198. Πδεΐοη γουπὰ δρϑουΐ, 706. ΤΗΪϊςΚεῖβ οἵ, 80. 
[γῦγ8 δὰ Μδηρὶεβ Τγανοὶβ, ρρ. [86----͵} ΦΌΒΕΡΗ:: -- 
188.) Απά ἴγοπ ἐπὶ ρίδος ἴῃ 6 ργορἢοὶ 1. 29205ΕΡΗ, ἴδ εἰονθηζῃ βοὴ οὗ Ζ26οοῦ, 
Φοόπδὴ δἴϊεγνναγάβ διοῦαγκεα ἔογ Νιμδνοὶ.  Ὀόγὴ οὗ δοπεὶ. Ηδίθα ὈΥ 8 ὑγείῆγει, 
(ὕοπαῖ ἱ. 8.) [ε 'ἴβ ἃ ρίδοα οὗ γεν σγθϑδὲ  ἢ6 88 βοίᾳ ὈΥ {βδπὶ 88 8 βίανε ἴο δ01ὴ8 
δη(Ιαυϊῖγ. “1 15 ἄγβὲ πηεπεϊοηθα ἴῃ ψοβδια ΜΙιΙάϊδηΙ ΙΒ τηογοῆβηιβ, ὉῪ οι ἢ6 τῊὰ8 
χὶχ. 46., 88, ψ}Π 118 βι)οϊπίπῷ ἰονη8, οδγγεὰ ἰηΐο Ἐργρῖ, δηὰ δραΐη βοϊὰ τἴο 
[Ὀδἰη41] ρϑγί οὐ τῆ ἰοὲ οὔ θδη. [τ ποχὲ] Ῥοιίρῆδγ, Ηδ βυρβααιδπίὶν Ὀδοδπὴς ρὸ- 
ἌΡΡΘΆΣΒ 88 [6 οἶδοθ, δὲ Ψῃϊοἢ εγα ἰδη 64  γΈΓΠΟΓ ονοῦ 8]} ἔα ἰαπὰ οὔ Ἐρνρί, δῃὰ βθηῖ 
ἴΠ6 βοαῖβ οἵ σπορὰ ἔγοπι 1μεδδημοη (Ὁ ἴῃ 6 ἴογ 8 ἔμέ μοῦ δὰ Ὀσγείῆγθη τὸ Εργρῖ, Ψ ΠοΓΘ 
Ὀυ!]ἀΐς οΥὗὨ [Πδ τεπηρ]6. (23. ΟΒγοη. ἰϊ. 16.}} μα ργονϊ δὰ ἴογ ἔβεπι. Οπἡ ἐπε ἀδραγίιγα 

π΄ σααα.ᾳιῃ αν σα ον 

Το ϑδεα οΓ ὕὥορρα νᾶβ πὶ ἴο ψῃΐϊοι τἢ 6 οἵ ἔ6 Ιβγβοιϊθβ, ρῃιγβυδης ἴο ἢ 8 σοιῃηπιδῆα 
σράδγα οὔ [μεῦθηοη, ἀεδβεϊηοα ἔογ {π6 γαραῖγ' [η6 τοιηδΐῃβ οὔθ ψοβερὴ, πῆς δὰ Ὀεθη 
οἴ τῃ6 τριρίθ, τσογα Ὀγουρῶϊ. (ΕΖτ͵α ἢ. 1.) επιραἰπιθα δοοογαίηρ ἴο ἦπ6 Ἐρμγριίδῃ ργὸ- 
ἴε ἀρρεδγβα ἴγτοτῃ 1μ86 Αςῖἴβ οὔ {π6 Αροβιϊοβϑ. οϑθϑβ, Ἤεγα οδυτίθὰ Ἰηῖο Οβηβαη (Ηοὺῦ. χὶ. 

. ΕΥἴχ. χ, χὶἹ) τῆδξ τὴ6 αοβραὶ τγδβ γοςεϊνεά 92,}), δηΐ, ἰξὲ βῃοι !ὰ βϑεῖὶ ἔγοπι Ζυδβὶι. χχῖν. 
ἰοσα βοοῦ δἴξοσς ( γβε᾽ Β δδοθηβίἼοη. Ηδγο 3]., δος (ἢ ςοηηθαβὲ ὈΥ «οδβἤιδ, νυ γα 
αἶδο ὅδ. ἸΡεῖδςγ γοβίογεα ἴο [6 Πόγοδβ ογὶ ἰπίεστεὰ ἱπ ζϑοοῦβ δεϊά 'ποὰγ ϑμδοῆθη. 
Ταῦίῆα (Αοἰς ἰχ. 40.), ποβα σὸ υἱοά , (ἄεη. χχχυ!!.---ἰ.) Φοδερῇ 18 βοπιθείπη8β, 
ἰοτηῦ 18 81}}} βΒῃῆονγῃ ἴο ἴγϑγθὶογβ. “ [τ 8 ἃ, πιο γπλ ον, ριϊξ ἔου ἢἷ8 ἀεβοδπάβηϊξδ, 
ἕβδνε δχοδνδίβα ἴη 8 βοβδὶγῃ, τυ ΐθ, ̓πηθβίοπο, ἐπὶ 15, [π6 Πα! -ἰγυ6 οἵ ΕΡὨγαδίπ). 
8η(1 15 δρουϊ ἔνεῖνα δες ἀδθερ, τί ἃ ἢϊσιε] 2, ΤῊΣ λιωδαπά ὁ δήήατψ, δηὰ τῃ6 γϑ- 
οὗ βἴορβ Ἰεδάϊης ἀονὴ ἴο ἰξ. ἘΠε βοον ἰδ] ρυϊεα ἔδίμον οἵ 7688. (Μαῖί. ἰ. 16. 18--- 
ἰενεὶ, Τα ἱπιθγίον ἰβ δδουὶΐ εἰβῃίθεη (δαὶ ᾿ 90. 94. ἴ1.ὄ 18. 19. 1ιΚα ἱ. 27. 1]. 4. 16. 38. 
ἰοῃρ ; δῃά ἴξ πιδβ πἷπε Ἵογυρίβ, ἴἤγβε ἐγοπείης ) 48. ἢ. 23. ἶν. 992. ϑοβη ἱ. 46. νἱ. 42.) 
ἴΠ6 Θηίγδηςα δηὰ τῆσθο Ὅη δϑοὶ εἰ, δδς 3. ΖΟΒΕΡΗ οΓ Αγἱπιαίεα, ἃ ταϑθεῦ οὗ 
ΟΠΘ Τηρβδιιγηρ εἰρῃϊ ἔδεϊ ἴῃ Ἰθηρῖῃ, ἴνο Ϊ (Π6 εν δ βδαπῃθαγίη, δηὰ ρεγίνδίεϊγ ἃ ἀ}8- 
ἔδδς ἴῃ ψἱατι, δηὰ τῆγδα δας ἰῃ πεῖρμε; ἴῃ] εἰρὶς οὗ “εβὺ8 ΟἾγίβε. . Αἰΐοεγ ἢἷ8β ἀδδίἢ, 
816 Ἴγγρῖβ [Ὀε]Πρ] δρουΐ εἰρῆς ἔδεξ δραγί."} Φοβερῇ γϑχαθβίθα ᾿ΐ8 ὕοαν οἵ Ρι]δίβ, δηά 
(γῆς ᾿ὐχροάπίοη ἴο ἴμ6 Φογάδβη, ὅζε., ἰ ΠοπΟΌΓΒΌΙΥ δηϊοιηροά ἰὲ ἴῃ ΒΒ ΟὟ ΠΕῊῪ 
Ρ. 442.) Μοάδστγη ὅορρα ον 7αβ, βιαπάξβ οὐ Ϊ βεριυ]οῖιγα (Μαϑῖΐι. χχνὶϊ. δ7--- 60. Μαγὶς 
8 ῬΓΟϊηοΠίογυ, τβ!οἢ γῖβεβ ρους 160 ἔδει ] χν. 43---4ὅ. 10Κα χχὶϊ, 560. σοπη χίχ. 38.) 
βθονα {Π|6 Ἰθναὶ οὔ 1ῃ8 8ε8: ἷἰΐ οοπισιδηάβὶ 4. Ομ οὔ 6 βανβηίγ ἀϊβοῖρεβ οὐ ὕδβυδ, 
ὑἉτΙεὰ δη4 ρῥἰοϊυγεβαμα νἱθῦβ ΟὨ ΘΥΕΓῪ ἱ αἰ80 οδι θὰ Βαγβαῦαϑ δὰ Ζυβίι8. Ηδ νν88 
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ποπήπαιθά 88 ὁπ οἵ ἐδ6 ἔπο οβιναϊάδίει Ὶ Ρτοπηπθὰ ἰδπιὶ, κο 7εβιι (ψβοβδ ΠαῈ τα 
ἴον ἴῃ δροβιδβΐρ ἴῃ ρίδος οἵ "6 ἐγαΐϊογ ἰ οὀτγεεκ 18 [ἢ 6 β8π)6 85 «ποβίμιϑἢ.}) πῦ'] ους 
υάα5. (Αςἰδ ἱ. 38.) ἀδγ βιιϊνάυα δηὰ οχιογπ να ἔπ 6 δῃδπιῖος 

]ο05Ἐπδ .--- οὔ ἴδ πηθ δηι} ἀϊδείρ᾽εβ, αηὰ ἢ} ᾿πεγι- 
1. Α ὕτγοῖδεγ οὗ Φαπιεα ἐπα ἴ,6 88, δῃὰ δ ἀυίε 18 ρουρία ἰηῖο δαὶ ρμίαςα οὗὨ γεδῖ, ἴη 

Κίπδιηδη οἵ 796ει58. (Μεαῖι. χἰἱ. 55. χχνίϊ. ᾿ ν δίομ μεν σ}}} πον ρεγίδοεξ δὰ δεθγηδὶ 
δ. Ματὰ νὶ. 8. χν, 40. 42.) Ἧς ἰ6 τς | Παρρίῃεδ8β. Ἐογ δὴ βδοοουηΐ οὔ {πε ἀϊν βίου 
οηἷν οὔα οὔ με δοῃβ οὗ ΟἸβορβδ δηὰ Μαγν ) οἵδε Ηοἱν [μβπὰ ὑγ ζοβίιιια, δεε ρρ. 9---" ἃ, 
ὙΠῸ αἰά ποῖ θδοοπιθ δὴ δροβίΐε ; ιἰΐοῆ οὗ (6 νοϊυπηα ; δηα ἴογ Βἰβ ρονθγηπιεηι οἵ 
εἰγουπιβίδηοα. 88 Ὀεδὴ δοοουπίθά ἕογ ὃγ | [Π6 [δγβεὶῖαβ, ββῈὲ Ρᾧ. ϑ8. Οὐβεγνδιίοπα οἱ 
Οὐοηιιετγεῖ, πῆο βιρροδαβ ἰῃδὲ 72}0868 ννδ8 ἴδ ΔΑ οὗ διἰοῦδβ Γαίβο ὃγ Ζ2οβῆιπα δὲ 6ὶ- 
οὔ οἵ τος ὈΓαιῃγοη οἵ Κἰπδπηθη οἵ ζδβιι8 88], νοὶ, ἴ. ρ. 221. 
ΟὨμγῖδε σο ἀἰδεϊηρυϊκῃεά Ηἰπιδεῖῦ Ὁγ δἷ5] 9}Ό051ΆΗ, ἴΠ6 ϑοῃ οὐὗἩ Απῆοη δηὰ Ζεάϊάδῃ, 
νυν δηΐ οὗἁ (1 ἰὼ Ηἷπι (οοπιραγα ϑοόδη νἱῖ. 5.), δι σοοοάφα δἰ ΓΒ ΠοΓ οα τῆ 6 τἤγουα οἵ 9ὺ- 
απ τπογαίογε νψγὰβ ἀεειηοθά ὑπῆξ ἴον (ἢ ' δ) δὲ {6 βαγὶυ 58ς οἵ εἰρνε γϑδγβ, δυά 
Βροβεεβῃρ. ΑΒ ἷἰξ 80 ἴοι Αοίδ ᾿. | ἀυγίπρ 8 γεῖρῃ οὗἉ εἰ γγ ΟΠ γεδγε μὲ θῆ- 
14. ἐμαὲ το Ὀγεϊγθη οἱ 76βιιβ ννογα ργοβξθηὶ ἰ ἀεανοιιγθ, νν11}} τας ἢ βιισοθαβ, ἴο γε  ἴογα 
δὲ 86 πιεειίπρε οὐ Πΐ8 ἀϊδείρ!εβ, το [πε ψογβηὶρ οἵ Θοα ἰο [8 οτγίρίπαὶ ραγῖτν. 
σποῦο Ποία Ὀεΐνοοη ἴἢ6 δεοδηβίοη δηά [ἢ6 ᾿ὐφιὰ 8 {ΠΠὈυϊΔΓΥ οὐ δἰἷγ οὔ Ναβδοροίκβϑβεγ, 
ἀεγ οἵ Ῥεηεεοοβῖ, ἰὲ ἰ8 ποῖ ἱπιργοῦθδῦϊα ἔπε ᾿ ἴἢ6 ἰουπάεγ οὐὗὁἨ ἁ πε ΟΒαιἰθο- Βαδυ]οηβιη 
οδεβ νγὰ8 σοηνθγίϑα εἴζεγ εἴα Γαδυγγθοϊίίοη.  Ἐπηρῖγο, ἀπά ἴῃ 8}} ργοβηθν θουπα δγ 

ῷ. Ζο8Ε8, ϑυγηθηιθὰ ΒΑΆΝΑΒΑΒ, (δα ᾿ἄνάροι ἴο δι8δεοῖδῖ Πΐπι, )οδβίδμ, ἰῃ {μὲ ἀϊ5- 
Ἑσοπιρδηΐοη οὗ δι. Ῥϑυ)]. (Αεἰ8 ἰν. 86. οἰᾶγρα οὔ [8 ἀυὲν ἴο δἰβ ᾿ἰαρα- διιρεγῖίοσ, 

Ζοβηῦα, ἴῃς βοη οἵ Νυη, οὗἉ {ῃδ {δὲ οὗ Ι γείμβεα 8 ραββαρθ τὩγουρῇ 8 ἀοηπιϊπίοπϑ 
Ἐρδγαδίιη, δ] δὰ ζεδϑυβ Ὀγ τῇ αγθοῖβ. Ἧς ᾿ἴο ῬΠΆγδΟΙ-Νεοἢο, Κίηρ οὔ Ερτρίὶ, πῆο 
ννὰδ {Π6 πιϊπἰδίεγ ΟΥΓ βαυδϑιέ, δη ἴῃ βιις- [Ῥν88. ΤΩΒΓΟΠίηρ πο Αββυγίβ. Τῃὲ ἵνο 
(6580 οἵ Μοβεβ ; δὴ οἴἶδοἊβ πῇ ϊοἢ ἢα 66- ΒΓΙΠΙ68 πιοὲ δὲ Μορί(ο, ψβεγε Ζοαίβῃ, 
δεγνϑὰ ἴο Π]] οὔ ΠΊΔΩΥ ϑοσουηῖδι: [Ὸγ ποῖ | δῃζεγίπρ ἱπίο {86 Ὁ6:1)6 ἱπ αἰδρυΐδθε, ννϑβ 
οηἷν παι Μοβεβ ἀϊδεονθγεὰ ἱπ ἢἰπὶ ἀϊβιϊη- ᾿ ΠΠΟΓΔΙΪ πουπαάθὰ ὈΥ δ ἄττον : ἢδ αἰοά 
δι 8) εὰ ταϊοηῖδ, δυῖ αοά [ιπ)5ε] δὰ [8ὲ Φεγυβαίθιη, ἀθερὶγ γερτειῖεὰ ἢν 8}} ἢϊϑ 
ἀεεεϊποα οβῆυδ ἰο θῈ 1Π6 σοπιπηδηαογοίη- |δ0δ] ες, δεγθι δι οοπιροβεὰ 1 ϑηγοπία- 
οὨϊε οἵ ἰδ ρεορίθ, ἱπ σίο ἢ εϑρδείεγ 1 ΤΠΙΟῺΒ ἸῺ δὶ Ποπουγ. (3 Κίηρε χχίϊ. χχίϊ, 
Μοβοα ργοβϑηϊθα ἢϊπὶ ἴο ἐμδπι ἃ δίιογί εἶπα [3 Οἤγοη. χχχῖν.) 
Ὀείογα δΐ8 ἀβαῖῃ. Φοβῆυβ δὰ ἀϊδρίαγεα [ ΦΌΤΗΑΛΜ, ἴα εἰθνθηῖῃ Κίηρ οἵ Ζυάκῇ, 
θοῖι Κηον]εάρε δηά Ἴσουγαρα ἀυσίηρ ἴδ ᾿ΘΧεγοῖδεά ἐμ ΓερᾺ] δυτπογεν ἀυγίης τῆ 6 
"6 οἵ Μοβοβ, ποῦ ἢδ δοσοηρδηΐδα (ο Ἰεργοβυ γος ἢ τοΓηγϊηαῖοά τς [πὸ οὗἩὨ ἢϊς 
Μουπε δ᾽ πδὶ δὲ 186 ρὶ νίπρ οἵ (6 δσ. [ἡ [ἰϑῖπ ον ζζΖίηῃ, στ ἤοπ ἢ βυσςοαοάθα ου τῆς 
1ἢ6 Ὀδί ας τὶ ἴῃ6 Απι]οΚΙῖεβ, ἢῈ Πδά [ἔδγυθθ. ΗἊδ ἴβ8 γϑοογάδὰ ἴο ἔδυνε ἄοης 
Ὀγανεὶν οοπηπιδη δα {πὸ [δγβ  τθβ, δηὰ δὰ [{πᾶὶ νν Πἰς ἢ ν 88 τρις ἴῃ 16 δἷρῃς οὐὗἩἨ αοά, 
θθδθη Ὀϊεββθὰ ν τ νἱοίογγ. Ηδ Πεά Ὀδδη ᾿8δηά (ο Πᾶνα ᾿ην8ἴ6α ἢΐ8 ἐΔΈ ΒΟ Γ᾽ 5 ρίεῖγ. “ἴδε 
οπα οἵ ἐπ νεῖν βρίεβ, σθοπὶ Μοβεβ Πδὰ ,ὀεοαηιθ πεϊσὴΐψ δεσαιιδο ὧδ ργρατοαῖ λὲς ισαγε 
δεηΐ ἴο δχρίογε (6 ἰδηὰ οἵ (δπδβδη ; δηὰ ᾿ δοῦγε ἐδθ ἴθ ἀδε Θοά," (9. ΟἌτου. χχνὶ, 
ἃ8 Οαἰεῦ δπά δα ψϑγα 186 ΟἿΪγ ρεγβοηβ [6.) Ἦε αἰϊδοοπιβίοά 186 Απιπηοηΐτος, δά 
ουϊ οὔ τῃδὲ πυπῖθεγ ψἢο Βαὰ δησουγερσοα [ΓΙ Γαα γϑᾶγε γεοαῖνϑα οὔ θη ἃ τίς ἐτϊθυῖα 
86 ρϑορὶα ἤθη ἱπεϊα διὰ ὃγ ἐπα τερογὶ |1π δίϊνεῦ, Ὀαγίαυν, βηὰ οογῃ, ψῃϊοῖ δἰ ἔλεος 
οἵ ἐῆε οἵδ ὺ βρίοθβ, 8ὸ ἴΠ8} ψογα (6 οὐἱγ δα ἱπιροβαά ; θαὲ ψῃΐοῖ {πδὲ ρεορὶε ἢ 
Ι»γδε εβ πτῆο ταγα πού ἴπδὴ ἱνεηῖν Γεΐιβεα ἴο ρβᾶγυ. Μαρηϊβοοηξ εγεοϊίοης. 
γϑαΓΒ οὔ βρε {πδὲ βυγνίνοα τῃ εἶν ἰογῖγ νθαγϑ᾽ αἰδε προ ϊβιαᾶ ἢἷ8 τεῖρῃ. Ὑπ6 ρτϊπεϊραὶ 
νυ ογπρ ἴῃ ([Π6 ἀεβεγῖί, δηὰ ραγιςραῖο ϑ8ῖ6 οἵ τῇ6 επηρίε τῶ δηϊαγρεὰ δπὰ 
ἰπ τΠ6 οσοηφαεβὲ οἵ σδῆδβη. Φοβῆσα ἀϊεὰ [606 11.564; τη6 Π1}} οἵἨὁ ἁ Ορμεὶ γεοεϊνοὰ 
αἴ 1Π6 δρὲ οὗ 110 γϑϑγβ, δίϊεγ ἢ [δὰ ἔογ ᾿βενν ἐογιβοδίίομς ; δηἰ νϑγίοιιβ Ὀιυϊ]άϊηρϑ, 
ΒΕνοηΐθθη Ὑϑαγβ ρονογηθὰ {Π6 [βγϑο! !θ8. [ὈΟΪ ἢ (ῸΓ δ ἑαϊίοη πὰ ἀδίδποθ, στοὰ 
Η 5 δ γον ἤδπηῈ ψγ88 Ηοβθϑα, νῃϊοῦ Μοβο- | γεοῖθα ἴῃ {Π6 τηουηϊδίηβ οὗ ϑυάδῃ. ΑΠἶοῦ 
«Παηρθὰ ἴο Ζοβῆυδ, οΥ, 88 ἰἴξ 'ἰβ ργοπουποθα [8 γείρῃ οἵ βἰχίθβεῃ γϑαγβ [6 ἀϊθά, πιυςὶ 
ἴῃ Ηδῦγονν Ζεποβῆυδῃ, ἐἢ6 ἱπιροτί οἵ νοὶ | γερτοίτθα ὸ ἢΪδ8 ΡΘΟρίε, δὰ ν88 ἱπιειγοά 
'6 ἐδο ϑαίσαίίοπ οΥΓ Οοά. Δοβίυπ ἢδ5 ὕδεη |ἰω ἴΠ6 βερυϊςῆγοι οἵ (πε Κίομα, Β. ς. 742. 
«ον δι εγθά 88 8 ἴγρ6 οὗἩἨ οὔ ϑανίουγ, Α8͵] ὕύβασ, {86 βοὴ οὐ 1μβπηδοῦ απὰ Αὐδῇ: 
πε Ἠεργανν βεπογαὶ νδπαυϊβιιοὰ τπ6 ἱπι- [᾿δ τας ἐὴδ γαίδεν δ δι “μοὴ ας λαπάϊς τὰς 
Ρίοιιβ Οβηδδπιοβ Ὁ ἴΠ6 δἰὰ οὔ Θοά, δηιὶ | Δα ἀπά ογβαπ. (εη. ἴν. 31.) [τ οἵδιες 
Ἰηϊγοάιοεά Ηἱδ ροορίε ᾿πῖο ἢ γεϑὲ οὐ τῆς | ἔθγπιβ, ἢ6 τὰ ἴῃ ἱῃυθηῖογ οὗ διιαῖςαὶ 

ΒΡ 
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ἐπβεριπηοηί8. Βν οοπιραγίηρ ἢ͵5 αἰδοονοῦῖα 8 
ψ ἢ τΠο86 οὗ Φαῦαὶ, [Π6 ἱπδεϊυϊοῦ οὗἩ τἢ 6 
ποηηδεΐς ἴθ, δηὰ οὗ Τυβλα]- (δίη, ἐδσ ἐπ- 
“ἰγμοίον οὗ εὕενῳ αγίῇοεν ἔπ ὅγαδε απα ἔγοη, 
6 ΠΙΔῪ ρεοιοεῖνα ΠΟῪ 800 ἴΠε ΒρΓΕΟΔΌΪῈ 

᾿ βο]! ονθα τπῸ υϑεία! δγ(8. 
ψυΒι Ἐκ, Ἐδδϑὶ οὗ, ον ςοἰοὈυγαίοά, 548. 

ὟΥαβ ἃ ρμιοοῖῦ οἵ {86 αἰϊνὶπα ἰερδιίίοη οἵ 
Μοβεβ, 349. Ἀδδδοη δβηά ἐδβίρῃ οὗ (δ6 
ἰανν σοποογηΐηρς ἴπ6 “0166, 8349, 850. 
Φύραη : - 
]. Φύυ λΔῈ, ἴῃ ἔουγίἢ βοὴ οἵ Φδοοῦ δηά 

» να 8 ἢβπι6 ἴο {86 Τηοβῖ ΠυΙΏΘΓΟΙΒ 
οὔ πὸ {γῖῦ65 οὗ [βγδοὶ : ἴογ {ἢ ᾿᾿τ15 οἵ τ 6 
ἐδηΐοῃ δϑβισρηθὰ ἴο ψῃηϊοῆ, βεα Ρ. 125. Αἱ 
{Π6 {πη οἵ ΗΝ γονοϊυὔοῃ ὑπ ον Βοποροόβη) 
δηά ΦΔεγοῦοδηι, εἰ]8 ἰγῦα αἰ8ὸ ρανα ἰΐδ 
Πδιη6 ἰο ἐδδὶ ραγί οὔ τῃ6 Κἰηράοπη οΥ̓ [5τγτϑοὶ 
φῇ οἢ οοπιϊηυθ Π Ὰ] ἰο πα ἤουδα οὗ 
Ἰθανὶα, 

2, ῬΕΒΕΕΒῪ ΟΡ 9Ύ0Ὸ0ἷ][ΠΌΛΗ, δοοουηῖ οὗ 72. 
3. ΚΊΝΟΡΟΜ ΟΕ ΦύΠ ΑΗ, 14. (ὐδιιβ68 οἵ 

18 ἀυγβίοη ἴῸΓ ἃ ἰοιαῦ {ἰπ|6 ἰμδὴ ἴῃς 
Κιηράοιη οἵ [δγϑεὶ, 117--- 120. 

4. ἸιΑνΝΌ ΟΕ 9ΎῪΟΎ0 ΑΗ, ποίϊοα οὗ, 8. 
ὅ. ΜοΟΥυΝΤΑΙ͂Ν8 ΟΕ ΨΎ9}ΠΌ ΛΗ, ποῖῖοα οὗ, 60. 
ϑυῦαεα, Οουπιγγ οὗ, 16. 
φυῦαϑ : - 
ϊ. Φυ 8, βυγηδπιδὰ Ζεοατίοέ (Ηεῦ. 

ὩῊρῦ, 58. Καβιοότη), ἰδὲ ἰβ, ἃ ϑη οἵ 
ΚΚαγϊοιϊῃ οὗ (ὐδγίοίίιι, οὔδ οὔ 116 δροβϑίθβ οὗ 
2εβι5 (γιεί. Ηδ δβϑϑηὶδβ ἰο ἤδνα ροββϑεβϑδα 
1ὴ6 Δ] σοπβάεδηςς οἵ [ἰ8 [6] ον ροβι 68, 
Ὀγ ψῇοπι ἰ6 Ἧα8 δπίγιδίθὶ ἢ 41} 186 
ΡΓοβοηῖβ Ὑγῃοἢ ΨΕΓῈ πιδάς ἴο ἴδ θπὶ, δηὰ 
ψὶτἢ 4}} ἘΠ ῖγ τὩ68η8 οἵ βυϊβίβίθησο: δηὰ, 
Ἡ 86 ἘΠ ἔν εἶνε σογα βοηΐ ουὔΐ ἴο ῥγαβοὶ 
δηά ἴο σοῦκ ζηΐγβοαϑ, 7υ 0.85 δρ ἴο 
Ὦδγα Ὀδθη Βιηοηῦ {ἢ 6η], δηὰ ἴο ἤδγα Γθ- 
ςεἰνεὰ 1πΠ6 86π|6 ροννεῖβ. Ηβδ ν͵δ8 δοοιβ- 
ἰοπιοὰ, δονόνογ, ὄνθὴ δἵ ἴπαὶ {ἰπι6, ἴο 
Βρργοργίδία ρμαγῖ οἵ 1ῃ6 σοπιπιοῦ βίοοκ ἴὸ 

᾿Β18 οσῇ ιιδ6 (Δοίνη χὶϊ, 6.), δηὰ δἱ ἰεηριι 
δεαϊοὰ [ἷϑ ᾿πίδην Ὀν ὑειγαυίηρ 18 [οτὰ 
(οΥ ἸΏΟΠΟΥ ἴο ἴΠ6 ὅενν8β. Ζυ([88 ρεγίβι δα 
τϊβογδοὶγ, θείης ἀγίνθη ὈΥ ΓαπΊοῦβα ἴο ἢδηρ 
ἰδ ῖ; θυὲ [86 σοτὰ ἔγοίο, δη ἢε [6 }]} 
(ργόρδῦὶν ἔγουτ βοπια εἰεναῖθα ρίμεθ) νυ ἢ 
δβιιοἢ νἱοΐεπσα 85 (0 γυρίυγο (ἢ ΔΟαοπεη, 
δαηὰ ἀδϑὰ οὐδ ἷβ ἱπίδϑεϊποθ Ὡροὴ ἰἢ6 
ετουπά. (Μαῖι. χχνῖϊ. ὅ. Αοἰδ ]. 18.) 

ῳ͵ υῦαϑβ, ἃ ( ιυϊβιξδη [θβοῦῇογ, αἷβο ο θὰ 
Βαγεαδαε, ὙὮΟ Μ88 86ηϊ ἔγοτῃ 6 γα βα θῶ ἴο 
Απεϊοοεῆ ψ ἢ Ῥαὰὶ δὰ Βαιῃμαῦαδ. Ζυ(δ8 
δηθ 5:15 γα ἰδγηηθὰ ργόρἢοῖ8 88 ὍὙΟ]Ϊ 885 
Αραρθυβ: πἢίοῖ {π||6 18 ρίνεη ἔἤθπι ἴῃ 8 
τννο-[Οἱαὰ Β6Ώ856, 85 Ζοδίοιιδ ργεβεβογβ οἵ (ἢ 6 
Θο8ρε!, πὰ 885 παϊηϊθίεγβ οἵ (Δοα, 0 ψϑγα 
εἰνίπον ἰμδρίγεα, δοοογαϊηρ ἴο [8Π6 οχίξθη- 
εἷ65 οὔιπο ἍἽπυγοῆ, ἴο ργϑεοῖ ἔτι Ἔν ΩΪΆ : 
(Λεῖ5 χν. 22. 237. 32. 

ΨΝΟΙ,. 11. 
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υῦ 
38. 72υγῦλβ, βυγηβπθά (6 ἝΟἰ8]}.68η ἰπ 

Αοῖδ ν. 87. δῃά αἰβϑο ὃν Φοβθρῆι" (Απὲέ, 
δυα. 110. χνῆ. ς. 1. ὁ 6. χχ. ς. δ. ᾧ 9. Β6]]. 
9υα, 110. 11. ς. 8. ᾧ 1.), χΒο βιγέθεγ ο8118. 
ὲπη ἃ ἀδιυϊοηῖια (Δξ. 7. 110. χνίϊ!. ς. 1. 
ᾧ 1.), ὰ58 θογὴ δὲ Θϑηδῖὶα, 8 οἰΐγ οὔ Ἰνοννοῦ 
Οὐδυ!οηϊεῖα, πθᾶγ τπ6 δου ἢ -δαβίθγη βῇογθ 
οὗ {πὸ Ιακε οἵ ΤΊ βεγῖδθβ. [ἢ σοπιρβην ἢ 
ΟΠ6 ϑδίοκ οὐ ϑδάάδυσιιβ, 6 δβιἐδιηριθὰ 9 
Θχοϊξα ἃ βοαϊίοω διηοηρ ἴῃ 6 ὅοννβ, θυ: ννἃ5 
ἀεδίγογεὰ ὕγ Θιυλγίηυβ, αἱ τπδὲ εἶπηθ ρο- 
ΨΈΓΠΟΥ οὗ ϑγτίδ δητὶ 70.668. 

4. ὕσθαβ ογ ὕυ}ὲ, οπο οἵ ἔπε δροβί!οα, 
αἰβὸ σλ]οὶ Γοῦθουα δπὰ ΤὨειάίδιθ, 186 
80η οὗ ΑΙρἴδιιβ δῃῇὰ Μαγγ, οὐνὴ Ὀγοίῃεν οἵ 
δ λπηεβ τΠ6 1,685 δῃὰ οουδβίη οὗ οἷν [ ογά, 
Ης ν85 δυΐῖδμοσ οὗἉ {π6 δρίβι]8 ψν ϊοῖ ὈΘΆΓΒ 
ἢν18 ΠΔΙΠ6. 

ὅ. δυσλθϑ Μασολβζῦϑ, βοὴ οἵ Μαεῖίϊδ.- 
1Πϊ85, τοι Πα δυςςεοαδά ἴῃ Πα οἴδος οὗ 
οδρίδίη οὗ τ 965, ἀυγίηρ ἐπα ρογβεοιτοη 
οἵ Απείοοδιι8 ἘρΙρῆδηθβ. (1 Μδοες. 11]. 1.) 
Αἰτεῦ ρογίογπηρ πιδὴγ Ὠεγοὶς δηικ σἰογίοι 
ΒΟΙΟΏ5, ἢ6 δὲ Ἰδηρτῃ [6}} ποῦν ἴῃ τῆς δείά 
οἵ θδίε]ο, ἴῃ δὴ δησεροιηθηὶ ἢ τῆ δ γίδη 
ΔΡΓΙΏΥ υὑηάογ ἴΠ6 οοιηπιδηὶ οὐ Βδοςῃ! 468, 
τῃ6 ρεηογαὶ οὐ Πεπηοίγιβ, Ἐπ 6 βυσο β8οῦ οὗ 
Απἤοοδυβ. (1 Νίδος. ἴχ. 18.) 
Φυραξβ οἵ (6 [δγϑο ἰταβ, ρονοῦβ δηά 

[πποιϊοηβ οὗ 98.(ἁὈ 7υάροβ δρροϊηϊοα ὈΥ͂ 
Μοβθβ, ροῦοῦβ οἱ, 9θ6.5Ὁ. Τορῦ8 οὗ (Π8 
Φυΐρε, 565. ποῖα 4. 

Φυνιοάτῦμε (δεν 8}, οουτῖ8 οἵ, δηά 
ργοςδθαϊησβ τῃϑγοίη, 18] --- 143. 

Φυρνισατῦᾷκβ (Βομδη), δοοουης οὗ, 143 
-- 44. 
ὅυμα, ἃ ἔδιημαίϊα (Ο γιβιίίδη δὲ όοπιο, 

ΨΠ0 ἰδ διρροδεά ἰο Βαανα δε ἴἢ6 ψῆε οὗ 
ῬμηοίορυβΒ. (οι. χνὶ. 15.) [τ ἰβ. ποῖ 
πωργοῦθ Ὁ]. τπδὲ 86 νγᾶβ ἃ ἔγεθά- ψοιηδῃ οὗ 
π6 δ ἶϊγ οἵ (6 Οξβϑάγβ. 

υιτῦβ, 8 σδηιυγίοη οὗ τῇ6 Αὐριιδίδη 
οσοδογί, ψο οοπαμειοά Ῥουὶ ἴο ἤοιμῃο, 
διὰ ἐγεδῖθεα ἐπ 6 δροβί]α ψτἢ οΓοδῖ ΘΟ ΓΙ ΘΒΥ 
δηά διυμηδηϊγ, (Δοῖδ χχν!.) 

ΨΦυνιλβ οὐ ΖΦΌΝΙΑ, 8 Δονίβῃ ΟἨἢγιβείδη, 
Ψἢο 8 ϑυρροβοὶ ἴο ἴδνα Ὀδοη ἴΠ6 ν»ἱΐ οὗ 
Δπατγουίςιε. (Εοῃι. χνὶ. 7.) ᾿ 

ϑυριτεβ, ἴδ βυργείηε ροά οὗ {Π6 δποϊεπί 
τοῖα κά Κοπιδῆ8. Ἦδ Πα ἃ τεηρὶα ἴῃ 
(6 βϑυδυγὺβ οὗ υβϑτῆα (ν οἢ 866). 

Ζύυβτιοε, βοδὲ οὗ, 1381. ΒΓ 7089 
εἶα, ν ἤδη οἰδπιογοιιῖν ἀσιηδη( δά, 140. 

φυθτῦβ : - 
Ι. Τῆδ βυγηδηα οἵ 4Ζ2οβερῇ- ΒΑΓΒΔΌΒΒ, 

ὙΠῸ “8 οὔδ οὗ (οβα πομπεῖα ἰο Ὀ6 δη 
ΒρΟοβίί6. (Αςἰβ ἱ. 38.) 8:6 ΒΑΒΒΑΒΑβ. 

2. Α ΟὨγβείδῃ δὲ Οουγϊηιῃ, πο Ποβρὶ» 
{8 }0}γ γαοοείνοα ὅι. Ῥδὺυ]. (Αοἰδ χνὶϊὶ. 7.) 

8. 7υδτυϑ, αἶβο Ἵδ δά ὅεβῦυϑ, δρρϑδγβ ἴο 
μᾶανα ὑὕϑεῦ Κπονῃ ἴὸ τῆς εν ὕγ τΠ9 

ΥΧ 



θ90 

Ψ 

ἔογιηοσ πδπι6, δὰ ἴο εἶς Ἠοπιδηβ Ὁγ {ἐῃ6 
Ἰείϊεσ. Ηδ νδϑ 8 εν ὈὉγ ἀδβοθηὶϊ, δηὰ ἴῃς 
δεπα δηὰ οοδάϊυῖϊον οὗ δὲ. Ραυ, ((Οὶ. ἵν. 
11.) 
ὅτι, ἴῃς οἰκεῖς Ὡοη ἢ οὗ [6 οἷν} γδεγ 

οἵ τῆς δεν; δηὰ εἶα βοοοπά οἵ (δοὶγ 
οςοἰοβἰαδϑεϊοὶ γεαγ, ΕῸΓ ἃ ποίίοα οἵ (δς 
εϑιίναϊα, δι. οσουγεῖηρ ἰῃ {815 ΤΟΏΓΠ, 566 
ἢ. 198. 

ΚΑΡΕΒΗ, ΟΓΥ ἘΛΔΡΙΕΘΗ-ΒΑΒΝΕΑ, ἃ εἶ 
οοἰουγαξο (ῸΓ βαυθγαὶ ἐνθηῖϊδ. [ἐ θεϊοωρεα 
ἴο τῆς ἐγὶθε οἵ Φυάδῃῆ. Ηδετγε Μιγίδη), (ἢ ς 
δἰδίος οὔ Μοϑεβ, ἀϊοὰ (Νυΐῦ. χχ. 1.), δηὰ 
6 ἰϑγϑοϊθβ πιυγμυτοά ἀσαϊπδὲ Οοα. 
(χχνῖ. 14.) [πὶ τπ6 ἔουστἢ σδηΐογγυ, (ἢ ρΓγα- 
τοηπἰδὰ δβαριίοῆγα οὗ ΝΜ γδπι ννδ8 δῆονπη. 
Ῥγοῖ. Ἐοδιηβοῃ δ δβοογίδιηθὰ {πὸ βἰϊα οὗ 
15 διδείοη ἴο θὲ δὲ {π6 ρίαςε ον οἰ θὰ 
Ε!- ΝνΝείῦοι, σψ ποῦ ἴπογο 18 8 ἔουηπΐξαϊη ἴῃ 
8}} γαβρϑοὶδ σογγεβροῃαϊΐϊηρ ἴο ἐμαὶ ν Βίοἢ ἴῃ 
6 ΟΙα Ταβίδμημθμξ ἰδ. ο}1|.64 ΕἘπη- ΜΙβῃραῖ. 
(Βιυ. Βκ65. νοὶ]. ἰϊ. ρρ. 582----684.) 

ΚΑΡΜΟΝΙΤΕΒ, δβησίοηϊ ἱπῃ 81 14πὲ8 οὗὨ [6 
Ἰδηά οὐ σβῆδδη, πο ἀσοῖὶ θογοηά [Π6 ὅογ- 
ἄδη, ἴο πὸ οδεῖ οἵ Ῥησηϊοία, αῦοις Μοιυπὶ 
1μεῦαποη. (ἄεη. χν. 19.) ΤΏΟΥ ἀεγῖνοα 
τΒοῖγ Πβπι6 ἔγοτῃ ᾿Ποὶγ θδδίθγῃ δἰ[υδιΐοῃ. 

ΚΑναη, Βγοοὸκ οὐ 48. Τονῃ, 5866 
Οκνα. 

ΚΑΒΙΟΤῊ ὉΓ ΚΕΚΝΙΌΤΗ, 8 ἴον Ὀεϊοηρ- 
ἵπρ ἴο {Π6 τγῖρα οἵ Φυάδη. (ὅοβῆ. χυ. 98.) 
ἈΠ ἃ ἴονῃ δεϊοηρίης ἴο τῃ6 ἰγῦα οἵ 
Βοη͵αη. (“Ψοβῆ. χνὶ. 98.) ΟΥ̓ οπϑ οὗ 
ΟἾΠΟΡ οΥ̓ {π686 ρίδοθβ 6 Ἰγδῖοῦ Ζυ 48 
νᾺ8Β 8 Ὠδῖϊνθ. ὅδε ζυγά8, Ι. 

ΚΕΡΑΚΒ, 8 σὶρ οὔ Αγαθίδη ποιηβαδβ, 
ἀοβορηάοι ἔγοιῃ Κ δάαν, (ἢ 6 βοη οἵ [βῃπιδοί. 
((ὑδη. χχν. 13.) ὙΠογ σεγὰ τοἢ ἴῃ ἤοοκβ 
ΟΥ̓ ταιηβ, ἰδ] 8, Πα ροδῖβ, ἴῃ τ ἢϊοἢ) (ἤδγ 
γα θὰ ἢ ἐμ Τγγδηβ. (ΕζΖεκ. χχν!!. 91]. 
δογ. χῖχ. 29.): δπα {ΠῸ }Ὶ] εγὰ δἰ80 Ἵοὶθ- 
Ὀτγάῖθά (ῸΓγ ἐπ δὶγ 8Κ}}} ἰὼ (86 86 οἵ ἴῃς ὕον. 
([38. χχὶ. 17.) Ὑηδ πιδπηοῦβ δὰ Πα 18 
οἵ ἐς Τυγοοπιδηβ, ἃ Ὠοπιδαϊς ἔγῖῦθ στῆο 
Ἰηίεβε ἔπε ᾿ηἰδηά ρΡογεϊοπϑβ οἵ Αϑίὰ Μίηου, 
ΓΘ ρΓΘοΐβοὶυ [Π086 οὐ ἢ 6 Ὑδηάδγίηρ Βογά 68 
οὔ δάαε, 88 ἀ6βογι θα ἴῃ ἐἢ6 ὈοοΟΚϑ οὗ ἔα 
ΟΙά Ταβιδαπιθηῖ ; δηά τῃοὶς Ὀἷδοκ ἔθηΐβ 
ψουϊὰ ἔα γ δβυϊξ (η6 δἰπηϊα οὐ ϑοϊοπιοῃ 
(ϑοηρ ἱ. ὅ.), ννα τῆρὶγ ρϑβίογδὶ ἰγαῆς ἰδ 
ἴῃ δνοῦυ γοβροοῖ [δὲ δἀνεογίθα τὸ ἴῃ Εζεϊ. 
(χχνῖ!. 91.), ἴῃ Π]8 ἀδπυποίαιϊοηβ οὗὨ ἀ6- 
δἰγισοη ἀρδῖπϑὲ Τυγο. (ἘπΊογϑοη Β [,οςἴ6Γ8 
ἔγοπι ἔπ ρεδη, νοὶ. 1. ῥ. 192.) 

ΚΕΡΈΒΗ: -- 
Ἰ., ΚΕΡΕΒΗ-ΝΑΡΗΤΑΙΣ, 8 ΟἿἿΥ ἴῃ τἢς 

εῖρα οὐὗἨ Ναρμεαι!, οὔθ οἵ (6 1μδν)εῖοαὶ 

Βιοσταρλίοαϊ, Ἡϊεογίοαΐϊ, ἀπά 

ΚΙ 

εἰεῖοβ, δηὰ αδογιγαγάβ οὔ οἵ ἴἰε οἰἴδδ οἱ 
γεῖιχε. (9}0ἐεἰ. χῖχ. 87. χχ. 7.  υάφ. ἵν. 6) 
ἴτ δὲ βιυδίοὰ ἰῃ Τὔρρεν δ]1δε, δηὰ ναὶ 
δηςϊδηςίγ 8 ρμίδεθ οἵ ΠΟ; Β᾽ἀογδῦϊε ποίε. 
ἴε5 αἰϊ ἰδ οοουρίοὰ ὈΥ 8 νιίαρο οδι οὶ 
Κεάξε, πὰ αἰδβρίαγβ ἃ ψοοὰ πιδῦν δικίοὶ 
ῬΟΙΏΒΙΏΒ, διιο ἢ 88 ΠΟΥ δβίοθϑ, ἔγαβηεη 
οὔ οοἴυπιπδ, ἀηὰ βαγοορῃαρί. (Βιρὶοινοι 
ϑδογα, νοὶ. νὶ. ρρ. 374, 375. δὴ ἀ 
εϊάε᾽ε Ναγτγαῖϊνε, το]. δ. ρ. 4171. ὕὺ- 

᾽ς] δοςεϊοιγἾβ δουγηδὶ, νοΐ, Χχίν. . 
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3..ΑΧ. οἷξν ἴῃ τι εγῖθε οὗ Ζυάδη. (οὶ. 
χν. 93.) 

ΚΕΡπΟΝ, ΕΊΡΕΟΝ οὐ (ΈΡΒΟΝ, Βιοοῖ, 
δοσοιηΐ οἵ, 44. 

ΚΕΝΙΤΕΒ, 8 Οδηδδηξι ϊδῃ ρεορΐε, πλὸ, 
ϑοςσογάϊΐηρ ἴο 1 88). χυ. 6., οοπιραγοὰ μὰ 
Νυρ. χχὶν. 90, 2]., ἀνγοῖς δπιοηῦ τδὲ 
Απιβίεκιίιοβ. Ασοογάϊηρς ἴο δυά. 1. 16. π' 
11., 16 ἀρρθὰγ ἕο ἤαψο δεεη ἀεβοενόοὰ 
ἔγοπῃ Ηοῦβαῦ, {π6 Ὀγοιϊμει-ἱη -ἰανν οἵ Μοθεβ. 

ΚΕΝΙΖΖΙΤΈΒ, δὴ δποίεηϊ (ὐδπαδηϊτε 
δορὶβ, ψῇῆο ΠΙΆ Πᾶνα ὕὑεϑη ἀεβοεηάε 
Το) ΚοΠΩΖ, ἃ ρΓαπάβοη οἵ Εξαυ. Τδει 
Ρίδςς οἵ γεβίμθηςα Ἵσδῆηοξ ποὺ δὲ ἀείεῖ. 
ιῃηἱπο. (θη. χν. 19. Νυπιρ. χχαχῆ. 13) 

Κετύκαη, ἴδ βοοοηὰ τί οὐ Αργδίιδαι, 
ὙΠῸ πιδγτί θὰ Ὦοι δἷξογ ἔμ ἀδατῆ οὗ ϑδγβῖ; 
8:6 ὈοΓΘ Πίῃη 8ῖχ δοη8. (θη. ΧΧΤ.) 

Κινοβ, ρϑίβοῃ οὗ, ββεγϑ, 1038. ἰανν 
σοποεγηΐηρ τ 6 πὶ δηὰ ἐμεῖς ροπεῖδ, 39-- 
101. ἱπδιρυγαίοη, 102. ἘΤΠοῖγ αἰδίιπο. 
ἰἴοπβ, 103, 104. ϑϑεγρίαγαὶ! 8]]υδίοηδ 0 
{πεῖς οουγί8 οχρίαϊηοά, 105---109. δ’ 
νθημεβ, 109. πεῖν τηαρίθεγαῖοβ δηὰς 
σοῖβ, 110---112. [Ιπῆπδηοα οἵ της Κρ 
[τοπὰ, 119. Τοιῖθῦβ οὔεμα Κίηρε, 666. 
ποῖ 3. 

Κιναῦομβ οὐ [βἐγδεὶ δηὰ 7υάδι, 1}} 
1,λῖεπε σϑυ368 οὗἉ 1Π6 Βομίδιν Ὀθοίσεεί, 115, 
116. ὕὐδιιδε8 οὗ 6 ἰοῆρενγ ἀυγαβοῦ 
{Π6 Κιηράοιῃ οὗ Φυάδῇ, 117---1 20. 

Κικ (οὐ Ογγι8), 8 σου Υ εὐγουὰ 
ἰοῦ ἤονβ Π6 τίνος ως, 88 1 ν οϑεὰ 
Ὀγ τῆς Βυϑδδίδηβ, οὐ Αΐδν, 88 ἴξ 15 οἰ οὐ "Υ̓͂ 
(6 Ῥεγβίδηβ, ἰὴ9 Κυτοβ ((γγυ8) οἵ (6 
Θγθεκβ; πϑίμον Τιρίαι ῃ-Ῥίίεθογ, Κίηρ οἵ 
Αββυγίβ, δϑηξ (ἢ ρυϊῃοῖραὶ ἰη μου δηῖ οἱ 
ϑιγγία, ψῃοπὶ ὃς πδὰ τὰκδη οδρενε. (3 
Κίηρϑ χνὶ. 9.) ΤΠΐ6 τῖνοῦ πῖζοβ 115 πϑι εἶδ 
ἴο τῆς. Ατὰϑ ΟΓΥ Αγᾶχϑδ, δηὰ διηρεϊεβ ἐιϑε! 
Ἰηῖο ἀΠ6 Οαβρίαῃ ὅ6β, τἱπάθε ἴδὲ 
ἄερτεα οἵ πογίῃ ἰδιϊυἊ6. Α αἱ 
[ογεῖρῃ ἀβρθοῖ, οδ ]θὰ ἔὐεόεοῖε, ἀντὶ ἰδὲ 
ἴο {815 εἶπια, ψῆο (τοῦ, Ζαθη τη 1ηΚ5) ΠΑ 
Ὀ6 τῆ6 ἀεδβοσησάβδηϊβ οὐἨ {686 οδρ ΕΣ: 
(Ηἴ8ι. οὔ Ηεῦ. Οοιπιμοην δι, τοὶ. 1 ἢ 
140.) 

Κιπκ οΡ ΜΟΑΒΊ 8.6 ΒΑΒΒΑΤΗ ΑΚΜΟΝ, 
ΚΙΚ-ΉΕΒΕΒ. ῷ. 

΄ 



Οεοσταρλίοαὶϊ Ζϊοξοπανψ.. 

ΚΙ 

ΚΙΚΙΑΤΉΞΑΙΜ, οὗ [Π6 Φοκδίε (Ἰν. 
1. ΤῆΘ ργορεγ ὨδπὶῈ οὗ ἃ οἷν ἴῃ τἢ6 

ἐγ οἵὁἨ βδυῦοη. (Νυπιῦ. χχχὶϊ 837. Φοβῇ. 
ΧΙ. 19.) [τ ν88 δίϊεγν δγάβ ροββϑββθὶ ὈΥ 
ὌΝ Μολρθῖῖοβ. (Φεῦ. χίν. 1. 3. Εζοϊ.. χχν. 
9. 

2. Α ὄοεἷἐν ἴπ 16 οδπίοῃ οὗ (μ6 ἰγῖρε οἵ 
Νδρδίαὶ!. (1 Οἤγοη. νὶ. 61.) 
ΚιβιΑΤΉ - ΔΕΒΑ, οὗ ἴΠ6 Ον οΥΓ Αγδα: δὴ 

δησίεπὶ ἤδὴ6 οὗ ΈΒΒΟΝ, ννῆϊοῦ 866 ἴῃ 
Ρ. 616. 

Κιμσατη- ΗὐΖοΤΗ, οΥγ δε Οὖν οὗ δέγεεέε, 
ἃ ΓΟΥΪ εἰν οἵ Βαϊακ Κιὴγ οἵ Νοδρ. (Νυῦ, 
χΧΙ!. 89.) 
Κιματη-Έλαιν (6 Οἷέν οΥΓ  ογεείε), 

ΟΓΥ ΒΑλΙΑΗ (Ψ9ο8}}. χν. 9.), αἷδο ςδι δὰ 
Κιμσατη-Βααι, (χν. 60.), δῃὰ δβἰπρὶν 
ΚΙΆΧΑΤΗ (ΧΥΠ, 38.), τγὰβ ἃ ἴονῃ βἰίυ- 
διε οὐ ἴπ6 εσοηβηαθβ οὗ ἴῃ Δ] οἰπηεπί8 
ἴο {π6 {ἰγῖρε8 οἵ Βεπ͵διηϊη δης ΨΖυι( δῇ. 
Ηεηςα ἷξε ἰ8 γτεεΚοηδά διηοὴρ {Ππ6 εἰτ|68 οἵ 
Ῥοῖ ἰγῦε8. (ΨΔοβῇ. χν. 60. χνὶ!. 98.) 
Βυλ ἴῃ Φυάροβ χν!. 12., ἴὲ 18. σα! ἰθ ΚΊν- 
}Δι8-) γα ἴῃ Φυάδῃ, Ηεγα τμ6 δύκ οὗ 
τῆς εονδηληΐ γϑιηδίηθαὰ ἘΤΘΠΟΥ Ὑ6 8 ΓΒ ΔΟΥ 
118 γι ονδὶ ἔγοσι Βει ἢ-5ηθιπθδῆ (1 ὅδη). 1. 
9.) υπε}} Πανῖά, Πανίηρ οὐϊαϊπθά ροβδβαβδίοη 
οἵ Φεγυβαίειη, ἄχϑα {6 βϑδποΐααγυ ἴῃ τἢδὶ 
εἴγ. (1 ὅ8π). νἱ. 23]. 1 Οἤγοη. χίϊ!. 6.) 
Ὠτήαμ τῆ6 ργορμποὶ νν88 ἃ παῖϊνα οἵ [ἢ 18 
οἶδοθ. ἴἶἴὲ ἰδ ποὰν ἃ Ὀεδυτ} νἱ αρθ, ὈΥ 
τῆς Αγδῦθ5 σα] ]οα ΚΚαγγεῖ εἰ- πάρ, Καγιεῆ, ΟΣ 
Κυτγίεῆ ; δῃηά 8 βιιθοβοπιεὰ βδιηοηρ οἰἶν68, 
Ἐν σιέρταπλνεν, τη δρ-ῖγεεβ. ( εοιι πῃ 

ἰϑϑίοῃ ἴο ἔπ Ζενβ, ρ. 122. ΒΡ ΠΒΟῊ Β 
Βιν. Επ8. νοὶ. ἰ!. ρρ. 334---836.) 

Κιμυατη- ΒΑΝΝΑΗ, οὐ ἴδε Οἷέν οὑ᾽ ἐλ 
1 αῖυ, ψγ88 ἃ ΟἿ ἴῃ τη6 τγῖρ οἵ Ψψυάδῃ. 
(9οβῃ. χυ. 49.) 
ΚισΑΤΗ- ΒΕΡΗΕΒ, οὗ ἴΠ6 Οὗδῳ 9. ἩῬυνΜέπρ, 

οἴπογνν δα οδἰϊθὰ ὭΒΗΙΕ; 8. οἷν ἴῃ (6 
ἐγὶθ6 οὐ Φυάδι, ψῇῃϊοἢ 85 σδρίυγοά ἔτοιῃ 
ἴδε Οὐβπβδηϊοβ ὈὉγῪ Οεμη16]. (Ψοβῇ. χυ. 1ὅ, 
16. Φυύς. 1. 10--Ἠ.13.) Οὐπεοογηίηρ τΠς 
ἱπιροτγῖ οὗ 118 πδιηθ ἴῃ 6γθ 18 ἃ αἰβδγθηςα οἵ 
ορ!ηΐϑη ; βοα βδιρροβίηρ ἴὃ ἴο ἢδνα θθεη 
ἃ δΒοαῖ οὗ ἰδαγηΐησ, ὑνἢθ οἴἤθγβθ, ἔγοιῃ 
Ὠ θὶγ, εἰρη δῃ ὀγϑοῖα, ἱπιαρίηθ ἴῃ αι ἴἴ 
Ψ88 ἃ ΒΟΠΉΏΒΓΥ ἰοῦ ἋΠ6 δαἀυοδίίοη οἵ 
ΡΓοϑῖβ. 

Κιβη, ἴῃ6 βοὴ οὗ Αὐάϊεὶ, ψνῆο τγῶ8β αἷ8ο 
οδἰϊοὰ Νογ, δηά {πῸ δίπον οὗ ὅδδϑιι, οἵ δὴ 
οὔβοιγα ἔϑιηῖν ἴῃ τὴς {ρα οἵ Βεη͵αηιίη, 
ψῈ8Β ὈΟΪ ἃ ΒΠΘρΠΟΓά δηά ἃ ὙΔΓΓΙΟΥ, σοη- 
[ογαδοϊν ἴο ἴπ6 ουδίομι οἵ (ἢο86 δηςϊθηΐϊ 
{ἰ68. Τῆι δογρίαυγα εἰὐἰομίβαβ 5 νϑ] ΟΌΓ, 
16 βεηΐ ἢῖβ8 βοὴ ἴῃ ριγευϊξ οὗἨὨ δοηηα ἰοϑβὶ 
85565, δηάὰ [6 ταιυγηθα ἴο [15 δέ εῦ 1ῃ6 
ἄγβε Κίηρ οὗ ἴβγβεὶ. (1 Οδτζοη. νυ. 30. ἴχ. 
39. 1 ὅδ8π|ι. χῖν. ὅ]. ἰχ. |. δπά χ. 2.) 

ΚιβηονΝ, Βιοοκ, ποῖος οὗ 43. 
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ΚΝΒΑΡΙΝΟ-ΤΒΟΌΘΗΒ οὗ ἐπα 76 08, 494. 
ΚΝΙιΟΒΤΗΟΟΙ, δὴ ογάεγ οἵ, ἰηβιτυξοα ΕΥ̓ 

θανιὰ, 944, 245. 
ΚΟΒΑΤΗ, ἴΠ6 δοὴ οἵ ἵνανὶ. (ἄ η. χ]νῖ. 

11.) δ νδβ ἴῃε μεδὰ οἵ τῃ6 Κοδιδίἢ- 
Ἰ[68, γἢο ννεγα ἀρροϊηΐθα (0 ΟΕΓΓΥ ἴῃς ἀκ 
δηἀ Βδογθά νϑββ86}8 οὗ {Π6 ἔδῦθγηβοϊθ, ἀὺγ 
ἴῃς [Π6 ΠΔΓΟΒ6Β οἵὨ 86 [8γα6} 1168. (Νυπθ 
ἵν. 1--- 15.) 

ΚΟοΒΛΗ, ἴῃς δοῃ οὗ ἴζῆδγ, δηὰ σγταπάδβοη 
οὔ [μονὶ, ψἢο οσοπερίγοα ἴηϑὲ Μοξοβ. 
(Εχοά. υἱ. 91. Νυτῦ. οἐπος Ἐγοπ Πΐπὶ 
ΘΓ αἀεβοδηθδοά [6 βοη8 οὔ Κογβῖῆ, ἃ 
1, ν ες 8} (Ἀπ ΟΥ̓ βίηρογβ, ψἤοπι Ἀανιά 

ροϊηϊδά ἴἰο συαγά ἴΠ6 ἀοοῖβ οὗ ἴδθ 
ἔθ ρ]6. (1 ΟἸιγοη. ἴχ, 19.) 

ΟΕΒΑΝ, πδβίυγα οὔ ἔπ 6 γον οὗ, 8392. 

ΓΆΑΒΑΝ, ἴΠ6 δοη οἵ Βεοίδυοϊ, σταημάβοῃ οὗ 
Νδῦῆογ, ὑγοίπορς ἴο Ἐδυεκαδῆ, δηά (δ ΠῚ οὗ 
Ἠδοδθὶ δὰ 1,οδἢῇ. (ἄδη. χχνἹῇἹ.) --- ΑἸδ8ο, 
1Π 6 παιηδ οὗ ἃ ρίδοθ θεγοηὰ ἔδπο ογίώδῃ, ἴῃ 
16 ρμίαϊη8 οὗ Μοαδῦ ; ἰδ 18 οἰ βου γὶβα 'ἢ- 
Κηονη. (δ ουϊ. 1. 1.) 

ΙΑΟΒΙ53Ε, [Π6 τοδίάθησα οὗ 8 (ὐδηδδη  βἢ 
Κιημ, τῶβ βί[υδῖθα ἰονναγὰβ {Π6 δοικῃ οὗ 
ογιβαίθσιη. ΦΦοβῆυαδ Ἴοπηαυογεά ᾿ἴ, επά 
ξᾶνα ἴἴ ἴο [Π6 {γθῈ οἵ Φυάιἢ. (92οεἐἢ. χ. 8. 
31. χν. 39.) [ὁ νὰ5 βυθβεαυδμεὶν ογι θεά 
Ὁγ Βοδοθοδιη δραὶηδὲ 86 Ῥέη 5 (2 
Οβγοη. χὶ 9.); δηὰ νῶβ ὑεδίοροά ὈὨ 
ϑΘϑηηδοδογὶῦ, Κρ οὐ Αβδυγίδ, ἴῃ ἢ15 οϑηα 
ραίψη ἀραϊπδὲ Ηθζοκιδὴ Κῆρ οἵ Ζυάδῇ. 
(8 Κιηρβ χνἱ. 14. 58. χχχνὶ, 23. χχχνὶ!ῖ 
8.) “Μτ. 1,ἀγαγά ἀϊβεονεγεά βοῦ!θ βοὺ]ρ- 
ἴιγο8 δὲ Μίοβιϊ, ψῃϊςἢ τΠγΟῪ ρσΓϑαῖ ᾿'σῆξ οὐ 
(6 ϑεγίρίαγα ΗΙβίοῦΥ; δηὰ δχϑὶθὶε 118 
δεοίυ] ρίοῖυγα οὗ τῃ6 ἔδβκίηρ οὐ 1,δοἢ βἢ, 
(Πιβοονεγίαβ ἴῃ Νίπονει, ρρ. 149. 153.) 
ΤῊ ΕἸ ννὰ8 ἤηδὴν οδρίυγοά ὈγῪ Νεῦι- 
σμδάηοζζαῦ ἰῇ ἢΐ8 ΔΓ οὗὁὨ δχιογηηδίοα 
ἘΝ (Π6 Κίηράοῃι οἵ δυάδῃ,. (εν. χχχίν. 
7. 

1μᾺΚΕΒ ἴῃ {π6 ΗοΪγ 1,8η4, δοοοιυηὲ οἵ, 44. 
ΑΜΒ, Ῥαβοθδὶ, σογεθοηΐθθ οὗ οβεγίην, 

ᾶς., 338---842. 
ἸΑΜΕΈΝΤΑΤΙΟΝΒ ίογ ἴπ6 ἀδδά, δοοουηξ 

οἵ, ὅ61-:-568. 
ΓΑΜΡ05, ποῖϊςα οὗ, 496. 
ΤΑΝΟΕΝ οὔτπο Ἠροῦγονβ, 393. 
ΓΑΝῺ οἵ (ἰβηδβδη, 2. ΟΥ [βγϑοὶ, 9. Οὗ 

Φεῃονεῆ, 8. ΟΥ̓ Ῥτεοιηἶβο, 2. Οἵ Δυάδῃ, 
3. Ηοὶγ [,8Δη44, 2, 3. ΤΗΣ 2ενπεῆ πιοάθ 
οὔ εὐϊτιναιτίηρ ἰαη, ἀοϑογ 64, 490 ---498. 
Τὰν ϑυκνευινο, Κποόονῃ ἴο ἴμ6 εν, 

53:1. 
Ιλοριοεα, πα οἤϊοῦ οἷγ οὗ ῬὨγγρῖο 

γΥτ2 
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Ῥαολίίδηλ ἴῃ Αεδ Μίποσ, δδουΐ 42 πἰἶες ᾿ ροξιες, 981, 9352. Τμε Ἀέοαχις ἐπ ρε;- 
(ο (με κοπῇ οὗ Ερἤδευς, ἀπά ἴω εἶνε νἱεΐωηγ | νεγίοά ὈὉγ ἰδς ῬΒδγβεει, 393, 39: 
οἵ (οἱυλμδ δηὰ Ἠϊεγαροῖβ, [τὸ εαγῆβεσ[Ϊ [ἷ}μπς, μον ρεοερειραιεῦ, [13,114 
πῆτε τᾶς δουροῖ 5 οὐ (ἰσεεδγεα, "πὶ δήεσ ντεις (7}εστϑδ}, δεσοειπε οἱ, 4068. 
ΒΟ ἐηϊλσροά Ὁ Απιοεσπος Π{{ ἢ τᾶν 1,1Ζδλατε-:--- 
εα!] τὰ ἰ,μλοάϊεεβ πὶ Βοπουγ οὗ Πὲς νῆες] 1. Τῆς ὑεοίδες οἵ Ἀήδγι δ σδοά Νέαηπν, 
Ἰ,δλοάϊεςε. Τῆς εἰν πα οἤδη ἀδιπδρεά νου 9εβια ἰοτεί, αϑὰ τοϊσδουϊουτὶν γαβε. 
δ. ἐαγιβηυακεα, δηά γεσιογοά εἴβεσ δ. {πὲ ἰ δίτη ἔγοτι δε ἀεδά. Βὸς κα εχβαήδξου 
ορηήεπεε οὗ [16 ἱμπαβδηῖ5, οσ Ὀγ {πὲ πνιι- [ οὗ ἐπε εἰσειιπιείδηισες οὗ δε πεϊσδείς, κε 
ηἰςεπος οὗ ἔς Βοτμῶη εἴηρεσοσα. Εγοαι  ΥοἹ. [.- ρρ. 237---239. : 
10:ε τερεαγοθες οὐ πιοίεσῃ ἰγανείϊεσε, ἢ} 2. Ἶμε παπιε οὗ 8 ρέγβοι ἱπιγοάυςεί "γ 

ἴο Βανε "ὕβεη βρεδιεά οπ 4 νοϊεβηΐίς ) ἦξβιι ἰπίο 8 νεγῪ ἰωβεγιςῖνε παιγσῦτε οἵ 
ΒΗ], οὗ πιοάεγαίε Βείρῃι, δυῖ οἵ οοπείάεγαθίε [ ραγαθῖε, ἰο τεργεβεῖξς [86 βόὺῦ απά ἀϊ- 
ἐχίεπί, [τὸ γυΐηϑ διίοεὶ (Πλὶ ἴξ τῶ ἴδγρο, ᾿ ἰγεσδθὰ ἴῃ τἢ “οπά. (1εἰκε χτγὶ. 19-- 
ορυϊεπί, δια δρίεμμμ ; ἀπά ἴΠεγὸ δὅγὲ 511} ἰ 28. 
ἴο ὕὲ δεεη ἴ86 γεωχδίπα οἵ δὴ διῃρθπεαῖγα,ἰ [ἊἋ}ΚΕΔΗ, 86 ἀδυρδίον οὗ ἴμαῦαπ, δοὰ ἰϑεὲ 
8η 8ηιεάμοί, δι ἔὔδηγ οἵδε Ὀυϊαΐηρε. [ ψε οἵ 7εοῦ, οα ποσὶ μοῦ ἔδιβεῦ πηροροί 
ἴπ εδε ρτίπηάνε εἴπιε οὐ Ομ γί"ἰβπίιν, δι | πος ἴῃ Ἰΐει οὗ Ἀδεδεὶ. (αεα. χα.) 
Βρραβδῦα ἤγοιη δι. δε} 5 Ἐρίβιϊα ἴο 6] Κβαβνερ ΜΕΝ, αἀἰθέγειε δρρεἰ διοηϑ οἱ, 
(Ποἱοκδίβηα, ἴΏ τ δον εἰς 1, δοαύϊοδαπ ἀγὰ ] 518. 
πεσθεμε πηθπείοηςα, ἐπ΄ ρίασα ροβεεββοα ΓΈΒΑΝΟΝ (δίουπι!), δεἌοουπὶ οὗ, δὲ- 
8 ἤουγ»Πίηρ οσπυγοῆ, Βυὲ τε ἀοοπὶ οἵ] ὅ7. 
Ἰμλοάϊοοδ ββεπιδ ἴο πᾶνε Ὀδδη πηοῦὰ βδευεγοΪ ΓἊἘΈΒΒῦΒ, 8 ὕγορεσ πβπῖο οὗ ἰδε δροεῖὶε 
ἈΠᾺ ἰεγγίρίε (πδη {δαὶ οΥ̓ ἰΠ6 οἴμεῦ δἷχ [ 9005, ψῆο νὰϑ αἷἰδο διὰ Ταβρῤάσοι. 

Ὁ ΟΑΙγρίς οθυγοθο5 ; δηὰ ᾿ϊα ργεδθηὶ οοη- | (Μδις. χ. 3.) 
Νίοπ ἴ5 'ἰη βιγίκίηρ οοπίογπητν τί τε} [Μεσαι, ΡΕΟΘΕΈΕΡΙΝΟ5 οὗ {δε 7εσε, κ- 

τεϊμικεβ δπᾺ (Ὠγεβιοπίηρε οὔ ἀοά. Νοι α | σουπὲ οἵ, 136--- 14]; δὰ οὗ (πε ουιββε, 
δβπρίε ΟἸ ιν βείδη γεβί θα δὲ 1,δοάΐϊοοδ! [τ] [42---Ἰ5]. 
ἦδ ὄἄνδῃ πηογα δοἰ αγγ τΠ8η Ἐρἤεβια: τε} [ἱξοιονβ (Ἐοπιδη), ποῖῖσε οἵ, 946, 346. 
Ἰδι δῦ ἢδ86 8 ργουροοῖ οἵἉ ἃ γοϊϊϊηρς δεα, ογαὶΪ ΨΈΡΜΠΟΒΥ {πιρῖμε οἵ) βϑγυπιρίοιῃε δηά 
νυ Πἰ επίηρ δα}, ἕο θη σε ἱϊπ ἄδθοαν; ἔμ | ἰγεαίπιεης οἱ, 548---62., Ῥιαυγιβοδέίου οἵ 
ἔουποΓ διἐ8 ἰη πίάοννεα Ἰοπο)ῖπεθβ. ἴ(8 ἰερεγβ, 3629. Ἰγεργοβυ οὔ οἰοίμιεβ διὰ Βουθεβ, 
ἰειπρίεα ἃγα ἀδβοίαϊε ;; {86 βίἰαϊεῖϊγ οὐϊῆςες | 369, 568. 
οἵ ἀπείθως 1δοάΐοδα ἀγα ποὺν ρεορί δὰ ψν}] ΓΕΤΤΈΗΒ ΟΥ Ἐρίβι!εβ, ἴοστη οὗ 61]. 
ψΟἾἶνθ 5 δηιἱ [θοἶκαῖβ. ΤῊ ργαγεγα οὔ τ 6] [ΕΤῚ : --- 
ῬηΟΒΗΩ͂ 6 δΓΘ [Π6 ΟἾΪΥ ργαγαγα δαγὰ πεαῦΪ 1. Τῆι ἰπἰγά βοὴ οὗὁἩ σαεοῦ δηά 1μεβὶ. 
(86 51:}}} δρ!θης" ἃ γυΐπ8 οὗ τῇϑ οἶεγ, οὐ ψῃϊςι [ (αεη. χχίχ 34.) Ηδς ἰβ Κπογῃ Οἱΐγ ἃς 
{Π6 ργορβεῖίς ἀδπυποίαιἰοη δϑοίηβ ἴο βανα ] βανΐηρ ραγιἰοἰραῖιθδά ἴπ {πὲ τετεῆρε οἱ 
Ὀοθη (ἢν δχϑουῖθα, ἴῃ ᾽ξ8. υἱέον γαὐθοιίοη | δίπιδοπ δραΐηδὲ τε ϑΠδοΒεσηΐτεβ, (ογ ἴδε 
85 ἃ οπιυιγοῦ, “118 ογίπηθ νγαὰδ ρείἰθ ; 8) νἱοϊατίοη οὔὨ Ὠίπεν (χχχὶν. 35.), διά ἴοι 
ΡυΠπἰρῃπηθηῖ, ἀοϑοϊατίοη. ΤΠ εἰ εοειεήπι Βανὶπρ ρίνοη ἢν ἤδίηα ἴο πα πθὲ {δαὶ 
15. ἈΟΟΟΙΙρ 8ῃ ρα ε 1 πονν δίδῃςβ, τἰϊεσίοῖ Ὑ88 δεῖ δρδγί (ὉΓ ἴΠ6 ργθδεποοά διά νοΓ- 
οἵ οἀ δηά ἀφβεγιϑὰ ὕγ τηϑη; ἰΐβ ρίογυ, | 8μΐρ οἵ 6οά. 
8 ΓΌΠΗ ; 115 Π8Π16, ἃ ΓΕργοβοῦ, (δι!) }γ 5] 9. Οπδ οὔ ἴπθ ἔνοῖνα ϑροβείεβ, αἶδὸ 
ΝΊδς το ἐπ Αροσαϊγρείς Ομαγοῖεβ, ἰη [᾿ο6||6ὰ ΜΑτΤΗετ. ὅ66 ρῥ. 696. δυγὰ. 
1826. Μίεδίοη. Ἃ ἰβῖεγ, ων, 1827, ρ. [Ἐνιε8, ΜΙΠίαγγ, ἤον γαϊμθὰ, 2319, 
906ϑκ, Αγ 6 }}}8 εἰ: ἴο ἴπΠ6 ὅδνρη 220. 
ΟἸνυγοΠ 5, ρρ. 84---900. ἘπιδγβοηΒ [,6ἰ- 1 εν τεβ, διποίίοπβ, ἄς. οὗ, 998---80]. 
ἴογ» ἔγοῃ (ἢ6 “Ἔρολη, νοὶἱ, ἱ. ΡΡ. 180. 919. ΓΙΒΕΝΤΙΝΕΒ, βδοοουηῖ οὗ, 976, 271. 294. 
Μοηγο᾽ β ϑυιηπηεγ ΒΕ δῃ}}}} 68 ἰη δ υγία, νοὶ. 1.1 ΠΙΒΝ ΑΗ, ἴῃ6 γεβίάδεηοα οὐ οὔἊ οἵ ἰἠε 

.128,129. ἘΠΙοιύ. Τγανοὶβ ἴῃ Αὐδιγία, 1 Ομ πβδη δῃ Κίησυ, 88 σαρίυγοα Ὀγ 7 βδα2. 
588, δηἀ ἘΌΓΚΕΥ, νοὶ]. ἴϊ. Ρ. 97. Ἐεὶ- [Ὁ νν88 βίτυδϊθα ἴῃ ἴπ6 ρἰδίηβ οἵ δυάδα, ἰὰ 

ἰον 688 Ἐχουγβίοῃ ἴῃ Αβἷδ Μίποσ, ρρ. 980) τἢ)8 νναβίθγη ἀἰνί βίο οὐ τε ἰδγτίξουγ ; δι! 
--3823, δοοιίδη Μίββίοη ἴο 16 ὅενν8, ρ. ] 118 8:6 ἰβ ὑῆκηονη. 1ω]0Π8}} τὰῦϑ ἃ ββοεῖ- 
888.) ἀοίαὶ οἶῖγ, δηἃ δἰ8δοὸ οπβ οὐ ἔδε οἰτἴεβ οἵ 

[ΑΒ ΣΈ, 8 ΤΩΔΓΙ Ἶπ|6 οἷἐγ οὐὗἨ Ογαία (Αςῖ | γοίυσαε. Ἰθηάογ ϑόγαπὶ ἴξ τανοϊεοιὶ ἤοπι 
Χχνὶ!. 8.), πἢϊοἢ ἰδ ποῖ πηδηεϊοπθα Ὀγ δὴν | 7υάαιν, ργοθαθὶν ἔλοπι ἔνθ διίδοβαμπι οἱ 
οὗ ἔπ: ποΐθπε βθοργαρῆβγβ. [18 δχβέϊ βίτε | [18 ἱμ ἢ δὈϊταπὲβ ἕο {6 (αἰτἢ ΟΥ̓ τη εἰν (πιθοῦ, 
ἐϑηηοῖ πον 6 βδοογίδίηϑα, (3 Κίημε νἱϊϊ. »)9. 233. Οἤγοη. χχὶ. 10. 

ἴανν πα τα Ῥγορβιεῖβ, {8068 οὐ τπ6 | ϑυθβεαιοηιν ἴξ 85 Ὀδβίερεά ὈΥ͂ ϑεπῃι- 
ΒΘΟΙΟΠΒ Οὗ 88 γεβά ἴῃ 1ῃ6 ζενίβη γπα- ἱ ποεῖν; ὑυε ἴε ἰδ θοὲ Κωονῃ νυ δείμεγ "δ 
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διιςοδούθα ἰῃ οδίδϊπίηρ ροβδοιαϑίοη οἵ ἴΐ.- [ 42.) 1 ΐδηβ ἔγοπι τπ6 πεῖρῃθουτγποοά οἶ 
(3 Κίηρα χῖχ. 8. 168. χχχν)!. 8.) νγεης ψϑῦα αἶβο δὲ 9εγυβδίοιη οα [ἢ6 ἀδΥ' 

ΤέτΒΥα, βιηοηρ ἴα ἀτεεκϑ, τᾶ ὑπο 88 ] οὗ Ῥεπίδθοοϑε. (Αεἴ8 11. 10.) 
ΒΩΟΘΓΠΕΙ ἤδηϊ6 ἰοὸσ Αἰτίςδ, δα ἰξ ἱπιρογίβ:: 8] [ἴυύσιυβ,8 Ογγεηίδη, οπα οὔ με ργορἤοῖδ 
γε ΟΥ̓ ἴτ, [| νἼδὲ εἰνίἀδα ἱπῖο [{ἰὉ γ8 [ ΟΥ ἔδϑοῦογβ οὐ τὸ ΟΠ γιβδεϊδη οπυγο ἢ δὲ 
ὨΓΟΤΙΟΣΓ δηὰ ἘΕχίοσιου : ὕυΣ τῃῇ6 {μίδγα] Απιϊοοἢ. (Αεῖβ χὶϊ. 1. οι. χνὶ. 31.) 

τηεῃτοηδα Ὦγ ὅιὲ. 10Κὸ (Αοἰ5 τ. 10.) ἰπ ΒΥ ϑοπιὶα ἢ6 ἤδβ8 ὕδοῃ διΓΟ ΘΟ 5] οοἢ- 
δῖ Ὀγ Ριοϊειηγν ςϑ! }οὰ 1, ῦ να Ονγθημῖοᾶ : : Τουηἀ θά ψ ἢ} τἰῃ 6 δνδηρα θὲ [ύυκε. 
τὶ Ὀγ Ριΐην, Ῥεπιαροιιδπα Ἀορίο, τοι ζυν, τἴπ6 ἔουγῖ βοὴ οὔ ὅδοι,, ψἤοδβα 
τα. ἄνα οἰιοῖ εἰεἴδε, ν12. Βογεηῖςα, Αγβίηδο, ἰ ἀδβεεπάβδηςβ ρεορίεὰ τΠ6 ργονίηςα οὗἉ 1νυ- 
Τεοϊειηεῖα, Αροϊ!οηΐα, δηὰ Ογγεπθ. ἴξ [8 βῬια. (6 ξδη. χ. 22.) 
ποῖδι ἴπ τὰς ΟἹ Ταβιδιμεπί, ἴογ 118 οἴὰ- ἴυΌΙΜ, ἴδ 1, γάϊαπα οἵ Μαδυγιιδηΐ ἰη 
Σὶοῖβ δα Πογηθθ υδοιὶ ἴῃ ἄρῃς, (2 Οἤγοη.  Αὔδίςα, σἢο ψογε Ἔχρεγῖ 88 ἀγοβοσθ. ΤΉΘΥ͂ 
χν!. 8.) Βιυι 1 ἰδ τιροτοηεα Ὅγ δι. ΚΘ, τόγὰ Ὠἰγοά Ὀγ ἴῃ6 Τυγίδπβ ἴο ἀοέδη {Βθη). 
Οἱ δοεςοιηῖ οἵ ἐπ Ψενν8, ννῆο, {νίηρ ἴῃ δυο (Ὠγ. Ἡδηάεγβοῃ, οὐ Ἐζεκ. χχνῖϊ 10.) 
νηδὲ πυηιῦοθγθ 'ἰῃ Αἰοχαπάγια, τὲ 60,000 Ζυκξ (Λουκας, οοπιγεοῖορά ἔἴτοπι (ἢ6 
οὗ τῆδαι σεῦε βἰδῖη δὲ πα {ἰπ|6, ΠΙᾺ πὸ}, [,Δεΐη Ζνοαπι), 88 ἃ Οοητ 6 ργοβεϊγίθ 
Ὠς τῇηοιυρς ἴοὸ ἢδνα ἢ βοπια οοἰοηΐεβ δηὰ ᾿ ὙΠῸ δά εἰγαοθαὰ ΟΠ γι βιϊαηϊγ. Ηδ ψγὰ8 
Ρτγοβεϊγῖοθ ἰη {818 πο σῃθουτίηρς οουηῖγγ. ᾿ἴΠ6 ἔγίθηα δηὰ σομηρδηίου οἵ ὅι. δὶ ἱπ 

ΧΙΙΡΕ-ουλπῦ5 οἵ 6 Κίηρβ οὔ [δγδεὶ], 112. : πιοβξ οἵ ἢΪ8 Ἰου γηΐεδ, απ τ γοῖα τπ6 οερεὶ 
ΓᾺτε1ῈΕπ, ηοϊςα οὗ, 78. δη ποία ᾿. 1Παὶ Ὀδδγβ ἢ]8 Ὠδηθ δηιὶ αἷδο ἴῃς Αςῖ3 οἵ 
1 νυ, ἃ αἀἰβεῖρ᾽ 6 ννῇοβδ βα᾽ ἰϑίϊοηβ ϑαίης ἴπθ Αροβίϊεβ: [ὉΓ δῆ γβοα οἵ ΠΟ βεα {Π6 

δὰ] δάγεθβοα τὸ Τιπιοῖηγ. (2 Τίπι. ἱν. ἰουγίῃ νοϊαπια οὐ τῃ 18 ψνογκ. 
91.) Ηε ἰ5 βϑιρροβεά ἴὸ Βᾶνεὲ ὕδεῆ ἴἢ6 [[υτι, ἴογη οὗ, 516. 
Ὦγεῖ Ὀΐβῃορ οὗ Εοπια. Ι [ΚΚΥΟΑΝΤΉΒΟΡΥ, ἴπε παϊμγ οἵ Νεῦι- 

ΓΙ ΤΕΒΑΤΟΒΕ οἵ ἴπῸ δον, 517. οἢβαηοζζΖϑγ, 553. 
Αἰιέόστρωτον, 95. ᾿ς Ἱγοάονια (Αοβ χῖν. 6.), ἃ ργονίποβ ἴῃ 
Ζανπα, αἰνίπδιίοη Ὀγ (Π6 ἱηερεοου οὗ Αϑ.4 Μίηογ, δβεσουπίε (ἢ6 δουΐζῆθγῃ ρϑγὲ 

889. οἵ Οδρρδάοεϊα, πανίηρ [5ϑιγὶδ οἡ ἴΠ 6 νγοδέ, 
1 οοῦ78, πδίυγαὶ ἢΠἰβίογῃ οὗ, πὰ οὔ {Ππ6]|Γ Αγπιοηϊδ Μίπογ οἡ {Π6 διβὲ, ἀπαὰ ΟἹ] εἶα οα 

ἀενεβίδιίοης, 89---9]. Ὕγεγο ϑαΐίθη Ὁγ ἴῃ6Ὲ ἴῃ βοιΐῆ, Τῆε οουηῖγγ, ἰη ρεπογαὶ, 15 
Δ 8 Ὀ1ς12η05 οἵ Ῥα]οςΐηα, 91. πιοιηϊδίηουδ, ρδγΓ συ ΡΥ ἴῃ (ἢ 6 ̓ΠιθγΊΟσ, 

1,015, ἃ ΟΠ γιβίδη πιδίγοη δηὰ (ἢ ργαηὰ- [18 οὨ]οΥ οἰτ᾽65 ἀγα 4}} πιδηιοηδα ἴῃ Αςῖβ 
τοῖπον οὗ Τιποίῃν, οὗ πῆοβο ἰδῆ τῇς χνὶ., νὶΖ. Ἰςοηΐππ), 1 γϑῖγα, απὰ Πογθδ. 
ΘΡΟΒΙ]6 Βρεακ8 ἢ ρτδαὶ οοιηπηοηάδίίοη, 7λεν Φραζο (νεῖ. 1].)} ἐπ ἐδ Ζιψοαοπίιη 
(3 Τίπι. ἰ. 5.) ἐοπριο, ΨὙὨϊοἢ 8 σΘΏΘΓΔΙΥ υπάἀογβίοοα (Ὸ 

ΓΟΟΚΙΝΟ- Ο1.488Ε8 οὔ εν ἰδῆ σοπθη, πᾶνε θδθῃ ἃ οογγιρὶ ατεεκ, ἱπιθγηνηρὶοά 
435, 436. ὙΠ δὴν ϑυγίδο ψψογάβ : ὕυϊ ΦΔθ]οι»Κὶ 

1,οπρ᾽5 ϑύρρεε, ροΐηϊβ οἵ γεβεπηδίδποθα βιρροδβεβ ἃ ἴο πᾶνε Ὀθθη ἀδγίνθα ἔγοπι {{18 
Ὀεΐνεεη, δηἀ [6 Ῥαδβονοσ, 337---842. δηοσιθηΐῖ Αβδυγίδῃ ἴοησιθ. ἢν {ΠῈ} σψογα 

1οτ, ἴῃς δοη οὗ δγβη δηῃά περῆδνν οὐ αἰβροβθὰ ἴο πουβῃ!ρ Ῥαϑὺϊ δῃὰ Βαγηβθεδ, 
ΑὈγαΐαπι; ΔΗ͂ βδεραγβίίης ἴγοπι ψῇοπι, 88], 383. 
ΟἹ βοζοιηΐ οὗ ἴῃ ἔπογθϑβα οὗ πεῖν σβίεϊο, ἴνυοια (᾿Αοίβ χχνὶ!. 5.), 8 ργονίπος ἴῃ 
..6 ἐδοβε ἴδε οἱἵγ οἵ ϑοάοπι [ογ ἢἷβ αῦοάβ. δε βου) -νγοϑὲ οὔ Αϑἷὰ Μίμογ, ὈΡΡόεΝς ῖο 
ὁ τ ἐεδιγιοιίοη, [μοἱ δῃὰ ἷδ ἔνγο ἀδυρῇ- , [86 ᾿ἰδἰδηά οἵ ποάββ. Ὑπὸ οἱ 118 οἴτ|68 
ἴδτβ δβοβδρθα νἹῃ δεῖν ᾿ῖνθα; Ὀὰὲ Ὠἷδ τῖ!θ, δγὰ πιθηιοηθὰ ἴῃ τῆς Νὸνν Ταβιδιηηθηΐ, νἱΖ. 
λοοκίηρ Ὀδοκ, ρογβμοά, (εη. χὶχ. 1Κὸ Ῥάταβα, ἰἴ8 οερίτα!, πὰ Μυβα. 
ΧΥΙ. 28.) Τῆε Μοερθίϊεβ δὰ Αἰηπποηΐεβ , [ΥΡΌΑ, νῃ ἢ ἴῃ Ἰδῖεγ ΕἰπηῈ 8 νν8β οδ᾽ δά 
εἰἐδεθηάρα ἔτοιῃ ἴμοῖ. Πιοβρο ίβ, δηά 15 ον Κηονη Ὀγ {ἢ 6 ΠΑΠῚ6 

ἴκοτ8, ψ δι ὑδοα Ἰυά: οἶα γ, 138. Νο- οὗ 1Δὰ οὐ ἰμουάή, νν88 ἃ ἰάγρα υἱ!αρθ, 
τἰσα οὔτε Σεαεί ΟΥ Γυές, 3468. ι δη4, δβοσογ ΐηρ ἴο ΨΦοβερῆι8, {ΠπΠ|6 ἸΏΓΕΓΙΟΣ 

ΚΌΒΙΜ 8ΓῈ ΒΌρροθθα ἴο ὃ6 ἐμε 1 ίϑηβ, ἴο ἃ εἶϊν ἔὉγΓ ἰἰ8 δῖε: Γἢϊ8 ρίδοθ 8 ςεΐθ- 
δῇ Αἰπίοδη ἔα ἀν ο! Πρ τὸ τπ6 νοϑὲ οὐ ὑὈγαῖθα τη ἴῃ 6 Αοἰβ οὐἨ ἴῃ 6 ἀροϑέεβ (Ὁγ {6 
Ἐσγρῖ, δηὰ ἀεδβοεπάεάὰ ἔτο ΜιΖγαίη). πιϊγβουϊουβ εὐγα οὗ Επδϑβ Ὀγ τ 6 Αροβί[ 68 
Τηῆα [κυδλεῖ Ψψεγα ρᾶγ οἵ ἴῃ ἰηναθΐϊηρ Ρεῖογ (Αςῖβ ἰχ. 832. 34): ἴἃ νὰβ β[υδίεα 
ΔΓΙΓΩΥ Οἱ ϑι[ηϊδβίιαῖκ ἔγοπη Ἐρυρῖ, αρϑϊπδβὶ ᾿ δὲ πὸ ργεδῖ αἰβίδηςε τοι) ζορραᾶ (Ἰχ. 38.), 
Ἡδεποῦὔοδπι ; δηὰ δραὶη οὔ Ζεϑγἢ, 186. οὐ ἴπ6 Ψαὰὺ ἔγοπι ἴῃ6 ἰδίου ρίδες ἴο ὅ6γιι:- 
ἙπΠΙορίαη, ραίπδὲ Αδβ Κίην οἵ “Ζυίδῃ.  βα]δη). ΤῊΘ 50] οἵ 6 βυγγουηάϊπρ σοιης- 
Τῃδ [υθίπι γγογα ἃ ρονογίμ! ἐγῖρθθ ἴῃ τ) 6, ἘΓΥ 18 881} ἴο [)»6 νϑῦγν τίςοἢ. Μοάδγη ζυγά 8 
ἄλγε οἵ Ναἢυπι δηα οὗ Πδηίεὶ. (2 Οἤτοη.  ᾳ 8 οοπβίογαῦΐα υἱ σα οὐἁὨ βιη8}} πιιικ  - 
Χὶϊ, 8. χνὶ, 8, χὶν. 9. Ναϊιυμῃ ἰ1]. 9. Πδ8η. χὶ. | ἐποῦϑθὰ ἤονοὶβ οὐ ἤου 568, βίας ΟἹ 3 

γσυὃ 
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ΠΥ 

ἔεπεϊὶς δἷορε, βυτγτουπάθα δ γποῖρα! ν ὉΥ 
ΟἸινα ἐγϑϑα, δηἋ ἴῃ Ὠοιηϊηδὶ δ66 οἱ ἃ γϑα 
ὈΙΒΉΟρΡ, Ψῆο γαβίἀδβ δὲ 9εγυβαίθῃ. Ηθγε 
ἃΓ6 ἴΠ6 Γυ]η58 οἵ 8 οηςα οοἰευγαϊθα ἙΠΏΓοἢ 
ψὨοἢ ὕογο ἴπ6 πδιίηὲ οὗ ββεῖϊῃε δοῦρα. 
ἀπο μγ0} 5 Βιν. Ηεβ. νοὶ]. 11}. ρρ. 48---ὅ0. 

Ρυΐϊ5᾽ 5 Ηοὶγ Ρίαςεβ, νοὶ, 11. ρρ. 49. 60. 
Τιοηάου, 1856.) 

ΚΥΡΊΑ : -α 
Ἰ..Α ρτγονίῃοβ ἴὴ Δ δα Μίῃογ, θουηάφα 

οη ἴῃ πογίῃ Ὁγ Μγϑία, οὔ ἐδ εαβὲ Ὀγ ἴἰϊ6 
ετοαῖεγ Ῥῃγνρία, οὐ ἴλ6 νγοϑὶ Ὁγ Ιοηΐδ δπὰ 
6 Ἔροδη ὅδα, δηὰ οἡ ἐπε δουῖῃ Ὀγ (δγία, 
ἔἤτοση πῆῖοΒ 1ἢ 186 βεραγαῖθά ὃν ἴπῸ γῖνοῦ 
Μεδηάογ. [τ 18 βυρροββά ἴο ὃὈ6 6 σουη- 
ἘΓΥ πιοηιοηεά ἴῃ (λεη. χ. 2». υὑπάεῦ τπς 
Ὡδιηδ οὗ Δ, ΤὭγεθ ἴον οὗ 1υγάΐβ ἀγα 
τηθηζοηρή ἴῃ ἰΐὸ Ναὰν Τοβιδιηθηί, ΥἱζΖ. 
Ῥ᾿ Δ ἀεἰρμΐα, ϑαγάϊβ, δηά ΤῊ γαιίγα. 

ῶ. Α νοϊηδῃ οἵ Τῃηγαδῖγα, ννῃο ἐγεάδα 
ἴῃ ῬυγρΙο εἰοῖῃ5, ἴοῦ σθ!οἢ [πὲ ρίϑοθ ψνὰβ 
οοἰουγαῖθά. 816 ννὰβ 8 εν δῇ ργοβεϊγίδ, 
ΟΥ̓ 8 βἰποοια δῃὰ μίουβ Ἵδδγβοῖοσ, δηὰ 
ΡῬγοιηρίὶ ἰῃ δοκπον θάρίηρ δηὰ ρῥτγοίδββίηρ 
ἴπ6 ἐγ. 8:6 ψὰβ Ἴοηνοτίθά ἴἰο ἴδε 
ΟἸγἰδιίϊδη δι ἢ ἴθ σοπβοαιθῆοθ οὐ ἴδε 
ΡΓοδοδίηρ οἵ ϑι. Ια]. (Αεἰδ χνὶ, 14. 40.) 
ἐν πα 8δη4 οἴδογβ Βιρροβα εἰπῶὶ ζγάϊα, 
ἴῃ (ἢ ]8 ρ]8ς6, 18 ΠΘΓΟΙν ἃ ραϊγοηγπιῖς Δρρεὶ- 
Ἰαϊίοη, τπδὲ ἰβ, 4 ζωγαΐδη ἡγνοπηδῃ ; ---- πιοβὲ 
ὈγοΡΑΌΪν ἔσοπι (ἢ π εἰγοιπιδίδηςα οὐἨ Τῆγα- 
Εἶγα Ὀαϊηρ δἰἰυδίεὰ οὐ ἴδ6 Ἤοοπῆμῃεβ οὔ 
1 γάϊα, ἃ ῥργονίῃσθ οἡ 186 τνοβέδγσηῃ Ἵοοδϑὶ οὗ 
Α8ϊ. Μίπονγ. 

ΓΥΎΒΑΝΙ ΑΒ, (ΘΙ ΓΆΓΟΝ ΟΥ βονόγηοῦ οὗ ΑΒΙ- 
ΨΈΝΕ, 8 5Π|8}} ργονίπεοθ ἴῃ 1 ευδηοη. ([μΚα 
1:. 1.) Ης ἰ8 βυρροβοά ἴο μενα θδθὴ τΠ6 
ΒΟ ΟΥ̓ ρἤδηά-δοὴ οὗ δηοῖθοῦ 1 γϑϑη 88, 
0 ν88 ρυΐϊ ἴο ἀφαίῃ ὕγ Μαγε Απίοηγ, 
ὙΠῸ βάν ρϑγὶ οἵ 8 τογτίἑοσίθβ ἴο (]6ο- 
Ραίγα. 

1Υϑικ5 ((]δυάϊ5). 866 σικαυριῦυβ, 2. 
Ὁ. 6490. “μρτὰ. 

[ΥΞΤΆΑ, 8 ΟΥ̓ οἵ ᾿υγεδοηΐα, ΟΠ! ΘΗγ ς66- 
Ὀγαῖθα ἴογ ἴτἢὴ6 σηϊγαουϊουβ συγ τπογα 
στοῦσῃς ὑροη ἴῃς ἰδιη6 πηδη, νν Ὠϊοἢ ππδά δ 
16 1γοδοπίδηβ {πη κ (6 σοάβ ΕΓΘ σΟΠῚ6 
ἄονῃ ἴο ἔδπαπὶ ἴῃ τῃ6 ᾿ἰκοπθβ8 οὔ πιθη 
(Αοῖβ χὶν. 10, 11.), βηἋ δ'8ο ἴογ {6 οἷγ- 
εππγοϊδίοη οἵ Τἰτηοῃγ. (χν!. 1.) 

ΜΑΑΟΛΗ͂ ο᾽ὺ Μαλοῆλη. 66. ΑΒΒΙ,- 
ΒετΤΗ- ΜΑΑΟΗΑΗ, ρῥ. 609. ἐπργᾶ. 

ΜΑΟΘΟΘΑΒΕΈΕΒ, ρονογηιηδηξ οὗ, 122. ΟτΥκίη 
οὔ {ποὶνγ ἤδιπο, [92. ῃοΐο, 905. 

ΜΆΟΕΡΟΝΙΑ, 8 ργονίηςς οὗἩἨ ὕτδεοα, [οΥῦ- 

Βίιορταριοαὶ, Ἡιεέογϊσαϊ, ἀπά 

ΜΑ 

Αεδαΐδ, οἡ 6 εβδὲ Ὀγ τ βεδη, οὐ ἴθ 
τοδὶ ὑγ τῆς Ἰοπίδη δηά Αὐγίδεὶς ὅ689 ; 
δηὰ ἴὲ ἰδ εοἰευγαιθά ἴῃ 4}} ἢ ϊδίογῖθϑ (οζγ 
Ὀεΐησ ἐπα τπἰγὰ Κἰηράομι, τ δὶς, υπὰεν 
Αἰοχαπᾶον τῆς τοδὶ, οὐϊδϊποά τῆς δεηρίγε 
οἵ τς ποῦ, βηά πὰ υὑπάογὶς 150 πδιϊουκ. 
Τὸ [8 σουηίγγ, Ψ ἤοβα πιϑίσγορο δ ταϑ 
πο ὙΠεββαϊοηϊςα, ὅὃ:. δι} νγδβ σβϑ] δά ὃγ 
ἃ νἱβδίοη (Αοἴδ χυΐ. 9.); δηὰ {π6 σπογοθοῦ 

Ι Ὀγ Πΐπιὶ ρἰαπίθα ἴῃ ἰξ δ ςδὶεῦγδεοα (οῦ 
ἐπ εἰν ργοαΐ ἙΠΆΓΙΥ, δὰ γοδὰν οοηι τ θυοη 
ἴο ἴῃ αϊδίγεβεθά εν ἴῃ Φυάεεα (3 (ος. 
ν}}}. 1χ.), τθη ἘΠ ῸῪ ἐβδιηβεῖναβ ἴὰν ὑπάες 
(ἢ6 Θχίγοπιοϑὲ ρονθγίυ, 

Μλοηδξεῦυβ, 8 εἰν δης ἐογίσγοββ εδϑὲ οὗ 
6 Φοτγάδη, ὑοῖννθοιι 81Χχ. δηὰ πῖηθ τ ἢ]|68 
ἔτοπι {παῖ γίνε, δηά ηοΐ ἔμ ἴγουι [5 τηουϊῆ, 
ετο Φοιη τῆς Βαριϊϑὲ ντὰβ ἱπηργϑοπεά, 
δηα βυθδβευθης ρυὲ ἴο ἀδδβεῖ ὈΥ ογάεσ οἵ 
Ἡοτγοά Απεῖραβ. (Μαῖε. ἰχ. 3. χίν. 8--- 13.) 
ΤῊΐδ ρἶδεα 15 ποὶ πιθηιοηθαὰ ΟΥ̓ πίῃς ἴῃ 
πε Νὲν Τοβιδμδηξ. 

ΜΑΘΗΡΕΙΑΗ, (ἢ 6 Ὠδιηδ οὗ [ἢ σᾶνα ρῃΓ- 
οἰδβθα Ὀγ ΑὈγαῆδπὶ οὗ Ερἤγοη τῆς ἨϊτΕτε, 
[(ὉΓ 8. Ὀυγία! -οΙαςα ἴογ ἢ18 ψῇΐε ϑάγῆ. (6 εη. 
ΧΧΧΙ, 8.) ΤῊ σαν 88 Ὀδο Ἵονογε 
ὈΥ ἴπ6 Τυγκθ, “ΌΥ ἃ ἰαγγα δηὰ δηοϊθιὶ 
ΙὨΟ86ι1|6 ; 8η64 4} δγοιιηὰ {6 δοιὶῖ 15 ἢοίὰ 
Ἰηνίοἰαἰ θα, ΤῊ σαν ἰβ ἴῃ ἴΠ6 πιά α]ς οὔ 
16 ᾿πέθγίοῦ οὐ τῃ6 δαϊῆοο; 118 ἀδγκ δηΐν 
ἄξδθρ δηΐγϑηοθ ΟἿΪΥ 18 νἱβίίθ, δηὰ ἴΐ 15 
ΓΕΓΟΙν δηϊεγοά. .. .. Τῆα οανα 15 βεϊά ὈῪ 
εἰ Τυγκβ ἴο Ὀ6 ἄδορ δῃὰ νεϑῦν βρβοΐοιϑ, 
οὐδ ουὖῦ οὗ {πΠ6 βο]!α τγοόοοκ, δῃὰ ἴδδὲ {πὸ 
Γεδεηρ- ίδοοβ οὗὨ τῃ6 ᾿δΈΓΪΔΓΟἢ 5 51}}} εχίςι, 
ΔΠ4 ἀγα ρἰδιηγ ἴο 6 αἰδεεγηθα." ((ἰπγπε 5 
ἔϊοςοοἸ]οοιοπ5 οὗἩ {6 Ἐπ8ῖ, ρρ. 158, 159. 
ϑοοιϑἢῃ Μ|ββίοη ἴο {86 ᾿κὩ: Ρ. 180. 
ὙΠ} 5οη 8 1,8π45 οἵ τῆ ΒΙΡ]6, νοἱ. '. Ὁ. 366.) 

Μαρλι. 866 ΜΕρια, ρῥ. 696. ἐπα. 
ΜδΟΡΑΙΑ, ἃ οἷν δηκ τογγοΟΥΥ οὐ τῆς 

 βίογη 8146 οἵ ἐπθ ἰβκο οὔ (Πθπηρ-αγεῖ, 
ἠοῖ (ὮΓ ἴτοπι Οδρογπδυ δηἰ Οδπιαῖα ; ἴξ 
18. Βυρυροβεὰ ἴο ἢδνα σοπιδίποαὰ ψἱΐπ ἰϊ5 
ΡΓΘοϊποῖβ Πα] πδηιῖπα ; πδηςο, ψ ἢ α Μαῖ- 
ΠΕ 88}γ8 (χν. 39.), Οὐ γίρέ σαηϊθ ἐπίο ἐλξ 
οοαείς οὔ αρααϊία, ϑι. ΜΑΙ 58 γΥ78 πιοῦδ 
ΡΑΙ Ιου] Αγὶγ (ν}}. 10.), τῆδὲ ἠδ οαηες ἑπίο 
ἐδ ρατίε οὗ 1λαϊπιαπμίλα. ἨδρΓΘ 15 ἃ πίδεῖ- 
8016 νΠ]ασα ον οα]Π6ἀὦ Μαλάεί, ἀπά τῆς 
ἹΠΠΔὈΪ Δη18 ΔΓ6 ἃ8 ψγαίοῃοα 85 ἐπε ὶγ εἶδ." 
θα] Ὠονεῖὶβ. (ΕἸ5Κ᾽8 Ῥαδβίογ᾽5 Πδςο]ος- 
τἰοη8, δίς., ρ. 861. ὙΠ δοη ΒΒ 1[,8ηἀ5 οἵ τῃς 
ΒΙΡΙ 6, νοὶ. ᾿.. ρ. 1386. ἘΠιοΠ65᾽ Αζύδαῃ, ". 85.) 

Μλαοι, δὴ δρρεϊ!διίοη ψίνοεη διηοης ἴδε 
Ῥογβίδη8 ἴο ρῥγιθβϑίβ, νγ186 πηθη, ρ 1] οϑορἤογη, 
δἰ Οἵ ΓΒ ψἢο ἀονοίθά {ἰειηβεῖνεβ τὸ ἴῃς 
δῖιιγ οἵ 16 πιογδὶ δπα ρῇἤγπιοδὶ βεϊξηςδβ, 

ΠΊΕ αἰ θα “ἘΠιΔΙΠΐα ; δηὰ ἴτοπι τῇ ! ὅπ τῆ ραγιϊσυ]αγὶν οὐ ναῖθά δβίγοϊ ρον 
Κίηρβ οὐ ΜαεἼοβάοη, Μαςεὐοηϊΐα. 
Ὀοιυπέθιὶ οὐ πὰ που ὈΥῪ 1Π6 πιουηϊδίηβ σομβίδγειίοῃ. 

[τ τᾶβ᾿ βῃά πηδαΐϊεῖπθι ΤΉΟΥ δη)ογοά τῆς Βίρῃειῖ 
ΤΠῈ εὐἷξό νπεπ ἥοπε ἐλε 

οἵ Ηκπιυβ. οα τμ6 βου Ὀγ ΕΡίγιιβ 8πὰ |. εασέί, ψῆο Ἴδα ἴο ΜΌΓΒΠρ 186 ἱἰπίδηί 
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ὍΜεδοϊδῃ, σόα ρῃθΠοβορῆογβ οὗ [8 ἀφο ϑβογὶρ- 
ἔοη ; δεσογαΐη 
ῬΡογεῖβ, οὕ, ἰῃ ἵ, ορίηίοη οὔ οἴμογβ, ἴγοπὶ 
Αταδῖα, ἃ8 [6 ρΓΘΟΟυΒ συπβ ἡ ῃϊοῦ ὉΠΟῪ 
οὔδγεὰ ψογα ἴπ6 ργοδυοιίοηβ οὗ ΑΓαθίδ. 

Μλοιο, ργοναίθησε οἵ, 890. 
ΜΑΟΙΒΤΒΑΤΕΒ, ρογϑοηβ οὗ, βαογθα, 108. 

Ὑϊπηθδ ἀραίηξε τἤθη), ἤονν ρυῃ]8Π6 ἃ δηιοηρ 
1τὴ6 926ψα, 157. 

Μλοοῦ. 8566 ὅο6, ῥ. 673. 
ΜΆΑΒΆΝΑΙΜ, 8 οἰ Ὀεγοπὰ (ἢ Ζογάδη 

ἴῃ τῆ6 ἐγῖρο οὐ Θδὰ, πϑρᾶῦ ἴδ ἰγῖρο οἵ Μδ- 
ὨΆΒΒΘ. : ̓ξ 8 δδείρῃδά τὸ ἴθ [ονίτοα. 
(3081... ΧΙ. 96. 80. χχὶ, 38.) Ηδγε ἵνο 
ἢοδίϑ ΟΓ σ8Π1ρ8 οἵ δηρεὶβ πιεῖ ὅβοοῦ (ὅδη. 
Χχχ] 3.), ν Ὠδησα τ 6 πδηγ6 ἰδ ἐδγίνϑα. 

ἽΜΑΖΈΕΒΤΥ, οἰϊεῖ αἰδεϊποιοηβ οἵ, διοσ 
6 ὅεν5, 103, 102. 

ΜΑΚΤΈΒΗ, ἴδ Ὠδπη6 οὗὨ ἃ νον ἤθδῦ 
Φογυβδὶαπι, πιδητοπϑὰ ἱη Ζερῆ. 1.11. Ῥτο- 
ὈΔΌΪΥ ἴξ νγγ88 80 οδ  διἱ ἔγοπι 15 γοδοιηθίβησα 
ἴο 8ἃ ΙΠΟΓΙΔΓ; 8δηα ψὰ8 τὴ6 88π|6 ψῃ ἢ 
ϑοβερῆυβ δ ογιναγβ οα] θὰ τῃη6 Ὑγτγοραοη, 
οὐ Ομδοβεοιηβκοῦβ ΚΑ] δον. 

ΜΑαιμΟΗΙ, τἴἢ6 ἰχ8βὲ οἵ τπ6 ἔνναεῖνα πιΐποῦ 
Ῥτορβεῖβ, οὔ ννἤοβα ργβοηδὶ ἢ βίου ΠΟ ΠΏΟΓΘ 
8 Κπονη, [δὴ τὲ Π6 ννὰ8 σοΟΠΓΕΠΊΡΟΓΕΓΥ 
τε ΝΕΒαπιίδἢ. [Ι͂ἢ ἢἷἶ5 ργοαϊοιοἢ8 “ ὕὈοϊ 
ῬΓΙεβῖβ δῃὰ ρϑορὶα ἃγ6 Ὀπβραγίηρὶν τγορτγί- 
τηληρά : πη τ} 116 ἘἰἸον ὅγα τῆγοδιθπρα 
ν ἢ αἰνίηα ἰυἀρηγεπίβ, δου γαροιγθηξ 18 
Βο!ὰ ουὲ το δυιοῖ 88 ναι ἰῃ τῆς ἔδαγ οὔ 
τς [μοτὰ. (᾽ν. Ηεπάδγβοη᾽ 5 Μίηονγ Ῥσο- 
Ρδεῖ5, Ρ. 446.) . 

Μαισηῦβ, 8 βογνυδηΐ οὐ (Οὐἰδίδρῃδϑ {6 
Βιρῃ ργίθϑι, νἤοβο ἤβπιθ 81. Φοῇπ ἢ88 νϑῦγ 
ὨΔΙΌΓΑΙΪΪΥ ργδβογνοι, δησθ ἢ6 5 80- 
αυαϊηϊοά σψῖ Οαἰαρῆθ5. Μαοδῆυθ νν858 
Οὔ οΥ̓ ἔπ σοπίρβην ἴπδὲ νᾶ8 οοιηπιδη θα 
ἴο 8εῖζε (γίβε ἴῃ τῃ6 ρατάρη οὗ ΟΘοιἢ- 
ΒΕΠΊΒη6 : Ρεῖογ οὐ ΟἹ 8 γίρῃξ δαγ, ν ϊοἢ 
5 ᾿ῃδίδηἢγ γαδίογοά, δηἀ ἴῃ6 πουπῃὰ 
Βεαδίεά Ὀγ τῆς οἰπηηϊροίδηςξ τουοῇ ΟΥ̓ «[δδιι8, 
ὙΠῸ τῆ8 οοπίδγγο ὑροη ἢπιὶ 8 κίρηαὶ 
Ὀθεπεῆξ δἵ 8 πιοπὶ οὔ ἰοδὶ πηθ6. Τἢ6 πηΐ- 
Γβουΐοιι8 Πρδηρ οὐὗὁἨ ἁ ἀὡΜαϊοῆιιβ ργεβεηῖϑ ἃ 
τπίοη οἵ Ϊυδίϊςα, ρονϑγ, 84 ροοάῃεβθβ ; 
δη(ἰ οουά ποὲ (8}} ἴο δοηνίποα ἢ 6 ἀροϑ]εβ 
2[ τθ6 ἐγ οἵ ουγ [κοτε 8 ἀοδεϊαγαιίοη, τΠδὶ 
ὯΟ πιδῃ σοι ἴδκα [8 [Πἴ ἔγτοπι ἢΐῃ, δηὰ 
ἔπαξὲ ἢ οουά ὰγ ἰξὲ ἀσψη δπά γϑϑιυπηθ ἰΐ 
δραίη. (]οἤη χ. 17.) [ὁ ἢδ8 ἱπάθοαά θθϑη 
δοκοὶ ον βυςῇ ἃ πηΐγαοὶα πιδὰθ 80 [1π||6 
ἰπιργαϑδίοη ὕροη ἴῃ 6 σΟΙρΑΠΥ ΨὨϊοῖ 9088 
ςοπαιιεῖοθί. ὙΤηδ τορὶν 'β δϑϑύ. Τ71Π6 
ν ἢ οἿ6 ἰγβηδδείίοη ἴοοῖ ρίδοα ἴῃ δὴ ἰπβίδηϊ. 
Ῥείεσ βέγιιοκ Μαίοδυδ νἱτἢ ἃ ϑυνογά. 96 βὺ8β 
βἰοοι 511}, σῖτ οὴθ παηὰ βιορρθὰ τῇθ 
δ οβίϊο, δὰ σῇ (Π6 οὐδοῦ ποαϊθὰ τῃ6 
δεγνϑηῖ ; σἢ}6 τἴἤοδα ῆο ψογο ργεδθηΐῖ, 
ἴῃ τἘΠ6 πιἰεἰά]6 οἔἩ {86 πίρι!ς δηὰ Ὁγ 6 ρὲ] 

ἴο βοιῃηθ, [ΠΟΥ σδῃ]6 ἰγοι. 
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ἴδε οἵ ἰογεΐι68, βοδγοεῖν ἢι84 τἰπ|6 ἰο ροῖς 
οοἶτα τ ῆδὶ τ᾿ 88 Ραϑεῖηξ. 

ΜΆΑΙΙΟΕ, ογπηο8. οὐ, πον ρυπίδπαα, 168, 

Μαιτα. δε Μειῖτα, ὑ. 697. ἐπ)γὰ. 
ΜΆΑΜΒΕ, ἴβ ον οὗ, ποῖος οὗ, 62, 68. 
ΜΆΑΝΔΑΕΝ, 86 παπι6 οὐὗὁἨ ἃ ρϑΐβοῃ νῇο 

88 οἀποδῖοα ψ ἢ ΗἩδγοά Αρτίρρα ]. (Αοἰα 
ΧΙ, 1.) Ῥέεγθδρβ ἢ ψ8ὰ ἴς 8Βοῇ οὗ τἢδὲ 
Μδπδοῖ (Μαναημος) πιοπιϊοποά ὈΥ ζ2086- 
Ρἤυ5, ψῆο ργοαϊοιθά ἴδ ἔπξυγ ρτθδίῃαθββ 
οὗ Ηδγοὰά. (Αηΐ. 7ιἀ. 11". χν. ς. 10. 8 ὅ.) 

ΜΑΝΑΒΒΕΗ: -- 
Ιι. Τῇ εἰάσβε βὸη οὔ “Ζοβερῆ ; τῆι, 

Ὀοΐηρ δαορῖοα Ὀγ δἰ8 ρτβπάξίθοῦ, Ἰηπογιοα 
Θ΄ }}ν πὶ τῆ6 ϑοηβ οἵ ἁδοοῦ, (ἄδη. 
ΧΙν].) Εον (ἢ [|ἰπ|115 οὗὁὨ [6 ἐουγουγ 
δΔοἴτθα το {π6 ἐτἰρα οὐὁ Μαηδββεῆ, 566 ρρ. 
12, 183. 

2. Μάναββεη, ἴῃ (ουγίοοπεν Κιηρ οὗ 
υάδῇ, δασοοοάοα ἢ ἕμέμον Ηδζοκίμῃ, αἱ (ἢ 6 
ΘΑΡΪΥ ρὲ οἵ ἱνεῖνε γϑᾶγβ. [}ὐ {{|6 δαυὶΥ 
Ρδᾶγὶ οἱ ἢἰβ γοῖρῃ, πιοϑῖ βροῦν αν β᾽ θα ὈῪ 
πο ργοῆϊ σαί σουπ56}8 οὔτῃοβο ψῆο ἀφιαϑίοα 
1Π6 τγαίογιημτίοη ἱπιγοάυσοα ὈΥ ἴπ6 ρίοιιθ 
ΗεζΖοκίαῃ, Μϑηβεβοῖ, ψ3 8 πιοϑὲ ν!οκοά 
δηα Ἰάἀοϊαῖγοιι5 ργίηςα ; δηα (ογ ἢ18 νϑγίουδβ 
ΟΓΪΠ]68 ννᾺ8 ΟαΥγγ δὰ σαριϊνα ἱπῖο Βαδῦγίοη, 
αὔους {86 ἔτ ΠΥ “ΒΘ οομα Υ6ῈΓ οὗἉ ΠΪδ γοίσῃ. 
Βυῖ, ὕροη ἢῖβ ροηϊοηΐ οοηίεδείοη οὔ ἢΐβ 
δβίη8, ἢ6 νν88 ἀδ᾽νογα ουἱϊ οὗ σδρενν δηά 
Γεβίογαά ἴο ἢΪβ σοι (11 ἢα8 Ὀδθ σοη- 
)εείυγεά δεν ἐθουξ ἃ Ὑϑδγ᾿8 ΘΌΒΘΏ 6), 
ρεγθερϑ8 ἰῃ σΟΠΒΘαΏΘηΓ6 οὐ 8016 ΓΟνΟΪυτίοη 
ἴὴ 1ἴΠ6 Αϑϑγυγίδῃ δπιρίγθ Τῆδ γεπηδί πε θῦ 
οἵ [8 1ΠΠ6 ἀπά γεϊβῃ νγὰ8 88 ἜΧεπρ ΆΓΥ 88 
ἰϊ86 σομηπηθηςσειιθηΐς πα Ὀθθη ἱπδυβρὶςιοιιβ 
δη4 ρτγοήϊραϊθ. ΤῊ σογβῃΐρ οὔ αοἀ νδ8 
Γεϑιογοα ; ἴῃς (ογ βοδίϊοηβ οὐἔἁἨὨ “Ζογυβαίθηι) 
ΜΕΓΘ ΓΕραίγοά δηὰ βίγεησιῃθπεά ; δπὰ 
τ} γΥ οἵδοογβ σογε οἰδοθὰ ἴῃ 4}} ἐπ ἰβποοά 
οἶκ165 οἵὗἩ υάμῃ. (23 Οἤγοη. χχχῃ.) 
Μαν- 8: ΘΗ ΤΕΒ, Ρυηϊδηπηοης οὗ, 158. 
ΜΑαν-5ΤΈΑΊΙΝΟ, ρυμπίβηπιοπὶ οὗἁὨ 160., 

σοπάοπιηρὰ ἴῃ τἢ6 Νεν Ταβίδιηθηϊ, 456. 
ποῖα 3. 

ΜανυβΕβ οἵ 16 768, ποῖΐςα οἵ, 49] --- 
493. ᾿ 

ΜΑΒΑΗ͂, 8 ρἶδεθ ἰῃ {π ἀεβεσὶ οἵ Αγαρία, 
80 Π8]]6ὰ ἴγοηι τ 6 ὈϊιοΓΏθ.8 οὐ 118 νυδίογβ. 
πε τῇς [βγϑοὶ 68 δα οὖ οὗ ἘΕμργρῖ, 
οὐ τΠοὶν δγγῖναὶ ἢ τὴ 6 τὴ] ἀοΓ688 οὗ Εἰ Πα ΠῚ, 
ἔθ οΥ ἰουπὰ {(Π6 ψϑίεν 8ὸ ὈΓΠῖ6Γ εἰϊδῖ Ὡε ΠΟΥ 
τΠδιηβοῖνοα ποῦ {ποὶγ οδίι]α οουϊὰ ἀγίηκ ἰὲ ; 
οη Ψ ]ςἢ δοσοῦηξ τΘΥ ρᾶνα ἴῃ 6 Ὠδπι6 οὗ 
Μαγδἢ ΟΓ ὈϊιίοΤ6 88 ἕο [ἢ18 δποδιηριηθηῖ. 
(Εχοά. χν. 33. Νυπιῦ. χχχὶ. 8.) Μοεὶ 
ἔγανο ογβ αἰΐοδὲ ἰπαὶ [ΠΘΓΘ 8.6 βενεγδὶ 
Ὀϊέῖον (Ουπίδίη5 ποῖ ἔδυ ἔγοι ἴῃ Ηθα ὅρδ: 
δὰ Ὦτγ, ϑῆαν ἢχοβδ {ἢδ686 ννδῖθιβ ΠϑΑΓ 
Οοτγουάεϊ!, ἃ μίδοα ἢ εγο ἴΠ 60 18 ἃ 5π|8}} 

γτά 
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Τὴ, Ἡδιοῖ, Ὀη]6 58 ἴεξ θ6 αὐϊοὰ Ὁ ἀδν5 
δη( γβίη, δι}! οοπείηιιοβ ἴο ὕθ Ὀγβοκίὶδῆ. 
Ἰγανοῖθ, νοΐ. 1. ρ. 10.) Ὧν. βοὴ 
Θβογίυεδ ἴη6 Αἴη Ηκλσπάγδῃ, ἴΠ6 “ νι ε]} οἵ 

ἀεπιγυοιίοη," ὧ8 ΟΟΟΌΡΥ ΠΡ 8 5π|8}} θδϑὶπη 
δῦοις ἔνε [δεϊ ἰῃ ἀϊδιηοῖογ, δὰ οἰρῃίθθη 
ἤποπου ἀδερ. ἴξ τεϊαΐῃβ 118 βποίδης οἰδ- 
Τιςῖοι, δηἃ ἢδ8 ἃ θα πδπιὸ δηιοὴρ ἴΠ6 
Αταῦβ, στῆο βεϊάοιῃ αἰονν {πον οαπηοὶα ἴὸ 
Ρϑγίδκο οἵ ἢ. (1}μδπάκ οὔ τῆς ΒΙὈὶς, νοὶ. ἰἱ. 
ΡΡ. 170,.171.) 

ΜΑΒΟΒΕΒΨΑΝ, ἴΠ6 δϑοοηὰ τπηοηίῇ οὗὨ τῆς 
ΔΦον δὴ εἶν!} γοδγ, [6βεῖνα]β ἰη, 195, 196. 

ΜΆΑΒΕΒΗ,Α. 8 ἰοποθὰ ον ἰῃ ἐπα ρἰαϊη οὗἉ 
1Π6 ττῖρθε οἵ }υάδῃ. (5. χν. 44.) «“εγοπια 
δηἀ Ευϑεθ]υ5 ς8}} ἱξ Μογδδίῃϊ. Τῆα ρῥγὸ- 
ρεῖ Μίοδῃ ψ88 ἃ ῃδίϊνθ οὐ τῃΐδ ον, δ 
ἢ ο ἢ τὰς ἰουσῆς τΠ6 πιεπιογῦ]α ὕὑδῖε}6 
Ρεΐνδεη Ζαογδῇ Κίηρ οὐ Οιιϑῆ οὐ Επῃϊορῖα, 
8η4 Αβὰ Κίηρ οἵ υάδι, ψῆο οδιδιηθα ἃ 
τηοϑῖ 5[6 8] νἱείογυ. (3 Ὁ γοη. χὶν. 8--- 10.) 

Μαβμκ, οὗ Φομη. Μαγῖ, {πΠ6 διιῖῆον οἵ {πὰ 
δοοοπα Οοβρεὶ (ον δὴ δοοουηΐ 8δηά 81)8- 
᾿γ515 οἵὨ σῆϊοῖ 866 τῃ6 Ἐουγ Μοϊυμηα οὗ 
ἘΠ }5 ΟΓΚ), 88 (6 πορῆονν οἵ Βαγιηῦαβ, 
δηἋ δἰ8ο {6 οοτηρδηΐοη οὗὨ Ῥαυΐ δηὰ Βὲγ- 
ὨΔΡα58 ἴῃ ἢ 6} ᾿ΟΓΏΘΥ τὨγουρῇ Ογεεοθ. 
(Αοῖἴϑ ΧΙ, ὅ. (Οἱ. ἱν. 11.}, δηἀ διιθβααιθ !} Υ 
οἵἩ Βαγηδῦδυ δἰομθ. (Ἀςίβ χν. 37. 39) Ης 
δογνγ γι 5 δοσοιηραηῖοα Ῥεΐεγ. (1 Ῥεῖ. ν. 
13.) 458 Πὲ 88 ἴΠ6 βοὴ οὐ ἴπδὲ Μβγυ, οἵ 
086 ἤοιδα πὶ Φογυβαίθπι ἴἢ6 ΔροΟΒβεΪαΒ 
ὝΟΓΕ βοςσυδβίοπηοα ἴο ποεῖ, ᾿ξ ἢ88 θ6θη σοι- 
ἠεοίυγοί, νἱτἢ ργεδξ ργοῦΔὈ Πγ, ἔπαὲ ἢ 
Ὑ85 ρδΓιςυ τν ᾿πβεγιοῖθα ἴῃ τῃ6 ἀοςςΓΙ 68 
οὔ τῆς αὐοδρεὶ "γ Ῥεῖογ, ψῇῆο τῃαγθίοσα 
[6Γπ5 Πἰπιὶ ἢΐθ δοη. (1 Τί. ν. 13. οοιη- 
Ραγαὰ νι 1 Τίηι. ἱ. 3. δηὰ 2 Τίῃη 1. 2.) 

ΜΑΚΕΙΑΘΕΒ οὗ το 768, σϑγθηοηΐθδ οὗ 
439--48. ον αἰδββοϊνεοα, 448, 449. 

ΜΑκΤτΤΉΑ, ἢ 5ἰβίον οὗ (δι [,Δ.ΖΆΓι15 τ ἢ 0 
Ὑ88 Γιὰ ΠΌπ {π6 ἐἰεδα Ὀγ 9680ὺ8 (δ τῖϑβι. 
(ὑυκὸ χ. 38. 40, 41. 7οὁἢη χὶ. 1, ἄτα. νἱϊ. 2.) 

ΜΆΑΚΥ, ἴδ τάπης οὗ βονογαὶ τνοϊῆθῃ τ 6ἢ- 
εἰοηθά ἰη {π6 Νὲνν Τοδβίδιηθηϊ : ΥἱΖ. 

ι. Το νι πιοίπογ οἵ ουγ μοτὰ δηὰ 
Βανίουν 76βιι5 ΟΠ δὲ : 5ῆ8 τυᾶ8 οὗ {6 {Γ1)6 
οἵ Ζυ θα}, ἐπα οὗ τῆς γογαὶ ἤουβα οὗ Πανὶ ά, 
85 αἰδοὸ 88 ΠΡ πιικυδη Ζοβορῆ. Αἴτεῦ 
(6 οτιιοβχίοη οὗ ΟΠ γίβε, νῆο δά οοπι- 
τηρηάοα Π6ὺ ἴο ἴῃς Πα] σαγα οὐ Ζοδη, 586 
ἔοιιπά 8ῃ δαυίιπη ἰηῃ τἴῃ6 μου οὗἉὨ τἢ6 Ὀ6- 
Ἰονθά Ἀροβίῖϊα ; δηά ψἤθη {Π8 αἰβεῖρίε8. δηὰ 
ΔΡΟΒΙΪοΒ 6ΓΘ τηεῖ τορεῖθεῦ ἴῃ 80 ὈΡΡΟΡ 
τοοῖῃ, 8ῆ6 πη. ψ ἢ τποπὶ ἴῃ ΡΓΒΆΥΘΓ. 
(ΨΦοὴ χιχ. 956. 37. Αεῖβ 1. 15.) Το εἶπηε, 
Ὀ͵δεθ, δηὰ αἰγουπιδίδιιοα6 8. οἱ 6 ἀθϑῖῃ δγα 
υπςρογίδίη. 

2. Α ποιδη οὔ Μαράβίβ 'β δυρροδϑά ἴο 86 
{Π6 ββπιθ,ουῖ ον οι (ἢ γῖβὲ ἐχρο θά βουθῃ 
ἀειποηδ. (1μυΐκα νἱὶ. 86, 37.) 8:6 νἂδ οὔθ 

διοσταρλίοαί, Ἡἐοτίοαϊ, απὰ 

ΜΕ, 

οἵ τἴοθο ννῆο [οἰ] οσσοὰ Ὠἷπι δὰ οοπετδειοά 
ἴο ἢ!Β πηδ πίε πΆποσ. 

3. Ομπε οὔ ἴῃ πἰϑίεγε οἵ [δζαγυα. {(1μκε 
χ, 39---42. 92ολη χί. 1., ἄς.) 

4. Τα πιοίϊοῦ οἵ 9}6η1653 ἐπα [,6 55 βηὰ 
οὔ 70568 : 856 νν85 ϑίβίοσ ἴο τ 6 τϑοῖμεσ οἱ 
ζεδυβ, δὰ νδ5 τ νἱίδ οἵ Αἰρίμειια. οὗ 
ΟἸΙορββ. (Μῶαιι. χχνὶϊ. δ6. 61. χχνῖι 1]. 
Μαῖκ χν. 10. 47. χνὶ. 1. Ζοἤη χῖχ. 95.) 

ὅ. Τῇ πηοῖποῦ οὗ ἴπ6 ἐνβηρο δὲ Μαγί, 
εἴ ψοδϑα ἤουδβο [ἢ ΟΠ ϑεῖδηβ ἴῃ δεγυξαίθει 
ἌἜΓΕ ψοηϊ ἴο σοηνοηα. (Αεῖἰβ χ]. 12.) 

θ. Μαγγ, απ ἀπκηόνη ἀϊδεῖρ]ς γεν άεπὶ 
εἰ ἤομιο, ἴο σποπ 8ῖ. Ῥαιΐ βεῖ ἢ 5 βδίυ- 
ἰδιϊου, ψπτἢ ἢ 8 δυϊορΥ --- δῆς δεσέοιοεά 
πιμοὴ ἑαδοι οπ 5 (Βοπι. χνῖ. 6.), οἵΓ, οκ 
γοῦ, βοοογάϊηρ ἴο ἴῃς Αἰεχϑδηάγίδη ἀπά 
οἴπεῦ Μ88., δπὰ τῆς ϑυγῖδο, Επῃϊορῖς, 
Οοριῖς, ἀηὰ Αταῦὶς νογδίοηβ. [1ὲ 15, τπδγο- 
ἴογθ, υησογίαίϊη ψἤῃθίεῦ (86 ἀροβῖῖα Βεσε 
ΒΡΘΑΚα οὗὨ βδῦνοθα δβοῖυδ γ γεηάοσοά ἴοὸ 
Ὠμηκοὶς οὐ ἴο τπ6 Ὀο νοῦ δὲ Ἐοηλο. 

ΜΜΑΤΤΗΕΎ, αἰδοὸ οδ᾽οὰ ἴκΕΥ:, ἰδ βοὺ οὗ 
ΑἸρἤθιιβ, 88. ἃ οοἰ θεῖος οὔ {πΠῸ ᾿πηροκῖϑ 
ὙΠδη ΟΡ ϑδυίουγ οδ [οἱ Ὠΐπὶ ἴο ἔοϊϊον 
ἔπ δηἀ Ὀ6 8 ὃροβίΐβ. δ σνγοῖς ἴδῃς δεῖ 
(ἀὐοβραϊὶ, ἴων ἂῃ δεοοιιηξς οἵ νοι 566 ἔμ 
Ἑουτγι Μοϊυπια οἔἉ 118 ψουκΚ. 

ΜΑπΚΕΤ5, σ ἤθγε Π6]4, 496. 
Μαύτηῖαβ, οπα οὗ τὸ αἰδεῖρὶεβ τ ῦοὸ 

νν88 σῃοβθη ὉΥ ἰοῖ ἴο ΑΪΪ ὺρ τ1π6 νδοβῶςγ 
οςοδδβίοπρα ὃν τῇς ἀοδίὶ οὗὨ εἰια ἐγαιϊογους 
ΔροΟβ11|6 ΨΦιἀλ5 βοδγοῖ. (Αςῖβ ἱ. 93. 36.) 
ΟΥ̓ ἢ!8 βυϊδεχιρηῖς Ἰἰαθουγε δηὰ Ὠἰβίογῃ, 
ποϊπηρ σογίδίη 5 Κπονῃ. 

ΜελθυκΕβ οὔτπε δεν δηὰ οἵδογ ἡδβεϊοης 
τηρηϊοηδά ἴη ἴπ6 ΒΙΌ]6, το ]68 οὗ 518, 574. 

ΜΕΑΤ- ΟΕΡΕΚΙΝΟα5, ποίϊοε οὗ, 390. 
ΜΈΕΟΒΑΝΙΟ ΑΚΊ8 οὔτπε ὅενε, 595. 
ΜΈΡΕΒΑ, 8. οἷν ἴῃ τς τγῖρθε οἵ δυῦροα, 

βἰτυδῖο ἃ ἴῃ 8. ρα οὐ 6 βαῦια δῖε. 
(Νυμν. χχὶ. 830. 2οϑῇ. χιϊ. 9. 16.) Α4ο- 
ασογάϊηρ ἴο Εὐδβοῦιι5, ἃ τὰ ἢοὲξ ίαγ ἔτοπι 
Ἠεϑῆροη. Ηδτγα ζοδὺ ραϊησάὰ ἃ πηδηιόγϑῦ 8 
νἱοίογν ονοῦ [ῃ6 Αππηοηϊοβ δὰ ϑγγίϑῃα. 
(Ι Οἴγοη. χῖχ. 7---14.) Ασοογάϊησ ἰὸ 
ῖ88. χν. ᾧ.. 1ἃ δἴνεγπαγάς Ὀεϊοησεὰ ἴο οαν, 
[κτ ἴ5 πονν οδἰ δὰ ἡ Ἱιάαεδαλ. 

Μεριλ (Δεῖβ 1]. 9.) ννὰ8 ἃ νϑϑὶ τερίοι 
οἵ Αεἶα, δανίηρ οὐ ἴῃ6 πογῖῇ {πὰ Οδερίδα 
88, οἡ ἴῃ6 ψεδῖ Αγπιηθηΐδ δα Αδεγγία, οὐ 
τῆ οι Ῥογβῖδ, οὐ {6 εαϑὲ Πγγοδηὶδ δπὰ 
Ῥαγα. [{ Πα [9 ϑιηδ ἴγοπι Μάθδαι τἢα 
80ηὴ οὗ Φερῃθί, πιδητ ομθὰ ἰῃ θη. χ. 3. 
ἴῃ τις Βαργ]οηίδη σδρενίιγ, της 7εν 5 πέτα 
οδΥγθαά σαρέϊνα πιο Ασϑυγια, δη( μἰβοοά ἴῃ 
(6 “1168 οὗ τὴ6 Μρέεβ. (2 Κίηρβ χυὶϊ. 6. 
δη( χνὶ. 11.) “ΤῊ ρσεοορταρῃϊοεὶ ρμοδιοα 
οΥ̓ Μεοάϊβ ννδϑβ υυβοὶγ ομοβεῃ ἰογ τὰ ἀϊ5- 
εὐϊθυοη οὗ τἰἢ6 στοαὶ Ὀοάγ οἵ ἔπ σαρἔναδ: 
ἴον, 1. 1ὰ νᾶβ 580 τοπιοΐθ, δηά δὸ ἱπιροὐοά 
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ΜΕ 
δηά ἱπίεγβοοϊοὰ ἢ} ργεβὲ πηουηίαίπβ δηθὰ ᾿ ἴΠ6 ογονη ἀδνοϊναὰ ομ 18 8δοῦ ΟὙὝΑΧαΓοΒ 
ΠῸΠΊΘΓΟΙϑ 8πηα ἀδορ γίνογβ, ἰδὲ ἴα ψου]α ἴ»6 
Εχίγοπ)οῖν αἰ σους ἰῸΓ τῆ δπι ἴο δε οιρα ἔγοπι 
{Π|8 ὨδίιΓΆ] ργίβοη, δη4 γοΐϊγη ἴο {ἢ ον 
ον ἢ Ἑουπίγυ ; πὰ, 23. Τῃεν σου]ὰ ε80 θὲ 
ορροδϑὰ ἴπ τῆ δῖῦ ραθϑαρα τῆγουρῃ ΚΙΓ, οὗ 
᾿Αβϑγγία Ῥγορογ, ποῖ ον ὈΥ 16 πδιϊνα 
᾿Αβϑυγίδῃβ, Ὀιὲ αἶδὸ Ὀγ ἐμοὶγ δηθπιῖθα 6 
ϑγγιδη5, [νἢο Πδὰ ΠΡΕ}] ἰγαηδρηἰδηῖοα τἢ}}- 
πεν Ὀεΐογα ἰδ. 3. Τα βιιρεγίογ εἰν ]ὶ- 
δδῖίοη οὔ τῆς [5γϑο 65, δη.1} {πεῖν 5Κ}}} ἴῃ 
αρτιοι] γα, πὰ ἴῃ [ἢ 6 ἀγίβ, σου ἐομα ἴο 
εἰν"! 186 δηὰ ἤηργονα τἰοδο τ]ὰ δι Ὀδγ- 
ὈάγουΒ γορίοηθ. Απίὶ, 4. Τίνευ σου βωξεὶν 
Ὀ6 εἰϊοσθιὶ πιογε ἰἰὑθγῖν, δηὰ ἤανα {Πεὶγ 
ΤῊΪ 48 ὨΊΟΓΕ εἴ ὁ858, ἴπδι {Γ ΤΠΘΥ ννογα δι - 
δεῖ ἴο ἃ ΠΊΟΓΘ Γμογουβ σοηῃβηεδιηδηϊ ΠΕΆΓΟΓ 
ἴο {ΠΕΡ παιΐνα σοιηῖγν." (τ. Ηδ]68᾽ 8 
ΑὐἸαΪγ815 οὔ Ομγοποίοψν, νοὶ. 1. μ. 46|. 
8νο.) Μδαηγ Ψὲ.Χ15 ἔτοιη Μοάϊβ, δηι ἐῃεὶγ 
Ῥγοβοϊγίεθ, ψνεῦε δ Φογυβαίειπι οἡ {{Π|6 ἀν 
οἵ Ῥεποδοοβῖ, σῆοθη τὸ Ηυΐϊγ δρίγιε ἀ6- 
δοδηδδά οἡ πε δροϑί[ε5. (Αςῖβ 1]. 9.) 
Το Μοϑάδβ οὐ Μεαΐδηβ ννϑγὸ βδιιυὐθοῖ ἴο 

{Π6 ΑβπυΓΔ ἢ ΠΠΟΠΘΓΟΠ 8. ἘΠ1}} τῆ γεΐσῃ οὔ 
ϑαγάδηθβρα! 5. Αὐὔασοβ σοηβρίγοα δραΐησε 
Ὠῖπι, οοπηρεϊϊεα ἢΐπὶ ἴο Ὀΐγη ἰνπι86] ἴῃ 
ΝΙηονεῖ, δπὰ γοβζογοά {ἢ Μϑα68 ἴο ᾿ἰθογῖγ. 
Ηῶὼς 18 οοῃϑδίἀογεὰ ἐ5 τὰ ΤὈυπάον οὗ {πὰ 
ἹΜΜοάϊδη τποηδγοῦγυ, ἴὸ ψ ἢ] οἢ δ υβ.} Δ55ΙρῊ8 
ἃ ἀυπγαίίοη οὗ ἔῆγεα πυηῃάγει δὴ ΠΙ͂Υ γδδγβ, 
Ὀυὲ ἩΗετγοάοϊυβ ΟΪΥ οὔ ἰππὐγοί δηὼ 
λυ η γοαγβ. ( υδιη. Η15ι. "Ὁ. 1. ς. 6. οα. 
Βίροης. Ηδετγοά. 0. 1. ες. 95---Ἰ07. 6ἀ, 
(χοη. 1809.) Τῇ ἰαξι-πηοπιϊοηθα ἢΪ8- 
κογίλη ἢὲ5 γοοογάδε ἐς Ὠδηη65 οἵ ΟἿΪΥῪ ἴουγ 
ΜΜούίδη βονογείρῃβ, νὶΖ. [λε)οσοβ, ΡὨγδογίθϑ, 
Ογάαχαγοβ, δηἀ Αβίναρεβ.υ διοίογυβ 8ι- 
οὐ] ι8. (ἸἸΌ. 1]. ς. 32, οὐϊι. ΒΙροηϊ.) δηυπιε- 
ταῖοϑ5 ἰδη Κίηρβ ; Εμποῦ 5 ἀη ϑγηςο ι5, 
εἰρῃς. Ἡετγούοιῖυβ, ποννανογ, βοκυον οάβευ 
1η8ε τἢ6 Μεάεβ ἢδὰ επ)ογ δὰ τῃεὶν ᾿θογῖν 

᾿οΓ βοπ)α {ἰπ|ὰ Ὀοίογο {πον οἰθοῖοά Πο)οςο8 
ο ὕὃ6 Πρὶν Κίηρ, Α. Μ. 3294, Β. ο. 710. 
Ης εδιδεά τῆς εἰϊγ οΥὁἨ Ἐσυδίδπα ἴο ὕἊῈ 
δι} τ, δηα ᾿ς βαϊ ἃ τὸ πᾶάνο γεϊίρῃθα αἰγ-τῆγεα 
γδδγθ, Ὠγβογίθϑδ [8 Βυ σο 8580 βυδ] υραῖοὰ 
τὴ 6 Ῥογβίδῃβ ἴο ἔνθ Μρϑαϊδη δπιρίγο, δηά 
τεϊμποά ἐνεηϊγεῖνο γδεῦυ, Α. Μ. 3347 .-- 
3369, Β. ο. 6δ71---635. ῬἨγδοτγίοβ Ψ 8 
διισοοοάδα Ὀγ γαχάγεθ, ν᾿ ἢο ἴοοῖκ Νίπονθῇ, 
Δ0 σΟμΒ Γ8ὮΪγ δηϊαγροά τθ6 Μεάΐδη 
ΕΠ ρῖγθ, Α. Μ. 3369 --- 3.409, Β. ο. 626---ὖ95. 
ἯΙ! 80η δι! α διισσεββοῦ Αβίγαρεβ γαεϊρῃθα 
ἐπι γ γῆν γϑεγβ, α. Μ. 3409---Ξ.444, Β. Ο. 
695δ--ῶ0, Νοὸ ραγιϊου!αγα οὐὔἨ ἢϊ8. γεΐρῃ, 
Ὠον νοῦ, 8.6 γαοογάεα ὃγ ρῥγοίβηθβ ἢ]δ- 
τογίϑ)8, ἐχοερίίϊηρ Ὠἰ5 γορυϊπίηρ δὴ ἰηναβίοη 
οἵ ηἷ5 του τοῦθ δα Ὁγν τἴῃ6 Βιθγ! οπἰδΠ5 
τνήον Εν]-οπογοάμοῃ, τἢ6 δοὴ οἵ Νεορυ- 
Ἑομούποζζαγ. Οἡ ἴΠῸ ἀοαι οἵ Αβίγιιρθυ, 

ΗΠ, νι ῆοπι ἔπε ϑεγρίυγαϑ ο}} “ Παγῖυβ (ἢ 6 
Μεάς," α. ν. 3444, Β. ο. δ60.0.{Ὀ Μοαϊΐὰ ἰδ 
πονν σα δὰ τὰκ Αὐ]δπηι, δηα ἴογπιβ (85 ἰξ 
50 διμοἰ θην αὐά ἔογπι) ραγὲ οἵ (πε Κίηρ- 
ἄἀοπὶ οἵ Ρεγεῖδ. 

ΜΈΡΙΟΙΝΕ, ϑιδῖθ οἵ, διιοὴρ ἴδ 7εν9, 
δ46---δ186. δες ὨΙΒΕΑΒΕΒ. 

ΜΕΡΙΤΕΒΒΑΝΕΑΝ ΒΕΛ, δὅ0. Ρ]δίη οὗ, 

Μεοαιρῦο, ἃ [ογεῆθά ἴον οΥἩ {ἐπα {τἴρ6 
οἵ Μαπδδββεῖ ἰὼ (ἢ 6 ἰδυγοΥΥ οὐἁ ᾿ββϑοῆδγ : 
10 ννᾶν ἐὈΥΠΊΟΡΪν ἃ ΓΟγΑὶ οἰϊγ οὗἩἨ (6 Οἀ- 
Ὠδδηΐε8. Τα ᾿αέεν οΥΓἹ δερίαο (δυάρ. 
ν. 19.) 18 οοη͵δεϊυγε Ὀγ Ῥγοί. Θ᾽ βεηΐιβ 
ἴο θ6 πε τίνοσ Κίβίοη. Οοιιραγα Ψυάρ. 
ν. 39]. δηιὶὶ ἵν. 13. Μερίᾳ.ο, πον οαἰϊοὰ 
ΕἸ- 1 εὐ)άπ, ἰδ ἴὰ δυο ἃ γυΐϊπθα ἴδια, {πδὲ 
ΠΘΙΓΠΕΓ 6 Π ποὺ Ὀαδδβῖβ σϑὴ ἤηὰ {ΠῸ γα ΔΏῪ 
8386 116 Ὁ ἔγοιη γαίῃ. (δὴ ἀθ Νὶ εἰ (εἶ Ναγγε- 
εἶνε, νοὶ]. 11. ἢ. Ν 

Με ΗΙβεθεκ, Κίηρ οὔ ϑαίδειη (νῃϊοῖ 
ν 88 εἴογναγαβ οδ] ] θὰ Ζ6γιβαίθπ)), 8. σοῃ- 
[ΟΠ ρογαγΥ οὐ ΑὐὈγδίιδπὶ, ψῆοπὶ 6 πηεξ 
νἸτἢ γείγοβῃηθπηῖδ οἡ ἢ8 γεϊυγη ἔγοπι ἴῃ 6 
Ρρυγϑ οἵἨ ΟἸΠΘγἀογ δοιηθῦ δηὰ ἢΐ8 41168. 
(ξδη. χίν) Αἴον 6 πηδῆπεῦ οὗ 6 ρ8-" 
ἀπ γε δὶ ἀρθβ, 6 ἈρΡΡΘΆΓΒ 85 ἴπἢ6 πεβϑὰ οὔ 
18 τῦῖ6 οὐ (ϑπἶγ, το ἢᾶνα ἀϊδοπαγροά {Π6 
Διηοίίομβ οὐὨ ρμτγίεβῖ, δπά ἴο ἴδνα οἴεγοα 
ΒΒΟΓΙ 668 ἴ0 (ἢ ἴσια 6οά. Ἐν ραγίης ἢ πὶ 
τ) 68 ΑΡγαἤδπι πεϊζηον οὐ ροιὶ ἢϊηὶ ἴο Ὀ6 8 
ῃτῖοϑὲ οὗ ἴτε Μοβὲ Ηἰρῃ Θοὐ. ' Ἰη Ηξερ. 
ν᾽. δὲ. Ῥϑὺϊ] εχῃϊθὶῖβ τπ6 γεβοιηθίαηςα 
θεῖννεοη ΜΕΙς ίϑοεκ 885 τὴῇ6 ἴγρθ δηὰ 
68υ5 Οἢγίδι εἶα διε γρ6. 

Μεΐοομ, οὐ ΜΊΠΟΟΜ, δὴ Απιποηϊβἢ 
Ἰάοἱ, ποιῖσα οἵ, 37|. 

Μειῖτα, οΥ Μάαῖτα, δὴ ἰβίαπά ἴῃ {Π6 
Μοοϊιεγγδηθὴη ὅ68, οα ψῃϊοῆ δ8ὲ. βι] δηά 
ἢ8 σοιηρδηΐυηβ Ψεγ Ψγθοκοά. (Αοῖβ 
χχνὶ. 1.) άπ γα (ἐδογρὶ, 8η δοοϊβίϑϑιῖς 
οΥ̓͂ 16 ἰϑἰαπὰ οἵ Μεϊθα οἡ ἴδ σοεδβὲ οἵ 
Βαϊ πιαῖῖα, ἔγϑὶ (πὰ 1730) εἰαϊπιο ἔογ ἢὲ8 
οἴῃ ἰβἰδηά 16 ποποὺγῦ οΥὗἩ ἴπ6 βδροϑβίο!ὶς 
υἱβὶξ : δῃὰ ἢπὶβ Πγροιῃεβὶβ μ88 Ὀδδη (ο]] ον οα 
Ὀγ Με, Βυγαηῖ, Ὧν. Ηβίεβ, δηὰ οἰεγβ. 
Βιι Μνυ. Βυγδηΐ β Ἀγρυπιεπῖβ δνα ἤθη ὄχ 
απιϊποὰ δηὰ τγείυϊο Ὁγ Μτ. δι ἢ ἴῃ ἢ 8 
“ Ψογᾶῆρβε δηι} Βἢιρντοςκ οὗ δι. Ῥαιιὶ,᾽ ρρ. 
126---139. Τηδὲ ΜΑΙΤᾺ ἰδ ἴἢ6 ἰδίαυὰ 
ἱπιθιιά δά Ὁγ δι. [κο ΜῈ} Ὀ6 ον! δὐὶ ἔγοπι 
(ἢ ἕο! ον ἱηρ; σοηβιδγδιοῃβ : --- ΤῊ ᾿ροδ- 
εἰς Ἰεῖς τ Ἰβίαπα ἴῃ 8 5ῃΐρ οἵ Αἰεχαηότγια, 
ψὨιοῦ ἢδιὶ πὶηΐογθα ἔἤογα, οὐ ἢΕΓ νογᾶσα 
ἴο [καἰγ; δη4 δεν τουοηρ δὲ ϑνγδοιιβα 
δηαὰ Εἰιορίαν, ἰδηάθὰ δὲ Ῥυΐεο!!, (ἢ 18 
ΒΑ Πρ ἴῃ 4 αἶγοοῖς οουγβο. Τιθ οἵμοΡ 
Με] νου] ὕὉ6 ἂν οὔ οὗ {Π6 τ5.8] ἴγϑοκ 
(γοιὴ Αἰοχαμεγια ἴοὸ [ἰαἰὶν; δηῃά, ἴῃ βαϊϊίη 
ἴγουι ἴὶ το ἈΒερίυι, βϑιγγαουδα αἰδὸ νοῦ 
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{μι τὴὲ νεφνεἰ τα ἰοονεά :.}} τἶσθε Ὀείογε 
εἶμε »διιρίσγεεϊς ἴὼ ἴδε Αὐγστς καλ, ὑοδιε 
μά πη. δῖε ὡραϊησ {06 ρτοίκι ΠΥ οὗ πὸ 
δίιεσυνατάς Ὀειγχ, ὀτίνεπ ἀρὸρ Ἀκα, 
μεοίσανε {πε ἤπιος Αὐπϑιὰ ("εε μᾶσε 61:3) 
τ25 ἀρη το τἢε πδοΐϊε ἰοπίαπ δ εα, ἢ «ἢ 
ἰγ ἱκιννυόεπ ΞΙΟΙΥ θά ὕτεειε. (Εοὐιη- 
δ τ᾽ 5 ἴκχίσοη, τοςς Μελίτη. :5κ᾽» α-- 
ἐυτ΄ς ἩἨεευϊεεῖμπΝ, ΡΡ. 56---55.) 
γίενν οἵ {πε χυερῦοη ᾿ς ποῖ ἀαῇεείεαά δγ {πε 
αἰϊεγαύοη {ππὶ| ροΐπσποις γερῖ]ες ἀγὰ οί 
δὶ μτγεκεηῖΐ ἔσει 
πὰ “ἴα ποῖν εητίγείγ εἰεαγ οἵ ποο΄, δπηὸ 
ἦισ ουγίλοε ἰα 'π ἴῃς πμοοῖ 2ιυιἤς!2] υἵδῖο. 
Βαϊ 'υδέη δι, Ιαωυΐ νἱπίίε {πε ἰνἰδηά, {Π!]» 
ψἂν ποῖ (πε ἐᾶι: (ὼγ ἴ ν)ᾶδ5 ίτοπι “8 
διε οἵ κιοκ π᾿ ψῃοἢ ὅ.. Ῥδὺ! γεαιπογεά, 
ἐπι {πε δηΐπνδὶ σαπιο."" (ἢ, ρ, 135.) 
Μεμοκιλι οἵ εἐνεηίδ, δεοουηὶ οὗ, 207, 

Μεμρηιβ. ὅς ΝΌΡΗ, ρ. 706. ἐπ γὰ. 
ΜΙΚΝΑΒΗΕΜ, ἴδε πἰχίοοητῃ Κίηρ οἵ [5 γδβοΐ : 

ἢς πιυγάογοι τπ6 ὑδιγρεγ ϑ Πα] απ), ἀπ ἴω 
ἢ!5. ἔυγη ὑδιυγροά ἐπα (ἤγοπε. Ηδ νδ5 8 
φίοκοι δπά οἐγιεῖ ρηίπες, ψγῆο οἰ] υν οὐ {πε 
ππρίοιν Θχαίηρίε οἵ δεγοθοεπι 1. Ἦδα ἀἰεά 
εἴϊενγ γεϊφηίπρ ἀρουὲ ἰθη γθδγα. 

Μενι, ογ ἰῆς Μοου; 8 ϑυγίαπ ἰἠοΐ, 
ὙΠ ΓΆΠρραά ἴῃ Ραϊοβίίπε ἀυτγίηρ {πε {εἰπις οὗ 
Π6 ργορμδοῖ ["4’4ἢ, ὅ66 ρ. 372. 

Μεν τελμεηβ, ἀδηυποίδοηβ βραϊηεκῖ, 
456. ππι] ποίε. 

ΜΕΡΗΙΒΟΜΉΡΤΗ, ὁ 80ηὴ οἱ 2οπβίἤϑῃ, 
ὙΠ Ὸπὶ [δεν ἴοοκ ὑπο γ ἢ ρτγοϊεςεοη, 
ὙΠοη ἢ6 8 ραβΟΟΔΌΪγ δορί ου ἢίδ 
ἔΠγοπο, 

Μεποόύευ, ἰπ Πορίῃοη τηντποίοσυ, (δα 
δοη οὗ Δψιρίίεῦ ἐηπ4 Μαεία, Η6ὲ νδὲ {Π6 
δὰ ρεΐγοη οἵ εἰοφιεποα (οη νῃϊςἢ 8.- 
σουπὶ ἴπ6 μεέορ]ο Ὁ ἡ γιΐπ, δι ρροβο Ῥαιι) 
ἴο ὕὉ6 ΜεοιουΡυ ἴ Οἰοριβο, Αοῖς χὶν. 19), 
{Π6 ροά οἵ ἰγανε!!ογβ, δῃορἤθογάα, δίς. ἄς. 
δηἀ τς σοπιμοίοῦ οἵ ἴπΠ6 δου}α οὔ ἴπΠ6 ἐεδὰ 
ἱπῖο {Ππ6 ἱπέργινδι! γορίοιδ. 

ΜΕΒΙΒΛΗ, τῃ6 παηι6 οὗ ἃ δργίπρ ἴῃ τῆ6 
ἄδπογὶ οὐἁἩ ϑ΄'η, σἤθγα [Π6 [δγϑα 68. σοη- 
ἐοηἀθ πραίπηε αο. (Νιυπιδ. χχ. 13. 9.) 
Βεε ἘΒΡΗΙΡΙΜ. 

Μεποόράση, ἃ Βεδυγιοπίδη ἰθοὶ, ποιῖσα 
οἵ, 576. 

ΜεΒΟΡΑΟΗ-ΒΑΙΑΌΑΝ. 
Ῥ’ 636. σμερτὰ. 

ΜΕΒΠΟΜ, ψναΐοῦβ οΥ ἰδκα οὗ, ποιΐςα οἵὅἅ, 46. 
ΜΙΕΒΗΕΟΗ͂, {Π6 δίχί ἢ βοη οἵ ψαρίιμει (τ η. 

Χ. 2.), ΠΟ 18 δι ρροβοά ἴο ἢδνθ Ὀθδθῦ τἢ6 
ἔμ Πογ οὗ τῃ6 Μοβοῆὶ, ἃ ρϑορία ἱπῃαθϊείηρ 
400 ᾿Ἰπουπίδίηοιιβ τορίοη ὑεῖνγθοη [θογίβ, 
Ατπιϑηΐα, βη (ΟΠ ἢ 8. 

ΜΕΒΟΡΟΤΆΜΙΑ, 8 ἰοη οΥ̓ σουπίγυ 
δἰιυδἱοά ὑοίνθοη τῃ6 τίνει ΤίρειΣ δηὶ 

Β5ο6 ΒΑΙΙΑΌΑΝ, 

Τῆς . 

ἰη Μαϊιδ; βεεδιφε τῃ2ὲε ἐδ- ᾿ 

Δίοσταρλιεαῖ, Η:είτίεαϊ, σπᾶ 

ΜῈ 

δε ουὖἱ οἵὕ ετἶο ἀκεεί εουγο. 18ε ἔδβεί, 

εδ' πὶ Αγχα δ αλδιεαια, ΟΚ Ατσαι οἱ 

τοι δέδι 

ἰἢ ἴδε ποιοὶ Μεβοροίδε, 1} δγ ταῖς 
ἰδδοὺυν ἁπὰὶ ἱπάυπῖγν τς ἴἔνο τῆνος Τιρσης 
δηὰ Βυρδιγαῖοα πέσε γε ϑέο ἢ οἷς εἶδα- 
πεὶ. Τιςε ρίαλίπς οὗ δίήπασ νεγε ἴῃ ἰδὲ 

Ῥαρθραν- Ακὶ (θεω. χχυῖῆ. 32.), οἵ ἴδε 
ρίαηβ οὗ Αγϑδΐ: οὐ ϑείξαγαιι, ἴ86 δείμε 
οὔ Αγᾶπι ; ἴο ἐϊπιηρι δὴ ἔἤοπὶ ἔγοι τὸς 
Βασγγοη διμὶ ὑπο εἱναῖθὰ πυουηίδιηβ οἵ [δε 
ΒΔΠῚ6 ΠΟΙΠΙΣΥ. Βαίβαπι, βοῇ οἵ Βφοῦ, νϑς 
οἵ Μ ἴα. (θευς. χχῆϊ. 4.) (8η- 
βἢ δηγ πῃ δι 3ῖπι, Κίησ οὔ ἴα, εν» 
ἀμειί ἐπε Ἡεῦτενβ. (δυΐύρ. Π|. 8.) ὅοκε 
͵ἴενβ οἵ ργοδβεϊγιεβ ἔγοι ' 
ὙΕΤΕ δὲ «}6γυβϑίοπι οὐ ἴμε6 ἐδγ οἵ Ῥεδβίε- 
οοβῖ, (Δεῖ ἢ. 9.) Εοτ δφὴ ἱπέογεξιίης 
εἰσεεγρείοη οὔ τπΠ6 πιοάεγῃ διδιε οἵ ιἰ 
σουηῖΓΥ, βδο6 ΜΊ. Βυοςκίηρσάππι᾿5 Τγαγεὶβ ἴῃ 
Μεξοροίεμπιϊδ. οπίοη, 1827. 3. νοίε. 
ϑνο. 

Μεεβιαη, (Πεὺ. ΠΡΌ , δὲ ἴα, σποίπίρί,)} 
16 βαπ)8 85 ἤει 81 ἰη γί, (86 πδπιὸ 
εἵνεη ἴο 76δβιιβ οἷν ϑανίουν, ΒΥ ψΑΥ οἵ εχ- 
ςε]]δησα ; 6 Ρεΐης δηποϊπι θά Ὁγ ἢϊδ Ελίβετ, 
ἴο Ἔχρουία [ῸΓ υδ {πΠ6 οἴἶοοθβ οἵ 
Ῥγίεβέ, αεπὰά Κίηρ, ἔογ αἱ πϑιοῖ οἴδοον 
ΡΘΓΒΟΙΒ 66 δηοϊπίει υἱτῃ οἱ, 85 θεῖπῷ 
ΒΥ ΤΠ ΟΠ Ἰοαἱ οὐ τΠ6 οὔ τε Ηοὶν 
ϑρίγιε, ν Π]ς ἢ χυλ!δοά τἤθαὶ (Ὁ {ΠΕῚΓ Γὲ- 
Ἀροοῖίνθ ἀυῖ| 68. .9}ὲδ.5, ᾿Ἰπάεοά, νψδβ ποῖ 
δηοϊηξοι νυ ἢ πηγαΐογῖαὶ οἱ, δυοῖ 85 Ἐλϑ 
ϑο ἀπάδγΡ ἰδ ἰαν, θυῖ ψ ἢ 186 Πα 
Ολοεί απά τοᾶ Ῥοισεν. (Αεῖδ χ. 38.) Αψἡ 
8 ϑγορήεί, πἴοπα ΟἸἾο6 8 ἴο τεδεῖ 
γΓΈργονθ, ζθβι5 ἢ 5. μογίδει!γ ᾿πειγυείο 
ἴῃ τ1Π6 ν}}} οὔ ἀὐά, δηὰ ᾿δ8 κοπη δ 
ἴο Ὀ6 ἴΠ6 τΘσοἢεγ οὐ ἴΠ6 τηοβὲ δυδίϊπιε 
το σίου δνοῦ ργοιηυϊραίεά ἴο πιδηάίηα: 
δη ἢ6 ψτουρῆς πυπηογοιβ ἐΠ δ. ΓΟ πῈ 
ΓΒΟΪΟΒ ἴῃ ᾿ΓΟΟΙ͂ ΟΥ̓ ἢ]8 αἰ νὶπο πιϊβείοη. ἀσ 
ἃ Δγρϊοεί, (νἤοβα οῇῆοε ἰξ νν88 ἴο οἶδε 
β8ογίῆςαβ ἴογ τῆβ δχριβιίοη οὐ τὴ εἰπ8 οἷ 
1π6 ρθορίβ, ἴο δίεββ ἔπεπὶ, διά ργὰν ἰδ 
ἐἢ66),}) ὅθδυβ, ψἴο νν8ὰ8 θοῖἢ ρηεδὶ δπά 
νἱοηπι, οὔεγθα ἢ πηβοὶ ἃ βαογίβος ἰο θοὼ 
ἰῃ οτγίεγ ἴο Ἵχρίδιθ ΟἿ 8᾽π8 ; ἴογ ἰα ἐἡϊπ 
ν 6 πᾶν γϑειηρίίοη τπτγοιίι δὲ διοοάν 

ἰ φούρη {πὸ ἔογρίνειοϑβ οὗ δἷῃβ, δοοογάϊρᾳ ἰ9 
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46 γίομθβ οἵ ἢϊ8 ρτςθ. (Ἐρῆῇ. ἱ. 3.) Ηδ Δ τπαβῇ ; θυξ πο {π]οκοῖβ οΟΥὐὁἨ θυδῆθβ αγὸ ἴο 06 
88 ὈΪ 88θὰ 85, ἴΏ Γυγηΐῃρ ἜΥΘΓΥ ΟΠ6 ΟΥ̓͂ τιι5 [866η, Α δυσορββίοῃ οὗ ἴον δηὰ ὈΆΓΓοη 
ἔγυπι ΟἿ δίῃβ: δηὰ ἢ δνοῦ ᾿ἴνϑῖ!}] ἴο ἴη- [ ἢ}}}5 6868 τρ τὸ ἔπ6 Πίρῃοῦ ομα οἵ Μὶς"- 
ἰεγοθάδ (ῸΓ τι8 ἢ Οοα 845 ουν Μεαϊαϊογ : [ πηδϑἢ, νν ϊοἢ σοιηπηδηῦβ 8. πὸ δηὰ δχίρη- 
ἴον, ᾿ἴ δὴν ἤηδῇ βῖη, γα ἴδνθ δὴ δἀνοςβδῖθ | ϑῖνθ6 νίενην. ΠΕΙῸ δΓθ δἷβο βονογδὶ οᾶνϑϑ 
ἢ (6 ΕΔΙΠ ΕΓ, 76805 Οἤγιβὲ ἐπα γὶρίνθουβ. [ οὴ ἴμ6 ροῖ. (Οδγηεβ 1,δἰἴοῦβ, ρρ. 330, 
(οι). νἱ}}. 84. Ε1 ΤΊηι. ||, δ. 1 Φοῃη 1). 1.) 3381. Ἐοθὶπβοη᾿β ΒΡ ςα] ἜΡΘα τὴ νοὶ. 
ΑΒ 8 Κἰηρ, ---- ποῦ Κα τῃ6 δαγίῃ γ βονεγοίση ᾿ 11. ρρ. 110,11].) ΑΥ ργϑβϑηῖ ἐπἰβ ρίδοα 18 
ψῃοῖὰ ἴῃς ὅεννβ δχρβϑοϊαιὶ ἴο ἀεἰίνογ {πηι [ ἀϊδιλησιι ϊδηθα Ὀγ 16 πδῖηα οὗ δεεσ, βἰμηϊ γ- 
ἔτομι ἴπ6 γοῖα οἵ τῆ8 Εοιπδιβ, συ ῃῖοῖ {Π6Ὺ | πρὶ ἃ Ψν6}} ; πιοδὲ ργοῦβθ!υ ἔγτοπι 8 σοη- 
ἀεῖοδίεα, δπὰ νῇο ({παν "εϊϊενθα ) ννοι]  ἑδιηΐπρ 8 νεῖ ἀε] ποῖοι! βργίῃς οὐ σψϑῖεγ. 
τ Κα ἴΠ6πὰ (6 πηοβὲ ρον γί! ρθορὶθ ὕροη | (δε Ὑ]βοη᾿ Ἐ Τράνε β, νοὶ]. Ἰ. ρ. 364. τῃϊγὰ 
Θδγίῃ, --- 68ι18 γε βη8 ΟΥ̓ Γ βοιι}β {ΠΠπππη δέοι 1 δἀϊεοη.) 
Ὀγ ἴπ6 ἰίρῃς οὐ [18 ἀοοίγίηθ, δηά οὐὲγ Μιριαν, τ ἰαπά ἱπῖο νῃϊο Μοβεβ δά 
Πιοαγίβ σαι δά ἴο ἢοϊϊμεββι Τὸ ἢἰβ ρϑβαρίθ, ἰ ἔγοπι ἴπ6 Εργριίδη8. (Δοῖἴβ νὶ]. 39.) δῖα 
ψ ἤοπλ Π6 δὲ ριιγοαβϑα ἰο Ὠἰιηβε]  ουλ οἵ [ Φεῖηγο ᾿νεὰ (Εχοά. χν]. ιν δηά τῃ6 
8}} τ πδιομβ οὔ τ ψψοῦὶ, 6 γῖναβ ἴογ ] ρεορὶ8 ψεγε ἀδδβεεπ θὰ ἴσο) Μη ΐδη {Π6 
ἐπ οἷγ ρονεγητηθηῖ αν ΜὨοἢ δΓ6 Ομ] 5 ̓  δοῃ οἵ ΑΌγδμαπι Ὁ. Κοίωυγαι (εη. χχν. 3.), 
Ἰαῖθά ἴο πιδκβ {π6ηῚ ρεγπιθ θην ἤδρρΥ  ψἤθηοα ψγ6 ἢᾶνα γειβοὴ ἴο δον {ΠῸῈῪ 
υοίῃ Βδγα δηά μεογεδῆεγ ; [6 ἀεἴεπιἰβ Π 6) ᾿ 81}}} γεϊδίηθα [ἢ 6 ψνογϑιρ οὗ 186 ἴτὰὰ αοά. 
δραϊπδῖ {Πεῖγ δβρί για] δῃθπηῈβ, ἃπὰ ἢ6 | [ὲ νναβ ἴῃ Αγερία Ῥείγωᾶδ. 
ΜΠ Ἰυᾶάσα τποπὶ δὲ τπῈ ἰδδὲ ἐδὺυ. Ηἰβ8 ΜΙΡΙΑΝΙΤΕΒ, σοϊηπιεγοα οὗ, δ95. Αο- 
τη δίογιδὶ Κιησάοπι σομηπιδηςεα δε Γ ἢ]8 ] σουπηξ οἵ [Πἰδ ρεορία, 7, 8. 
ΓΟβιγγοοίίοη, ἤθη ἢδ δηΐογρα ἰηΐο ἢ]8 Μίιῶροι, ἃ ἱτοηικίογοίονη οὔ ἴρονοῦ 
βἰογΥ (μυκε χχὶν. 26.) Ὀυϊ ἴξ ν]} ποῖ "6 [ Ἐμγρῖ, ἰοναγὰβ τπαὸ δὰ 868, θείσεθη 
οἴθγηαὶ. ΤΠ διε πογν τ ϊςἢ ἢ Ἔχογοῖβαβ [ ψ οἢ δηὰ ἐΠδῖ 566 τἢ ἴβγαεὶτθ8 ἐηοδιηροα. 
88 Μεαϊδίοῦ δηὰ Ψψυάρο, 18 οὐγ 8 ἴε-  (Εχοά. χῖν. 1.) [ὁ 18 {πεγα γοιμάδγοα ὈΥ 
ΡόΓΆΓΥ ΟἰἸἰβρεηβδίίοῃ γοίεγτίηρ ἴο ἰῃ6 δοῖυμ] 1 τῃ6 ϑεριιεσίπι Μαράοίιβ; δὰ ἴπογα αἶβο 
διαῖα οἵ τῃ6 οἐδυγοῖ, πὰ ΜΒΙοΝ Ψ1}} σοϑβϑο [] Ηεγοάοιυβ γοργθβοηῖβ Ναίκιι5, ΟΥ ῬΠδγδοῖ- 
ννθθη ἰ6 58}|8}} ἤανθ 4} |6ὰ ἢ 8 οἷδςοε, Νξοῦο, 85 ραϊπίηρ ἃ ρΓγδδῖ νἱοἴογυ νοῦ [ἢ 6 
{πῶῖ 18, δῇδγ τῆς ἰαδὲ ἱιώριηοηι. ΤῊΙΒ [ δόννβ, ἤθη Ψοβίδῃ νναὰβ Κι 6 ; πιδίβκιηρ 
δῖης δ} ἰδϑομεβ ἰπ ἃ ὙΕΓῪ διγΠἰκΚίηρ [ Μαράοϊιβ ἕου Μερίαἀο. ΦΨεγθι ἢ ΓΟρΓος 
ἈΠ ργθοῖϑα ΠηΔΉηΟΣ, Ψ ὮΙΟὮ ἀοβαγνεδ (ἢ | βοηῖϊβ ἢ 88 ὑδοηρίης ἴο Ἐσγρὶ Ῥγοροῦ 
στεοδίοβι δἰἰθητίοη. ὅθε ἱ (ὑὐογ. χν. 94, 38. 
28. 

ΜΕΤΕΜΡΒΥΟΉΟΒΙ5, ΟΥ̓ ἰγδηδβηιγίρταιίοη οἔ 
δοιυϊς, ἐοοιγπα οἵ, θεϊονθὰ ὑγ ἴῃς ῬΠδΓ- 
Βεέρν, 392, 

ΜΙΟΛΗ, ἴΠ6 5ἰχτῇ οὗ (ἢ 6 ΤΩ ΠΟΥ ρὑγορ οί, 
γ 88 σΟΠΙΘΙΏΡΟΓΔΓΥ 1} δε, Φοοὶ, Ηο- 
δε, πὰ Απηοϑ. Ηΐϊβ ρῥγειϊοιοηβ ἀγα αἷ- 

χὶῖν. 14.)}, δηὰ ἴῃ ἴῃ6 ποὶρῃθουγῃοοῦ οὗ 
ΔΏρδη65, ΟΥ Ὠαρῆης. 
τυ. 

1. Α βεδυρογί οἵ Αβί8 Μίπου, δηῃὰ ἃ εἰΥ 
οὔ ἸΙοηἷὰ, ψογα ϑαίηὶ δι] ἐοἰνογοὰ ἴὸ 
τῃ6. οἰδγβ οἵ τῆς οπυτγοῆ οὗ Ἐρῃαβυβ (ἢδὲ 
εἰδοιϊίηρ αἸδοοιιγδα ψηϊοῃ 18 τεσογάθα ἴῃ 
Αεῖβ χχ. 17--- 35. ϑοῖῃβ γειηδίηβ8 οὐ [18 

γεοῖδι! ἀροϊηβὲ {πῸ Κιηραοπβ οἱ Φυάαίι ἀρὰ | βπείθης δηὰ Ἴδρϑοίοιιβ ἐμ αδίγα 81}}} εχ ὶβ : 
᾿ Σδγαοὶ, θὰ ῥγη ρα! γ δραίηϑὲ 7 66ῃ. δη ϑαιδάμοξ ΠΥ αἰ8οὸ δι: ἴ ἴγβςθα, 

ΜΙΟΉΜΑΒΗ, 8 ἴοσηῃ ἰῃ τῃ6 ρα οὔ τορεῖῃογ ἢ {Π6 81168 οὗ βενδγαὶ τδπιρ]εϑ. 
ἘΡρἨγαΐ, δθουξ ηἶπα (1168 ἔγοπι Φεγυβαίθι, ἰ [ἴῃ {Π|8 οἷ ψογ Ὀόγῃ Τμδίθθ, ομα οἱ {16 
ἴο {πΠ6 εδβὶ οἵ Βει-Ανθϑη : ἰξ 16. πονν σα δὰ [ δεν νν186 τηθῃ, Απαχιπιδηίίαγ ἢϊ8 αἀἸδβεῖρ]ς, 
Μύκμπιᾶβ. Οὐπιίσιιουβ ἕο {Π|8 ρίδσθ νγ88 ) Τ μοίξϑιι8 τπ6 ςο]ουγαϊοα πιιιδιοἶδη, ἀπά 
αι ἰεάσα οἵ βιδῦρ τόςίβ, ἔνο οὔ ψῃϊοῆ,  Απαχίπιθπαβ ἴῃς ἢ Ποβορῆθγ. Τῆ6 πιοάσθγῃ 
Ὠδηδα ΒΟΖΕΖ δηὰ ϑεπεῇ, ίβοθὶ ΜΙΟΒιπδϑἢ | νἱ  αρο, ν᾿ ΒΙ ἢ δία οἡ [ΠΕ 8β'ῖ6 οὐὗἁἉ ΜΙ] δι, 
δηὰ Οἱρεδὰ ; {π6 οὐδ ποῖῃ, {ῃ6 οἴδμεγ ͵ σοῃίδίηβϑ ΟἿΪΥ 8 ἔδνν ἢιῖδ; 186 ὑῃῃοΆ ὮΥ 
βου. Οἷα οἵ ἰδεϑαὲ ψ8ὰ8 ββοεπάβα ὃγ  διτυδιϊοη οὗ [Π8 ρίδεθ, δά {πε ᾿πδοι νιν οὗ 
ΦΖοηδιθδη δηὰ [8 δγηηοιγ δάγεῦ, ψνῆο 1 ἴπ6 ἱπἰιδοϊιδηῖβ, δανίπς γεάιισε τῆθι ἴο 
γουῖδα {πὰ ραγγίβοη οὗἩ ἐπ ῬΕΣἸβεἰη68 ἐμαὶ [688 (μη Βγ ἰπ 1838. (Ἐεϊ!οννεβ᾽5 Ἐχ- 
ἀείεηάοά {6 ρ8858 οἵ Μ|ΙοΠπ βῆ. (1 ὅπ. 
ΧΙ. ὅ. 28. χὶν, 4---13.)}) [Ιἢ τ νἱοί ιν οὗ 

συγβίοῃ ἰῃ Αβιὰ Μίηοσγ, ρ. 365. 
2. Α ὄοεἷϊν ἴῃ τΠ6 ἰδἰαηά οΥ̓ (τεῖθ, νῇεγα 

1Πΐ8 ρίδοθ ει α οανοθ, τὨϊοἰκοῖβ, γος, βηὰ 1 δὰ] Ἰείς Τγορβίπηι δβίεἰς, (9. Τίπι. ἵν, 30.) 
Ρἰῖ8, ἴῃ ΒΟ τῆς [δγθ 168 σοησθαϊθα 
ἘΠ υβοῖνοβ ἔσομαι {πεὶγ θη ΘΠ} 68. (1 ὅ38π|. 
ΧΙ. 6.) ΒοοκΒ δηι ρἷϊ8 δῆβινοῦ ἴο τὸ 9Ὲ}. 
ΡῬτγΓεβοηΐ βρροδγδηςα οὗ ἴπ6 ρίδοα ἴο νοὶ! 
ἐγβϊιου [85 χίνεῃ [06 δὴ οὗ ΜιΙοἢ- 

Μιιμτάκυ ΠΙΒΟΙΡΙΙΝΕ οὗ τὸ Ἅενβ, 
218 --- 945, Απά οὗ ἴϊ Εοπίδη, 24 --- 

ΜΕέατν ϑοῃοοΐα, 928, 229.0. Μ||1- 
ἴγγ ϑρμογῖβ, δ38.. Α τη] ΆΓΥ ΟΥΔΟΓ ἐβῶλ"- 
υἱδοα υγ Βανί, 944, 345. 
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Μιι142, οτγοηῖδὶ, ποϊὶος οἵ, 424. 
ΜΙΝΕΙΑΙ, ΘΡΕΙΝΟΒ, 84. 
ΜινεΕβ οἵ Ῥμ]εβιηο, 83. 
ΜΙΝΝΙΤΉ, ἃ οἷν οἵ τἢ6 Αἰπποηϊί68. 

(υά. χὶ. 33.) 1 τδϑ οοἰεῦγαϊεα ἴογ τῆς 
Ὠδηφ88 οὗ 115 νἤῃθδὶ, ψνῃϊοἢ 85 δχρογίθα 

ἴο Τυιτε. (Εξσεῖς. χχνί!. 14.) 
Μιβλοε, εἰδεῖδ οἵ, 74, 75. αῃ ἃ ποίε. 
Μιβππομβ οὔτῆῃο εν, ποῖος οἱ, 4835, 436. 
ΜΙΤΥΙΕΝΕ 85 ἃ ἴῦρε δηὰ ὑδδυῖι!} οἷ γ 

οὔ το ἰοεἰδηά οἵ [,οαῦοβ, σῆογο Ρι(δοιι8, 
ομδ οὗ τ6 τῖδβα πιθρῆ, Αἰσβθιβ (ἢ6 ροεῖ, 
Βιορῆδηθα ἴῃς ογδίοῦ, δηὰ Ὑποορῆβῃθδ 
τὴ 6 Πιϑιογίδη, ᾿νοῦ Ὀοσγη. Τῇ σἤοϊα 18- 
Ἰδιιὰ σὰ αἰπο οδ᾽ δὶ Ὀγ (δὲ Π8ΠΊΕ; 88 
αἰδο Ῥδηίΐδρο δ, ἰγο ἴῆς ἔνα οἰτεβ ἴῃ 
ἧς, νἱΖ. [588 ογ Αηείδβα, Ῥυγγγῆδ, Ἐγεββοβ, 
Ατίβῦβ, Μεγ επθ. ΠΣ Παά τπδῖ παι ἴῃ 
δι. [μι Κο᾽ 5 εἰπι|6, 6 πῆδὺ ὑπἀογβίβηα δἰ ΟΡ 
16 Ἰδαπά ον ἴῃς εἶἴγ, ἤδη Πα 88 Υ5 (Αεῖβ 
χχ. 14.), ἨΐΦ οαηιο ἰο ΜΙ ψίοπε. ὅδοῖιθ γὸ- 
1ηαῖῃ8 οὗἩἨ [Π6 δηοίδηϊ οἰἐγ γα (ου ΠΘΔΓ 
Οδδίγο, ἔπε ρυιιςῖραὶ ρίδοα οα ἴῃ ᾿ἰβ]αινὰ : 
115 ρορυϊαϊίοη 8 Θδιϊπιαϊθὰ δὲ 7000; οἵ 
σἤοπὶ {0 0 ΟΥ τῆγοα τπουβαπὰ ἀγὸ Οσγθοβ, 
δηὶ τῃ6 Γαι δῖ ἀγα Μοβαδμημπηθιίμη9, 
θαϑί68 ογῖγ δεν 15} (ἈΠ|}}} 68. 

ΜιΖΑΚ, 8 βιηδὶϊ ἢ}}} οὶ (ἂγ ἴτοπι Ζοδγ, 
ΟἾς6 8 ρίδες οὐ τοβογῖ [Ὁ αν) : δπὰ 
ὙνΠθγο 1 Δρρθδγ5 ἴγοιῃ δαὶ. χἹ. 6. {παῖ ἢ 
δχρεγίθησθα βοῖῖα ῬΘΟΙ ΩΓ τηδηἰ δβίδιϊοηβ 
οὔ εἰι6 ἀϊνιηε σοοάπθο55. 

ΜΙΖΡΕΗ, ἃ Πίσῃ ρίασο αθογήϊησ δὴ δχ- 
ἔουσῖνα ριίοβροοῖ. (58. χχὶ. 8.}. ϑδνεγαὶ 
Ρἰισο8 'ἴῃ Ῥαϊεβεῖπα Ὀογὸ {Π|8 Πδβιη6, πηοϑὶ 
ΡΓΟΌΘΟΪγ ἤοπι Ὀεΐηρ βυδῖοά οὐ οἰεναίοα 
διουπαβ ογ ΠῚΠ15; οὐ πῇϊοῖ τῆς (οἰϊονίης 
Ἅ ΓΟ ἴπ6 μὑγιηςὶραὶ : --- 

Ι. ΜΙΖΡΕΗ, α οἷΐψ ἐπ ἰλε ἐγσὶδε 97 σζιμαῆ, 
ἴο {6 βδουῖϊῃ οἱ 96 πα] 6π) (Ἰνῆδηςα ἱξ νν88 
αἰβίδινς ἀὔοιυς εἰσῃίθθη οὐ {θην Π|1}65), 
δηά ἴο {π6 πογιἢ οὗ Εεῦγοη. (οβὶ). χν. 
33. 
ἣ ΜΊΖΡΕΗ, 8. ρίδεθ ἱπ ΟἸἸθδά Ὀεγοπά 

1Π5 Φογάδη. (Δι. χ. 17. χὶ. 84.) ἴῃ 
δυάς. χὶ. 29. ἴξ 15. οα}Π|64 ΜΙ ρεὴ οὗ ΟἸεαά, 
ἴο ἀϊοτ᾿πρυΐδίν [0 ἔτοπι Οὐ ΘΓ ἴον ΠΒ ΟΥ ρΙδε 65 
οὔ τῇ βᾶπι|6 8116. 

3. ΜΙΖΡΕΗ, α εἱΐν ἐπ ἐδε ἰγίδε ὁ Βοπ- 
7αππῖπ, π᾿ ΕΓΒ 8556 Π}} 165. οὐἨ ἴἢ6 ᾿βγβϑ  τθ8 
Ψ ΟΓ οἴξδη σοηνοποά : ἤογα ϑδπιι αὶ ἀννεῖε, 
(οι ψἤῆοπι 'ξ 18 ςαἰ]εὰ Δ'οὸν δαπιμοί,) 
πὰ Πογὰ ὅδιὶ νν88 δηοϊηϊθα Κίηρ. 
χχί. 1. 
Κίιρς Α538 βιγεηρίῃοηθα ἴδ (ὉΓ ἃ ἐγοηιίεγ 12, ἅς.) ἃ μ. 9679, Βαο. 1325. 

Μιοσναρλιςαὶ, Ἡϊείογίοαϊ, απ 
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Μοιηὶ 1ήδαπια, νἈϊο ἢ ̓γ85 ἸΠμδθϊ θὰ ὉΥ 
{Π6 Ηϊνίτε5. (“2 βῃ. χὶ. 3. 8.) 

ΜιΖβαῖμ (ὅξεη. χ. 6.), ἃ δοη οἵ Ἠδπι, 
ψῆοβα ἀοδοδηάδηϊβ δΓῸ βιρροβθά ἴο ἤδνα 

ρἰοά Εχτρὶ, νεῖ σοιιπῖγυ ἀσγίνοα [5 
ἜΌγανν Π8Π16 ἔγοπὶ ἢϊπι. «οβερἢιι ναὶ οΣ 

ἔθ6 πδπιὸ ἴο Ρε οἵ Οορτῖς οΥγρσίη (Απε|4. Ἰ. 1. 
ς. 6. 8ὶ 3.): υυὲ Θεπβθηῖιβ οὔάογναα ἔπδὲ πο- 
τηϊηρ ΓΟΒο Πρ ἰδ '5 ἐοιιηά ἰη ἐπε ργοϑοπὶ 
Γοπηδΐη5 οὗὁὨ τῆς Οορτῖς ἰαῆρσυδρο, ἴῃ ν᾿ πιο 
1815 σου πῖΓγ Ὀ6αΓΒ [86 πεῖηθ οὗ Χημι 

ΜΙΝΑΒΟΝ, 8. ῃαῖϊϊνς οὗ ἴῃμε ἰ5]δηὰ οἵ (γ- 
ἵβον ὙΠῸ νν88 βοί([οἀ δἱ Ζογυβαίθηιν, δηΐ 
ΟΡ ΔΌΪν γεοεϊνοά αι, Α. ν. 58. (Αεἰς 

ΧΧΙ, 16.) Ἐτοι ἢἷ8 Ὀοίησ σαἸ θὰ ““ 8η οἱὰ 
ἀἰβεὶρὶε,᾽ '᾿ Πᾶ8 ὑὕεϑθὴ Ἴοπ͵θοϊυγοάὰ ἢδὲ 
Μηδβοὴ δα ὕδθθὴ οσοηγογίθὰ ἀυγίηρ τὰς 
᾿8 οἵ ΟἸτῖβε, 

ΜΟΑΒΙΤΕΈΘ, ἃ ρδορὶα ἀσβορηθάθά ἔγοπι 
Μοῦρ, (6 ἱποδβίυοιιβ οδβργίηρ οὐ ἴμοῖ. 
Τινοῖρ Βιθ διίοη τὰ θογοπὰ Φογάβη δηΐ 
{6 Ποδὰ ὅθα, οὐ ὕοι) 51:65 οἵ ἴπ6 τγεγ 
Ατγηῆοη. ΤΊ σ8}}1{8] οἰἐν νν8β δ υδῖθα οὐ 
τη δὶ τγίνϑγ, δη ννδβ σδί θα Αγ, ον Βεαυῦβιἢ- 
Μοδρ, {πὲ ἴ8, ἴῃ 6 σδρ δὶ οἵὁἨ Μοιῦ, οτ 
Κιγῆεγοβ, {πὶ ᾿5, ἃ εἰν Ὑ1ἢ ὈΓΙΟΚ ν 8.|8. 
ΤΗῊΐβ σΟΙΠΙΓΥ 85. ΟΥΙσἸ Πα Ϊγ ροβδοβϑεὰ ᾿γ ἃ 
Γιςα οἵ σ᾽εηΐδβ, οι} 6 Ἐπιη. (ει. "1. 1}, 
123.) Τῇ Μοιῦϊτεβ σοηπαυθγοα εἰδπὶ, δηά 
δἰ τογνναγά8. ([Π6 Απηουγϊζεβ ἴοοῖ 8 ρεγὶ ἔτοιι 
1η6 Μοεῦϊίε8β. Μοβοβ σοπηυογεά δας ρατῖ 
ψνῃϊςἢ Ὀεϊουσοα τὸ (6 Αἰηογίῖ65, απ ραχὸ 
18 ἴο τῆς ττῖῦε οὗ ειρεη, Τῆς ΜοΟΔΌΙ 65 
ΨΟΓΘ Βραγεὰ ὈὉν Μοϑεβ, ίογ ἀοὰ ᾿ιά γε- 
διγοῖοθὰ ἢϊπι (Πδυξ. 11. 9.): Ὀυῖ τδογὰ 
ΑἸ ΤΆΥΒ Ὑ8Ὲ5 8 σγοδῖ δηι ραῖῃγ θεΐννθθη τ 
ΜοδΌϊοβ 8βηιὶ τπ6 [βγδοῖ ον, Ψ ῃοἢ οσςδ- 
δἰοπθα ΠΊΔΠΥ ννἂγΓβ8 Ὀδίσοθη ἤθη. Βα ϑδπὶ 
βοιίίυσθα τῆς ἘοῦγοννΒ ἴο Ἰάοἰδίγυ ἀπε υπ- 
οἰθδῆηθϑβ, Ὀν πιθῖπβ οὗ ἴἢ6 ἀδυσῆϊοτβ οὗ 
Μοδῦ (Νιπιρ. χχν. 1,2.): δηὰ Βαίακ, Κίηρ 
οΥ͂ (5 ρεορίο, οπάἀθανουγεοα ἴο ργενϑὶὶ οἱ 
Βεϊδαπὶ ἴο εἴγρα ἴβγαεὶ. Οοα ογάπηορά 
αἰαὶ τη6 Μοδυϊτοβ βῃουϊ ποὲ δηΐοῦ ἱπῖο 
186 ἐοπρτεραῖίοη οὔ ἢ 8 ρϑορίθ, ἐὐεη ἴο τῃε 
τοπῖ ἢ σοπογαίίοη (δῖ. χχη. 3.). Ὀεσδιιβα 
ἴον μὰ ἀὰ ᾿ππυπιαηϊν ἴο γεῆιβα τῆς 
[5γ 6 1168 ἃ μαδδδρα τὨγουρῇ τἢεἰγ σουπίτγυ, 
δηὰ ψουΐ ποῖ δι ρ0]ν τἰιθαν ψτἢ Ὀγεδὰ δυνά 
ΜΥΒΙΟΡ ἴῃ ΤΠ ΙΓ ὨΘΟΘΒ511γ. 

Εκίοη, Κίηρ οἵ τῆς Μοαινεοο, γν88 οπε οὗ 
{6 βὅγβϑὲ ἰῃατ ορργεββοὰ ἴδγβϑεὶ, δεγ ἔἶνε 

(ϑυΐᾳ. 1 ἀεαίῃ οἵ ϑοβῆυα. Ἐπυαὰ Κι οά Ενίοη, δθά 
1. ϑδη). νἱ!. 5---7. χ, 1, 17.) ἰβγαεὶ ἐχροϊεὰ (6 Μοβθϊῖθβ. (Διά. 1. 

Ἡδιη, 

(υγιϊβοαιίοη ἀραῖηδι τπ6 Κίηράοιη οὗ ἴβγϑεὶ ᾿ κὶηρ οὔ τῇς Αἰμτηοηϊῖ68, πανί ς ἰηδυϊ εἰ 
(1 Κίημβ χν. 22. 2. (Ὥγοη. χνὶ 6.): δηὰ 
αἴτογναγάβ [Π6 βονόγηοῦ (δά αἰ ἢ ἤδ 5 
Γοπιάδησα ἤογο. (ὅν. χ]. 6. οοπιραγοὰ ψ ἢ 
Νο. 11}. 7..19.) 

Δαν 8 δπιθδδδδάογθ, αν πιδάθ τδῦ 
ἀραϊηδὲ ἢ πη, Βη4 βιιάυοά ΜοΔὺ δηἀ Απὶ- 
ΠἸΟὩΣ; ὑη06Γ σἢϊοῆ δυθ)θοϊοη παν δοῦ- 
τἰπυσα, {}} (6 βοραγαίίοη οὔ τπ6 ἴοη ττῦς8. 

4, ΜΙΖΡΕΗ, α ναΐΐδν ἱπ ἐδ τερίοπ 9") Τῆς. Απιπιοηϊῖαα ἀπά Μοδυϊεβ Ἴοοπιϊηυεά 
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ἢ) δυῤ]οοιίοη το ἴπ6 Κίηρβ οὗ [βγδοΐ ἴο τῃ 6 
ἀσβδίῃ οὔ Αμαῦ. ΜΈΓΥ βδῃονιν δον {86 
ἄθδῖ οὗ Αμαῦ, {π6 Μοδθϊῖθβ θθρδη ἰο γϑ- 
νοΐι. (2. Κίηρβ "3. 4, 5.) Μαβιια, Κίησ οὗ 
Μοαν, γοβιβοὰ τῆς ἐτἰϊθυῖα οὔ δὴ ἢυπάγει 
ιουϑεηά ᾿ἰδηηῦ5, πὰ 88 ΤΙΒΏΥ ΓΒΠῚΒ, ψ οἢ 
Ἃ}}} «6 δὰ Ὀδθη συβεοιγαγν ρα, δἰ ἢ 6 Γ 
ὙΘΑΡΙΥ οὐ αἱ τὴ6 Ὀερίπηΐϊπηρ οἵ δνϑγν γαϊρῃ, 
νι Πἰοἢ ΟΥ̓ (Π686 ἴνο 18 ποῖ οἰδαγὶν Ἔχ ργεββοα 
ἴῃ. Βογίρταγο. ΤΠ ταίμη οὔ Αἰαζί ἢ 88 
ἴοο 5βιοῖζ ἴο 8 Κ6 ψγ88γ υυτἢ τῆσπὶ ; δεῖ 
Φεδογαῃι βοὴ οὗὨ Δι, δη ὦ ὑγοῖθοῦ ἴο Αδδ- 
Ζίδι, πανίηρ δβοεη δα [ἢ6 τἤγοηθ, (πουρθῖ 
οἵ τγϑαἀυςσίης (πεῖ ἴο οὐδάϊεποθ. Ηθδθ ἴῃ- 
νἱϊοὰ εποβπαμπαὶ, Κιὺρ οὗἩ ψΦυάδῃ; νῆο, 
ψἢ ἀπ Κίηρ οἵ Εάοιι, [ἤθη [8 νϑ588], 
εηἰογοά Μοαῦ, νἤθγε {πΠῸ ὺῚ ΜΕΓα ἴῃ ἀδηροῦ 
οἵ ρογίδιϊηρ σπῖτι τΠϊγδῖ, Ὀὰξ τοῦ πιίγαου- 
Ἰουβὶγ τοϊϊεανθοά. (2 Κίπρβ ἰ1]. 16, ὥς.) [ὲ 
5 ποῖ δάδγ ἴο ρεχἼοεῖνα δι ΨΟΓΘ [ἢ6 Οἷγ- 
ξιιπηδίδης65 οἵ (ῃ6 Μοδθὶίοβ ἔγοηι 1ἢ}}8 ἐἰϊὴ ; 
ῬυΣ Ιβδίδῃ, αἱ ἴπ6 Ὀεριπηΐηρ οὗ τ1π6 τοίσῃ 
οὔ κίηρς Ἠεζοκίδῆ, τῆγεδίθηβ (ἤθη ἢ} ἃ 
εαἰδιηϊῖγ, ΠΟ ἢ πτ88 ἴο ἤδρροη [ΓΘ γ6 8 ΓΒ 
δίϊεν. ἢ18 ργϑαϊοιίοη, δηὰ νν ον ργοῦδθὶν 
τείεγγεα ἴο {Π6 νὰ ἰῃαΐ ΘΒ] πδηθδογ, Κιὴν 
οἵ Αββγγία, πιβάβ σῇ [Π6 ἴθη {γῖῦ68, δηκὶ 
τῆς οἴΠΟΡ ρϑορὶε Ὀεγοηά Ψογάδῃ. Απ|οβ 
(1. 13, ἄς.) αἷδο ἐογοίοἹἀ ργϑδὶ ηϑβεῦθβ ἴο 
ἐπ οπ), ψἢϊοἢ, ργοῦϑΌΪγ, {ΠῈ Ὺ δυβεγθαά πηι δὺ 
ΤὐζΖιδῇ δηὶ Φοπαΐμβη, Κίηρβ οἵὨἨ Ψυάδῇ ; οὗ 
πη ον ΘΠ ΑΙ ϑηθβοῦ (3 Οἴγοη. χχγυΐ. 7, 8. 
χανὶϊ. ὅ.); ογ, ἰδϑέῖγ, ἀυγίηρ [6 ννᾶγ οὔ 
ΝΕΟυσπαάμοζζαγ, ἄνα γθδγα δμοσ πὸ ἀ6- 
βίγαςσιίίοη οὗ Φεγυδαίδηι : ψ6 Ὀεϊονα τῇ 8 
της οὐ τἤδ ἐδρίϊνα Παγοηά τἰα 
πρἠγαῖεβ, 88 [6 ργορἢοῖβ πδα τῃγεβιθησὰ 

(ϑετγ. ἴχ. 36. χίϊ. 14, 15. χχν. 11, 12. χίνη. 
14. χὶιχ. 8. 6.), δηά τῃιῖ Ογγυβ βοηξ τ 6ιη 
Ποπδ ἀραΐη, 88 ἢε αἷὰ 186 γαβὶ οὔ 1π6 σὰρ- 
εἶνεβ. Αὔερ {πεῖς γοίυγη ἴγοπι σδριϊνιν, 
ἘΠΕ τ} Ἰρ}|εἀ, δπὰ (ογβοαὰ εἰοπηβοῖνοβ 
85 (Π6 96.858 αἷά, δῃά οἵπὸῦ ποιρῃθουτγίησ 
ΘΟΡΙΘ; 5811} ἴῃ βυδ)θοιΐοη το τπ6 ΚίηρΞ οἴ 
δγβία, δἰ δυιναγάβ σοηηυογοα ὑγ ΑἸδχϑηάογ 

τε Οτεαῖ, 8π4 ἴη οροάϊορηςα ἴο π6 Κίηρβ οἴ 
δγγία δη Εμυρῖ διιςςοββινοίγ, δηα βηΠγ 
ἴο ἴπε6 Ἐοπιαῆβ. ΤὭογα 18 εἰ ργοθαὈ }ν, 
αἰβο, τῇδι ἴῃ τπ6 Ἰαῖαῦ ἐἰπη68 οἵ {πὸ εν δ 
τοριθῖῖο, ἐπε γ οθογθα ἴπ6 Αβηιοηξδδθδη ἰεΐηρϑ, 
αι δἰἴογναγάβ Εἰ εγοά ἴῃς ατγοαῖ. ((ἰδ]- 
πεῖ, Ηΐδβι. ἐἰο5 Ῥδϑυρὶοβ Μοϊβίηβ ἀθ8 18, 
ἄς. Ατῖ. ΙΝ΄. Ὀ θβογὶ. ἴοπι. ἢ. ρρ. 410--- 
4133.) Εονγ δὴ βδοσοιηξ (Όγ τγϑοθηὶ ἔγανε]- 
16γ8) οἵ μὲ {]Β] ηθηξ οὐ {6 ργϑαϊοϊοηΝ 
οοποογηΐηρ Μοβῦ, Ββο6ὸ Κ αὶ 5 Ενίάδηςα οὗ 
1π6 ΤΡυῖῃ οὗἩ τ6 ΟΠ γι βείαδη ΒοΙρίοη ἰτοπὶ 
Ῥτγοόρῆοον, ρρ. 158---1 78. 

ΔΙοΙΘΟῊ οὐ ΜΌΚΕΟΗ, βῃ ἰμ(οἱ οὗ τἰῆ6 Αῃ- 
".0 1165 ψΟΓΒΙρροα ΟΥ̓ ἴῃ 6 ̓δγδ} τοθ, πο - 
ἔἶοο οὗ 371, 372. 
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Μονάβοιιβ. 8.666 Κιναβ. 
Μονεὺ (δον βῃ δηὰ Βοπιβι), πηϑηοηδὰ 

ἴὴ ἴῃς ϑογιρίυγαβ, [40165 οὗ 574. Αηιΐ- 
φυῖν οὗ πιοπου, 681]. 
ΜοΝΕΥ- ΟΠ ΑΝΟΕΒΒ, ποίϊοα οὗ, 9θὅ. 
ΜΟΝΤΕΝΕΘΕΙΝΒ, ΠοΥα] γἰῖθβ οὗ, ὅ62. 

ῃοῖε 3. 
ΜονΤτΗΒβ οἵ 6 Ἡδῦτονβ, 191,92. 195 

-- 200. [πηϊογοαιανῪ Μοπιῇβ, 194. 
ΜοΝΌΟΜΈΝΤΒ, δπὰ Μοηυπιδηΐαὶ [ηβογὶρ- 

κἰοη5, βοσομηῖ οὗ, ὅ6θ4---568. 
ΜοΟΝ (06), δαϑβὶ οὗ 380. 
ΜΟΆΡΕΟΑΙ, δοη οὗ 27αεἷν, οΥ̓ 1π6 {Ὁ 6 οἔὗὨ 

Βεη]απηῖτι, ννὰβ ἀδβοεπάδα ἴοι ομδ οὗ {π 8 
οϑρίϊνεβ, γῇ. ψϑῦα εὐγιΐϊθα ἱπίο Βαδδγίοη, . 
Δ) γεϑ θὰ δἱ δηυβῆδη. Ηδ νν8β ἴῃς ἴοβ τ- 
(6 Γ- Δ Π6 Ὁ οὗ Ἐδβίῃογ, τῃγουρῇ ψῇοβα 1ηῆϊυ- 
Θησο στ ΑΠαδισγι5, ου ἴῃ (Ὁ}} οὔ Ηδηδῃ, 
ἢς Ὀδοδίηθ ΥἹΖίΘΓ, ΟΥ ὈΓΪΠΊ6 τη βίογ, ἴο τπ6 
Ῥογϑίδη τπηοηδγοῖ. [. (ὐεβθηΐυβ τη ΚΒ 
δῖ τΠ]5 πδιηθ, ἰκὸ ἐμαὶ οἵ Ἐπίδες, 18 ὑτο 
Ὀ0Ὀ]ν οΥ̓ Ῥεγβίδη οσὶρίη. 

Μοκιλη, Μουῃηΐ, 90. 
Μοϑβεβϑ, ἴῃ βοὴ οἵ Αἰηγεὴ) δηὰ 20- 

ςΠοῦδα, δηὰ ργεδϑδῖ ρταπάβοη οἵ 1μονὶ, νψαβ 
υογῃ ἴῃ ἔργρι, Α. Μ. 3433, γον! ἀοπῖ}} γ 
εἰοἰνεγθὰ ἔγοπὶ ἴΠ6 σϑῆθγὶ ἀεδεγιοξίοη οὗ 
8}} π6 Ἡοῦτεν τηδ]6 σἢ]ἀγθη σομηπηδπε θά 
ὉΥ ῬΠαγδοῆ, δηα δαορίθα ὃγ ῃς6 ἀδυρξεοῦ 
οἴεμε Ἐργρτίδη Κίηρ,, Νοβεβ νγϑβ ἱπδιγιιοιϑά 
ἴῃ 4}} (Π6 ΠτοΓΒίΌΓα δηά βοίθηςεβ οὔ Ἐργρι. 
ἴη ἐπ εἰσῃεθιἢ γοῦν οὐὁἁ ἢὶ8 δρθ, "6 νψὰ8 
ΔρΡοϊηπῖθα τῃ6 ἰοδογ δῃά {ἢ 6 ἰορίδίβῖον οὗ 
(ἢ6 Ηρφῦγονβ, τποπὶ ἢ6 ἀεϊϊνεγοὰ ἔτοπι 
ἀπ αῖν θοπάδρα. ᾿ν᾽βίοη οἵἩ Οδπδϑϑη ὈΥ ἢ ΐπὶ 
διηοηρ ἴΠ6΄ ἔννεῖνα {γθε68, 9--- 18. ΑὮ 86- 
οουηὶ οἵἉ Πὲβ Ἰυγβαάϊςείοη 85 [ἢ 6 νἱσεγογ οὗ 
Φε!ιογαῆ, 18 σίνεη ἴῃ ρρ. 98--98.65. Ηἰ9 
Θηδοίπηεηἴδ ΓΟΠΟΘΓΗΪΠΡ δργϊευϊυγα, 490, 
491. Αἴἶεῦ οοπυιυοιίΐπρ ἴῃ6 Ἠδεῦγον 8 
τῆγουρῃ τπεῖγ νη οῦηρβ ἴῃ ἴπ6 ἀδβεγῖ 
ἀυγίηρ 40 γεαγβ, 6 αἰδά οὐ ἐπῈ οοηῆηοθ 
οΥ̓ {π6 ἰαηὰ οὐὗὁἩἨὨἁ ἧ Οππδβδπη, ἀσοὰά 190. γρβδγβ, 
““Ὦ θη ΠΒ ΟΥ̓ 6 88 ποῖ ἀΐπ), ὨΟΓ ἢἷδ8 πείυγεϊ 
ἴογεβθ δραϊθα. ἢ [|π Εχοιΐ. 11. 10. ἴῃθγα ἰ5 
σἴνεῃ ἃ Ἠοῦγενν ἀουϊναίίου οὐ τῇ 6 ΠᾶΠῚ6 
Μοβ65, ν]Ζ. ἀγαιυη οἱ, Ὀδσδιιδα τ 6 δὺκ ἴῃ 
ἢ] οἢ ἢΒ τοῖο ῦ Πια ἀδροβὶιθα ἢ} πὶ νν88 
ἄγαιυπ οἱ οἵ {116 τεῖνον ΝΙΪα : θυζϊ ἢΐ8 Θιυσα"» 
ἰοῦ ἑπποησ (ἢ6 Ἐργριίδηβ, (ἡ 6βθηΐιβ οὔ- 
Βδῦνθα, ψ ΟΌ  ἰοδὰ υ5 ἴο ΓΟραΓἃ ἢ 85. οὗ 
Εμγρτίδη ογίρίη ; δῃηά 80 ἰδ ἰβ ἰηϊεγργεῖθα 
"γ Φοβερῆιι8. (Αἱ. δυα. 1. 1, ο. 9. ὁ 6.) 

'Μουύνταιῖνβ οἵ {6 Ἡοὶν 1,5ηἀ, 54, δὅ. 
Ιῃ {πὰ ἱπιπιεαϊαία νἱοϊηϊγ οὐ Ψεγυβαίσιη, 
920--»,2. 

ΜούκΝΙΝα ἴον [ἢ ἀφδα, ἀμπντδιίοη οὗ δηὰ 
ἴον ἐχργθδβεα, δδ1. 56]. ὅ69, 5670. Ἀθη ά- 
ἴῃ οΥἩἁ ραγπηδηΐβ, ἃ βῖρῃ οὗ Ἰηουγηίηρ, 438. 

ΜυκῈ8, ποιῖςς οὗ, 487. 
ΜΌΒΡΕΒ, ἰᾶνν8 οοποεγηΐηρ, 159, 160. 
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Μύυδιο δοὰ Ἡυεῖοδι, [πουπύμεντο οἵ] ἴσος οὗ βενεθ ἐεγε, οα. εοὐζεῖοα οἵ αν. 
«ες ὅεν5, 613-515. ἘδεεῖΣ διἱσιρειοά ἴω ὮΓ(Βὲγ ἀμ ποῖ γεοεῖνε βοοζουῖ : 
ἴο Μυοῖς ἴὴ {δε δεηρίηγες, 616, 616. νυῖ διτινεὶ, δοὰ Ναδιδοῖβ, δίτεν οεεᾳ 

Μιστεκυ-ΎΒΕΕ, 78. δ 15 ὉΓΤΩΥ ἸΟΙΔΙΥ ἀϊποοεπδιοι, κοϑιίς ἃ δδδαις. 
Μυβλ νὲβ οὔς οὗ (δε αἷἰχ ρῥγεαί εἶδε. ἱ τείγεας. (1 ϑαπι. χἹ.) [ οἵ 1,γεῖδ, πἰτυδίοά βεᾶγ {πε δεβ; ψβεησε Ν τοιόεγε δοῖθε βεσυῖοες ἴὸ 

δι. [υκε πδγ5 (Αεἰδ χχυῇ, ὅ.), (πδὲ δαλ- πιοδὲ ργοδαΐνγ ὃγ εἰνίας Πίαο δὰ δεγίαπι: 
ἐπρ οὐδεν ἕλε εεα οὗ ΟἸδοία απά Ῥακεράψίια, ἰ τα τὰοδν ϑϑεὶ!Υ εοποεῖνε, εἰπὲ ἴδε ἐβεῶν οἱ 
{ΠΕΥ οὐ ίο βῖγτα ἐκ Σγοα. ἴτ 5ι}}} ρεο- ' δαμ! σου θὲ [Ὡς ἐπιετὰ οὗ [λανιά. (2 δια. 
δεῖνεβ 118 δηοίεπὶ πδαο; διηὰὲ {ἰογὰ δα: χ. 3. 1 (Ὥγοω. χῖχ. 3.) 
τὴν ΓΕΙΏΔΙη5 οἵ [15 ἔογπιε ρτεδίηςεα, ε..- Νλῆῦν, 8 πδιῖνε οἵ ΕἸΚκοιῆ, [με βετειπκπὰ 
ΡΟΟΙΔΙν ἃ πιλρπίβοεηϊ ἐμεβίγε, δηὰ ἰοπιθβ' οἵ {π6 πήπογ ρεορβεῖβ, ἰδ ποι οα]γ ὃγ 
Ψ [ἢ ἰηδορΌοπ, πῆς ὅγε ἀεβογιρεά, νἱτἢ 1 δἰ5 ργορδεῖςς ἀεηυποϊδύοως δραϊπεὶ ἴδε Α-ς- 
ἐΠΠυδέγαῖίνα ἐηρτανίηρβ, ΒΥ δ᾽. (Βαγὶεβ Ἐεὶ- δγγδῃ εσηρίγε, διὰ ρμαγςτιαγιγ γραία ἈΝ 
Ἰον 65, ἴῃ 5 ““ Ὠ᾿οου σι 65 ἴῃ ἴ γςοὶδ,᾽ ρρ. τενε. Ηες Πϊνοὰ ἴῃ τὰς ἰαεῖοῖ ρα οἵ ἰδὲ 
196---.202. (Ἰωοπύοη, 1541.) Ι γείσψη οἵ ἱ 

Μυβια, (Ασιὶς χνὶ 7, 8.) ἃ οουπίγυ οἵ; Ναπ οὔ δε 7ενϊεἢ Πουδοο, 499. 
Αϑῖβ, νν86 Ὀουπάεα οὐ ἔπ6 ποῦ Ὁγ ΒΙ-ἰ ΝΑΙΝ, ἃ 5π|8}} εἶ οὐ ἴοτη οἵ ὕδῆϊες, 

θάδε ἴο 8 ργονογῦ. δηλοῖ οςευριοά Ὀγ δ ἔδυν ἔβενος. ἴσαι 
ἰῖ8 διζτυδιίου οὐ ἰἢς ἀδοϊνιὲγ οὗ ἃ ιουσίδε, 
“16 5ερῆς οἵὗἉ ἰδιδὲ πιίγδοϊθ πηρσὶ ἰδνε δθεα 

τ Ξ  -- γοηάεγοὰ ποσὰ διε Κίηρ δ5 (Π6 ἔπεξαὶ ρτο- 
ΟΟ 55 ἢ ραβ5θά βίον γν ουΐ οἵ εἶπε ρβίε ἀοπα 
εἶα βίθερ, οἢ ἴδε ὕυοἰά Ὀγοδδὲ οὗ ν τὴ τδϑε 

ΝΆΛΜΑΝ, βεηεγαὶ οὗ {πε ἔογιεβ οἵ Βθη-  γεπιδίηβ οὔ 186 μίδοθ ον διδπα." (λπροὺ 
"λα 8α4 Κίηρ οἵ ϑυτγίβ Βείπρ δϑ]ιοιοα ᾿ν 8 1 Πεςοϊ!εσιίοη5 οἵ τῆς Εαπξ, ρ. 66. Βοὐίε- 
ἱεργοῦν, ἢ6 ψπ8 ᾿Πδαϊθὰ Ὁ νυδϑῃίηρ βανθῃ ᾿ βοπ᾽5 Βιδιϊοαὶ Ἐ βθάγοῇαβ, νοὶ. ἴῃ. Ρ. 226. 
εἰπηθα ἰῇ ἴΠ6 τγῖνοε Ζογάδη, βοουγάϊηρ ἴο ] “ Υῆῦε οὐὔδεογνυθὰ οὐϊτναεοα βοείας δηά γεῖ- 
εἰἸὸ οοπιπδηά οὗ [6 ρτορίιεε ΕἸ Ι5μα. (2 ἀγα δγοιμπά ἴξ : βηὰὰ βοῖεὲ Μγ. Ουἱβουυ" 
Κιηρβ ν.) απ Απιμεγίοδῃ ἱγανεὶἰθγ] “ἰουμά πηλαγ 

ΝΑΒΑΤΉΖΔΑΝΒ. 866 ΝΕΒΑΙΟΤΗ, ρ. 703. [τοῦδ εὐξ οὐξ οἵ τα τοςκ, οὔ οἵ νἐἰοὴ 
ΝΑΡΑΒ. ΠΙΆΥ ἴἰᾶνα θεαπ 6 ᾿ἰπἰοπάσθα βερυΐςῆγε οἵ 
ι1. Τίι6 δοῆ οὗ ἀδγοη, δπὰ ἴἢ6 ὑγοῖπογ] ἢ γουηρ πιδὴ τ ἢσπι 6δι18 πιδῖ 88 τ8εγ 

οἵ Αδιδυ; νἴο οβεγιηρ ἱποδδβε τ ῖτ | οςαγγιθὰ ἢϊπὶ οὐδ ἀδιά, δηὰ γεβδιογοά ἰο 186 
ΒΊΓΔΠΖΘ ΟΥ ΠΟΠΊΠΟΩ ἤγα, ἰπβίεδα οὗ {πδὲ ψεορίηρ πίάον." (Ναγγαῖῖνε οἵ ἐμὲ δοοῖ- 
τ ΠΙοἢ Πα τηϊγαου!ουδὶγ θθθη Κἰπαϊθά ρου ] εἰδῇ ΜΙ βείοη τὸ ἐπε 7} εν α, ρ. 808.) 
1η6 ἰδ οὔ θυγηι-οβεγίηρ, ψα5 σοπβιπιθά,, ΝΆΚΕΡ, τπ6 76 νἰβῇ ποιίοα οὐ δείηρ, ἐσ- 
ἰοροίῆον ψἧἢ ἢ]5 Ὀγοῖπεσ. (μεν. χ. “ἢ ρἰαϊποα, 429. 

9, Τῇ δοὴ οὐ Ψεγοροβη ἰ., Κίηρ οἵ ἴ5-} ΝΑΜΕΒ, ναγίου, οἴ ἐδ ο Ηοἷν 1,5πὼ, }--, 
Γϑαὶ, ἃ τ ὶοκϑὰ μγίποα, νμο (οἰ]οιν εα 186 δν]} " οὔ δεγυδβαίεαι, 19---99. ὙΒεη είνεη ἴο ἰδ 
Θχαπιρίθ οἵ ἢΐ8 μίμογσ. Αἴἶδν γεϊρηΐϊηρ ἔννο ] }6νν δῇ οἰν]άγθη, 997. 450. 
γΘΆΓΒ, ἢ6 γγὰ5 8ιδβδβδϊ ηδίϑα Ὁ Βιιδβῆδ, το] ΝΑΡΗΤΑΙΙ, οὐ ΝΕΡΗΤΒΑΙΙΝ, ἰδ Πλπο 
Ρυΐξ ἴο ἀδδβῖβ (Π6 πῇο]α οἵἩ ψεγοῦυοδιη᾽ ἔμ») οὔ τ1Π6 βἰχιὴ βοὴ οὔ ὅβδοοῦ, ὑὕόγῃ οἵ Βι  μ8Β. 
εν δηά δβϑαῖθά ᾿ϊπ)βαὶῇ οη (Π6 εἰγοηα οὗ Εος ἐπ6 Ἰϊπιῖϊβ οὐ τ οδπίοη αἰϊοισοά τὸ 
]5γϑε]. 2. Κίηρβ χν. 95-- -27. 115 ρα, 566 ῥ. 13. : 

ΝΆΠΜΑΒΗ, 8 Κίπᾳ οὔ [μ6 Απηηοηϊίαβ, πῃ ΝΑκοΙββῦβ, ἃ ἔγδεά πηδη, δπὰ βινουτῖϊε οἵ 
Ἰαϊά δἰαεμε ἴο 74} 65}- (11 6δ, βόοσγιὶν δλογ [τἢ6 ΕἸΏρογοῦ ΟἸδυάϊιδ, νἢο ρμοπδβεξβδά ἐγεδὶ 
Π6 εἰεσιίοη οἵἩ ϑιὺ] ἐο ὑα Κίηρ οὐ [ϑγβοὶ. [Ἰηἤυδηςα δὲ ςουτῖ. (ϑυεοίου. ἴῃ Οἴδιά. ἐς. 
ΠὼῸ τγείυϑεοά ἴο ([Π6 Ὀοβιοσθά δὴν [γα οὔ͵ 98, Ταοῖς. Αηηδὶ. [ἰν. χὶΐ. ο.ὕ 57.) ἴη δὲ 
δοοοπιπποαδίίοη, θὰΣ οἡ 6 ἱρποπιϊπίουβ ᾽ (Ἀπ γ οὐ ἀπποτρ ᾿ἰβ οἰϊδηῖίβ ψεγα βοιθ 
εοηάϊείοη οἵ ἀνεγυ οἠς ἰοβίησ [ἷ8 γρῃϊ ογο, ' (ἢ γἰδείαδηβ ννἤοαη 8ιῖ. Ῥβι!] βαϊυῖος ἰη σαι. 
τΠαγοῦν ἔογ Ἔνεγ ἱποδρδεϊ θείης Ὠΐπὶ ἔγοπι ἱ χνΐ. 11, 11 ἀ068 ποῖ δρρεαγ ἴμδαὶ Ναγοάβουβ 
νιδίης ἴῃ6 ὕοτ. ΤῊϊΐβ ὑαγυαγουβ σβρίξυϊα»  εηθταοθὰ ἐπα ΟἸ τι βείθη (αἰτῆ, τπουκὴ ιδὲ 
0 νν85 Γεῤεςῖοα ; (6 Ὀεβίοροα οδίδιηθα ἃ αγθεῖκβ Ββανα τηβάς ἢἷπὶ Βίβῃορ οἵ Αἰδοι 



Θεοσταρλίοαΐ 7Ζ)ἰοϊϊοπανψ. τ03 

ΝΑ 

δηὰ ἃ Μαγίγγ, δηὰ δανυθ Ἄνθη ῥἰβοθὰ Ὠΐτη 
ἴῃ τπ6 πυροῦ οὗ τπ6 70 ἀϊ5οΐρ 68. 

ΝΆΤΗΑΝ, δὴ {Πυβεγίουϑ ργορδοῖ ἴῃ ἐπα 
γεῖίρη οἵ αν, νου ἢ6 σοηνηορα δηὰ 
ταργοτοα, Ὀγ ἃ Ὀδδυιιϊ δηα ρϑίμοῖϊο ρᾶγὰ- 
Ὀἱϊε, οὗἨ τῆς Πεϊπουβηθδβ οἵ ἢἷβ σῃ ἴῃ [6 
αἰαῖ οὐ Βδιμεεῦα δηά Ὀτία. (3. ὅαπι. 
ΧΙ.) Ηες ἴ8 ὡς ἀν Αυαῖς ἴο ἴᾶνα ὑδθὴ {6 
Ργεεθρίον οἵ δοϊοιποῃ, δὲ ῇοβα οουγί ἢΐ8 
8008 Παἰὰ εἐἰδεϊηρυϊδῆεα οἤῆοεβ, δηα οἵ νι οδβα 
Γεΐαῃ, 88 νοὶ! 85 τῇδι οἵ δεν, Ναβίῆδῃ 
ὙΓΟΙα τηϑιηοΐγ ᾿ν ἢ Οἢ ἤδνα ἰοηρ βίποθ Ρ6- 
τὶϑδ. 1 Κίηρβ, ἱν. ὅ. 1 Οἤτγοη, χχὶχ. 29. 
ὡ Οἴγοη. ἰχ. 39. [η τῆ Ὀοοῖὶς οἵ Ζεο[ιαγδῇ 
(χιϊ. 19.) τα ἤουβα οἵ Ναϊξϑῃ γεργεβεηΐδβ 
1ῃ6 ἀφβοθηάβδηϊβ οὐ (δ γ οὔ ἢ ργορπεῖ. 

ΝΑΤΉΛΝΑΕΙ, ΟΥΓ ΝΑΤΗΛΝΙΕῚ,, Οὔ6 οὔ ἴΠ6 
ἀϊδβεϊρὶο5 οἵ Οἢ γῖβῖ, ψνῆο 8 βιρροβϑθά ἴο ὕ6 
ἔ6 Β8Π16 ΡΕΟΓβΟἢ 88 ἴῃ 6 Δροβϑίία ΒΑΒΤΗΟΙΟ- 
ΜΕΥ. (ϑόδη ὶ. 46---ὅ0. χχὶ, 3.) 

Ναάτύβαι, ῬΗΙΚΌΒΟΡΗΥ, οὐϊεϊναῖϊοα ὃν 
[Π6 2615, 623. 

ΝΑΖΑΒΒΑΤΕ, νὸν οὗ 353. ΝΟΥ 8. 1}118 
ἴο {ῃ6 Ναζαγοαῖρ, 8353, 8354. 

ΝΑΖΑΚΒΙΤΕΒ, Ὠοῖζϊςα οὗ, 358. 
ΝΑΖΑΒΚΕΤΗ, ἃ δη)εὶϊ εν οἵ ἴότοῦ ΟΔ]1- 

166, οςαἰθυγαῖθα 88 μανίηρ Ὀδθη ἴἢ6 ρῥἷβοα 
ΠΟΤῈ ΟἿἿἦ εν ουῦ νν88 δαιποδβῖθα ; ψἤοΓΟ 
Β6 ῥργοδοὶιεά, δηὰ ψνἤδηποθ ἢ6 ψγὰ8 Ἵδ θὰ 8 
ΝδζΖαγοηθ. [ἢ ἴΠ6 ἔπ) οὗὨ (ἢ γτίβε τ ἀἰὰ ῃοὶ 
ο55688 ἴῃ Ὀεδὲ οἵ εἰϊαγβοῖθγβ. (ϑόδη 1. 46.) 
δι αζατοην, πῃ ἢ 8 δὲ ργέβθηξ ο8}16 Νββ- 
ΒΏΓΒ, δίληβ ἴῃ 8 ΓΘΟΈΓΟα βὲτυδίίοη, οὐ {Π6 
ἰδ οἵ ἃ Ὀδίγθη γοοκ δηνίηθηςθ, ΟΥἉ ὨΠ, 
[οΐηρ τπ6 βουιϊῃ-οαβῖ, ὙΠ] οἢ 18 Θην] ΓΟ 66 
ΟΥ πιουπτηΐηβ. 11 νν8δ ἔγοπι {18 ἢ}}}, νν Ὠϊοἢ 
ονϑγίοοκα ἢ ἴον, [ἢ 6 ἐπ Ὀϊ δηῖ5 ψουϊά 
ανα ρμῥγεοὶρ ἐδίθα ἤδη ᾿ἰϑδαϊοηρ, (1μυκ6 ἵν. 
929.) ὑγμδη νἱδίϊθα ὈὉγ Ὧν. ΟἸαγκε ἴῃ 180], 
})Ὲ ἔουπά ᾿ὲ πεσε γοάποθά. Τῆς ἴον νὰ 8 
ἧπ {πΠ6 τηοϑὲ ψγειοῃθα βιδῖϊθ οὐ ἱπάϊρεποα 
8η ἃ τΒΕΡΥ ; {06 5011} ἀγοιηα τηϊρῃς ὑ18 
ἀοδδηςα ἴο δρτγουϊζυτα; δηὰ ἴο τἴῃἢ6 ρΓοϑ- 
ρΡόσι οἵ βἰαγνδίίοη νεγα δά ἀθδὰ [Π6 πογγοῦμ 
οἵ τε ρἰασυο! [Ιῃ 1848, (6 ροριυϊαϊίοη 
διηοθπηίρα ἴο δῦουξ 6000 ραογβοηβ, ἰουγ- 
δ οἵ ψῃοπ νογα ΟΠ γιβιίδηβθ, ἴῃ 6 Γ6- 
πιδϊπάον Μοπαπιπηηδάδηβ. (γῆς ἢ Β Εχροαϊ- 
ἴοη ἴο (δες Ηἴνεν Ψογάβη, ἄς., Ρ. 4683.) 
ἩΙογα δα Ὠυπηογοιβ τερυϊοα ΠοΟΙΡ ρῥἰδοαδ 
το σι ἢ ἢ ρ᾿Π στ πι8 ΔΓ οΘοπ υςῖς. ΝαΖαγείῃ 
βευδετγοι ἡνποἢ 1688 ἔγοπη (ἢ ς τΕΓΓΙΌ]6 ἐϑγίἢ- 
ημακα οὗ “δηιδγγ 1. 1887, (δ τηδηΥ οἴῃ οῦ 
ἰδοθβ. ΟἿἱγ δἰχ ρογβοῃβ ψογα ΚΙΠ6α Πεγα, 

δηὰ θυ δ ἤουδεβ ψΈΓα Ἰη]υγοά, (Ἰμογὰ 
1,1πἀβαγΒ ἰμδτίοτθ ἔγοπ Ἐκίοπι, δις., νοὶ. 11. 
Ρ. 83.) ΤῊ οδαγοῦ Ὀεϊοηρίηρ ἴο τῃ6 ὅρε- 
δὰ σοηνοηξ ἰδ γεν ἢδηάβοπιο, ὑὰὲ ἸὨΓΘΓΙΟΓ 
(0 ἴμοβε δἱ Βοι !θῆδι δη Φογυβαίθι. ΤΏ6 
νηοί ἰη ρ. 698. γεργοηθηὶβ ἴῃ ργοίίο δἱ 
Ναζαγοίδ, τῇς ἰ8 δαλέ ἴο ἢᾶνα Ὀθθη ἢ 6 
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ἢουδα οὔἉ Ζοβερῇ δῃὰ Μϑδγυ. (Οδγηθ Ι,οἱ» 
ἴετβ, ρῃ. 2351, 3529. Μαδίύάοπ᾽ Τγανοῖβ, 
γοἱ. 11. ἢ. 394.) “ΤὨε ἰονη οΥὨ ΝΑζΖαγοιὴ 
18, δῖ ργαββηῖ, ᾿ἰκα 81} οὐεγ ἴον 8 ἴῃ {Π 6886 
σου Γίε8, 8 σοηρΓορδιοη Οἵ ρΡΟΟΓ π ΒΟγϑ Ὁ 6 
Πογνοὶβ, γον τορεῖῃοσ τοι ογάοθγ ΟΣ 
ΓΟρΌΪΑΓΙγ. [118 ργοδθηΐς οοηαϊοη ᾽β 186 
8816 88 ἡννῇθδη [8 ΘΓ ΠΙΘΒΠΏ658 ἀΥΘῪ ἔγοῖα 
Ναδίῆδηδεὶ τῇς βἰσηίβοδηϊ δχργεββίοῃ, “ 
αν μου ἐλίηρ σοπιε οἱ οΥΓ Ναταγείδ ὃ 
([μεΐτεῖβ οι (ἰ ΟἹα ὙΥ οὐ], Ὀγ ἃ 1,δὰγν οὗ 
Νὸνν Ὑουκ, νοὶ. 1. Ρ. 45) Τῇ ἔδυ. 
Με. Ζογεῖς ᾿ὰ8 ρίνθῃ 8 Νϑσὺ ἰηςεγεβίίηρ 
ἀεδβεγιριίοη οὗ τῆς δῖε οἵ Ναζαγείῃ, ἴορε- 
Π6 ΓῚ ἢ δοιθ Οὔβεγνδίοηβ ἴο δοοουῃὲ 
ἴογ 16 "δα σἤδγδοῖοῦ γι οἢ 1Ὁ ὕογα ἴμ (ἢ 6 
εἶπ οἵ 9658 ΟΠ γῖδε. (ὅθ Πὶβ ΟΠ γι βιίδῃ 
Ἐοβδαγοῖθβ ἴῃ ϑϑγγῖδ, ὅς., ρρ. 166---169.) 
ἴῃ 8. νου ὩθδΓ ΝΑΖΑγοΝ 18 ἃ ἰοιιμηίείῃ, 
νοῦ ὈδδγΒ (Π6 δαια οὗ (6 Νιγρὶη Μδγν, 
δηἀ ψἤογα ἴτε ΟΠΊΘη ἃΓ6 56 6}} ῃαβϑίηρ ἴο 
δηεὶ ἔγο, ψ ἢ ρ το θγβ οὐ {Π6ῚΓ 6818, 88 1Ώ 
[ὈγπΊ6Γ {{π|δ56. ΤῊΘ ψαῖογ ἥοννβ ἴῃ0 ἃ ἰᾶγμα 
ΒίΟΠΘ ΓΌΒΟΓΡΟΙΓ, Ὑἤθποο ᾿ὸ ἢονβ ἱἰηῖο 8 
ὨΔΑΥ] 6 ἰγουμ, ννἤοσγα τἢ6 ννοιηδῃ ΗΠ] ἘΠ ΘΙ 
Ρἰτεπογβ. Πουγ᾽β Νοῖοβ οὗ Τγβδναὶ ἴῃ ἰμγρὲ, 
ἄς., Ρ. 360.) Ἠδεγα {δὰ δυρεὶ ἰᾳ δαϊά ἴὸ 
ἴδνα δρρεαγεὰ ἴο Μαγυ, νῆῇο οἴδθηῃ Ἵβπι8 
ὨΠΠ6Γ τὸ ἀγα ψδίεγ, δοοοιιρβηιθαά ὈΥ 186 
ἱπίμης Ψ6888. 

ΝΈΑΡΟΙ18, ΟΥ διθοῆθη). ὅδε δ: ΗΕ, 
ἐπα. 

Νεαν ΟΛΥΤΙΕ, τιδηβροιηρηῖ οὗ 486, 486. 
ΝΕΒΑΙΟΤΗ, ἴδα 8δοὴ οὗὨ ]18ῃτηβαὶ, ἔγοηι 

ΝΜ ὨοΩ τῆ ΝΑΒΑΤΉΦΑΝ {ἰγρα οὗ ΑΙΓδΔΌΒ ἰδ 
Βιρροβθὰ ἴο ἢᾶνθ ὑὕεε ἀδϑοθη θά, (6 δ6ῃ. 
χχν. 18.; ΧΧΥΙΙ, 9.; 88. ἴχ. 7.) υγίηρ 
16 βϑυθγαὶ ννϑῦβ τηδϊηἰαϊηθὰ Ὀγ ἴπ6 εν 
δρδῖηδι {π6 υγδηϑ, ὑπ 6γ τῃ6 Μδοοδῦδεδῃ 
Ργΐπςοθ, 16 ΝΕΒΘΙΠεθδὴβ εγα ἰῃ6. ΟὨΪΥ͂ 
ΠΟΙ θουτίηρ μοομ δ ο δον δα (ἤδη ΔΩΥ 
πεη βῆρ. (1 Μᾶαεος. ν. 9:---27.) 

ΝΈΒο. 
Ἰ. Α πιουπίαϊη Ὀαγοπά {π6 γῖνον δογάβῃ, 

ψἤετο Νίοβες αἷεα. (θεῖ, χχχὶὶ, 49.) [1ὲ 
8 ΠΟ σοπιρίδίειυ Ῥάγγθῃ. 

23. Α ὄοἷϊν θεϊοηρίηρ ἴο {π6 ἐγῖθε οἵ Ἀδυ» 
θεω. (ΝυΡ. χχχὶ, 38.) [ε θείπσ ἴῃ 1Π6 
ν᾽ οἰηλίγ οἵ (Π6 σουπίγγ οἵ Μοαῦ, πὸ Μοδῦ- 
[168 ὈΘοθμη6 πηϑδίογβ οὗ ἴδ; πὰ ᾿ξ 88 ἴῃ 
πεῖν ροββθδβϑίοη ἴῃ ἢ6 {ἰπ|6 οἵ Ψεγθη δῇ. 
(χὶνὶϊ!. 1.) Τῆιε 8:16 οὗ τ]8 δησίεπὶ ΟἿ 
δ ΠΟ ἰοηρβεγ ὃὈ6 ἱγϑοθά. δεύο ἐς ὡροϊεά. 
(ὅεγ. χνι. 1.) 

8... εἷἷν ἰὴ τππ ἐγῖυς οἵ Φυύδῃ (ΕΖεα ἰἱ. 
29. ; χ. 43.), νὨϊοῖ, ἴῃ Νεῖῆ. νυἱἱ 838., ἰ8, Ὁ 
ψ 8} οἵ ἀϊδιϊηςτίοη, σα] οα ἐάε οὐδεν Νεῦο. 

4, Α Βαυγ)οηΐβῃ ἰαοἱ ([58. χὶν!. 1.), νι ἢ 
Οὐαἰπιοῖ βυρροβοβ ἴο Ὀ6 ἐἶϊ6 βδῆ!ε 85 Βεὶ οὕ 
Βα]. (ὅεε ρ. 816.) 

ΝΕΒΟΟΒΑΌΝΕΖΖΛΑΕ, Κιηρ οὗ Βαῦγίοη, ἢ Ὸ 



Ἴ0Ὶ 

ΝΕ 

ἀεειτογοά Φογυδαίοπι, δηὰ σδετιθὰ ἴῃς 68 
Ἰηῖο σεμεϊνγ. (ὅδε ρῥ. 634. οοἱ. 1.) {Μ8ίκε 
οὐδεν Αϑηγγίδη δῃὰ Βευγίοηΐβη πδιη68, ἘΠῚ8 
νογὰ ἰς "θδϑὲ ὀχρίδίπδ ἔγοπι ἴα Ῥεγείδη. 
Αεοογάϊΐϊης ἰο (ἀαβοηΐϊυδ, βίον [μογεραςῇ, ἰ 
ἢ: ἴΠ6 δῶπια δὲ8 δ᾽εὐμ-ροάαποεεαν, {δῖ ἰδ, 
Νεῦο (6 ςἢϊοῦ οΥ̓ το6 γσοάβ. Οὐοποργηΐῃρ 
16 πείυγα οὗ Νεῦυςπδάπεζζαγ Β ἐπαίϑαγ, 
δ66 ρ. 653. 

ΝεδΗδ, δ66 ΡΗΛΒΑΟΗ-ΝΈΟΗΟ, ρ. 658. 
Ξυργῆ. 

ΝΈΡΕΕΞ, οὐ (ὐπιπιοη ον, δοοουηξ οὗ 
352. 

ΝΕΒΕΜΙΛΗ͂, ἴδ δοη "οἵ Ηδο δ) δῆ, νν 85 
Ῥογῃ 8δὲ Βαργίοη ἀυγίηρ ὑπ σδρανιεν, θυ 
δῖν (βη γ δηι τγῖ 6 ἀγα ποῖ Κι οψη. 
ἴο τῃς6 εἰδειπσυΐϊδί ει οἶος οἵ ουμ-ὕθαγοῦ ἴοὸ 
Ατίδχεγχεβ ᾿ψοηρίπιβπιιθ, σθοβα ἔλνοιν Πα 
δηογαί, Νεϊδπηδὴ ἰογμοῖ ποῖ ἢ! ἀθβο- 
Ἰδῖθά εουηῖγγ. Ἠνίηρ οὔίβιηθα 8 γογαὶ 
σοιμιηἰθπίοη, μα ψοηῖ ἴο ΦΖεγιιβαΐδθιη (ὼγ ἃ 
Ἰ οά εἰηιθ, ἴο γαραὶγ ἰ18 νὰ }}5 δηἃ σεῖο, 
δηά ἴο τγοριϊαῖα ἸΠΒΗΥ αὔυβεβ Ὑ σῇ ἢδά 
ετορί ἱπίο τπ6 δαπιὶπίβίγαϊοη οὐ ρυθὶὶς 
αὔδίγθ. Ηδς πυθεοαυθηῖν γοϊυγηθα ἴἰο Βά- 
Ὀν]οη; νῇθηςα, ὮΥ Ἐπ οἵ Ατγίδ- 
ΧΟΓΧΟΒ, δ6 ργοσδεάεα ἃ βεοοπὰὶ {πῶ ἴο 
Φογυβαίθπι, νἤογο ἢ ἀϊοά Β.6. 4290 ; Βανίηρ 
ξονοεγηρά [6 δδνβ δρουΐ 30 γϑδγβ. 

Νεμολῖ, δὴ ἰ4οἱ οὔ τε Ουτηϊιο5 (9 Κίηρε 
χνὶ!, 80.), ψΠΟΝ δοπὶα ΒΌΡρΟδα ἴο ὕ6 ἴΠ6 
Ρίδηει Μεγ ; δηά οἴἤοῦβ, το Ὀ6 ἐμὰ διιη. 

ΝΕΤΗΙΝΙΜ5, ΟΠἾοΟ οὗ, 300, 
Νεν ΜΟΟΝ, ἔδαβι οἵ, 330. 

᾿ ΝΙΒΒΑΖ, 8ῃ ἰάοἱ οἵ τε Ανϊῖοβ (2 Κίηρε 
χυῖ, 81.), τ ῃϊοῇ δοηια Ἠδῦγον, ἱπίθγργοίογβ 
ΠΠῈΚ δὰ τῆς δίβαρε οὔ ἃ ἀορ; θυξ οἵαν 
ΘΧροβίτογβ ΒΡ ρΟΒα ὃ ἴο αν ὕδϑη {Π6 
δυη. ΤΠ (ὈΥΠΊΟΓ Ορ]ηΐοη 8 (ἢ πιοϑὲ ργο- 
Βα Ὁ]6, 88 νεϑίμεϑ οἵ τῆ6 δπείθης ψνογβἢϊρ 
οὗ δὴ ἰάοἱ ἰῃβ ἐπ6 ἴοσῃη οἵ ἃ ἀὺρ δᾶνθ 
ὕεεη εἰδοονεγοι ἴῃ ϑγγίδ ἴῃ ἸΏ ά6γη {ἰπ|68. 
(ἰΚεηὶϊ ᾿δββογὶ,, ρρ. 1490. οὐ δεᾳ. 1749, 
410.) 

ΝΙΘΑΝΟΝ, οὔδ οὗ ἴπ6 δβαύθῆ ργὶ πη! να 
ἀεβοοῦβ Ἵἤοβθη Ὁ τ 6 οπογοῦ δὲ Ζογιι- 
ον δηα ογάδίηρδα Ὀγ (ἢ δροβίίεβ. (Αοῖδ 
γι. ὅ. 
ΝΙσοΡΕΈΜ 5, ἃ ῬΠΔΥΒοα δηα τῃϑθεῦ οὗ 

6 εἰδὴ ϑϑηῃδαγίη, νῆο σαπια Ὀγ πιρἢὶ 
ἴο Ψ68ι8, ῬΓΟΌΒΟΥ 88 ἃ ϑβεγίοιιϑ τποιρῇ 
Επὰ ἱπαυϊγοῦ, (Φοῆη 1. 1. 4. θ) Ηδ 
ἃ ΠΟΥ ΓΒ ἴοοξκ ἴῃς οἴ 76808 Ἀείογε 
1ῃ6 Θδηοαγη (ν]!. 560.) ; δηὰ δὲ ἰδβὲ Ἰοϊποά 
μι ἢ Φοβαρῇ οἵ Αὐιπηδῖθθδ ἰο ρὶνα ᾿ὶβ Ὀοαγ 
8η ΠοπΠΟΌΓΆΡΪ6 Ὀμ γα]. (χίχ. 39.) 

ΝΙΟΟΙΑ5, 8 ργοβαϊγία οὔ Αμεοοῖ, ΨῃΟ 
ψ͵88 σποόβοη οπα οὗ ἴπ6 βονϑὴ ἀδβοοῃβ οὗ 
4ἰχ6 ρῥτιϊῖνα οἰ υγοἢ, (Αοῖδ ν]. ὅ.) Μδη 
προ Βανα διιρροβαά Ὠΐηλ ἴο "6 6 Πεδὰ 
οἵ τὴ6 

Βιοσταρλίοαϊ, Ἡϊδίογίοαϊ, απά 

ΝΙ 

ΝΙΟΟΞΑΙΤΑΝΒ, 8 δοεὶ πιοηί᾿οηδά ἴῃ Ἐδτ. 
'), 6. 1ὅ., ψο μοϊά {πδὲ {π6 αἰνίπο ἡδίυγο 
οἵ Ομ γίβε ἀθβοεπάδά ὑροῦ ἢΐπη δὲ ἢΐβ δαρ- 
Ὦδπι, 8δπἃ τγαιἰεβοθηί δι δὲ ἢ Ἵσγυοχίου, 
δὰ ψἢο αὐϑπάοποι ἐπεπηβεῖνοβ ἴο ὅτοββ 
ἱπηρυτγ δηὰ ργοῆίρδεγ οἵ ᾿ἴδ. Αποιδος 
ΝιοΙαβ ἢδ5 αἰδο Ὀθθὴ βυρροβϑά ἴο 6 ἴδε 
ουμά ον οὔ ἷ8 βοοῖ. Α Ὀείζον ορπίοη, πον- 
ΘΡΕΣ, δθδπι" ἴο θ6, (Π8ὲ τῆς δρροϊατίου Ποῖὸ 
ἷδ ποῖ 8 ρΓΌρΟΓ νδῆ)θ, Βαϊ Βυιθο 8] ; διά 
(δε ἰὲ Γοίδγβ ἴο ἘΠ 6 ΒΆΠ|6 ρθύβοι}δ τ δ 86 
τηδητίοποὰ ἴῃ εν. 11. 14. ἃ5. ποϊάϊησ ἐἰκ 
ἀοειτηα οἵ Βαβδίδι : βίῃοα {ἢ ατγθεῖ πβῖθς 
Νικόλαος σΟΓΓΟΒρΡΟΠἀ5 ἴο (ἢ. Ἡεῦγονν τ}, 

τ Ιοἢ 8 ἔογπηθα ἔγοπι »θ8, τπδὲ ἰ5 νικαω, 

ἕο οοπφμρν, δῃὰ , {παὶ ἴδ, λαος, τὰς 

ορὶθ. Ὅῆα αἰϊυδίοη, δοοογάϊηρ το Ὧν. 
ΟὈϊπδοη, ἰο ψῆοπη Ὅ“ὸα δὰ ἱπάεδιοα ίος 

(Πἰβ δγιίο!θ, ἰβ, ἴο ἔδ]δὲ δῃά δθάιυείηρ 
[εδοθεγ ᾿ἴκε Βαϊδϑηι, ἀπ ρϑγῆδρβ γοΐοτε 
ΠΊΟΓΘ ρδγι] οὐ ἀγὶγ ἴο ϑιιο ἢ 85. ορροδϑά εἢς 
ἄδεγθα οὗ τἢ6 δβροβίϊεβ1 Τῆς ΝΙοοϊαίιμης 
86 οσοπ͵θείυγοα ἴο ἴδνα Ὀδοη δυάδα ἰο ἰὰ 
2 τες 11. 8η ἴῃ 7υἀ6 7----19. 

ΙΟΟΡΟΙ15, 8 εἰν οὗ Ἐρίγυϑ ὕροῦ {δα 
Απηιυγβοίβδη Οε, τευ οβει!: θγ δι. Ῥϑδαυὶ ἴὰ 
Τίς, ἢ!. 19, Οἰἤεγβ, ἤονενεγ, βυρροϑα ἵξ 
ἴο ὕὈ6 ΝΊΤοροΙ!!Β οὗ ΤΏγδςο, οα τς σοπῆηος 
οἵ Μδοβάοηϊβ, ἤϑᾶγ ἴῃ γἶνοὺ Νϑββιιβ. 

Νιοητ, ψεν δ διὰ Βοπδη αἰνἼκίοπ οὗ, 
188, 189. 

ΝΙΚΕ, ἃ ςεἰευγαίθα γῖνον οὔ Ἐργρὲ, νἢϊοῖ 
[ογπιθά οπβ οὔ τπ8 Ὀοιιπάετγίεβ οὗ τιἊ Ηοὶγ 
[μιη., 866 ρ. 6. ἰη ὅδ. χ]ϊ. 1. Ἐχοά. 
1. 22. ; 11, δ. ; ἰν. 9. ; νἱῖ. 18., δηὰ νῆϊ. 3. 9. 
Τ1|., 116 ἐογπιβα ἐδο Κέίυον, ψ ποι ΒῺγ δας 
ἀπίοη. [ἴῃ Νδῆμπι 1. 8. “ ἐδδ ἐεα " τῆδδηϑ 
{Π6 τῖνεγ ΝΊ]6, ψ ῃϊοἢ ἕο {π6 ργϑβεῆξ ἀν ἴῃ 
Ἐωγρὶ 15 παπηοὰ ΕἸ Βαῆγ, “"ἐδδ δεα," δα ᾿τ8 
πηοϑῖ οσοϊπῆοη Ὡβρρεϊδίοη. (οθϊηϑοηβ 
ΒιὈ]ο ἃ] Ἐ βθλγοῆθβ, νο]. ἱ. Ὁ. 549.) Τηθ 
εχίβίθηοα οἵ Εσυρὶ ἀδροπάβ ὕὑροη τπε ΝΊΙο, 
τους {6 ἀπηιαὶ ἰπυπαδιίοη οὗὨ ψηϊοῖ τῃ8 
“Ποῖα ἰαπὰ ψουϊὰ Ὀ6 ἃ ἀδβογῖί.,. [8 ἴηὰπ» 
ἀδιίοη Θρρθαγβ ἴο θὲ δἰϊυάθα τὸ ἴῃ απο 
ΨΙΪ, 8. 

Νιμποῦ, τ βοὴ οὔ Ουβἢ, βηάὰ ἰουπάος 
ΟΥ̓ Βα Κίηρίοπι οἵ Βαβυιον. (θεῶ. χ. 8. 
10.) ἴἰπ σοπβοαισποα οἵ τῃ6 ρτγοϊθοϊίου 
ΒΟ Πα αθογάθα ἴὸ ἔπε ρϑορὶθ δρϑ᾽ πεῖ 
Πα Ὀοαδῖς, ἢ ᾿πᾶν ὈῪ Ππεῖγ οσσῃ σοπεδῆξ 
ἤανα Ὀόσοιμα {πεὶγ ἰοβάοσ δηθὰ οἢὶοῖ, οΣ 
ἰυγηΐης ἢ5 ΨΘροηΒ οΥ̓ Πυπιΐϊηρ δρεαὶιδῖ 
ἸΏ6ῃ, ἢ6 ΤΥ ἔπνεε σοπηροὶ δὰ τῆδπὰ ἴο δυὺ- 
ταὶς το 5 ἀοπιϊηίοη. Ηΐ8 παπια (νοὶ 
βὶρηΐῆθδ 8 γεῦ 6) 86 6π)8 ἴο ἰἈνοὺγ {πΠ6 Ἰδίτος 
Βυρροϑίτίοη. (π᾿ Ηεῦγ, Οοπιιποπ σελ! ἢ, 
νοΐ. 1. Ρ. ὅ.) ἴῃ Μὶς. ν. 6. Βεδυ]οηΐα ἱὰ 
ς8|16ἀ {πὸ Ζιαπά οΓ᾽ Δ ιγοά, 

ΝΊΝΕΥΕΗ, [Π6 ΤσΔρΙ4] οἵ ἐς Αδβυγίδῃ 



Ααἰεοσταρῆϊιοαὶϊ Πιοίϊοπανψ. 

ΝῚ : 

δτιριγα, σοῦ Ὀοδδὲ οὗ τπ6 τγειπηοίοδί βηιὶ- 
ἴγ. [ὲ να ἰουποὰ Ὁγ Νιιγοά, οΥΓ (85 
ἐ ταχὲ οἵ Οδεη. χ. 1]. ΠΠΑΥ 6 Γεηάεγοα) 

Ὀγ Α5βῆυγ 1Π6 δοη οἵ ϑδθη ; ὈὉγ τῆ Ογθοῖκβ 
δηά Ηου δ ἰδ 88 σ8] 16 ΝΊη)8. [ἰ διοοά 
οὐ δὰ δαβίεγη ὕβηκ οὔ τς Τιρτ5 δῦονθ 
Βδρογίοη. Τῆδ ΟὟ τῶϑ ὑϑγῪ δρίθηαϊά, 
δηἀ οἵ ρτεβῖ Ἵχίθηϊ : δοςογαϊηρ ἴο ])οάογιυϑ 
δΙοΌ] 5, τ᾽ 88 480 βιβδεάϊα οὐ 48 Ἐπρ] ἰδὲ 
τ 1165 (οί ΓΒ δβδιϊπιδία ἰὲ 60 πη}}]68} ἰὴ οἱγ- 
εὐυπιίδγοησε : ἴῃ ἴῃς εἴα οἵ Φοηδῇ, ἴὰ τῶδ 
ἂν ἐχοσεάϊπρ βγεωξ οὐψ Οὗ ἐλτεθ ἀσῳε᾽ 7οι- 
πέν, σοῃϊαϊηϊηρ πιορε ἐλαπ εἰξ-δοοτε ἐλοιμαπά 
Ῥετεοπς ἰλαὶ οου ποέ αἱεοεγη δεέισοεη ἐλεὶν 
χέρλὲ λαπά απὰ ἰλεὶν ἰε1. (ϑοη. 111. 3..; 1ν.11.) 
ΑΞ5 τηἷ5 18. ἃ ργουθγθῖϊδὶ ἐχργοββίοη ἀδηοίϊησ 
οἰ] άγθη υὑπάογ πα ρὲ οἵ εἶγες οὗ ἔνα γϑβιβ, 
ἹΓ νὰ οϑεπιδία τῆ θη δ δὔοιι οπα δῆ οὗ 
1Πε επγα ρορυϊδιίου, τ 6 ἠυπιῦεγ οἵ ᾿ἱπῆδ- 
διΔηῖδ δὲ [Πδὲὶ {ἰπ|ὸ ψόουὰ 06 εοἷχ πυπαγοὰ 
τὨουδαπὰ., “ΤὮΪΒ ὨυΠΌΕΓ ΠΊΔῪ ΔρρθΔΓ ἴοο 
81Ω8}} ἰῃ ργορογίίοη ἴὸ {6 νϑϑῖ εχίθης οἵ 
δτουπὰ οσοιρ!εά, ΘΡΕΘΕΙΥ σἤδη σοιηραγοὰ 
Ἁγ Π6 ρορυϊδίίοη οὗ οὺνρ Ευγορεδη 
εἰξῖδα ; Ὀυΐ ᾿ἰ 18 ἴο Ὀ6 Κορ ἴῃ νίενν (ἢδὲ {Π6 
δηεΐδηξ οἰκῖίοβ οὔ ἔα Ἐβαβὲ, (85 Ῥοκίη, [8- 
δ, Μοδοοῦ,, δη( οἱἤεῖβ δὲ ἴῃ 6 ργεδεηΐὶ 

44γ,}) σοιῃργοποημάθαὰ ἴῃ τΠοὶν εἰγου δ ΠΙΔΩΥ 
βαγάθῃβ δῃὰ ἰδγρεὲ βρᾶεεβ οἵ στουπά. Τῆς 
ν08}}5 οὗ Νηονεῆ σογα ἃ πυπάγερά ἔδεϊ ἢἰρῇ, 
δηὰ δο ὑγοδά τἴδὲ ἰἤγθα ϑορῸΠ8 πιῖρῃς ὃὑ6 
ἀγίνοη οὐ τἢδπὶ δὔγοδϑδί. ὕὕροη ἢ νν8|}8 
δἰοοά δίδοη ἢιυπετγοα ἴονοία, οδεοἢ ἵτο 
᾿υπάγοα ἴεοξ ἰῃ ἢεῖρης ; δῃά τἢ6 πἢοὶα νᾶ 
8.) δίΓΟΠΩ 88 ἴο ὕὈ6 ἀδεπιεαὰ ᾿πργορηδ}}6.᾽ 
(ἢ οδεηπι  Π] γ᾿ 8 ΒΙΌ]. ὕδορτ., νοὶ. 1;. Ρ.1.}4.) 
Τα ἀεξέγυοσίίου οἵ Νίηονε τ ἰογν 
ἀδυδ, σι ἢῖο (ἢ 6 ργορῆαὲ Φοπαῖ πδὰ ἀθδ- 
πουηςεά, ψδ5 δυεγίθα ὃν ἴῃς ρεπεγαὶ Γ6- 
ΡΘυίΐδηςα 8η4 Πιυ πη) ἰδιίοη οὗ ἐῃ6 πο δηϊδ 
(Ἰ1:, 4---]}] 0.), δηὰ τνν858 βυβροηάσα [ῸΣ Ὡδαγν 
200 γεδγβ, υπ1}} ἐλεὶγ ϑηφιμίῳ οαηιδ ἰο ἐλα 
πωὴϊ; διθὰ (θη ([Π6 ργορῃθοῦ 'ν85 ἰἰξογαὶν 
δοσοτηρ  δΠ6α, ἴῃ (6 τη ϊΓὰ γ68γῦ οὔ {Π6 δβίορε 
οὔ 186 εἰῖγ, ὈΥ ἴπΠ6 σοιηθίηθα ἔογοθα οἵ τῃς 
Μεάοδδ δηὰ που γιατ: 16 Κίηρσ, ϑαγάδ- 
παραῖυς, Ὀεΐης δποουταροά ἴο δοίὰα οι ἴῃ 
«οπηδῆυεησα οὗ 8 δηςϊεηΐ ργοόρἤσδου {πδῖ 
Νιίησνεῖ βῃουϊὰ πανοῦ Ὀ6 ἴὨκθη ὈΥ δββϑιὲ, 
411} τθ6 γίνε Ὀδοδηθ 118 Θηθυ; ὙΠΕῆ ἃ 
τσ Ἰηυπάδβεϊοη οὗὨ (ἢ γίνε, δυνσίϊθη Ὀγ 
οοηκίηυδὶ Γαΐηδ, σΆπ|6 ὉΡ δρδίηδὶ 8 ραγί οἵ 
(Π6 οἰἶγ, δηά τἢγεν ἀονη ΕΘΏΙΥ βίδα 
οὔ 186 ν8}} ἰὼ ἰδεηρῖ; ὕὑροη νεῖ τῃς 
ἰεϊηχ, σοποοϊγίης δαὶ ἴΠ6 ογϑοὶθ ἯῸ8 8.- 
σου ΐδμθα, Ὀυγηξ Πἰπιδοὶ , ἢϊ5 ΘΟ ΠὈἾΠ68, 
ΘυΠυσἢΒ, δηὰ {γεδδιγεβ, δηὰ ἴἢ6 ΘΠΘΠΊΥ, 
δηζογίηρ ὈΥ ἴπ6 Ὀγαδοῖ, δδοκοὰ δηά γαζεὰ 
(6 οἷν, αὔουιϊς Β. ο. 606: 50 δὲ ἱξ νγϑ8 
ΠεΘγαγ ᾿ἰαϊὰ τνναϑῖς, δηὰ {ἢ νϑγγ βἰῖς οἵ [ἢ}}8 
οὔσα οεἰεὐυγεϊοα οἰἶγ, [ῸΓ ΠΊΔΠΥ͂ σΕπίυΓΊ68 
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Ἧ85 ὑπκηόνη. Αἱ Ἰεηρίῆ, δἴοῦ ἃ ἰαρδε οὔ 
ἔνο τπουβδηα ἔνα ιυιπαγοά γϑαγβ, ἴ86 γε- 
ΒΕΔΓΟ 65 οἵ Νεκβεγβ. Βοίί δῃηὰ [γερά 
αν Ὀγουρῆς τῃ6 Ἰουρ-ίοδὲ εἰν ἴο ἰιρῆὲ. 
Βεοπθδῖ τῆ6 (ΟΌΓ πηουμάξ, ναΐος 116 δἰοὴς 
6 Ὀδῆκε οὐὗ {πΠ6 τγῖνορ ΤΊρτίὶβ ορροϑὶϊα 
Μοιιδιΐ, ἤν ὕδε ἰουηά ραίδοθ, υἱέϊ 
δοιιρίυγοά δ[ωῦβ δηὰ ὑ88-γο ο8, νν ϊοἢ 
δηποῦποσ ἰη ἴΠ6 εἰεδαγεδὲ ΠβηπΠογ ἴΠ6 οἴ δ- 
ΓΑΟΙ͂ΕΓ δηὰ Ὠϊδίογυ οἵ ἔἴοδα ὈῪ Ψνῆοπ (ἢ 686 
θυ] ηρβ οτα εἐγεοῖθα, δὰ δὲ ἴ86 δϑπια 
τἰπ6 Ὀ6δῦ δύ ἀἰτοηδὶ ἐδδεϊπηοηγ ἴο {π6 τυ (ἢ 
οἵ ἐδ βδοσγϑὰ νυ τηρθ. Τῇ Ἰοςδι  ἶεα οὗ 
{πθ86 πιοιιη 8 δγὸ Ἷδεἡ Νιωγου, Κδοῦ- 
ϑαῦαα, Κουγυη}κ, απ Καγαπϊοα; νι οἢ, 
ἴῃ ΜΡ. [Αγαγ Β ορϊὶπίοῃ, [Ὀγηθα ρᾶγὶ οἵ [6 
δδίη6 ργοδῖ οἰϊγ. Ασοογάϊηρ το ἴδ ταδιὶ- 
ΠΟΥ οὗ Ὀίοάογυβ δίου!υβ, ρίνθη δὔουσ, 
ΝΙπονοῖὶ νψῶ8 οὔ ἃ αυδαγδηροϊδν (ὈΓΠῚ, 
πανίης 8 οαἰγουπιεγοηος οὐ δἰχίν τ 68. 
ΦἸἴναε ἰδκα᾽" {Π686 “(ὉὉ ρῦεδῖ πιουηε δ 
88 ἴΠ6 ΟΟΥΠΕΟΙΒ οὗ ἃ δβαυδγο, ᾿ξ ψ|}} ὃὈ6 
ἰουπά (πδὲ [18 (ΟυΓ δἰἀ68 σογγεβροηά γεν 
δοσιγαίειν ἢ [6 ἔουγ δυπάγοά δηὰ 
οἶα δῖβ δ ΟΡ βιχὶν τη1169 οὗἩἨ ἔπ 6 φοορτδ- 
ρδογ, τῆ οἷ ππακα ἴἢ6 τἤγοα ἀδγδβ᾽ ᾿ουγπθ 
οἵ τπ6 ρῥγορ] νοεῖ." (γα 5 Νιηδνθῇ, νοὶ. 
'!. ρ. 347.) ΤΙ 5 παῖ σθεν εἰν, Μῖ. ἴ,. ἘΠ ΠΏΚΒ, 
Ψ 85 ἴῃ 6 ῬΟΙΚ οἵ διιοοαβδίνθ πιοηδγοΐβ, ΠΟ 
ΘηἸαγρθά 118 αἰπηαπβίοηδ, 88 ἴἢ6 ρορυϊδίίοη 
ἱηογοβδοά ὈΥ τῆ6 ἰογοθὰ ἱπηπηρταιίίοη οἵ 
οοησυογοά παϊίοηβ. “Α Κίηρ ΠΕ 
ΠΟ αἀγηδβίυ, Οὗ δηχίοιδ ἴο ρεγρεϊυδῖς ἢ8 
[Ἀπὸ ὈΥ τῃ6 δγεοϊίοη οὔ ἃ ποὺνν ὑυ] αἴης, 
ΤΏΔΥ παν οἤοβθη ἃ αἰδίδηϊς βἰῖθ. ΤῊ οἰΐγ, 
σγϑάυ8}}γ Αὐῤῥηρον τ ΠΙΔΥ δ ἰθηρί ἤᾶνθ 
οιηδγβοθὰ διιοῖν δἰ αἰτοηδὶ ραϊδοθβ. ΤὨϊ8 
δρ ἴο ἢανγα Ὀδθ [06 ο856 τί Νὶ- 
πόνο." (7ϊιά. Ρ. 946.) ϑυυσοσοράϊησ πηο- 
ΠΆΓΟΙ 5 ογοοιϑά δαϊῆςοβ “ οἢ {Π6 51168 ὨΟΥ 
ΤΙ ΚΘα ὈΥ [Π6 τηοιηάδ οἵ Καογβαρδὰ δηᾶ 

Ι685. Τῇ δβοη οἵ τπεῖγ ἰουπάον ὑυ}}ὲ 
ἐπ 6 στεδὶ ραΐίδοθ δὲ Κουνυπ,ῖκ, πῃ ]οἢ πγυδὲ 
πᾶν εχοθοῦθά ἴδοβα οἵ ἢ ργεάδοδ}ββοῦβ 1 
αχῖθηξ δῃηὰ τπϑρηϊῆοεποθ. Ηἱΐἴβ δοῦ γ88 
εησεροὰ ἰπ ταϊβίπρ ὁπ6 ποῦ δἀϊῆςε εἰ 
Νιηγουά, τς ργανίουβ ραΐδοθθ μανίηρ ἰοης 
υείογα ὕδϑη ἀεβεγίθά οὗ ἀδδίγογβά, ψῆθῃ 
δοιῃ6 ργεδὶ δνϑηΐ (ρεγῆαρα ἴδ (Ἀ]} οἵ 188 
δτηρίγα δηὰ ἀεβιγυοϊςἯοη οὐ {πὸ οδβρίϊαὶ],) 
ρτενθηϊοὰ ἰϊ5 σοπιρἰεἰίοη." Τῆυδ ΝΙπονθἢ 
διίδίποα ἴπ6 αἰπιδηβίουβ δδδίρτιθ ἴο ἰξ ἴῃ 
(π6 Βοοῖκ οὔ ΦΖοπαῦ, δηὰ ὕγν ιοάογιβ 
δίουϊι5. Τα πυπιετουβ τογαῖ γΓαβϑί θῃς 68, 
δυϊτουηάεά ὈΓ ρεγάθηβ δηά ραγίβ, δῃὰ 
ἱποϊοβθα Ὀγ ἐογειβεὰ τ 8118, εδοὰ Ὀεὶπρ ἃ 
ἀϊβεϊπ εἴ χιαγίογ Κπόοῦῃ ὉγΥ 8 αἸἤεσοπὶ Π8Π16, 
ἔοττηε ἃ τορϑῖμοῦ τΠ6 στοδῖ οἱἐγ οὔ Νίπενθῆ. 
(Ιδίά, ρρ. ,ν)46---948.) Ἐον α ἀείιαϊϊοά 8.» 
οουηΐ οὗ 1Π6 Γαβοδγοῃοβ τηδάθ οὐ [86 βὶ16 
οἴ δῃ εἰϑηξ ΝΙονεῖ, [6 ποδί ἰβ ΠΘΟ βΒΓΙΥ 
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Γοξεγιοὰ (90 Μῖ. 1αγοσαά 5 “ Νίπουθὴ δηὰ 15 
Ἡδιραΐη5," ἰᾷ 2 υοΐδβ. ϑνο. (τὶτ πὰ ἔο]ο 
αι}86 οὐ δηρτανίηρ8), δᾳ4 ἴο ἢ} “ Ὠ᾿ϑοουθγε5 
πη ἢ Πιυΐπε οἵ Ναυῆ δά Ββϑυγϊίοη ;᾽" δηὰ 
ἴο ΝΜ. Βοιῖι᾿ 5 “ Μοηυπιοηδ ἀς Νἰηϊνα, ἴῃ 
δ᾽ [οἱίο νοὶβ Ῥαγίβ, 1849---ὅῦὉ. Α νεγὺ 
ποδεϊν σοπαάδηβϑά δηὰ ρἰουουδβ βεοσουηὶ 
οἔ {6 ἀϊδοονεγίεδ οἵ Νίοδβιβ. [δγαγὰ δηὰ 
Βοιία, δρρί θὰ το 186 εἰυςεϊἀδείοη οἵ τἢε 
ϑοΓγρίυγεβ, μι} μὰ ἔουπά ἴῃ ΜΓ. Βοῃοιιν 
“ ΝΙπουθῇ δηὰ 8 δ δοθβ᾽" (δεοοθὰ δὰ 
εἰοη, ἰκοπάου, 1853, 8νο.); δηὰ Ὀγ Μνγ. 
Ἰμαγαγὰ δἷοπα ἰη 8 ον ΑὈγιἀριηδηξ, δηὰ 
εἶδο 'π 186 Εδν. 7. ΒἰαςϊςθυγηΒ “ ΝΙπονθἢ : 
18 Ηΐδ6 δῃὰ Ἐυΐη ; 88 :ἰἸυϑιγαϊθά Ὁ Αη- 
εἰδηξ ϑεγρίυγοβ δπὰ Μοάογῃ ἱβοονογίεβ." 
([οπάου, 1853, 191ηο0.) 

ΝΙΒΑΝ, ποητἢ οὗ 198. 
ΝΙΒΒΟΟΗ, ἃ ΒΑΟΥ]οηίβῃ 40], ποίοο οἵ, 376. 
Νο, ΝΟΌ-ΑΜΟΝ, οὗ" ΝΌ- Ανυν, ἴ6 Τῇοῦσδα 

οἵ βποίοηξ ζϑορβγβδρῆσγβ, Ἦ88 ἴῃ 6 πηοίγορο 
οἵ ὕρρεν Εργρε. [ἀ 18 πιοπιϊοηθα ἴῃ 96. 
χίνὶ. 25. Ἐζεῖὶς. χχχ. 14--- 16. δηά Ναῆυμι, 
ἷ:. 8. ἴῃ {πὸ ϑερίυδρίηϊ νογδίοη οἵ ἘΣΖο- 
Κιεῖ, Νοὸ ͵ἴβ8 γοπάογϑὰ Διοσπολις, ἴῃ 6 εἶν οἵ 
υρίτοῦ ; ἐπ Ναῆυπι, Νο- ΑἸἰῆοη 18 γεπάθγοα 
Μερις Αμμων. Τῇῆδ ἰδίου δρρϑᾶγβ ἴο θ6 δὴ 
εἰγπιοϊορίο8ὶ ἐχρδηδάοη οὗ ἰῃε ψοτζὰ δἴεγ 
6 Οομῖῖς. ἴῃ τδδὲ ἰδηρυαρε Ν᾽ Ο Η 8ὶρ- 
ὨΪΗ6Β 8 οὐγά, ΟΥ̓ Ἠιδαξιεγὶηρ ἐπε, ἤδποο, ἃ 
»ογδοη πιρατεγεά οἱ; δα Νο-Αηλοη, Ρογήο, 
»οεεοιείο Δηιϊοπίε, (Ππαὶ 18, τῃ6 8οδὶ οἵ ἴῃ ροὰ 
Απηοη, οὐ ἴπ6 ρῥἴδοθ ψἤεγα ἢ6 τ ῥγίῃ- 
οἴραι!ν ννογβῃΐρρθά. (αι οηβίαὶ Ορυδβουΐα, 
ἴοπ]. 1. Ὠρ. 1603--.ῤ.168. ΟἹ 08᾽ 5 Ἡεῦγ. [μαχ. 
Ρ. 406.) Αἴἶον 'ἴε πὰ Ὀδθῶ ἴῸΓ ΠΙΔΩΥ͂ 89.688 
16 τοηάογ οὔ {πὸ του] ά Ὁγ 15 πηαρηίποθησθ 
δηά γἱοῦθβ, Νο- ἀπο ψ88 ἀδβίγογθά 28 
ΥΘΆΓΒ Ὀαίογα ἴῃς θέγι ἢ οἵ 96851::8 Οἤγιδί Ὀγ 
Οὐογηα νι Θα}| 108. δίησα {παῖ τἰπη6 ἰδ ἢδ8 
Ὀδθὴ αἰβιϊησυϊςῃοα ΟἿΪΥ ὈΥ 118 βρ᾽ῃαϊά 
τιΐπθ. Αςουγαῖθ ἀοἰ πδδιϊομδ οἵ ρογεουβ οὔ 
1ὴ6 τυπβ οἵ Νο, δγὰ ρίνοη ἴῃ τῇς ἢγδϊ 
νοϊυμπα οὗ [6 “ δηάθεδρε {Πυ8ἰγϑιίοηϑ οὗ 
1.6 ΒΙ[Ὀ]ς. ᾿ 

ΝΟΔΗ, [86 βοὴ οὔ], διιθοῖ, δηὰ τπ6 ἐδίδου 
οὔ 8 ροβί- ἀ!!υνίδη τοῦ], 885 ὈΟΓη Α. Μ. 
1056. Βεΐπᾳ {πα οπὶν τἱσῃϊθουβ πιδῃ οἵ 
Ὠῖ5 τη6, ἢ6 ττῶϑ ργϑεογνθαὰ τοροῖποῦ ν τῇ 
ἢ}8 ἔδπιϊν ἰπ [86 διίς, ἍΜΤΙΩΝ ΕἸΣ ἀοϊυρα. 
Νοβὴ ἰἱνβὰ 350 γϑεγβ δἴογ ἴπδὶ οδἰδεῖγο- 
ΡῈ, ἀγίπρ δὲ {πε ἂρὲ οὗ 950 γϑδγβ, Α. "1 
9006. δ Ιεῖ ἴγοο βοῃβ, ϑίνιοιι Ἡΐδι), 
δηά Ψαρμοῖ, Ὁ ψθοπ (86 τ ῇο]6 δϑγἢ 
Ἧ88 ΟΥ̓ΕΓΒΌΓΕΒα ΟΓ ρεορὶοά. (6 ξεη. ἶχ. 18. 
19. χ. 323.) ον {Π6 βενϑθῆὴ ργεοαρῖβ οἵ 
ἽΝ οβἢ, δε 29]. ποίϑ 3. 

ΝοΡ, [,διη)ὰ οἵ: --- “ὙὙΏεΩ Οδιι δεγῃηθ 
Ταυγάον οὗ δἰ Ὀεοί ον, ἐὐδηέ γογίὰ ἔποτι δὲ 
ΓΤεβεποῦ 90 σελουαΐ, ἣδ δειι]οα ἴῃ {πε ἰαπὰ 
ΟΥ̓ Νοά, νον ἰὰν (ο (πε εδϑὲ οἵ Ἐάδῃ. 

Βἰοσταρλιὶοαί, Ἡϊείογίοσαΐ, ἀπά 
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(αεη. ἵν. 16.) Τῇ πονὰ Λοά εἰρεΐδοα δὶ 
Ἠδῦγοεν, τραμάετίπε, ρΑ!, δαπέελκοεπέ: θὰ 
[Π6 τερίου ἀουθε1658 οδιδιπεαὰ ἐπδὲ πῶτος 
ἔγοπη ἰἢθ οἰγουπιδίαπος οὗὨ ἴα ἐγαϊγιοιαε 
δανίηρ Ὀδοη σοηάεπιηεὰ ὈὉγ Θοάὰ (6 εη. ἱν. 
14.) ἴο ψδπάδθὺρ 88 ἃ ἤιριεἶῖνα ογ οχῖϊε." 
(οκθηπ }}6ε᾽5 ΒΊθ σαὶ ΘεόρταρὮν, γοἱ. ἃ 
Ρ. 85.) [τ 18 πονν ἱπιροβϑβίὶε ἴο δδεεγίδίη 
118 ργΓΘΟΙ͂Β6 81{8[Ἰ0ῃ. 

ΟΡΗ͂, ΟΥ ΜΈΜΡΗΙΒ, 8 ΥΕΙῪ οεἰεὈυταϊοά 
οἷν, δηὰ ἐδ οδρίϊαὶ οἵ Εργρε, υπεϊ τὰς 
Ῥιο]δπιῖοβ γοιηονθά (ἢ δεδὲ ἐ ξουδγηπιθηςὶ 
ἴο Αἰοχδπάγίβ. [1 βἰοοά οὐ ἔδε Ἰοῖ ὕδηκ 
οἵ τ γίνογ Ν1]Θ ; δηά, δοεογαΐηρ ἴο Ὠϊο- 
ἀοτυ 8 δ᾽ οι 085, ννα8 180 δίδαϊα ἴῃ οἰ γοι πη δ 7. 
δηζ6. Βυ τ6 πιοάογῃ (ορίδ 1 5 ςα] δὰ 
ΜΕΝΦ, ΜΕΝΟΥΦ, 8ηά, ΝΟΥΦ: πῆδϑοα νὰ 
ΤΏΔΥ δχρίαϊη Ὀοίῃ 6 Ηρῦγουν ἔοσπιβ 
(ΝΟΡΗ) δηὰ Ὁ (ΜμΕη!|ΡΗ), δηὰ ε͵90 ἔδὲ 
Οτοοκ ἤᾶπθ Μεμφὲς. Ρ]υΐαγο (46 15. 
εἕ Οϑϊγιά. ρ. 639. οἱ διβρῆβη!}) ἱπέσγργοίϑ 
[Π6 πδπιθ ὁρμον ἀγαθων, ἴτοπι 16 Οορες 
πιεῖ, {}}, αη ὦ ποωρλὲ, ροοά ; οΥ ταῴφον Οσι» 
ριδις, ἴροτῃ ἴΠ6 (ὐορέϊς "κάσει, 8 ρτανε, δυὰ 
οπρλϊ, ἐυεργετης, ἃ Ὀσπαίδείζοτ, 85 Οπίγὶβ ἐδ 
ο8 ]6 . (Δαυ!οπβκὶ! Ορυο. ἔοι. 1. ρρ. 137. 
οἰ 179.; ἰν " Ρ. 181. ΟἸἹθῦβ᾽5" ΗἩῦγ. 

6Χχ., ἢ. 38]. ι Υ͂ ὈΒΌ]6 
ἔπι τὴϑ Ῥβάρίοις Ὁ ο νδα. πα τὴς {11}. 
οἵ Μοξεδ γοβἰἀθὰ ἤεγσθ. Ἡανΐηρ Ὀδοοπιθ 
[6 σρηΐγα οὗ γοῆοθθ, οοϊηθγοθ, δηὰ δα 
πα δὗγίβ, Νορῆ οδυϑοὰ Νο- Απηοὴ οὗ 
ΤὭΘθ685, [ἢ 6 δησεηΐ σδρίταὶ ἰο ὃς ἰογροίϊφη; 
υῖ ἴῃ 1186 ἀὰγη Νορὴ ὈΥ ἀθρτοθθ ἰοβὲ ἱϊε 
Εἴοῦν δπά ργδηάθυγ, π|}]} 'ξ νγᾶβ δηεῖγε! γ 
ἀεϑίγογεά ὈΥ 6 νυἱεοϊογίουβ Αγδῦϑ Α. ἢ. 
6400. ΤΊ ργορδεῖβ οἴδη πηδητίοη Ἐἢϊ5 
οἷν ; δηά ργϑαΐϊος τῃ6 Θδἰδηνε8 πο ϊςἢ ἷξ 
Ὑ85 ἴ0 δΒιιέδγ ἔγοπι {Π6 Κίηρβ οὗὁἩἨ θ ΟΠ δ᾽ ἀπα 
δηά Ῥεγβία, ἄς. (866 158. χῖχ. 18. 26γ. 
χὶν. 1. Ἡοδ. ἰχ. 6. Ἐσεκ. χχχ. 18. 16.) 
ἴμαγρε τπιουπήδ8 οὗἁ τ Ἶ5ἢ, ἃ οο]οββδὶ βίβευθ, 
8η(} δ ἴδνν Γαρτηθη!8 οὗ ρΓβηΐτδ γα 8}} τὲ 
Γοπηδίη ἴο αἰτοβέ 186 δα βίοποθ οὗ (18 ὁμοα 
Γθηονῃδὰ οαρὶτδ]. (οἰ η5οη 5 ΒΙ0]. Ἐλ6β8. 
νοὶ. 11. ρ. 40.) Δεγεπῖαι μδὰ ἐογοιο]ά, 
δ9εὲ5 Ὀείογα, ἐμαὶ ΝοΟρΡΏ βῃουϊὰ 6 μαεὲδ 
σηά ἀεεοίαίε, ευἱδλοιέ απ ἱπλαῤῥῥαπέ (χὶνὶ, 
19.), δὰ ποὲ ἃ ἈΠ Υ οὐ σοιίαρθ 18 βαὶὰ ἴὸ 
ταπιδίη. 
Νοβε ΤΕ οἵ τῇ6 Φεν ϑ ὙΜοΡθΏ, 

Ὠοϊοο οὗ, 434. 
ΝΌΡΤΙΑΙ, ΟΟΝΈΒΑΟΤΒ οὗ ἴΠ6 769, 449, 

448, Νυριἰαὶ οογοιηοπΐθθ, 439. 448. 
Νυκτυξε οὗ ΟΠ του, 45]. 459. 

ΟΑΚ5, ἰογοϑὲ οἵ, 79. 
φάτ οὔ τ Ηοῦτονβ, ον κοι, 913, 

214, 



Οευσγαρλίοαὶ Πὶοξοπατνν. 

ΟΒ 

ΟΒΑΡΙΑΗ. 
Ι. Τῇ σοιρίγοὶ!οῦ οὐ ἔπ Βουδειο]ά οὗ 

Αἢδῦ, Κίηρσ οἵ ἴβγβϑεὶ, ἀυγίηρ [6 εἶπα οὗ 
ἐδϑ ργοριιεῖ ΕἸ) 8. ὙΨ8Η16 τὴ6 σὶοϊκοά 
726 Ζοῦοὶ νναὰ8 δχιθγηϊηδειης τἴῃ6 Ῥγορ]ιοῖβ, 
Οὐδαάϊαῃθ ργεβοῦνθοὰ οὔθ δυπάγεά ἔγοηι 
ἀδδίῃ, στ ἤοπὶ ἢ σοῃοοδϑὶ θά ἰὴ {0 (σα γ68, 
8δη4 [δὰ τποπὰ πῖτ ὈΓΟΘα δὰ ψδῖοῦ τ ἢ ]16 
ἴα ρεγβθουσξοη οοπεϊηυδα. δ δβϑϑιβ ἴο 
ἤδνθ ροϑβεββθά ΑΠΌ 8 οοπῆάθηςθ, βίης ἢ 
838 ΠΟΙΩΠῚ 55 οΠΘα ἴο ρὸ τῃγουρῇ (δ 6 Ἰδηὰ 
““πηἴο 81} ἰουηίδαίηβ οὔ ψδῖεῦ δηὰ δἱΪ 
Ὀγοοῖβ," ἴῃ απεδὲ οὗ ρῖ888 ἴ0 βαᾶνῈ {{|8 
Βοῦβ65 δη4 τη} 68. ἴη οὔδ οὔ {π686 ὀχουγ- 
δ'οηβ Π6 πιοῖ πὶτ [π6 ργορῆεὶ ΕἸ}, το 
ςομηπιδηϊοά Ὠΐαι ἴο σὺ δῃηὰ δηποιησα ἢ 18 
δγγίναὶ τὸ ἴδ. Αρργϑῆθηδῖνθ ῸΓ [15 ρεῖ- 
δΒοη8ὶ βδίδιυ, Οὐβαϊδῃ δὲ ἢγβέ βίο ἴὸ 
ὑπαάοεῖακα 116 σοπιηϊβϑίοη ; ὕὈὰς {Π6 
Βαῖ δανὶηρ Γα-δϑβυγεὰ ἢμπ, 6 τϑηΐ ἴο 
ΑΝ δηὰ γοϊδιεὰ ἢϊ8 ἱπίογνιον ὉΠ ἢ 
ἘΠ|2. (1 Κίηρθ χυ]!. 1---]Ἰ4.)} Αἰἴδοῦ 
«ἷδ ουθηΐ νὰ τηϑοῖ ἢ ΠΟ ἔΓΓΠΟΓ ποίϊοθ 
οὗ Ομρδαϊδῃ, οἵ νἤοβα 16 δηὰ ἔβην πὸ 
Ῥαγ ΟΌΪΔΓΒ 8.6 γθοογάεα. ουθε]ε88β, ἢ 
Ψ88 Οὐδ οὗ τῆ6 βανθὴ ἰῃουδαηὰ ψῇο ἰι8ἀ 
ποῖ ρον (μοῖγ Κηδοβ ἰὸ Βαδαὶ. (1 Κίωρβ 
χὶχ. 18.) 

ῷ, Τα ἰουγῃ οὗ τα τηῖποῦ ῥγορῇῃοῖβ ; 
[6 ΡγΓΟΌΘΟΙΪΥ ψᾶβ οοπίθιῃρογαγυ νν ἢ 6 Γ6- 
π δῆ. Οὐδαϊΐδῃ ργοηουπηορα [86 ἀϊνῖηε υἀρ- 
τηθηΐβ δρδίηβὲ ἴῃς Ἐαοιη 68. 

ΟΒιΆΤΙΟΝΒ, ἀἰβογοης ἰἰη 8 οἱ, 321. Οὖ- 
ἀΐπαγυ, ἰδία. Μοϊυπίαγυ, 322. Ῥγεβοῦθεα, 
328ὃ----Ξ9.)8. 

ΟσουρΡΑτΙονΝ8 οὔ πε εν, 4834---504. 
ΟΕΕΕΝΘΒΙΝΕ ΑΓΠῚΒ οὗ ἴα [5Γ86}1168, 2939 

--- 284. 
ΟΥΡΕΕΒΙΝΟΝΒ, βδογοῦ, οΥὨ {Π6 76 νγ8, οἰ555]- 

Βεδίίοη οὗ, 8106, ΟἸεγίηρβ οἵ Βοοά, 314- 
820. Ἰὐοθίοοῦγ οβετίηρθ, 330. γίηκ οἵ» 
[ἐτίηρβ, 821. 

᾿ ΟΥΕΡΙΟΕΗΒ (Αγ) οὔ ἐἢα δον, 323, 
8294. Απά οἵ ἴῃς Βοιηδη8, 946. 

ΟΥ̓ΕΙΟΕΒ5 οἵ ἴῃ Ραεΐδοα, ποῖϊῖοα οὗ 110, 
111] 

ΟἘΕΕΙΘΕΗΒ οὗ τα ϑιγηδροριο, 378. 
Οιῖν 8, Μουηῖ οἵ, 23]. Ουἰτυγο οἵ ΟἸῖναδ, 

77. 5]. 50], 502. 
Ουρι ΟΑΜΕΒ, Δ᾽] υδοηβ ἴο, ἰῃ τὴθ 

Νεν Ταβιίδπγοηι, 54]. ὅ47. Οὐδ᾽} Βοβίοη5 
δηα ργονίουϑ αἰβοὶρί πα οὗἩ τῇ 6 σδηα! ἀδἴ65, 
839, 54]. Ἐοοΐ-τεαςο, ὅς], ὅ42. ἘδναΓά8 
ἴο 1π6 νἱοΐοτβ, 841. Οβῃγδβ ἴῃ ἱπιϊϊδιίίοη 
οὗ [Πδπὶ ἱπδιϊ 6 δμοηρς 6 56.858, 633, 
ὅ34. 

ΟὉμῆι, ρϑηεγαὶ οὗ {ἢ 6 ΔΓΠῚΥ οἵ ΕἸδῇ, Κίῃρ 
οἔἉ [δγϑε], γῆο νγᾶβ δϑϑαϑϑϊηϑῖθα Ὁγ Ζ, πιγὶ ἂἱ 
της 5ίαρα οἵ ΟἸθοίποι, δηὰ ννὰ8 δυοοοδάθὰ 
ὃὉγ Οπιῇ. (1 Κίηρε χυἹ) Ηδ νν85 ἃ σἱοκοά 
Ὀγΐηοα ὙγΠοβ6 ογίπηθ8 βυγραββθὰ [056 οὗἉ ἷδ 

.Ο7 
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ΡΓΘάΘοαβ80 8 : 86 ἐϊοα δὲ ϑαπιδγῖα, Β.0. 9] 4. 
γι "83 δι οοΘααδα οἢ ἔα ἐἤΓΟΠ 6 ὈΥ ἢΐ8 βοὴ 

δὉ. 
ον. 
Ἰ. Α ρῥἰδαβδηί υδι ον ἴῃ ϑγγία οἵ Πϑδπιδδ- 

Ο.}8, πον σ8}164 ὅπ, δά υδ6α ρτγονθγθια! γ 
ἴοσ ἃ ρἰθδβδηξ γ8]6. ' 

2. Ον, Αὖὺν, οὐ Ἠξιοροι, 8, ἃ εἰν οἵ 
Εργρι. Τῆε [δεπογοϊη - ἰδ οἵ Φοβθρὴ ννᾶν 
δισῇ ργῖθϑὲ οἵ Οη. (ύϑδη. χ]!. 45.) ; (ἢδγϑ 
τοηάεγεὰ ΠΗ  ορο] 8 Ὁγ τι 6 ϑεριυαρίηξ γε Γς 
βίοῃ, δηὰ ποιὶοθα αἰδο Ὁγ ΗἩεγοάοίυβ; ψῆο 
88Υ8 ἴῃδὲ “1Π6 Ηε]οροϊ δη5 ψα γα γθοκοηθα 
186 υἱὶβεϑὲ οὔ ἴΠ6 Ἐργρείδη8. ἘΤΐθ νγδϑ 
ῃ6 εἷϊγ οἵ Μῶοβεβ, δοοογαϊηρ ἴο Βογοβιιβ. 
δ ννεὶ] δοσοιιπῖβ ἴογ πἰδ ϑογιρίυγαὶ οἤδγες- 
[6Ὁ, ἔμπας ““ ἢ6 ψ88 ἰδδαγπϑα ἴῃ δὶ [6 τϊϑέίοπι 
οἴ τπ6 Εργρεϊδηβ." (Αοἰβ νἱῖ. 93.) Ηεϊϊο- 
ρο 8 νγὰ8 ἴη6 ἀγοοῖ ἐγδηβἰδιίοη οἵ ΒΕΤΗ - 
ΒΗΒΜΈΒΗ, “ἴα Που586 οὗ ἙσΠΥῪ οὗ 6 ϑυη,; 
88 ἴδ 88 σα] δὰ ὈγῪ Ψογοπιίδῃ, “ Βει ἢ 86" 
τχοδἢ, ἰὼ (ῃ6 ἰδηπάὰ οἵ Εργρε᾽ (ΧΙΗϊ. 13.), 
ἴο ἀϊδεϊηρσυ δῇ ἴὲ ἴτοπὶ δηοῖποῦ ΒΘ. Π}-8Π6- 
τηθβὴν, ἰὴ 6 ἰδηὰ οὗ (ῳδῆδϑῃ. [ὶ νν88 σδ θά 
Βεοιεῖὶ Ανθη, “τῆ ἤουϑα οὗἉ νδηϊίγ," οὗ ἰ4ο]- 
δίγγ, ὈὉν 6 ὅενβ. (ΕΖεϊκ. χχχ.' 17.) “ Τῇϑ 
4116 οἵ Πεἰϊοροὶ!8᾽ [ογ Οἡ)] “18 τηδγκϑα Ὁγ 
Ιονν πιουπά.8, ἱῃοϊοβίηρ 8 ϑδρᾶζοβ οἵ δροιιϊ 
τἰγ6 6 υδγίογβ οἵ 8 τηΐϊα ἴῃ ᾿θηρσίῃ, ὈῪ 8! ἃ 
ἐἰοΝ ἴῃ ὐνοβῳ ; ἘΠΕῚ 88 ΟΠΟΘ Ἐπηριες 

ὈΥ͂ ἤουδ68 δὴ γ Όν 186 οθἰ6- 
ἵμανῳ Τοπιρίο οἵ τΠ6 ἘΝ ΤἼΘ δγδ8 ἰδ 
ΠΟΥ 8 ρμἰουχποα δεϊὰ ; διὰ (6 βο  ΠΓΥῪ 
οὔο ἶδὶς, 8 βίπρὶθ υἱοοῖς οἵ γεὰ ρτγβηΐϊζε, οο- 
νογοὰ στ [ἰογορίγρῆϊς μοῦ ρίυηδ, ν 1 οὶ 
81}}} γ868 1 [6 τη δέ, 8 ἴῃ 6 βοῖα γοηγηδης 
οὔ τῆο ἔογπιθῦ δρίεπάουτβ οὗ [ῃς ρίαςα.᾽ 
(θυ. Ἐονθίηβοη᾽ β ΒΙ Ὁ] 1οαὶ θθδγοθθβ, νοὶ]. 
1.0. 86. Ἰροτά Νυροηϊβ 1μἱπή8, ΟἸβϑὶοδὶ 
8Π4 ϑδογθά, νοὶ. '. ρρ. 79, 80.; Ῥοντ᾽ 8 
Νοῖαβ οἵ Τγανεὶ, ρρ. Φ4, 48.) 

ΟΝΈΞΙΜυΒ, 8 Ῥηγυρίδη Ὀγ δἰττῃ, δηά εἰ 6 
δἶαυθ οἵ ῬῃηΠοοη, ἰγοῖ ψἤοπι ἢ6 ἢδά ; 
θυῖ θοΐηρ σοηγεγίδα ἴο ΟΠ τ βιϊδηϊν τπγουρἢ 
[6 ρνϑδοῆίηρ οἵ δι. Ῥδϑυὶ, ἢ6 τὰβ (ῃρ 00" 
σϑϑίοη οὔ 6 δροβι} 6᾽ 8 Ὑ γι ης [ἢ 6 δαάτη!Γ Ὁ ]6 
Ερίδβε]6 ἰο Ῥῃμῇδπιου. (Οἱ. ἵν. 9. ῬμΣ θη. 
10. 
πῶς Τοιρ]ε οἵ, 970. 
ΟΡΗΙΕ, 8 σου ΠΥ ἢ] ο΄ ϑοϊοτηοη βεπὲ 

ἃ ἥσει, αἰἀδεαὰ Ὀγ {π6 δβυ ͵εοῖθ οὗ Ηἰἴγαπι 
Κίηρ οὗ Τγτα, δπὰ ἔγομῃ το ΤΠΘῪ Ὀγουχσῃὶ 
θ8οκ ρφοϊά (1 Κίηρε ἰχ. 27,28. 3 Οἤγοῦ. νῖ]. 
17, 18.) δῃὰ αἷδὸ αὐμεμῷ ἐγϑες ἀπά Ῥγεζίοιι 
είοπει. (1 Κίηρβ χ. 11.) Νοὶῖ ἔδντογ ἴδῃ 
ἀἤδεαη οὐ βἰχίθε σουηίτεβ ἤδνα θ6δη 85- 
εἰσιεα, ὃν γαγίουβ σοπιτη θη δίοῦβ δηα ογ ἶο, 
85 ἴΠ6 8116 οἵ Ορῆίγ, θυῖ (ἢ πηοβῖὲ ργοῦθδῦϊθ 
ἰ5 ἐπα οὗ Μ. Ηυεῖ, Ὀΐδπορ οὗ Ανγβῆοδοβ, 
ψἢο0 18 οἵ ορὶπίοη [ἰδὲ 1᾽ νν8ϑ οὐ (ἢ δαδίθγη 
οοδδὲὶ οὗ Αἰτίςα, ὈὉῪ τῃ6 Αὐδυΐϊδῃδ ἰδστηο 

ΞΒᾷᾺ 
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Ζαπφυεῦατ ; (πδὲ {186 πδηις οὗ Ορδῖ 'τῶϑ 
πιοῖα ραγ 2:1} φίνεο το {3.6 5π|2}} οουπ- 
{ΓΥ οἵ Βοία!α οὐ {δε ββηϊὸ εοϑδῖ ; [πὲ δϑοίο- 
Πιοη 5 ἤεεῖ πεηΐ οὔέ τοι (6 οι ὅδε, 

ἴο ὕϊε Ἡδσεῦτγενν πιοπδγοῖ εἰς γογορα. 
Το ορίπίοη οὗ Ηυεῖ ἴν ἰεά ὃὉγ Με. 
Βευοο, ἮθΟ [86 οοπῆγιμριὶ ἴὲ ὈΥ γαγίουδ 
αἰ ἀπἰοηδὶ εοηδίδεταιίδοηδ. [15 ργεοΐεε εἴϊυδ- 
δἰίοη, μονονοσ, αἰυδὲ Γειηδίη 8 πιδίῖεσ οὗ 
ἴηἜγα σοπ͵εδοίυΓο, 

ΟὉπαΆτοαΙ 5 οἴτῆε εν ἀσεογθεά, 274. 
ΟπΑΤΟΒΥ, δβεΐίρηοα οἱ, ουἰτίναϊεα ὕγ τδε 

δεν, δ22. 
Οπολν, 8. τουδίοδὶ ἱπείγιπιεης οὗ τΠ6 

δεν, ποΐῖος οὗ δ}4. 
, Ὅτηνιει,, ἴῃς ξοη οἵ επδζ οἵ τῆς ἐτγῖδε 
οἵ Φιυάε!, δηὰ ἃ γεϊδιίίοῃ οἵ ( αεῦ, πῆο ρᾶνὲ 
πίπι ἢϊ5 ἀδυρῆϊεγ Αςμδϑῇ ἴῃ πηρειτίαρε, ου 
ἢ 5 ἰακίηρ ἴ)ενίτγ, οὐ ποῦθε ο4]}οἀ Κ τγιδιῆἢ- 
δορῇογ, ἐπα τη6 Οδηδδηΐϊίοα. (“οβῇ. χν. 
16---:];9.) ΑΠεν τἰιὸ [δγϑε τε πδὰ ὕδεα 
ΝᾺ λὴβορεέμ [ογ εἰρῆς γϑαγα ὈΥ ΟΠυπἢδη- 
ΤΙΒΏ ΔΙ απ), Κἰηρ οὗ Μεβοροίδη)ϊα, Οἰμηϊεὶ 
ψ88 Θχοϊξοα ἴο ἰσνυ 8Π ΔΙΓΠῚΥ δραϊπδὶ ἢ1π). 
Ηδ ονεγοβπα ἴΠ6 Μεδβοροίδηνίπηδ, απ ἀ6- 
᾿νεσγϑά ἢΐ6 οουπέγγπγοη, ψἢο δοκηονϊεάρεά 
Ὠΐῃ2 85 8 γεαβθηΐ ογ ἦυάγσο. υγίηρ ἔπ ἔογΥ 
ΘΓ οὐὁἨ Π͵8 διἰπιϊηἰδιγβείοη, ἐπ 6 [βγδοὶ 68 
τοηιαϊηϑαά ἐδ ἰο {πεῖς αοά δὰ Κἰη 
δηὰ ΜΕΝ ρΡΓοβρογοά, (Δυάρ. ἱπ. 
8--1}. 

Ονενβ οὔτδο δον, 494. 
Οχεν, 486, 

οἰδαρραπεμαησει εος σαηοσι ἐττηρασο, 

ῬΑΒΑΝΡΑΒΑΜ. βοεὲ ΜΈΕΒΟΡΟΤΑΜΙΑ, ῥ. 

ῬΔΙΝΤΙΝΟ, δγὶ οὗ, διθοηρ ἴπς δον, ὅ1]. 
Ῥαϊηξίης οὐὗἨ ἴδ δυθὶ 5 ργασιίδοά Ὀγ τἢ6 
δον δἢ πτοπηοη, 430, 437. 

ῬΑΤΑΟΕ, οἴδοοζπ οἵ, 119. 
ῬΑΙΈΒΤΙΝΕ, Ηοὶγ 1μδη4, πῆνγ 80 οδ] θά, 

4, Τιδῖορ αἰνϊδίοπβ οἵ, 156θ.ὉὨ 8.6 Ηοιτ 
ΤΑΝ. 

ῬΑΙΜ-ΎΊΒΕΕ, ποίϊοο οὗ 80. Ι͂(ρᾶγοϑα οἵ 
υδοὰ ἴον τὺ7Ίἰτίηρ οη, ὅ08, δὰ ηοῖα!, 
ῬΑΙΜΥΒΑ. ἐδ ΤΑΌΜΟΗ. 
ῬΔΙΔΥ, Υαγθίγ οἵὁὨ ἀΐδϑδββϑεβ 80 ἰδγσιηθί, 

ῬΑΜΡΗΥ,ΙἵΙ͂Α, 8 ργονίηςε οὗἩἨἁ Απἷα Μίπου, 
Βανίης ἴο 1π6 δουτῇ ἐδ Ῥαπιρηγ δα 8.66, 
πιδηοηθὰ Αςοἰβ χχνυΐϊ. ὅ., Οἰἰοἷα το τῆ 
δππῖ, Ῥ᾽δἰαΐδ ἴο 1π6 πογῖ (πἤδῆςα τῷ δηὰ 
ϑαΐηε Ῥδὺ] ραβδίηρ τῃγου σῇ ΡῬίδἰἀϊα ἐο Ῥϑιη- 
ΡὨν]α, Αςἐδ χίν, 94.} δὶ ἔγοτη ῬαΩρἢν } 

Βιοσταρλϊεαῖ, Ἡϊεζοτιεαῖ, σπᾶ 

ῬΑ 

ἴο Ῥιεμδε (Αεῖς χαὶ 14.), δὶ ἴ,γεῖα το τὰς 
ψαϑ. ἘΠΕ οἱεδ διεεοθεὰ ἴα ἴδς ϑετρ- 

(Αεῖς 1. 10.) Ἐτοιῦ τ36 πυσβεγοῖξ γαῖ 
οἵ οιιξοθ, ἰΟοσ5, διὰ ἐδδεῖος, ἔς ἴα εὐμεες 
ἴιδὲ {πα σουπίγη πηιδὲ ἰοσεσῖν Βϑνε δεεα 
ΨΕΓ ἀεηεεῖγ ἰωδαρπο. Αἱ μου- 
ΘΥΕΣ, 115 ργϑε 81}15 δὲ οοειηρέοι Ὀγ ἃ εν 
ροοῦ ποπ)ϑάϊο ἐγῆ)ε5 δηὰ τρεῖς δες. (Εο- 
δεππ  ετ᾽ 5 ΒιὈἰϊς ἃ] Υ οὗ Αεῖὰ 
τε [ΒΙΡ.4] Οδϑίηεῖ, νοὶ. χχχῖν.) μ. 
835. 

ῬΑρΡεο.ϑ, ἴδε δ οὔ δε τεξαπὰ οἱ 
Οὑρπι (Αςεῖδ χῆϊ. 4. 6.), θὰ δε τεκμάεπιος 

1Π6 ργο-ςοηδυ!. [τ τγδβ πιοιποεαδῦὲς ὅοε 
τ6 'πρυγε ψογεῆρ ραμὶ ἴο εῶας, {δε 
ευζοῖηγ ἀοΠ οἵ πὰ υἱδπά. Ἠδρεε δας 
Ῥβι} δίγυςκ Ὀϊππά ἘΕΠγπΙ85 ἔμπα δογοεοσεσ, 
διὰ οοηγνεείεα ϑεγρίβ ἴπ6 μεο-εοιεεὶ. 
Τῆς δεν ἀνεὶς ἤεσὰ ἴῃ ἢ Ὠὐσηδθετε. 
(γεγ. 6.) Τνεηιγεῆνε οε ΠΙΓῚΥ τυϊϑογαῦὶς 
μυῖ8 ἀγὸ 21} ιἢδὲ γεπιδίῃ οἵ [ἢ}5 οὔςε πυοαῖ 
ἀϊδεϊησυϊδηθα ον οὗ Ογρεις. ὅδε (τε 
ῬΕῦβ. 

ῬΑΒΑΌΙΒΕ, ἃ ψογὰ οἵ Ῥεσεΐίδῃῃ οεἱςι δὶ, 
δἰρπιγιν τὶ μία ξαγάδη, ογ ἱπεΐοσεγε (ἢ 
οἵ δὶ τς νβίυδθϊα ρεοάυςσιίοηπ οὗ τς ἐαπΒ. 
Τῆς νογὰ ραββοά ἱπίο ἔπε Ἡδῦγενν ἔοεαι 
ΟΥ̓ (Ραπ0 65), νἢϊοἢ οοσυγα ἴῃ ὅοὶ. ϑοῦς 
ἷν. 13. Νεῆ. 11. 8. ἘσοἾο65. ἴϊ. 5.; δι ἰδ 
ἴδοβα ραλβϑδρεβ ἴδ 18 χοπάθγε Παραδεισος 
ἴῃ ([ῃὴ6 ϑαρίυδρίπε νογβίοη, δηὰ ἐθποίοθ ἃ 
ξαγάθη οἵ ἔγεεβ οἵ ναγίουδ Κι πᾶ, ἃ ἀρῃρ υυλρ 
ἑεῤρν ἃ ἀεἰ! σε! στον. ἴω τς Νὲν 
οβίϑιηδηϊ, Ῥδγδαϊβ6 8 δρρῃ με ἴο {π6 δέδιε 

οὗ (ἢ ι} δουΐβ Ὀείνσεθη ὠθαῖῃ δορὰ εδς 
Γοβυγγοοίζίοη; σἤογο ᾿ἰἰκο Αὐδηι ἴῃ Ἐδεα, 
ἴδον δε δά πιϊεϊθὰ ἴο ἱπιπγεάϊαῖε οοπιπλυπῖοα 
απ Θοα ἴῃ Ομεῖδε, οἵ τὸ ἃ ρασιἰεϊρδ οι οὗ 
16 ἔτεα οἵ [᾿ἰδ, νῃϊοῦ ἴδ ἴῃ τπ 6 τϊάξξ οὗ 
{Π6 ραγδαΐβε οὗ ἀοἀ. ([μυΚε χχ. 48. εν. 
1. 7.) ΟΥ̓ εδὶα Ὀ᾽εδββθά βίδια δι. Ῥδεϊ ἱκβὰ 
ἃ ἰογοϊδεῖθ. ὅ56.6 9 Οὐοσ. χὶϊ. 2. 4., τνΐβογα 
6 διἰδίεβ ἰδὲ ἢθ γ88 Ἵσβυρῆξς τῷὸν ἴο {86 
(τὰ δεδνθη; δηὰ δρδϑὶπ, ἔπαξ ἴθ 'σδὲ 
σδυρῆὲ υρ ἴο Ῥεγβάϊμδα. Ηθ ντϑθ Ἵβυρὲὶςἤ 
Ὦρ ἴο {6 τη ϊγὰ ἤδανθη ἐπδὶ Πα πιὶρῃξ σοῦ» 
τειηρίαϊα ἐπαὶ βοθῆθ οὐ βυργεινα ἔδἰ ον, 
μι ἶοἢ δνδι 8 (Π6 ᾿υδὲ δον {πὸ γεβυσγες- 
κἴοη ; δῃηὰ ἢ Ἦδ8 σϑυρῆξ τρ ἰο 
τπᾶΐ ἢ πιὰ πιϊρης Ὀ6 σοητϊοηϊοαά ν ἢ ἃ 
νίενν οὐἉ τῃεἷὶγ ἤθδγεῦ οοηβοϊδίοηβ. {Ὑ αῖργ 
αν. Τοδῖ. ου 1υκο χχῖ!. 48.) 

Ῥαηαν, ἢοβογῖ οὗ, ποιϊίοα οἵ, 7], 79. 
ῬΑΒΑΒΟΒΙΟΤΗ͂, οὗ δηείοηϊ αἰν βίος οὗ τὸ 

Ῥεηϊδιίευςῇ, Γε8α ἴῃ ἴῃ6 ϑυπαρόρυσα, 980. 
Ταθ]ε οἵ (ἤδη, 981. 
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ῬΑ 

ῬΑΒΟΗΜΈΝΥ, ποῖΐοα οἵ, ὅ09 
ῬΑΒΈΝΤΘΒ, ΟΓΙΙ68 δρδίηδῖ, ον ρυηϊδἢθα, 

166. 
ῬΑΒΤΗ͂ΙΑΝΒ ΔΓ6 Σῃ πιο ηθα ἴῃ Αςίβ ἴΪ. 9, 

πη οοη͵υποείου νἴἢ τη6 Μοάοβ. ΤΠ6 οἰηρῖγα 
οἵ Ῥαγιΐα δυυεἰβθα (ὍΡ πυπάγοιὶ γϑδῦθ, 
δηὰ αἰδρυϊοα νι τῆς Εοπιδῃβ ἔογ ἴΠ6 ἀο- 
τηϊηΐοη οὔτῃς Εδϑι. Τῆς Ῥαδγιδηβ ΜΈΓ σ6- 
Ιουγαιθα ἴον ἴπθ νεπογδιίοη οὔ εἰνεῖν Κίηρς, 
δηά ον {πεῖγ νᾶγ οὗ βεμείπρ Ὀγ ἤϊσῃι, δηὰ 
δβιῃιοοιίηρ μεῖς δγὸνβ Ὀδεκνναγάβ. ΤΏΕΥ 
ἀνοῖς μείσψθοη Μούϊα δηὰ Μοβοροίδπι!δ ; ἴῃ 
ΑΙΪ τ οἢ ἔγαπβ. ἘΠ ρΓαϊθηδίδη ρμκοαβ, οχεοθρῖ 
ΒΟΠ6 ραγί8 οὔ Βδθγίομ, δηὰ οὗ βοπηθ οἵδε 
ΒΠ18}} ργαίδοϊυγεβ, ἴπ6 δενα δυουπάοε, δπὰ 
ΒΟΙΏ6 οὗ ἔπη 6 ΓῈ δὲ Φογιβαίθι ἤθη ἘΠ 6 
Ηοῖγ ΘμΒοϑῖ [6]] οῃ τἴι6 ἀροϑβιϊββ. 

ῬΑΒΒΟΥΈΕΕ, ἴρεδι οὗ, ον οοἰεὈδραῖοα, 33] 
.-,.339. [18 βρίεἰζυε! ἱπιροτὶ, 840---842. 

Ῥαταάπα (Αεῖβ χχὶ. 1.), ἃ δε -ῃρογὶ ἴονῃ 
ΟΥ̓ 1 ωγεὶα, δηοι Εἶν οἵ οοποϊάογάθὶα μοῖρ, 
Ἐχιθηδῖνα γι] 8 τρᾶγς 1ἴ8 ΓΟΥΠΊΘΓ τηδρη]- 
θη 8η6 δχίθηξ. [18 ροτγὶ 18 ἢον δηζίγεὶ 
οἰ οΚοά τ0 ὈΥ Θπογοδοῆϊηρ δδη 8. (ΟἹ. 
1μεΚε᾽ 8 Τοιιγ ἴῃ Αβϑία Μίθπογ, ρρ. 182, 183.) 

ῬαΑΤΉΝΟΒ, ἃ ΟἸΕΥ δηι αἰδιγιοὶ οὗ Εργρῖ, 
τηεηείϊοηδα Ὀγ 16 ργορποῖβ }δγθη δῆ (Χ ιν. 
Ἰ. 1ὅ.λ. δηὰ Ἐχεκιοὶ (χχῖχ. 14. δῃὰ χχχ. 
14.). Τα ᾿ἱππεδὶτδηῖ8 οὗ [ἢ]5 σΟυΠΙΓΥ ἀγα 
σα] οἀ Ῥαιῆγιυππι ἢ Θεη. χ, ] 4. 

ῬΑΊΜΟΒ, ἃ διηαϊϊ γος ΚΥ ἰδίαηα ἴῃ τῆ8 
σρβῇ 868, ποῦ {Π6 ἀροδβίϊα δπα ανδη- 

δειδὶ Ζοΐη ψὰ8 Ὀδηϊβίιθα, Α. ἢ. 94, δηά 
τνἤοτγα πα ἢδά τΠ6 γενοϊατοὴϑ Ἡ Ποῖ δ ἢε8 
Τεσογάδα ἴῃ (886 Αροραῖνρβθ [ξ ἰδ ποῖ 
Κυονῃ πον ἰοηρ ἢι8 χα οοπῃεϊηοά. [ἐ 
1. δῦοιι βἰχίθϑθη π|}}68 δου ἢ -τνοδὶ ἔγοπι 88- 
πιοβ, δηἀ εἰσῃέσοη π|}168 ἰη οἰγουδγοηςα, 
διγοϊοπέηρ ἴσοι πογι ἴο δουῖῃ. ΤΊ δοὶ] 
οἵ Ῥαϊϊηοβ ἄρρεδγβ ἴο ὃδ οἵ νο]σδηΐο ογίρίῃ. 
Νοῖ οὐδ ἴγθα ἰβ υἱβί θα ὑροη . Τῇῃ8 
Συϊη8 ΟΥ̓ 118 ΒΟΓΟΡΟΪΙΒ ΟΥ οἰ8 οἱ ννεγ ἀΐ8- 
᾿σογογοα ἴῃ 1817. Ηδγα 8Γ6 νὉγῪ Πυϊη ΓΟ 
σΠαγοἢοδ, τβὴγ οὗ ψυϊο ἀγα ορεποαά ΟὨΪγ 
οὐ {6 δῃΠνΟΓΕΒΓΥ δϑεναὶ οὗ {πε Βα! ηΐ8 ἴὸ 
σοι {ἴθ γ γα ἀδαϊοαιεα, ΤῊ ροραυϊαίίοη 
δ ρους 4000. ΤὮΕΥ ΔΓΘ 8814 ἴο "6 δἰπηοβί 
δοξίγοεϊν βϑυρροτγίεα Ὀγ [6 ργοσθθαβ οἵ ἴῃ6 

Πβ6 Πβἰιθγθ5 δἰοηρ ἴῃ 6 ΓΟΟΚΥ βἤογαβ ο 
τἢϊ5 ἰοίϊδῃά. (ΕΠ) οΓβοἢ 8 [οι ἕογβ (ΓΟΙῚ 
τῆς ΖΈρεβη, νοἱ. 11. ρρ. 17---2]. Ναγγδαίΐνβ 
οἵ τπ6 δοοιείδῃ Μιβδίοη ἴο τῆς εν, ρ. 
8526. Πγ0ς}᾽ 8 Ναγγαῖῖνε οὔ τς ἴηϊεα 
Ὑ Εν Ἐπχροαπίση ἴο {πὸ εδὰ ὅ86ὰ, ῃ. 
112. 

ῬΑΤΕΙΛΒΟΗΛΙ, ρονοδγηπιοηί, Ὡδίυγα οἵ, 
96. 

ῬΑαῦϊ, ψνῆο νν85 8150 οδ] οὶ ὅδυὶ, [6 ἀ18- 
εἰηρυϊδεά ἀροβιϊε οὐ τῃ6 Θαπ:168. Α Ῥἢδ- 
Τῖβϑα ὈὉγ ργοίεβϑίοῃ, δινιὶ ἃ οπιδῇ οἰκΖθ ὈὉγῪ 
νἱγῖι, 6 νγνἃ5 εἴ ἢΓδῖ ἃ [ὉγΓου 5 μεβθου ΟΓ οὗ 
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16 ΟὨ ϊβεΐδηβ : θυὲ δον ἢΐ8 τηϊγδουϊουΐ 
οοηγνογβίοη ἢ6 ὑὈθοϑίηα ἃ Ζϑϑΐοιβ δηα 811 }- 
πὶ! ργθαοῆοῦ οὗ τπ6 (δ ψὨϊοῦ 6 παέ 
θείογα ἰαθουγοά ἰο ἀδδίγσου. ὅ66 ἃ οορίουβ 
δεοοουηῖ οἵ {Πππ 1 δηὰ δροβίοἴο ἰαθουΓβ οὗ 
ϑαίης Ῥδιὶ ἴῃ ἴΠ6 ἔουγι νοϊιπια οΥ̓ τἢ 8 
ψοτΚ. 

Ῥαν οὔ ον 3ῇ ϑοϊ ἀΐογ, 998. 
Ῥεασξ: ΟΕΡΈΒΙΝΟΒ, ποιῖΐςα οἵ, 318, 319. 
Ῥελᾷ, ργοΚΊγ, οἵ Ῥαϊδβείηθ, 82. 
ῬΕΚΑΒΙΑΗ͂, {6 δενθηΐϊεεπτῃ Κίηρ οὗἁ 

[53γδε], βιιος δα ἢϊβ (βίμου Μοπάἤοπ), δα 
[οἰϊοννοα {π6 Ἔχϑηιρ]δβ οὐ ἢ͵8 ργθάξοββϑογβ 'π 
τιδ ηζαϊηληρ τ 6 Ἰἀοϊαῖγουδ ἰπϑυ τυ] οΟἢ 8 οΥ͂ 
Φεγοδοδ 1. Αἰἴεν γεϊρηΐίης δῦουϊ ἵπτο 
γϑδγβϑ, [6 τδᾶἃ8 8.888 5ϑηαῖϊθα δἱ δηδγία Ὁ 

ῬΕΚΑΗ, δῃὴ οἾΘΟΓ οὗ ἢ8 ρυδγά5, ν]ϊο 
16] ἃ τὴ6 ἤγοπα δὔοιιξ ἔννθηῖν γεϑγθ. Ἦδ 
αἶβο “ (ἰὰ ον] ἴῃ 186 εἰσῃς οὐ ἴπ6 ΠΟ ΚΌ ; Π6 
ἀεραδγιθά ἢοΐ ἔγοι ἴδ βίη οὗ εγοῦυοδπι ἴῃ 6 
80) οὗ Νεῦαϊ Ψψῇῆο τηϑάδ ἴβϑγϑϑὶ ἴο ε'η.᾽ 
(9 Κίηρβ χν. 97, 98.) Τοναγάβ 6 εἴοβα 
οὗ Ὠΐδ γεΐρῃῃ ἢ]18 ἀοπιϊποἢ 5 Ὑ6ΓῈ ονογγιη ὈῪ 
ΤΙρ δ ἢ -ὈΊ]686Ὶ, Κίπρ οἵ Αβϑγγία, σῇο σαγγί οὶ 
Ὠ18 βυδ)εςϊδ ἱπίο σδριϊνγ; δηά Ῥεκαῇ 
Πϑ6 Γ 88 δϑϑαβδοϊμδίεὰ ὉῪ Ηοβοα. (9 
Κίηρβ χν. 29, 80.) 

ῬΕΙΕΤΉΙΤΈΘ, ποῖῖςο οὗ 11Φ. 9928. 
ῬΕΝΤΕΟΘΟΒΊ, ἴδαδὲ οὗ ἤἢον οσοἰοὈυγαι θα, 

812. 
ῬΕΟΚΒ, οΟΓ ΒΛΑΙ,ῬΕΟΚ, ποῖϊοο οὗ, 378. 
ῬΕΒΔΆΑ, αἰδβέγιοις οἵ, 16, 17. 
ῬΕΒΕΟΜΕ ὕοχοβ οὗ ἴῃς Ηροῦγον νοιηδῃ, 

432. 
᾿ς ῬΈΒΟΑ, [δ τηεῖγορο δ οΥ̓ Ρδηιρἢ 1 
(Αεῖβ χὶϊ. 13.), νγγϑβ Ὀδαυ (Ὁ}}}7 εἰϊυδιοὰ 
υαΐνοεθη δηὰ ὕροῦ {ἢ 5βἰά6β οὗἩ ἵπο ἢ1}}8, 
ψἢ δὴ οχιίθηβίνθ ὑϑ ]οῪ ἰῃ ἔγοηῖ, νι ϊοῆ 
Μ88 ψαϊογοά ὈΥ (ἢ γῖνεγ (δβϑίιιβ.Ό. Ῥογρα 
γν88 ΤΠ ΘΙΠΠΟΓΘΌΪΘ διμοηρ (ἢ6 ὨΘΔΙΠΘΠΒ [ῸΓ ἃ 
το} }6 οὗ  ίδπα Ὁ} ἴῃ γα ; διὰ διηοηρ 
ῖπ6 ΟΠ γιβιΐδηβ Ὁ τπὸ ἀδραγίαγο ἱπθησα οὗ 
Ζο η- Μάγκ ἔτοπι Βδγηαῦδβ δπαὰ δι), ἴο 
Ζογυδαίθμ, ν ἢ ϊο ἢ οοσδβίοπθα (ἢ6 τυρίυγα 
ραίνθθη ἴδε [ῸΓ ἃ βεβδβοῆ. (Αοῖβ χυ. 
37. 40.) ἴῃ 1838, Με. Ἐξ] ον 68. ορβογνοὰ 
ἸΏΒΏΥ ΓΕΙΏΒΙΠ8 ΟΥ̓ δηεϊοηΐ δγῖ ἰὴ (ἢ18 ρίδοα. 
(Εχειυγβίοη ἴῃ Αδὶὰ Μίπογ, ρρ. }9] -- 
193.) 

ῬΕΒΟΑΜΟΒ, οὐ ῬεΕποαμΜῦβ, γὙ88 [6 δῃ΄: 
εἶδηξ πιεῖγορο  β οἵ Μγϑία, δῃὰ [6 γοβὶ ἀ - 
δης6 οὗ τῃ6 Ατἰελ]δη Κίηρ : 11 81}}} ργδβεγνθβ 
ἸΏΔΩΥ ψνεβίϊρ68 οὐἩ ἰϊ8 δπείθηξ τηϑρη!βοδιςα. 
Ακβιπδὲ (Π6 οὔυγονβ δὲ Ῥεγρβπιοβ νϑβ 
δἀαυορά ἔα ἐπαγρα οἵ ἰῃβι δ} ν (Βεν. 11. 
14, 1δ.)}; Ὀυὲ ἴο 118 ψανογίηρ ἴδ Ψ᾽88 
γγοτηΐδοιὶ ἐπα 4]]-ρονογῆιν ργοϊθοϊίοη οὗ 
(ἰοὐ. “Τῃς εὔγοῦβ οἵ Βαΐδδῃῃ! δηὰἀ 18 
ΝΙοοἰαἰδηβ ἤν ὕθθ ρυγροὰ ἄνᾶγ. 3Ρὲγ- 
βάϊηοβ 85 Ὀδθη ργόβαγνεα ἴγοηι τ᾿ ἀθ-- 
Βίτονοῦ ; ἃηἀ (ἢγεαθ ἐπουδπαηά (}}γἰϑιϊλ πη ̓ἢ 
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Οδυγτοῖ. Ὑῆεν πᾶτε ἐδεΐ πε εἰ 
μὐμὰ ὑμοιρ αὐ πόρακα μοὶ εὗξη ὑαρ τος φαυθο! ἐμεμ 
εοηνεξίεά τηἴο πιοδηῦςϑ, δεε ρεοίβηεα 
νυ τε ὑἱδορπεηϊοα οὗ {6 

β Σ 

᾿ϊνεὰ βοπιδέϊηοδϑ ἰῇ οὔ σουπίγυ, βουηθιηε5 
ἴῃ δηοῖδος, θὰ πεῖὸ τἤδηοα οδ] ] οὰ Ῥεογὶ2.- 
ΖΙῖ65, πιο ἢ ἴσγηὶ δῖστι! ῆ6 5 δοβδιϊεγοαὰ οσγ ἀϊ8- 

Τῆς Ρεγιζσιεβ ἀπ ποὶ ἰππαθὲς δὴν 
εεγίδιη ροείου οἵ τς ἰδινὰ οὗ (δῆβδη. ἴη 
ΒΕνΟΓΆΙ ρἶβοοβ οὗ δεγρῶχε τἢ6 (ἰδπδδηϊος 
8η4 Ρεγζζίιος δὰ πηθηςοηδά 85 ἴπς εἰοῖ 
Ρθορὶς οὗ τς οουηίτγ. ΤὭυδ, νὰ τεδὰ 
καῖ, ἰὼ {6 εἰπιο οὗ Αρεδῆδηι δπὰ ἴωοΐ, ἐἧς 
(απααπῖς απά Ῥενέκσεδμε τρεγὸ ἐπ ἐλε ἰαπά. 
(ἀξεα. χη. 7.) δοϊοιιου ευραυεὰ εδα τὸ- 
πιδίῃ9 οὗ (6 ϑηδδηϊζοα δὰ ῬογιΖσίτοβ, 
«ἡ Ὠἰςἢ (ἢ 6 ἙὨ!Πἀγεῦ οἵ ἴδγϑοὶ δὰ ποῖ γοοϊϑὰ 
ουΐῖ, δηά π)846 πεῖ τΓθυΐΑγγ. (1 Κίηρε 
ἶχ. 30,231]. 2 (Ἤτγοη. υἱῖ. 7.) Τότε 18 
τοστίοη οὗ τε ῬεγιΖζιίοβ ὈὉγῪ ΕΣγε, δες 
τῆς τοέυγη του Βαδθγίοη; δηά κονυεγαὶ 
᾿5γϑείος "84 πυϑεγίθα νυ νοα οὗ ἔπδὲ ἡδιίοη. 
(Εξζεα ἰχ. 1.) 
ῬΕΩΌΒΥ, ρυπίοπηηεης οὗ, διθοηρ ἴδς 

δειπ5, 156. 165. 
ῬΕΚΒΙΑ, ἃ σουηίτΥ οὗ Αδἷα, θουπιοὰ οὐ 

ποδὶ ὈῪ Μοαϊβ δηὰ δϑιυιβίβπα; ου {πΠ6 βουῖῇ 
ὃγ τ Ῥεγείδη Οὐ; οα τπ6 ποεῖῖὶ Ὀγ τῃ6 
δήεδὶ ἀσβετὶ {πὲ ἰὰγ Ὀείπεε ὃ δηὰ Ῥὰδγ- 
18 Ῥγορεῦ: δῃὰά οὐ 6 δαδὲ ὈΥ δῃοῖῃεγ 
811}} ρτεδίεγ, ταὶ ἰὰὺν Ὀαΐϊπεεθη ἱξ δὰ τα 
τίνος ἴπάυ5. πὲ} τΠ6 εἶπια οἵ ὕγειιε, δπὰ 
[ν}8 δυςοοβδίοη ἰο ἴῃς Μοάϊδῃ εἰηρίγα, ἰξ 
ΨῈ5 8} ἸΠΟΟΏΔΊΠΘΓΒΌΪΕ ΘΟΙΠΙΓΥ, αἱ ταν διιδ- 
ἦεςὶ το τῆς Απϑυγίδηβ, Βαν]οηΐίβηα, οὐ 
Μειίεβ. [8 σαρίϊαὶ εἰν ψγ8ἃ8 Ῥεγβερο δ, 
πονν (Ποϊπηῖπαγ: ἰὰξ. 80 ἀδργθθβς ἰὼ ἐπ 6 
ποϊρῃθουγῃοοα οἵ νῆϊοδ, ἴἰο ἐῃ6 εκουϊῇἢ- 

Ἵ 

ἽΠΕ ἢ “ 
3} : Ε ᾿ 

ἯΙ , β 
8 5 ἢ 

δεοίος οΓλε Ἡπείοτν οὔΊλε Ῥετεῖαπ Επρόι, 
ἐϊμείταϊϊοε οΥ ἐκὲ βγορλεῶς Ἰψγίπει. 

ἴο τενοῖς ἔτοαι τἤ στα, ὁ διϊδοϊοά δπὰ 
ἀεἴδβιοὰ Ἀεὶ Πξ5 πιδίοσηδλί γγεμ- 
ἕαϊῃοτ, σἱϊοϑα Βε δραγαϑὰ, δηὰ γαγε ὑκα 

ψῶγ. Ηὶς 
Μεταάαά ; “ἰϊεῖι, αῆεν ἢ μδά δδοοῦις ἴδε 
δονογοῖσῃι οὔ τῆ ογοΐδη γε, ἢδ ἔζ- 
οἢδ ίος Χλοτεα ({ἰνε δριεπάουν οἵ ἰδὲ 

[ο 8}, Ὑἢϊοῖῦ τῇς Ηεῦτοντε 
Κοτεςῇ, ἰἢς Ογθεκε ἰο ἤτοι, διὰ ἰδο ἤο- 
8} ἴο Οτυδι {πιο π᾿ ΒΟ 
Οδοσταρῆγ, τοὶ. ἱ, ῃ. 312. 
δυ δ) υκεκίοη οἵ εἴα ἥδδες, Ογπιε ἀϊγεοῖοά 
Βῖα διτὴδβ δραΐϊηδὲ τς Βαδυγίοηίδηβ, πῆοδὲ 
δ᾿γ ὕγαϑιι, Κρ οὗ ἴϑ,γάϊα, πανίωρ οὐπιε Ὁ 
ἐμοὶ αϑβίβίδῃοθ, ννϑ ἀείεαξεί, δά οὐῆροί 
ἴο τεϊϊγθ ἰηῖο μἷβ οὐσῇ σουπῖτ;. ΟΥΠ5 
οοπεϊπυεά ἰο ργοδθουῖς πε τὰγ αρηϑηβὶ ἰδὲ 
Βαρυ]οπίβηβ, δῃὰ ἢανίπα βεῖι]οὰ εγεγγίδιις 
ἴῃ τπαὶ οουπίγγ, Πα (οἰϊοντθὰ γανυϑ Ἰαῖο 
1,γάϊα, ψΠοπὶ Ἧς τοῖα! αἰδοοπιβεοί, κοὰ 
ονεγ Γϑῃ 8 τογγϊογίοβ, Τῆι βιὰ πὸ Βετῦ 
[οοσοά τα παγγαίϊνα οἵ συδίη (Ὁ. 
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ς. 7.) : Ἡδτιοαοίυβ τεϊδὲθβ ὄυδηΐβ ΠΟ ἴῃ 
16 βΒδιη)6 ογάδγ (Ἰϊὰ ἱ. ς. 178.), θυ ρίδοθα 
τε ΒδΌγ)]οηΐδῃ ψὰῦ δῇῆοσ τῃ6 ννὰγ υτἢ 
Ογαδυβ, δά ἴπ6 οπῆγα γοποϊΐοη οὗ 
Ἰγάϊα. Ηἴε βδγ8 ἴῃδί 1μδυγηΐειιβ (Π 6 Β εἰ- 
ΒΏ82ΖΕΓ ΟΥ̓ ϑεογιρίυγο) γγἃ8 δἵ {π8ΐ τἴτπη 6 ἴῃ 68 
Κωρ οΥΓἩὨ Βαυγίοη, δηάὰ πὰς Οὐτον, Βανίηρ 
δυθάιμοα Ὦ]5 Οἴποῦ δπϑιηΐθβ, δὲ ἰθηρίῇῃ δί- 
ἰδοκεὰ διηα ἀείεδιεἀ {Π6 Βαυγ]οπίϑηβ, ψνῃῸ 
ὙΠῚΠάτγανν ἰηΐο 1Ππεὶγ οἰἵγ, πῃ ς ἢ 88. Ὀοιῇ 
ΒΊΓΟΩΡΙΥ ἔογιϊβεά δηὰ βδιηρὶν βιογεαὰ τ τἢ 
Ῥτγονϊδίοηβ. ὄὕγγυβ, δηάϊηρ ἐπαῖ ἴῃς βίερε 
σοῦ] Ὅδ Ρῥγοίγαοϊθα, ἀϊνεγίθά ἰΠ6 σου Γ86 
οὔτε ΕἸΡρὨγδῖεβ, Όγ σϑυδίηρς ρτεαὶ ἀἰτο ἢ! 68 
ἴο ΡῈ ἀυξ οη Ὀοιἢ βι468 οὗ {Π| εἶτγ, ἀθονθ 
δηα Ὀείον, [παὲ 118 Ὑγαῖογβ τηῖρῃι ον ἰπῖο 
1ῇοπ - ἘΠ γῖνογ, θοϊηρ {π18 ΓΕ ἰοΓο ρμ888- 
8016, 15 δβοϊἀΐογβ θηΐϊογεα {π6 οἶτν τῆγουρῆ 
115 οὔδει. ΒΔΌν]ου τῶϑ ἴδκεη, δηά ἴἢε 
Ἰρίουβ ΒΘ βηδζζαῦ τγὸὁ8 υΣ ἴο ἀδδιῇ. 
(θη. ν. 30.) 8.0 οχίδηβῖνα νν8β ἴῃδι εἶϊν, 
1ηδι τ 6 ἸπΠ δυο τδηῖβ οὐ δδοἢ ΘΧΊ ΓΟ ΤΈΓῈ 
Ἰρῃογδηςξ οὗὨ 118 οδρίιγε, τπουρῇ {[Π6 ΘΠΘΠῚΥ 
885 ἴῃ 118 ΨΟΓΥ ΟΘΠΙΓΟ; ΒΠ4 88 8 ᾧΓγαβϑῖ 
[ἐβεῖναὶ δ θδϑθη οοἰευγαϊεά οἡ ὑπαὶ ἀδΥ, 
τῃ6 Ὑἢο]6 οἰ τῶϑ αρβογυθα ἴῃ ρἰδϑιγα 
8η4 δηιυδεπηθηῖθ. Οὔὐγγιδ σοῃβίϊυῖοα ἢ 5 
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(86π|. Ἡδαγίηρ δὲ Ἰδωρίῃ ἰδὲ ἴθ τἤγοηα 
νὑ88 θ᾽]6ἀ Ὀγ 8 υβυγρες, τῦο ριεϊθηάθα ἴο 
ὕὈ6 ΠὶθΘ ὑὕὑγοῖῆεν ϑιηθγαϊβ, δηΐ γεϊσηθὰ δὲ 
Βαργίοῃ, ἢ βεῖ οὔκ οὐ [ΐ8 γοϊιγῃ ἴο ἢΪ8 
ἀοπιϊηίοηδ, Ὀυὲ ἀϊοά δὲ Ἐςυδῖδμα, ἃ ἴον ἰῃ 
ϑγγ)δ, δἰξαδιεά δἱ {Π|π| ἴοοϊ οὐὗὁἁἩ Μουηῖ (ἰδγιηεὶ. 

Α.Μ. 3482, ΒΟ. δ22. ΑΠοΥῦ τΠ6 ἀεβδίῇ 
οἵ Ομπῦγβοβ τῆ6 Ῥογβϑίδῃ ἴἤγοπθ ψ 88 
υϑυγροὰ ὃν βδούθη Μεσὶ ῆο ρονογηθά [ὉΓ 
ΒΟΙΠ6 [ἰπ|6, πα Κιηρ (ἢ6 ρϑορὶς θεῖον τῆϑὲ 
{Ππαῖγ δουδγεῖίρη νν88 ϑηιθγα δ ἴῃ6 Ὀγοίθοῦ οὗ 
Ομ γδε5. Τα ϑαπιδγδϑηβ, τὺ ΨΟΓΟ 
αἰννδυβ δδίουβ οὔ ἴἢ6 ργοβρογν οὗὨ {π6 
δοννΒ, Οὐϊαίηδα δὴ δάϊοὲ ἴτοπι τ 6 ρϑθυάο- 
διμθγαΐβ (ο8} 16 ἱ ΑΚΥΑΧΕΆΧΕΒ ἴῃ ἴπ6 ϑοτγὶρ- 
ἔυΓ6 8}, ῥγο δ εησ πδαν ἔγοσὶ γουυΠΐηρ 
{Π6 ταπηρὶ6 δηα (ογεϊβοβίίομβ οἷ ΨογιιβΆ] θηι. 
(Εστα ἱν. 7. 16.) ΤΙιν5 ἱπεογγυμτίοη σοη- 
εἰθυθα ὑηι}} (Π6 δθοοπὰ γϑδγ οἵ ει [ἢ 6 
δοη οἵ Ηγβίδϑρεβ. : 

Α.Μ. 3483, Β.0. 523]. Τῆο ἱτπηροδίτίοη οἴ 
ῖηε Μαρὶ Ὀείηρ δὲ Ἰδεηρί αϊδοονογθα, (6 
Ρβθϑιιάο- διηθγω!β 88 ριῖ ἴο ἀφδίῃ, δἴἴϊογ ἃ 
Βῆογ: Γείρη οἵ εοἰεσθη πηοηῖῃα, ὈῪ δεν 
Ῥεγβίδη ποῦϊθϑ, δηὰ Πλπιῦβ ἴπ6 δοη οὔ 
Ἡγπβίββροβ τγχ8ὰ8 βοκηονί εαάρει Κίηρ. Ηδν- 
ἵῃρ Ὀ6δὴ ἱπίογπιθα οὐ {6 ρεγτηϊββίοη τ Πἰοἢ 

Ὁποῖα Ογδχαγοβ (ογ Πδγίυβ ἴΠ6 Μεά6) Κίηρ ᾿ Ογγυδ δά ργδηίθαὰ ἴο 186 “Ζ26ενν5 ἴο γεῦυ]ὰ 
οὔ τῆς ΟΠΒαϊάεβηβ ( δη. ν. 3].). Οὐγιι8 1Πε1Γ τορ]., ἢ6 δον θά ἰῃδιη ἴῸ Γεβυ πη 
ἘΠ ΠΕ ΘΕΠΕΙ τεαῖοῖοι Π6 οσδριῖϊνα 768 ἴο 1 ἔπε πόγκ (Ζγα ἱν. 34. νἱ. 1.), νΒί ἢ {ΠῸῪ 
᾿ιθογὲγ (35 (ἤγοη. χαχνὶ. 32. Ἐσγα, 1. 1.), 
8η6 σοτητπηληάδα ρμαϑουΠΆΤΥ δββιβίδηςα ἴ0 Ὀ6 
ῶς ἴο (ἢοβα σψῇο βῖοοα ἴῃ πεοοὰ οἵ ἴἴ. 

6 ἀϊρὰ Α-μ. 3478, 8.6. δ99, ἴῃ ἴῃ6 βονθῆη- | 
τε γεδσ οἵ Ὠἷβ δἂρθ, (ῃουφῇ Ὠδιογίδηβ ἀγα, Ὠδγίυβ ἰὴ τῃ6 Ῥογβίδη τ γοηθ, 
ὈΥ ὯΟ τηθδῃ8 δρτεθα σοποογηὶηρ {Π6 ΠΊΒΠΠΟΓ 
οἵ Πὶβ ἀδδιῇ, 

ΟδιηΌγβε8, 1ῃ6 βιισοθβϑονρ οὔ ΟΥὙΓΌ5, νν88 
οΠ6 οἴ (6 πιοβὲ Ἵγιοὶ ὑγῖποθβ γεοογι δ ἰη 
Ὠϊδίοτγ. ΑΒ βοοῇ 88 [6 ψ88 βθεῖδ οἡ (68 
ἴῆγοηα, ἢς ἱπνδάθά δηά Ἴοοπαιεγεὶ Εργρὶ, 
δά τεϊχζηθὰ ἐπεγα ἴῆγθα γϑῶγβ. Αἱ [68 
ΒΔΙῺ6 {ἰπ|6 ἢς ἀεοίλοῃοά ρεγὶ οἵὨ [18 ΘΓΠῚῪ 
ἀραϊηϑὲ ἴΠῸ ἘΠΉϊορίδηβ, δῃά σἼοπιπηληίεα 
δ15 ρεπογαὶβ ἴο μίαρα ἴῃς 1θη!ρ]ε οἵἉ δυρίτεγ 
Διοη. Βοῖμ 686 Ὄχρϑαϊ!οηβ ΜΕΓΕ 
υηΐογίυπαῖθ. Τὴ6 δύ Ἡΐοἢ πα Ὀδθη 
ὅθηϊ βραϊηβὲ ἴπ6 ἰδίϊοσ ρμαγίδῃθά ἴῃ {π6 
βδηάβ οὗ ἴῃ ἀδβεσγίβ ; δηὰ ἴπαϊ ψῃϊςἢ Πα 
Ιορὰ δραΐηβὲ ἴῃ 6 ἐΌγηοῦ, [Ὁ πδηὶ οὗ ργο- 
Υἱβίοῃβ, 88 σοιῃρεϊεἀ ἴο γεϊυτη σῇ 
Ετοδὶ ἰοϑβ. Μογιιδεὰ δἕ [ιἷἰβ αϊβαρροίηϊ- 
τηρηΐα, (δι γ8δεὲ5 πον ραν ἢ νθηΐ ἴο 
ἴῃ. σγε εν οὗὨ ἢ8 ἀἰϊδβροδιείοη, Ης ΚΙ Πα 
8 ἰδίεγ Μεγὅβ, ψνῆο τ88 αἷβο ἢὶβ υἱίδ; 
᾿5 οοῃηαη δα ἢΐδ ὑγοῖμον Βιηγογαΐβ ἴο Ὀ6 
Ρυὲ τὸ ἀθαίἢ, δῃᾷ Κι Θὰ τηδην οὐὨ ἢΐβ ργη- 
εἰρὰ!] οἴδοοτβ ; ἢθ ᾿γοαϊθὰ ἴη6 ροάβ οὗ ἴδε 
Ἐργριίδηβ σι (6 αἴπιοβὲ σοηϊεπιρῖ, πὰ 
ΠΟΙ πη δὶ ΘΥΟΓΥ ροβδιθ]6 οὐΐγαζα ἀρδίηδὶ 

δα ςσοπηπιθησοα Ὀγ ἴΠ6 Ἔχῃογίδιοηβ δηά 
Θηοοιιγαροπηθηῖ οὗὨ [Π6 ργορἢεῖβ Ηδρραὶ (1. 
1.) δπὰ Ζεοδαγίδῃ ((. 1., Ἐσγα νυ. 1.). 

Α.Μ. 35]9, ΒΟ. 485. ΧΧογχοββιιοςθοάρή 
Ἦε ἴ5 βιιρ- 

γΓν ἴο ΡῈ ἴ6 ΑΠδβυδγυδ ὙΠῸ πιαγϑα 
ΒΈΠΕΓ, δηὰ ργδηΐδα σασίοιιβ ργίν: ] θρθ8 (ὁ 

(6 79}6γ.8. (866 (6 Βοοκ οἵ Ἐδβιίῃοῦ 
τηγουσῃουῖ.) Ηδ νὰβ ἐοϊϊ σε Ὁγ ΑἘ- 
ΤΑΧΕΉΧΕΒ, ΨΠῸ ρῥγεδίὶν ἰανουγοά τἤφηι, 
ἢγϑξ βοπάϊιρ ΕΖγα Ἰηἴο Ζυάρεα, (ΕΖγα νἱ!. 
ν"}}.), δῃηὰ δἴεγννδιαβ Νεμοιηίδῃ, ἴο Γδ- 
Ὀυϊὰ τΠ6 τ ὰ}}8 οὔ Ψογυβαίεπὶ (Νεῆ. 1]. 
1.) Τ|Πὲὸ Ῥεγβίδῃ τῃοπΆγοῦγ 5υθϑϊοῖοα 
[ὉΓ ΤῆΒΠΥ ΟδηζΌΓΙ65 δῖον [ἢ18 ἐναηΐξ ; Ὀυῖ, 85 
118 Ὠἰδίογυ ἰβ ἢοῖ σοππϑοῖθα ἢ ται οὗ 
186 δενβ, ἰξ νου]ά θ6 ἰογείζῃ τὸ {6 ρίδη 
ΟΥ̓ {Π|8 ἀρϑῖγβος ἴο ρίνα {Π6 βιιοςδϑβίοη 
ΟΥ̓ ἰδ ϑονογοείρῃβ. (( αἰηιεῖ, Η!βίοῖγο Ῥγο- 
Ρἤδπὸ ἀς [᾿Οτγεηῖ, ᾧ ΕΝ. Θ᾿ ββεγὶ. ἴοπ,, ἰὶ. 
ΡΡ. 336---841.) 

ῬΕΆΒΟΝ, ΟΓΠ165 δσηΐηδί, ἢν ρα η8Ποιὶ, 
1529----16]. ϑδαογοα Ῥεγβοηβ, 988---3}8, 
ῬΕΔΤΊΝΕΝΟΕ ΟΥ ΊΑΘΟΕ, 87. 
ΡΕΤΕΝ, οπδ οὗ ἴπε Αροβέ!εβ, ἔὈγπι εν 

σα] θὰ ϑιμηοῃ : ἢ6 ψ88 οἱ Βεοιηῃβδι δ, δηὰ 
858 ἴἢ6 βοὴ οὗ ΨΖοηδ8, ἃ ἤβῃογηδη, ψῃ]οἢ 
οοσσυρδίίοη ἢ6 αἰδο (ο]ονοά. Ἔθθη ἢ 
νν8 8 0816 ἀ ἴο {ἢ 6 Δροβί!θβ ἢ! ὈΥ οὐ ΞανίουΓ, 
ἴα γϑοαϊνρά {π6 παπια οἵ Πετρος, ν᾿ Πΐοἢ εἰς" 

ξΞπ4 
φΦ 
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ἰῆεβ ἃ βἴοθο (ϑομη ἱ. 43.), ργοῦδυϊν ἐπ 
τεΐεγοηοα ἴο πα Ὀοϊάποδα δηὰ Ηγιηηδδα οὗ 
ἢ]8 οἰαγαςίοσ, πὰ 5 σαὶ δῃὰ δοινὶγ ἴῃ 
τοιιοῦης Πα Μαβίογ᾽ Β ου8δ86. 866 8 

ἔπεεμιον δοοοιηὶ οὗἩ Ῥεῖεῦ δῃὰά δὴ δηδὶ γείβ οὔ 
1Π6 ἔνο ορίβεῖεβ. νος ὈΘΑΣ 8. Ὠδιη6, ἴῃ 
ἔῃ ουγίῃ νοϊαπιο οὗὨ ἐπΐβ πόοτκ. 

ΡΒΑΆΒΔΛΑΟΗ, 8 σΠοπηοη Δρρα ἰδίϊοη οἴ (6 
δηοίοης Κίπρε οἵ Ἐφγρῖ, ψῆο δῇδγ τ{π6 δρ6 
οἵ ΑἸοχδηάογ ᾿γεγα ἴπ {Π| πηβηηογ τογιηθὰ 
Ῥιοΐεπιγ. 60] οπδκὶ βίδίθβ, ἐπδὲ Ῥηοῦμο, 
ἴῃ 6 οοποῦ Ἐργριίϊδη ἀϊαϊδοὶ, δβηά 
ῬΒΑΆΒΟ, ἰπ τ 6 νοῦ δηοίθηϊ αἰδοῖ, Βροίκοη 
ἴη {π6 ΤΠοαϊά, γεβροοι νεῖν ἀδηοῖθ α ἀέπς. 
(Ορυβουΐα, ἴοι. ἱ. ρΡ. 876.) [πη Ηεῦγεν 
118 πδιη6 8 ψγῖη ΠῚ (ΡΗΒΑΗ): 8δπὰ 
δ᾽. ααγάϊπον ΝΥ ΠΚίηδοη ἀογῖνοβ ἴξ ἔγοσῃ (ἢ 6 
ϑηςίοης Ἐσγριίδη νγογά ΡΗ͂ΒΕ (ργοπουησεα 
ΡΗΒΑ), βρη γιηρς ἴπ6 πη. (Μίβημεγβ δηά 
Ουδίουιδ οἵὗἩ 6 Αποίοης Ἐμυριίδη8, νοὶ], Ἰ. 
Ρ-. 43.) Βυ τις ἀτγεβεκβ ἴδ ννὰ8 γοπάδγοά 
Φαραω. ἘῸΓ ἃ ποῖΐςα οὔτε ργίποϊραὶ βονε- 
Γοΐζπβ οὗ 1,18 ἤδπιθ, τ ῆο δγα τηθητοηθα ἴῃ 
πα ΟἸἹά Τεδιαπηθηΐϊ, βεα ΕΥΡΊ, ρρ. θ684--- 
659. “ωρτά. 

ῬιΓΑΒΙΒΕΕ5, το δοίεπεβοοιϊ οὗ, 39].3896. 
ῬΗΑΆΡΑΒ, γίνου. ὅ68 ΑΒΑΝΑ, ρῥ. 609. 
ῬΗΕΝΙΟΕ. 806 ῬΠανιοε, δπὰ Ρηα:- 

ΝΙΧ, ρρ. 713. ἐπα, 
ῬΕΙΓΑΌΕΚΡΗΤΑ, ἃ οἷν οὗ Αβῖα Μίμπου, ἀ6- 

γῖνϑι 118 πᾶ ἔγοιη 118 ουπάογ, Αἴϊαϊιιδ 
ῬμΠ]δ εἰ ρἤι8, δη( 18 βἰευδιαἀ ἀθουΐ ἐπγεπὲγ- 
ΒΘ Ὶ πλῖ 65 ἴο [ἢ 6 βου! ἢ -οδϑὶ οὐὨ ὅϑϑ γα 8, 1 
8. (ΓΈ 6 ρα, τ ἢ !οἢ αἴ ργαβοηὶ 18 Ὀὰς {Π||6 
οπ]εϊναῖεά. Νοῖ ἸΙοὴρ ὑείογε ἴπ6 ἀκδία οὗ 
{π6 Αροοσεἰγριϊς Ερίδι]6 ἱη Βδν. 11}, 7--22., 
(18 ον Π8αά βυθβξγθα 5ὸ πριςῇ ἤοπι δαγίἢ- 
ὑδῖα65, ἐῆδς ἰὸ ἢδὰ Ὀδδη ἴῃ ἃ ργϑαῖ πηδΆδιιΓα 

πξπενίδι ὉΥ [8 ἱπῃδθὶίδηϊβ; πιο γᾶν ἴῃ 
δοῖῃθ ἄσργθθ δοοοιηΐ (ὉΓ (6 ρονεσίν οἵ 
εἰν 5 σμΓΟ 858 ἀδβογ θά ἴθ 1Π18 δρίβι6. 
Απά 18 ρονθυΥ ΠΊΔΥ αἰἶθο ἴῃ 80Π16 ἀθξγθα 
ποσοιηΐ ἰοῦ 1ξ8 νἱγίι6, τ] οἢ 15 80. ΒΙρΡὮΪΥ 
σομηπηθηάθα. “ Ῥἢδάἀορηῃΐα δρρθαῦβ ἴο 
ἰᾶνα γαβίδιθα ἐπ6 δἰΐδοκβ οὔ (πΠ6 Τιιγκβ ἴῃ 
1312 νἱτἢ πιογα δυσοοβε πη ἴΠ6 ΟἾΠΟΓ 
εἰι105. Αἱ ἃ αἰϊβίδιισα ἔγοπι [ἢ 6 β08, ογ- 
ποϊίδη Ὀγ (Π6 ἘΠΊρεΓΟΓ, δποοιηραββα οἡ ἃ] 
δίἠοβ Ὀγ {Π6 ΤΌΓΚΒ, ΠῸΡ νε]ϊδηΐ οἰ ἸΖΘῊ 5 
ἠἀεοίδηἀοά ἐμοῖν τοὶ ρίοη απὰ ἰγθθάοτῃ δροιιῖ 
[ουγβϑοοῦα γθαγβ, 8Π4] δὲ ἰδηρὶῃ οδριτυ]δῖδα 
ψ ἢ τη ργουάσδς οὗἩὨ τἢ6 Οἰἰοιμδπβ (Βᾶ- 
κ:οῖ) ἴῃ 1390. ΔΎ ΌΉΕ ΜΕ ατοοκ σοἸ ΟὨ 68 
ἃηὰ σΠΌΓΟΠ 68 οὗ Αβίβ, Ῥῃ δα ρηϊα 15. 81}}} 
εἴεοῖ -τῷ σοϊυιπη ἴῃ 8 β8.θηα οἵ γυϊη5.᾽" 
(ΟἸΌΡοη᾽ 5 ες πα δηά Ἐδ]}, νοὶ. χὶ. ρ. 438. 
8νο. οὐϊι.) Ὑμαίθνθγ τῇδ  ὃ6 ἰοϑβὲ οἵ ἴδ 
δρίγἷς οἵ ΟἸ γβεϊδηϊεν, (ἢ θγὸ 18. 8}}} (ἢ 6 (Όττη 
ΟΥ̓ ἃ Οἰ γι βείδη σμυγοῆ ἰπ τΠἷδ εἰν; νῃ]οἢ 
16 Ὠοὺ (6164 “4 αὐ - δοῦν, οΓ οἷν οὗ 
(οὐ, ἀρὰ ἰδ ἃ ςοηβίφεγαῦϊε ἔοντι), δργεδάϊησ 

Τπ:έοτίοαϊ, απὰ 
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ονεῦ [ἢ βίορες οἵ ἴἰγϑὲ οὗ ἔουγ ἢ1115. [ξὲ 
εοηίδὶηβ δῦους 1000 ΟἸγιβείϊαπβ, ςἢ ον 
γρεκα, πιοδὲ οὗ Ἡῇοι δρεαῖς οὐΪυ (ὃς 
Τυγκίδη ἰδησυαρο. ἘΠῚ Πᾶνα ἐνεηϊγ-ᾶνε 
ἡμοαι οὔ ρυδὶὶς πουγβδϊρ, ἔνε οἵ πϑϊοῖ δγὰ 

δηὰ τγορυΐαγ ομυγοῆσθ, νυν ἢ ἃ γε δες 
Ὀδῆορ 8δῃὰ ἱηίεγιου οἰεγρυ; ἰ" πεδε ἔνε 
σἢυγοῆο5 αἰνὶηθ βεγνῖοα ἴ8 ρεγίοσταεα οὔος 
νοῦν ψεαὰϊ ; ἴῃ 1η6 ἰδύσοῦ πυροῦ ἴτ 15 
εςαἰευγαϊεα οἷν οησα ἴῃ [δ6 σουγεα οὗ ἐδ 
γεᾶγ. Οηΐν οπα ΟἸ γίβιίδη γυΐῃ σαη θὲ τὸ - 
οορηϊδοα ἢ δὴν ἀσρταα οὗ ςετιδίηέυ. [ε 
18 σα] θὰ (6 Ἄσπυγοῖ οὐ δαί Φοῦη, απά 
Ψ88 ἀουθ.} 688 οπα οἵ {6 δϑγ] θὲ ΟΝ γιδιϊβη 
σΠυγοδ 68 ἰη ΡΝ αἀ6Ι ρἢ 8 : Ραγὲ οὗ ἃ νυβ!!, 
Βυρροβαά ἴο 6 (δὶ οἵ ἃ ὁἤοῖγ, δῃά ἔουν οἵ 
{Π6 μυϊποῖρα! ρΠΠ]|γα ἀγα γεῖ βιαπαίηρ. ΤΒ6 
ατγθοκ ΟΠ γίβειδηβ ἤθγα ἀγα ρδου]αγῖγ ἢ β- 
Ρ᾽ ΔΌΪ6, 88. ᾿γΓ Ὀγοιμοῦῖὶν ἴον (: ιλαδελφεεὰ) 
ΟΡ ἴῃ οἤΠαγδοιεγβιὶς οὐ τῆς ρῥἷδος ἴῃ 
ΓΟΒΙΠΥ 85 ΜῈ }} 886. ἱπ πᾶπι6. 7Τὴ6 ΓΕΠΊΔΙ ἢ 
οὐ Πεδίμθη δηϊχυϊν πόγα γα ποῖ ἢϊ- 
ἴὩθΓουΒ. ἴη 1838, ἤθη τπ15 ρίδοθ τὸ 
γιβίίοα ὃν Μῖι. Ἐεϊϊοννεβ, “15. νναἱϊβ τοῦτα 
51}}} ξίδη ἀΐηρ, ἱποϊοδϑίηρς δονογαὶ ἢ}}}8 Ὡροὴ 
16 δ'ιἰ6β οἵ ψῃϊοῦ βῖοοά ἐπ ἕονη, δυῖ 
{ΠῸΥ δγῷ (Ἀ]}6ἢ ἰπίο γυΐηβ : ἘΠΘΥ ἀγα 01 Ὲ 
οἵ υὑπῆδννῃ βίοῃθ, τηϑϑδθὰ δηᾶὰ οοιηρηϊοὴ 
ἐΠξθιλοῦ ΨΠΠ ἰγαστηθηῖ οὗ οἷά διιϊαϊηρα.᾽ 
(Παγι ον Ὑίβ. το ἐπα Αροεδϊγρεὶς 
ΟὨυγοῆαδ, ἴῃ Μ|Ιηβίοπαῦγ Εερί βίον, Ζιὶγ 4, 
1827, ρρ. 324---226. Αγυπάο!}᾿  Ψ δῖς, ρρ. 
167---Ἠἰἰ74, ἘΠΙΙοΙ 5 Ὑγανεῖὶβ ἴῃ Αυϑιγῖδ, 
υδοῖδ, δηπὰ ΤυγΚου, νοΐ. ἐϊ. ρρ. 89---91]. 
Ἐφ ον α8᾽ 5 ἘΕχουγδβίοη ἴῃ Αϑβίδ Μίηοσ, ρ. 
288. ϑοεοιἰϑ ΜΙββίοῃ ἰὸ με δεν, ρρ. 
337, 338.) 

ῬΒΙΙΕΜΟΝ, δὴ ορυϊεης (γι πιϊδη δ 
Οὐοἴοεδθ ; ΨῃΟθ6 βίανα Οπεβίπιιβ ἢανίην 
Βεοὰ ἴοι ῃἰπ) ἴο Εοπιο, νἤθγα ἢ ψᾶ8 οοῃ- 
νογῖεα ὈγΥ ϑαίηϊ Ῥβυ], (ὴ8 Αροϑῖ!6. βρῆς 
πίη ὕδοῖκ τὸ 5 πηδβῖθγ νν ἢ [ἢ 6 δάἀπιῖγαῦ]α 
Ιδεζοσ, νηοῦ ποὺ ἔοσγῃβ ἴπ6 ορίβιϊα ἴο 
ῬΒΠΘπηοη : ῸΓ δὴ δηαἰ γϑὶβ οὐ νοΐ, β66 
νοὶ. ΓΝ. ῥρ. δ660---δ65. 
ῬιΡ. 
ϊΙ. Τῆα βοὴ οἵ Ηδεγοά, τηϊβηδιηθα τδ6 

τοδί, Ὀγ ἢΐ5 νἹίἊ ΟἸδοραῖγα ; ψδο, ἴῃ τῆ6 
εἰνδίοη οΥ͂ ἢδ (δέῃ εγ 8 Κἰῃσάοη), ννδ8 πηδὰδ 
ἰοῖγαγοῆ οἵ Βαΐβδηερα, Τγθοποη 5, δηὰ 
Ιτυγθα. (ἴυκς ἢ. 1.) 866 ρ. 1926. ΗΞς 
ΘηΪαγροα δηὰ δ} 186 186 ον οὗ Ῥὰ- 
688, ἴο ὙΠΟ ἢ [6 ρανα ἢἷ8 ΟὟ ΠδΠΙΘ, δπα 
οαἰἸοὰ ἴε ΟΒΑΒΕΑ, ἴῃ πόποι οὔ ἢ 6δηι- 
Ρϑγοῦ Τιθεσῖι8, 866 ΟΕΒΑΒΈΑ, 3. ρ. 64]. 
ρτὰ. 

ῷ. Αποῖδογ δοη οἵ ἴῃ6 βδδηιε Ἠογοά ὃν 
Μαγίδπηηθ, ἀδυσθῖοῦ οὐ δίπιοη ἴθ Πὶρῃ 
ργίοβε. Ηδνδβ 1π6 ῃυβῦδηά οΥ̓ ΗἩἐγοάϊδ5, 
ΜῃῸ νν8β ἴδκεη ἔτοπι ἢϊπὶ Ὀγ ἢἷβ ὈγοΟΙΠοΓ 
Ἠετγοά Απεραθ. Ἡδνίηρ ὕθεη αἰδὶΠεγοά 
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ῬῪΗΙΣΙΘΤΙΝΕΒ, [,δη οὗ 4. Αορομηὶ οἵ, 
(Μδιε. χὶν. 8. Μαγῖ νἱ. 7. [υκΚα εἰ. 19.}} 7. Ναῖυγε οὗὨ ἴδ ἀΐδθαβα ἱπῆϊοιθὰ ὑροη 
ΑΒ ϑοβδρῆιβ ςδ}}8 {πΠ|8 ργίποθ Ηδγοά, διὰ 
τς ἀνϑδηροὶ δε ῬὨΠρ, 1 15 ἢοῖ ᾿ργορδῦϊα, 
τὲ, δίς τπ6 ουδῖοπι οὗ ἰΠ6 Ἠοτούϊδη 
ἴλην, ἢ6 ὈοΓΘ δοέλ τῇο56 ὨβΠΊ68. 

3. Οπο οἵ τς Αροβεῖοαβ οἵ 23 6915 (ἢ γίβε, 
8 Ὠδῖγα οἵ Βεϊιδαϊ 8. (Μδιῖϊ. χ. 8. Μεῦκ 
ἢ. 18. [μΚο νἱ, 14. Φοόδη  ἱ. 44---47. 49. 
ν]. ὅ. χὶϊ, 21, 292. χὶν. 8,9.) Ηδς νδ5 σῖιἢ 
186 γοϑὲ οὗ ἔπ 6 δροβιΐεβ δῃὰ ἀϊδβεῖρ[6β ννῇο 
δι55ε ρα (ὉΓ ΓΔΥΟΓ ἴῃ δὴ ὈρΡΟΓ γοοηὶ δὲ 
ογιιβδίθιη, δον ἴῃ6 ἐβοθηδίοῃ. (Ἂ-ςῖβ 1. 
13,14.) ΟΥ̓ τ ϑυρσβοαυδηῖ ἢ βίογγ οἱ 818 
ἀροβίϊθ, οι πίῃς οεγίδίη 18 Κῆονη, Ηδ ἰδ 
«αἰό ἴο ἴᾶνῈ ργοδοῆδα τπ6 (ἀοδρεὶ ἴῃ ὅ86γ- 
τΐα δηὰ ῬΗργρία, δηἀ το ἤδνθ θθβῃ ἱπιεγγεὰ 
εἰ ΗἸΘΓδρο] 8, ἴῃ Ῥηγγυσία δοβεδηδ, ὙΠΘΓΘ 
δ δβιϑβογοι πηδγίγγαοιν. 

4. Ὅπς οἵ {π6 δανθὴ ἀδβοοηβ οὗ [ἢε 
οἰυγοῆ δὲ Ζεογυβαίοη. (Ἀοῖβ νἹ. ὅ.) Ηβ 
ΡΓεδειθα τς αὐυδρεὶ δὲ ϑδαπιιγα, πογα ἢ 
ῬΟΓίογιη θα ΠΔΠΥ ΠΙΓδοΪεβ, 8δηα εοηνεγίοα 
ΤΩΒΩΥ͂ ἴο ἴπ6 ἴδ οἵ ΟὨγίβι. Αἰἴδγν γι β 
Βα τϑοεϊνεα ἃ αἰτία Ἵοοιϊοηδηά ἴο φῸ ἴο- 
ΜαΓά5 ἴΠ6 βουίῃ, τὸ τῃ6 τοβὰ ᾿ἰδιθϊηρ ἔγοηι 
ὅδζΖὰ ἴο Ζογυβαίθηι : ἤδγα ἢ6 πγοδῖ δῇ διιηιοῖ 
οὔ Οδπάδβοο, φυθοη οὗ ΕἸ ορία, νμοπὶ ἢ 
᾿κεῖ οοπνεγίθά ἰο τπὲ Οἢείβιίδη ἰδίῃ. 
(Αεἰδ νἱϊ. ὅ---88.) Αἰξεν ὑδρεϊζίηρ ἰῃ6 
δυπυςῆ, ΒΡ διορῃροά 8οπὶὸ {ἰπ|6 δ 
Αζοίΐιιβ ; 8π4 “ ρδαββίηρ ἐπγοιυρῆ, Π6 ργεδοῖ- 
δα ἴῃ 4}} τῆ6 οἰτ68 υπτὶ πα ἐδ ἴο 
Οἰσβαγοα," ψῆσγα ἢ Βρρθδαῦβ ἴο πᾶνε ἤχϑα 
ἢἷδ γοϑίάθπεθ. ΗδἊ ἢδά ἔοιιν ἀδυρῃΐζογα ; 
ψνῆο, πκΚ Αρδθι8, δβδεσοογάϊηρ ἴἰο εἰγοιπ- 
δίδηςοβ, γδϑοοῖνοα τῃ6 σης οὔ ρῥγορῆθογυ. 
(Α-ςι5 νἱῖϊ. 40. χχὶ. 8, 9.) 

ῬΗΙΠΕΡΡΙῚ νν88 ἃ εἰἴγ οἵἩ ΜαἼοθάοηϊβ Ῥγχγίηια, 
οΥ {π6 ἢγδβὲ οὗ τπ6 [ὉὉΓ ρϑγῖβ ἱπῖο ψ ὶςἢ τπδὲ 
ΤΟΥ ΠΟΘ Ἧ58 ΑἸν] 464, (ὅεα οὶ. 1. ". 194. 
᾿ ψ85 οἵ πιοίεγαῖα δχίδηϊξ, δηὰ βιϊιδῖθ 
οη ἴϊ6 οοηῆποϑ οὗ Ἴηγδοθ. [τ ψὰ8 ἴογ- 
πιοῦν σβ οὰ Ογθηΐαθβ, ἔγοιη 18 ΠΌΠΊΕΓΟΙ8 
ΒρΓίηρδ, δηἀ δε αγβ [)8ῖυ8 ἴγοπι [ἢ 6 
οοδὶ πηΐηθβ ἴῃ ἰΐ5 νἱοϊηγ. Τηδ παπια οὗ 
ῬΒΠρρΡὶ ἰξ γοςεῖνοά ἔτοπι ΡΒ ρ {πὰ ἔμ Π 6 γ 
οὗ Αἰοεχαπάσδσγ, νῇο ἴουγβοα [ἴ, απ πιδάϑ ἱὲ 
ἃ ἴτοηῖεῦ ἴον ἱπδὲ {πὸ ΤΗγαςίδηβ. 
7υ 5 Οερβαγ ρἰδηϊθα α οοἴοηγ πόα, τῇς ἢ 
ν 88 δε σϑγάβ δηϊδγροὰ ὈΥ Αὐυρυπῖυβ, πὰ 
Πδηςο ἰϊ8 Ἰπῃαϊδηί ννογα Ἴσοηβίἀθγο 88 
ἰγεείῆθη οἵ ἢοιῃθ. Οἢ γι βΕ δ} νν88 ἤγβι 
Ρἰδηϊθά κὲ ῬὨΠΙρΡρΙ, ὈῪ δῖε Ῥϑυὶ, Α. Ὁ. δ0, 
τ ραγεϊσυϊαγβ οἱ ψῃϊεῇ ἅτ γοϊδῖθα ἴῃ Αοῖβ 
χνὶ. 9--0. ῬῬΒΠΙρΡΡὶ οσουρίεδ ἃ ἔδγι]θ 

ἰαῖϊπ Ὀαίννθθῃ ἔνο γί ρθβ οἵ τηουπηίδ!η8. 
ἴδ δούορο δ οὐ οἰϊβεὶ 186 οἢ ἃ πιροιηῖ 

δβιδποϊηρ οὔὖδ ἱπῖο τῆ6 ρμἰδαίῃ ἔτοπι 868 
ΠΟΓΙΠ:Θδδὲ : δηὰ πιιπιθγοιι5 Γυΐη5 διοδὲ [18 
Βηοίεηϊ δίγεησίῃ δη βρἰθηίίουγ, 

{Π6π|, 552. 
Ῥπβινοιοοῦθϑ, ἃ Ομ διΐδῃ δὲ Ἠομηο, 

σίοιη 8ι. Ῥϑιὶ βαϊυΐθβ ἴῃ ἢἷ8 Ἂρίβεϊα ἴο 
1η6 Ποπιδηε. (χνΐ. 6.) Μ, Οοφαετγεὶ 5 οἱ 
ορϊπίοη τπαΐ ἢδ τγαὰβ ργοῦδθ! ν ἃ βίην σῆο 
Π8Ὰ Ὀαθὴ τγεδίογοα το ἰϊδεγῖγ, δπάὰ νψῇο 
Γεςσαῖνρα (6 παιηα οἵ Ῥῃϊιοίορυδ, ἴῃ σοη- 
δεα δῆς οὗ ἢΐ5 πανίπρ ὈΘΘΏ Ἰηδίγιοίοα ἰῃ 
Ππογαΐυγα δηὰ τΠ6 βοίθηςοϑ. 

ῬΗΙΝΈΑΛΒ, ἴΠ6 δοη οὔ ΕἸ ΆΖαΓ, βηά - 
Βοῃ οἵ Αβγοῃ, νν88 ἔμ6 τῆϊγά ἢίρῃ ρθε οὗ 
τπ6 εν. Ηβ ἴβ8 ζγθδῖν σοιηπιεηάθα ἔοῦ 
ἢ15 Ζ6 4] ἴογ 16 ρίογγ οἵ Θοὰ ἰῃ τὴ αδειίν 
οὗ ΖἽπιγὶ 8δηὰ Οὐοβοὶ (Νυπιῦ. χχν. 7.) : ἴου 
ὙΠΟ} Οοα ργοπυίβαα τῆδὲ (ἢ ργιεβιῃοοά 
Βῃου!ὰ Ὀ6 ρίνοθῃ ἴο δι ροβίεγιιυγ ὈῪ 8 
Ρεγρεῖυδὶ σονεηβηΐ ; (ἢἷ5 οοπαϊτίοη θείης 
ἸΠΟἰυ 6 (885 ἰηϊεγργοῖοσβ οὔβογνθ), ἴῆδὲ 
ἢϊ8 “δ! άγθη βῃουϊά σοπιίηια δι δηὰ 
οὐδάϊεπι. Τῇα ἐϊμηα οὔ Ὠὲβ ἀδαῖῃ ἰβ ποῖ 
ποόνη. 

ῬΗΓΒΕ, 8 ἀδθδοοῆῃοβϑβ ἰῃ ἴπε οπυγοὴ δὲ 
Οδποῆγεα, σπου ὅι. Ῥδὺ} δἰ γον! γεσοι)» 
6 η45 ἴο τ1ῃ6 ΟΠ γίβιϊαα δἱ ἤπια ἴῃ ἢΐβ 
ερίβιϊα (χνὶ. 1, 3.}, ἴογ βδ Ποβρι δ! εν τὸ 
δΒιπιβεῖ, ΤῊς ἀσβοοπαββαβ ἰῃ ἴδ ργΠηιεῖν 6 
σπυγοῖ ΕΓΘ ΒΟΙΙΘΙΣΠΊ68 τηΡΓθὰ νοτηθη, 
Ὀυΐ Ιηοϑὲ (Γαχαθη!ν ψἱάοτβ διἀνδηοθά ἴῃ 
γ6δΓβ, δηὰ νῆο ἢ8α Ὀεδὴ ἴδ υἱέδ οὗ οὔθ 
ἴὭ8Ω ; [Παῖ 15, οη6 ψῃο Πϑὰ ποῖ ρᾶγιοὰ νυνὶ ἢ 
οὯ6 υδῦδηα 8δηἀ ΤὨΔΓΓΙΘ ΒηοΙΠΟΓ, ἃ ρΓΒΟ- 
τὶς τ ῆϊοῦ δὲ τῆδὲ τἰπδ νγὰ8 υδιιὰὶ θοῖῃ 
δπιοης ἴπΠ6 ὅενν8 δηὰ ἢοδίποηβ. ( Τίπι. 
νἱὶ. 9,10.) ΤΠοὶγ ἔωποιίοηβ εομῃδίδεοὰ ἰη 
[Δ κῖην σᾶΓα οὗ [Π6 8ϊ.κ δπὰ ροογ οὔ {μοὶγ 
ΟὟ εχ, υἱβὶεἶπρ 16 ᾿ΓΒΟΠΘΓα δηὰ πηδῖ- 
ὅμβν ἰηδέγιοςπρ σαι οι γδη8, 8.85, βι]ηρ᾽ αἴ 
τ Ὀαριϊδπι) οὗ ποπιεη, δηά ναγίουβ οἴϊιον 
ἰη[ογίοῦ οὔἕῖοθβ. Ῥηαρα ἴ8 βυρροβθὰ ἴο 
ἢδνθ θδθη ἴΠ6 Ὀθδγεγ οἵ ὅι, Ῥϑιυ 8 ερίδβι! 
ἴο {πε Εοπηδι8. 
ΗΕ ΝΙΟΕ, οὐ ῬΒΕΝΙΟΙ͂Α, 8. ῥγονίηςα οἵ 

ϑγγῖα, Ὑῃίοἢ ὀχίθπάθα ἴγοπι ἴμ6 Οὐ} οἵ 
ἴδϑυ5, ὙΠΟΓΘ ᾿ξ Ὀουπάρα (Ποῖα οὐ {ἰπ|6 
πογίῃ, δἰοὴρ ἴΠ6 οοβδὲ βουϊῃινναγαβ, ἴο 106 
τογι]ηδίίοη οὗ τπ6 γίάνοβ οἵ 1᾿Όδηιι5 ἀπά 
ΑὨΕΠΠΡαπι8, ποὸῦ ΤΎΓΟ, ννἤοσα ἰδ πεῖ τῆ 8 
Ὀογάθγ οὗ Ῥαϊεϑεῖῃθ. [Ι}ἢ Ὀγοδαάε ἰξ οὐΪγ 
ΠΟ ργοῃοηάθι (ἢ6 ΠΆΓΓΟῪ ἔγαοξ Ὀεϊπεθῃ 
τ Ἄσοηεϊημδίίοη οὗ Μουης Πἰρδη8 δηὰ 
ἰῃ6 568. Τῃθ σουπίρυ ννὰβ δχοθθαϊηρὶ γ 
ἔεγι]6, Ὀυὲ "εΐῃς εχῖγειποὶν [ἡπη θὰ, {Πογ 
ΘαΥν Ὀδοδηα 8 οοϊοη δίῃ Ρεορίε; 6χ- 
ταπαϊηρ {Π6]Ρ φο]οηἰεΒ ἰο {Π6 νϑῦν ΟΧΊΓΟΠ 
οΥ {π6 Μροαϊτεγγαπθδη ὅεα. Οὗ τῃ6β6 (μν- 
ἴπδρθ τὰβ οηδ οὗὨ {π8 πιοδῖ ἀϊβεϊ σι δηδά ; 
δηὰ 88 ἃ σομπηογοῖαὶ πδίΐοη, (ἢ ῬΡῇω- 
ηἰοδῃ8 8 {6 πηοϑδὲ οεἰοῦγαϊθά ρθορὶα 
οὗ δριαχυϊγ. Α ἢν} δηὰ βεευγαῖε νὶεν 
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οἵ ἢ φεορταρῦγ, ῃγοάἀυςσείοηδ, οοτηπηεγοα, 
τοϊ σίοη, δηὰ ἀπ οὔ [6 δηείεης Ῥἤω- 
πἰοίδηδ, τὶ} θ6 ουπὰ ἴῃ ἴδε Εδν. 7. Κοη- 
ἀνῖς κ᾿ ““ Ῥηαηϊίοῖα," Ιοπάοη : 1855, 8νο. 
Τῆς μγίηςεϊρα! οἰεἰοβ οὔ ῥμαηϊεῖθ σψοτε 
ῬΤΟΙΈΜΑΙΒ, ὅ10ΟΝ, δηὰ ΤΥΒΕ, οἵ πἢϊοἢ ἃ 
ὨοίΐοΘ ἰδ φίνεπ ἰῃ ἴῃ βιιθβεαυθοῖ ρατγῖ οὗ 
1Π1|5 ἱπάοχ. Ἐογ δὴ βδοοουπὶ οὗ ἴδ Ρῇα- 
Ὠἰοίδη ἰάοἱα υνογείρροα Ὀγ τα [δγδε  ἴεβ, 
866 ρρ. 83735---37ὅ. 

ῬΗΓΘΝΙΟΙΑΝΟΗΒ, ηοῦςα οἔὅὨ 380. 
Ῥηανιχ, (ἰὰ οὖν δυιϊπογίβεὰ Ἐμηρ] Ἰδἢ 

ψογβίοη γοπάογεα ῬΒΗΕΝΙΟΕ) πος ἃ ρογῖί 
δηὰ οἷν οἡ εἶἰ6 δουϊἢ-6ιβὲ οοδϑῖ οὗ Οτγεῖα. 
Αεἰβ χχυΐϊ!. 19. 

Ῥηκύοιῖα ἰδ ἃ ργονίποθ οἵ Αδὶδ Μίηπονυ, 
ἀϊνίἀεἀ ἰηῖο τὸ ατγεδίογ ἃπὰ ἴμθββοσ. Τῃὸ 
ἔογπιου ἢβά Βιιγηΐα οὐ {π6 ποεῖ, Οἰδἰδίϊα 
οὗ ἴδ οϑϑὶ, Ῥδιρῇν ἷα δηὰ 1 γοία οα τῇ 6 
δουῖ!, [,γάϊα ἀπὰ Μγδῖ8 οὔ ἔπ ψεδῖ, [8 
οἰϊεῖ οἰτε8 πηδητοηθα ἴῃ ϑεγίρίυτα (Οο]. 
ἢ]. 1.) ὅτ [,μβοάϊοοα, Ηϊθγαρο β, δηὰ (ο- 
Ἰοβ8:. 8:. [ὺ0Κ9 δϑϑη8 ἴο βρεδὶς οὗ Ῥδἢεγ- 
ἰᾳ Μαΐογ ἱπ Αοἰβ ἰϊ. [0. Ὀδοδλυδα ἢδ ᾿οἷπϑ 

τὶ χὰ Ῥδιιρην 6 Ὀεϊον ᾿ξ. Ιῃ Αοἴβ χνὶ. 
6. 6 πιοδὴβ Ῥηγγρία Μίποσ. Τῇθ ἰη- 
ΠΑυϊΪ  Δη8 ΒΓΘ βαϊά ἴὸ ἤδνα Ὀθθῆ 8 βεῦν! δα 
Ρθορίςθ, Κερὲ ἰῃ ἐπ εὶγ ἀυν 6 ὉΥ αἴ γίρεβ, 
δὰ τη8αὰ6 τὴῖϑα. ΟἢΪγ ὃν βυβεγίηρα. [Ιἢ 6]} 
1686 ρεγίβ οἵ Αδἰβ Μίμογ, δὐδη ἴο. ΒΙ- 
ΚὨγηὶα δπὰ ἐτθ Ευχὶπθ 866, τῇ6 ον 
ΒΏΓΙΘΠΕΪΥ ΨΘΓΘ ΝΘΡῪ ΠΙΙΠΊΘΓΟΙΙΒ. 

Ρευτ οὐ Ῥυτ, (86 πδπι οἵ δὴ Αἰγίσδη 
Ροορῖὶθ. Αςσοοτγάϊηρ ἴο Φοβαερῆυα (Αηιὶ. 
Ψυά, 1. 1. ο.. 7.) {πον τοῦτα ἴδ ἸΠΔὈἸ Δ πι8 
οἵ Μαυγὶιδηΐδ, Ὑθοῦθ πο γα 5 ἃ γίνου σδ δὰ 
Ῥμῃυς. (Ρίιη. Ναὶ. Ηΐδβι. 1. ν. ς.Ἥ 1.) ΑςἊ- 
οοτγάϊης ἴο ἴα δεριυερίης δηὰ γιυϊσαῖα 
ψογβίοῃβ ἴπὰν σοῦ ἴῃ 1ἰΌγαηδ. (“2ες. 
χὶνὶ. θ. ἘΣεΚ. χσνὶϊ. 10. χχχυ!. ὅ. Ναῇ, 
11, 9.) ἸΤΠΘΥ ἀγα βιιρροβαιὶ το αν Ὀδθη 
τῆς ἀοκοσηάδηϊβ οὗ Ρῃημύῖ, (6 τηϊγά δοὴ οἵ 
Ἡδηι. (ἀξεη. χ. 6.) 
Ῥμυθει 05, 8 Οἰγβεϊδη οὔ Αβία, ψῇῆο 

μεΐηρσ εὐ Ἀοπια ἀιτγίης δι} 5 βεσοηὰ ἰϊη- 
Ρυγϊβοππιθηΐ, Α. ἢ. 6ὅ, ὑαβεὶγ ἀδβεγιϑὶ ἢ π), 
ὙΠΠὴ ἩΡΕΕΕΘ ἴῃ ἰθ πεοοϑεῖῖγ. (2 ΤΊ. 
ἑ, 15. 

ῬΗΥΙΑΟΤΑΚΒΙΕΒ ἀοβογθοά, 429. 
Ῥμύϑιῖο, ογ Μοεϊοίηο, βίαϊο οἵ, 546--- 554. 
ῬΗΥΒΙΟΒ, ΟΥ Πδβίιγαὶ ρἢ]οδβορμῆγ οὗ τς 

δεν, 523. 
ῬΙΒΕΒΕΤΗ. ἃ ςοἰευγαϊθα οἰγ οἵ Ἐργρί, 

τηθητοηποα ἴῃ Εχζεϊς. χχχ. 17. [1 βίοοα οὔ 
16 φαϑίθγῃ βῆογε οὔ {Π16 δαβίθγῃ δγῃὶ οὔ [ἢ 8 
ΝΕ. [Ἢ τῆ ϑερευδρίης Οτροκ δηὰ δα 
Ψυίργαις [μδεΐη νογβίοῃ τὲ 18 σϑ! ]οα Βυθαβείβ. 
ἴΙη τῇ οἷν ννδ5 ἴῃ (ϑρ]6 οὗ (ἢ6 ρούε[ε88 
Βυρθαβιὶβ, νοῦ τἢ6 ατγθοῖια ἰἀθητῆδι τυ πἢ 
ἐμεῖρ Ατίεπιὶβ οὐ Ὠίδηδβ. “Τπουρὶ δἢ- 
εἰγοὶν ἀεδιγογεά, {πὸ βηθ ρτάπίΐα βίοποδ 

πϑαασυσασεδεῦνι. τϑδυδυσδῦδι,  ππεσῦαθδαι-.......  .ν.........νϑὃ6ἑΓ᾽::᾽᾽᾽᾽͵ῚὉὌὉὃ᾽8.. - 

Βιἰοφγαρλίοαϊ, Ἡβεογίοαϊ, απὰ 

ΡΟ 

ἩΠΙΟΝ τηδτῖς ἰ(6 εἷί6, οοημῆτγιῃ εἶθ βοοουπὶ 
οὗ 6 δποΐθης τηδρτιβοθηςα ρίγεη Ὁ Ηδτο- 
ἀοῖιι5." (Πγν. Ἠεπάογβοῃ᾽ 8 Ἐζοκὶεϊ, ρ. 149.) 

ῬΙΒΑΒΙΚΟΤΗ, οὐ ΗΊΠΟΤΗ, πους τἰς 
ἀντὶ ἃ ρίδοα οὐ ἴα δα ὅςβ, νῆοτο {δε 
ΒΓΒΘ ἰ[65 πιϑ6 {Ποῦ ϑεοοηὰ δηοβεηρπιεηῖ. 
(Του, χίν. 3. 9. Νυπι. χιϊὶ, 7.) Α,5 ἔνε 
ΒΥΒΟΪ [698 ΕΓ ργορεῦὶν ἀεἰνογοὰ αἱ τὶ 
ἰδςα ἤγοπι {μεν σδρε νιν, δῆ ἔδασ οἵ τὰς 
ἘΥ ρπκης (Εχοα. χιν. 5.), Ὁγ. ὅδενν τε ϊηΐς 
τΠδὲ 1 ἀογίνοα 118 ἤδῆα ἔγοηι ἰδὲ οἰγοιπν- 
δίδηςα. (Τγανεῖϑ, νοὶ. 1... ρ. 98.) 

Ῥιματε, Ῥοηζυδ, ποίιος οἱ, 1398 0θ. Ηἰ 
σοοησυςὶ ον αγβ ὅοδυδ Οἢγὶδι, 180, 18]. 

Ριβοαῃ, Μουηί, 6]. 
Ῥιβιθια (Αοἰδ χῖν. 34.), ἃ σουῃίγγυ ἴὰ 

Αϑ8|84 Μίπον, δπδνίης Ῥδιρῆγ)α οὐ ἴδε 
δουϊῃ, Οαἰαῖίία οὐ ἔδ6 πογεῖ, ᾿δϑδυσγὶα οὐ 
(ἢ6 εἐϑδῖ, δῃὰ Ῥῃγυρία οὐ (ἰ6 ψοϑϑὶ. [τ 
ἙοὨίαε οἰ τῶ ΑΝΤΙΟΟΗ ἴῃ Ρὶδἰἀἰα (Αοἰ 
ΧΙ]. 14.}, 80 (Ὡ]}} Θὰ ἴο αϊδηρυϊδῃ ἱξ ἔγοαι 
Απεϊοςΐ ἴῃ ϑ'γγίδ. 

ΡΙΒΟΝ, οὔδ οὗ ἴδ6 ἔουγ ρτϑδξς γίνεζ 
μι ἰοῖ νναϊογοα ἴΠ6 βαγάδῃ οὗ Εάφῶ. (Ο:εη. 
1). 11,12.) Τῇ δυῖδογ οἵ ἴπ6 δροοτγγρίναὶ 
Ὀοοκ οἵ Εἰςοἰοοϊδβισυ, ἱῃσ οἵ ἃ ν18ὲ 
ΠΊΒΏ, 88 08, (δὶ “ ἢ6 ΑἸ] εἰ 4}} τπΐπρ5 τι ἢ 
ἢ 15 ψ Ἰβά οπ],᾽ ΟΥ βΒργϑδάβ ἰὲ οὔ δυύεγγ δἱάδ, 
“86 Ῥῃΐδοη δπὰ ΤΊρΓ5" δργοϑδὰ {μοὶγ νγϑῖεῖθ 
“ἴῃ [6 {ἰπ|6 οὗ τἴ6 ἢον ἔτυϊϊ8,} τπδὲὶ ἱα, 
ψ ἤδη {Π6Ὺ ἀγα βυνοίϊδη Ὀγ {π6 πιοϊεϊηρ οἵ 
τῆ6 νἱηῖοτδηῦνβ. (Οἰαἰπιοεῖ, Ἠοϊδηά, ἴτο. 
Θ6η ΠΝ Π|6γ, δηὰ οἴδογα, διρροδα ἰδ ἴὸ "6 
{6 ῬΠδδβία, ἃ σεἰεγαϊθα γῖνοῦ οὐ Οοἱοδ ; 
Ἐπδεδίυβ δηὰ 32εέγοπιθ, δες “Ζοκερένιβ, 
Κα ἴτ ἴο ὕ6 1ῃ6 ἀδηρει, ν ϊςῖ ρϑβδίηρ 
ἰηΐο [παΐδ [8}}8 ἱπῖο 16 ὁσθϑη. 

ῬΙΤΗΟΜ, οἠδ οὗ τῆς οἱξῖοβ. θυ Ὁγ τὴς 
[δγϑοὶἰθ5 ἴογ ἘΒδγθοῖ. (Ἐχοά. ἱ. 11.) ὅ8ὲ:: 
Φόοδη Μαγβῆδι ἱπιδρίηδβ ἰδ ἴο ΡῈ Ῥοϊυείυπι; 
θυϊ 16 8 τηοϑὲ ρΓΟΡΘΌΪ [86 πατουμος οὗ 
Ηετγοάοιυς (Ηἴϑς. 1]. ̓ ϊ. ς. 1568.}), γῆο ρίϑοε 
ἴε οὐ 6 σδηδὶ τηϑ8ά6 ἴο ἰοίη ἔπ Ηρά ὅς 
σε τς Ἰδι πη οὗ ϑυοζΣ. Βγ τ6 Αγαωίδη 
ἴῃ ἰδῖδὺ {ἰπ|68 1ξ 18 “8164 Εἰὐαπὶ οὐ Ἐδἤιισι 
(ργοπουησοὰ Ζαΐομηι), νν ἢϊο ἢ πᾶπια ἰδ αἷοο 
Δρρ]οἡ ἴο ἐπ 6 ρτγουίηςα. 

οὔ, ποῖ υπκπονῃ ἴῃ Ῥαϊοβιϊηα, 87. 
ῬΙΑΙΝΒ οὔ Πα Ηοὶγ 1,5ηὰ, 6θ8---70. 
ῬιανΝτ οὔ ἴπ6 Ηοὶγ 1.δηὐ, 76---82. 
Ῥιξάῦῖνο, ἔοσγιη οὗ, διηοὴρρ δ εν, ἴὰ 

αἶν!! δηὰ οτγἰϊηδὶ σϑβαϑ, 136---140. 
Ῥπούοηινο, Φον βῃ τηοάσ οὗ, 493, 494. 
ῬΟΕΤΆΥ, ουἱεναῖοί Ὀγ τῃ6 Ἠεῦενν 5, 

62]. 
ῬΟΙΙΤΕΈΝΕΘ5, ον ἰ83ἢ ἰογβ οἵ, 464---4Τ0. 
Ῥοιιτισαι, Ὠινιβίοηβ οὐ ἔῃ6 Ηοὶγ 1,δηάὰ, 

6---ἰ’ἰ8. ῬοΪιεῖςαὶ δἴδια οὗ τῆ 6 Ιβγδϑὶϊθβ δοά 
768 ἴγοηλ ἴΠ 6 ρϑίγδγο δὶ Επ|68 ἴο τῆς ἀ6- 
διγυοϊίοη οὗ ἐποὶγ ΡΟ ὈΥ (6 Ἐοιοδῃ, 
ϑὲ ---18]. 

. 



. Οτοσταρηϊοαϊ ϊοξίοπαν. 
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ῬΟΙΥΘΑΜΥ͂, ὙΠΥ ἰοϊοτγαῖθα ἀμηοὴρ [ἢ 68 
ὅεν, 441. 

ῬΟΜΕΘΒΑΝΑΤΕ ἴγοοβ οὐ Ραἰδβιϊπο, 8]. 
Ῥοντῦϑβ, 8 ργονίῃποα οὗ Αβία Μίηοσ, μαν- 

ἴὴρ ἔα Επχὶπε ϑὅεα οὔ ἴπθ ποιίϊ, Οδρ- 
Ῥϑαοοία οὐ ἴδε βουῖΐ, Ῥδρῃίαροπία δηὰ 
Οἰδἰδεῖα οἡ [π6 εδδῖ, δηὰ ἐπ 1,Ἔβϑεῦ Αὐτηθηΐᾷ 
οὐ ἴδε νοϑῖ. ὙΤῇδῖ εν 8 Πδὰ βοϊ δα ἴῃ 
Ροηΐυβ, ργενίουβὶν ἴο τῆ6 εἰπηα οὔ 6518 
ΟἸὨγβὶ, 15 ουϊάθηξ ἔγοιῃ τῆ 6 οἰγοιπηβίδησα 
Ἐμ8ὲ δίγβηρεγβ ἴγοτη (815 σΟΙΠΙΓΥ ΒΓ Π16Ὶ!- 
τἰοηδα διποησ ἔἰοβα τΠῸ Ὅ6ΓΘ 8886] ] 6 
Θὲ “}6γιιβα] πὶ Οἡ (6 ἀδὺ οὐ Ῥεηϊδοοβῖ. 
( γ βιϊδηϊν αἶδὸ ὈΘΟΒπΊ6 ΨΈΓΥῪ δαγὶν Κποννῃ 
1 118 σουπῖγγ. Τῆς ἀροσῖ]ε Ῥεῖδν 15 811}ρ0- 
Ῥοϑϑά ἴο ἢδυε ργϑδοῃδά ἰὴ Ῥοπίμβ, Ὀθοδυβα 
τῆς δβαάγεββοα ἢ}}8 ἢγεὶ Ερὶ51}6 ἴο τπ6 Ὀαϊϊαν- 
ἴῃς Ηεῦγενβ, γἢο τ ΓΘ κοδιζογοά τῆγοιυρῇ- 
ουξ {18 δπὰ [Π6 ποὶρῃθουγί προ ΡΓΟΥΪΏΟΕ8. 
(οβεηπι ]] γ᾿ 8 ΒΙΌΙ] οὶ ὐεοσγαρῆγ οἵ Αεἰδ 
Μίηον [ΒΡ] ᾽ς 41] (αθϊηοὶ, νοὶ. χχχὶν. ρ. 7.) 

Ῥοοι.5, οἵ Οἴποη, 26. Ῥοοὶ οὗ ΒεοιΠαβάβ, 
28. ΟΥ̓ ϑιίοαπι, 38. Οἵ ϑοϊοπιηοῃ, 53. 

Ῥοοι, 7ον5ἢ ἴαννϑ σοποογηίησ, 2317. 
ῬοΟΡύΌκμΑΤΙΟΝ, οὗ (6 Ηοὶγ 1,Δηι), 84, 85. ᾿" 

ΟΥ̓ 7εγυβαίεπι, 3]. 
Ῥοξβοη οἵ ϑοϊοπιοῃ, 954. 
ῬΡΟβ5Β5510Ν8, ἀοιηοῃίδοδὶ,, γα γ οὗ 555. 
ῬοΟΤΙΡΗΛΒ, ἴΠ6 οδρίδιη οὗἠ Βαγοι 8 

Ὀοαγ ρσυδγα, το ριγο δ86α Φοβεαρῇ οὗὨ βοπια 
Μιδδμείοα ΠΠΘΓΟΠϑηΐΒ, Δη ἃ τη866 ἢϊπ| 5: }ρ6Γ- 
τἸηϊδηέδηϊ οὗἉ 5 ἢοι86. Αἰεογπαγάβ, ον" 
Ἔνογ, ᾿ἰβιδηϊηρ ἴο ἴδ6 ἔα᾽β6 σἤδγρεβ οὗ ἢ 5 
Ὑο, νἢο δοουδεά Ζοβορἢ οἵ αἰδηιριϊηρ ἴο 
βαάιπςο Πογ, 6 τῆγονγ Φόβαρὴ ἱπίο ρῥγίβοῃ, 
ὙΠ ΟΓΟ δ6 γγῶ8 Γρογουϑὶν οοπῆηθα, [ἴὲ 
δου ]α βοοῖὰ τας [ἢϊ8 ΓΙΡΟῸΓ 88 ποῖ οὔ 
ΨΕΓῪ ἰοηρ σοπεϊπιυδηοε ; 8δηἀ τῃδῖῇ ἢ Γοβιογεὰ 
“οξερῇ ἴο 8}1 ἰδ οοηῆάεηςα, δηὰ δηϊγυδιοα 
πὶ Ἡῖτ ἴῃ 6 πιδηδρεπγεηΐ οὗ ἴῃς ρείβοη. 
(αεη. χχχνὶϊ. 36. χχχίχ. 19--93.} Ῥοεῖρῆαγ 
1Ϊ8 δὴ Εργρεδη Ῥγοροῦ ἤδη, ὙὨϊοῦ ἢ88 
Ὀδθη οχρίδιηθα ὃν 1ῃΠ6 (ορῖῖς ΠΙΩΤ ΦΡΡΟ 
͵7πίλεν, εἶδε 8, ᾿γίπθ πιϊηἰβίθγ οὔ ῬΗΛΒΕΟ, 
οΥ ῬΠαγαοῆ. ὅϑοπια δχροβίϊογβ ἢδγε τηδάθ 
8. ἰδβιϊηοιίίοη Ὀεϊγδοη τῆ 6 πιββίον οὔ Φοβθρῇ 
δηα πα Κεερεν οὗ {π6 ργίβοῃ ἰπτο ψῃϊοι ἢς 
Ὑγ85 τγονη. Οἰδογβ, μουονογ, ἤν οοη- 
εοεξαγοά, τ 10 τῆογα ΓΟ ΘΌΠν, παῖ Ροτὶ- 
Ρίαγ, δῇ πανίησ ρυηϊδηθά ψόβαρῃ ἴῃ ἃ 
τβηβρογὶ οὗ στ δηὰ ᾿εδδιουδυ, δοκπον- 
ἰοάρεά [ιῖ8 ᾿πηοσθῆςα ; δυῖϊ {πδῖ, πῃ ΟΥΓΘΓ 
ἴο δνοϊὰ αἰπρτβοίηρ 8 νἱΐρ, ᾿πβίθδ οἵ 
Γεβίογίηρ Φοδβερ ἴο ἢ8 ἔογιποῦ οἵδοθ, ἢ6 
οοπβάρά ἴο Πἰπιὶ [ἢ οομηπιδηὰ οὗ {Π 6 βίδιθ- 
Ρτίδοη. 

ῬΟΤΙΡΗΒΈΆΛΗ, ρσΟΥΘΟΓΏ ΓΤ, ΟΥ, ΠΊΟΓΘ ΟοΓ- 
τος, ῥγιοϑὲ οὗ Ὁη, 15 Κηονη οὨΪγ ἔγοι 
6 εἰγουμηδίθποα οὐ [8 πανὶπρ ρίνθη ἢ 18 
ἀδυρἤεῦ ἴῃ τηδγγίαρα ἴο Ψοβορῆ. (6δη. χἸ!. 
45. χὶν. 20.) Ταδίοπεκὶ ΒΌΡΡοΒδϑα ἰὲ ἴο Ὀ6 

41ὅ 
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186 8Δπ|6 85 ἴῃ 6 Οορεϊς ΠΗΟΝΊΨΦΡΗ, ῥγίδβε 
οὗ τη6 βυῃ; δπὰ ἴῃ γεοθης ἀϊβοογογίθα 
διηοηρ ἴῃς ἘργρἝίιδη τηοηυχμηδηϊβ ἤδνο 
Βῃονῃ ἔπδὲ Πἰβ σοη]δοῖυγαε ττὰ8 ποῖ αἷΐο- 
Βεῖμε ψμουΐ ἐσυη διίοη. ῬΕΤΉΕΡΗ-ΚΕ 
δἰρη ῆε5 (Πδὲ τσ θοϊοπρα ἴο ΒῈ, ογ τὴ 
ϑιυιῃ : [ἢ ]8 Ὡβπι6 3)1δῈ8 ρϑου δῦ}]γ δα 80]6 [ῸΓ 
8 ργίεϑὲ οὔ Οη ογ Ηβ)οροὶἶβ, ἢ εἶεν οἵ ἐς 
βῦη. ἴὕπάεβίρπεα οοἰποίάθποθα Κα ἔπθβ 
ΒίΓΟΠΡἾΥ σογτοδογαῖα (ἢ 6 δηιἸ αΟΣ  δηα διι- 
1ΠΘΠΠογ οὔ Π6 Μοβαῖὶς παγγεῖῖνο. 

ῬΟΥΤΕΒ᾿ 5 ΕἾΕΞΙΡ. 866 ΑΟΕΚΡΑΜΑ, ρ. 
6]]. 

ῬΒΑΥΕᾺΒ οὗ 16 768, ναγίουβ δρρεῖϊα- 
τἰοη8 οὗ, 354. Ῥω]. ργαγεγθ, 8355. Ρυὶ- 
Υδὶθ ῥγΆ ΕΓΒ, 8366, 356. ἢον οἰεογοά ἴῃ 
16 ϑγῃδροριιθβ, 9278, 979. ΑἰιϊιυἋ6β ἴῃ 
Ργάγεγ, 356, 357. Ἐογτη8 ΟὗὨἨ ὈΓΑΥΟΓ ἴῃ υ86 
δοηρ ἴῃ6 ὅζεν8, 3575. Τῆδ ῃηἰϊηποΐδοῃ 
᾿ΓΑΥΘΓ5 ον 086 ὈΥ [Π6π|, 985---288. 

ΒΕΛΟΗΙΝΟ, 8 ρϑτὶ οὗ [6 Βγπεροριδ δοῖ- 
γίςο, 283. : 

ῬΒΕΟΙΡΙΤΑΤΙΟΝ, ἃ εν 8} ρυἰϑητηθηῖ, 
4, 
ῬΒΕΈΡΑΒΑΤΙΟΝ ΟΥ̓Πα Ῥδδβογυοσ, 3338. Οὗ 

16 ϑαυρδιῇ, 398. 
ῬΑΕΒΕΝΤ8 οἤεγοα ἴο βυρεοσίογα, 468. 
ΡΑΙΕΒΊ5, μΓΙ ΝΠ Παρ 68 δηὰ ἢιποίίομϑ οὐ, 365. 

80] ---304. Οὐουτγῖ οΥὗἩ τῃ6 Ῥγιαυῖδ ἰὴ τἴῃ6 
Τεηιρίε, 965. 

ῬΚΙΜΕ ΜΙΝΊΒΤΕΆΒ, οἶἶἕοα δηὰ ἱπῆμπσποο οὗ, 
110. 

ῬΕΊΝΟΕΒ, οὗἉ γε β δηά [Ὡ1}1}}168, 95... Οὗ 
1π6 Ῥτονίηςεα5, 112. 

ῬΕΙΒΟΑ οΓ ΡΒΊ5011.1,Α, [ἢ τι οὐ Ααυΐα, 
σοηνογῖςα εν οἵ Ῥοπίιβ. ὅδε Αφῦυιι,α, 

. 62]. 
᾿ ῬΒΙΒΟΝΕΚΒ (Ἐοχηδῃ), ἰγοδίεηθης οὗ, 149, 
160. Οτίβηϊδὶ πιοάβ οὗ τγεαϊίηρ' ργίβοῃογα, 
167. Ῥγοῦδῃ]α ογρίη οἵ οπα θεῖηρ γαϊεαϑεὰ 
δὲ 1Π6 Ῥαββονογ, 332. Ἐγεβ οὗ ριιϊ ουϊ, 
168, 

Ῥπιβϑον5 (76 80}, ηοῖ)ςα οὗ, 166, 167. 
ῬΕΙΨΙΓΕΟΕΒ οὗ ἰἢ6 ἢγαί-θοτη, 460. 
ῬΒΟΟΒΕΡΙΝΟΒ, 6] ο]8], ἰογτβ. οὗἁ, δῃιοην 

16 Ζενν, 13] --- 16]. ; δηὰ δυιοὴρ [6 ο- 
ΙΏ8}5, [42 .-- 15]. 
Ῥμοούματοββ (Ἐοιηδ}}}. ρονοτβ οὗ, 1 2δς 

διδῖο οἵ τῃ6 δεν υπάσϑῦ {ἢ 6πὶ, 1.27, 1928. 
Ῥμορύοτιονβ οἵ (6 Ηο]ν 1,.δηὰ, 76 --- 

84. 
ῬΒΟΜΙΞΕ, [,μ8ηἀ οὗὨ, 3. 
Ῥπομυμοάτιον οὔ αν, 113, 114. 
ῬΒΟΡΕΆΤΥ, ΟΓΙΠ]68 δραϊηβῖ, ον ρα ηἰδηεά, 

151---159. Ὠίβροξαὶ οἵ ργορεογῖυ, 450. 
ῬΒΟΡΗΕΤΒ, ποίϊοο οὗ 1}}]. 313. Ῥυπι5ἢ- 

τωθηΐ οΥ ἔἶβα ργορμοῖβ, 1ὅδὅ. ϑεϊοοίβ οὗ 
(826 ρῥτγορμείβ, 517. “ ΤήἊς Ῥυορἠεί,," δὴ 
δηοίοηϊξ αἀἰνἸδίοη οὗ (6 ΟΙὰ Τεβίδιηοθηϊ, 380. 
ΤΆΌΪΕ οὗ τ βοοϊίομβ οἵ ἴδε ργορῃθῖβ ε8 
γαδά ἰῃ {6 δεν δι βνδβοριο, 282. 
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ῬΒΟΕΕΣΥΤΈΒ, δοοουηῖ οὗ, 99]. 
ἀϊίομα οὗ ργοβεϊ γιίσπι, 392. 

Ῥποξεύοηςξ, οἵ ογδίογίεδ οὗ {86 δενε, 
4 

Οουη- 

ῬΒΑΙ,ΤΈΒΥ, ἴογη, οὗ, 515. 
ῬΤΟΙΈΕΜΑΊΒ, Βῃοἴθηαγ σα! θὰ Αςςδο (ϑυάρ, 

ἷ. 31.), δῃὰ πονν Κπονῃ ὈΥῪ τῇ 6 παπιὰ οἵ 
ΑΟΠΕ, ἷδ 8 ρογῖ δηὰ ἴον δἰἐυδίθά οὐ ἴδ 6 
ϑῆογα οὗ (6 Μεαϊογγαποδὴ ὅεα, οὐ ἴΠ6 
οοηδηεβ οἵ ἴροσεγ δηὰ ὕρμρει Οδ,}166. 
Ἠετο ὅ8ι. Ῥϑὺϊ γεεϊεὰ ογ οὔθ ἀδὺ οἡ 8 
7ουγηου Ποπι Ἐρἤδει8 ἴο Ζεγυδαίθ. (Αςῖδ 
χχὶ. 7.) “Αὐογα ἰοοῖβ ποῦὶγ ἤοτῃ ἃ ἀϊβίϑηςδ, 
δι, τι 8 νν8}18, 5 πιοϑὲ ττοϊοποά; 
Βουδβο8 ἴῃ γυΐϊῃβ δηὰ Ὀγοκθη δγοΐ 65" [8γ6] 
“ἴῃ ΘΥΕΤΥ αἰγοοίοη." (1.ἅ. 1ηάδαγ᾽Β 
Τ1,δἰἴογα ἔγοπι Εδοπι, ἄτο., γο]. 11. ρ. 8].)} 
Α5 τ}8 ρογῖ πηυδὲ αἰνγαυβ να ὈδΘῺ Οἱ 
ἔΝ ἱπιρογίδησα ἴῃ ἔἰπ)6 οὐὗἉἍ ψναγ, {η6 ἴοψῃ 

8.8, ΠΟΠΒΟΠ]ΌΘΠΕΥ, πΠἀΘΓΡΌΠΕ ζγοδῖ οἤβηρΘ8. 
ϑυγίηρ, τα σγυβδάθα {18 οἷτγ βϑυἘγο ὃ Χ- 
Ἑςδϑαϊηρὶγ, ὈΟΓἢ ἔγοπμι ἱπΠ8618 δητἰ ΟΠ ΓΙ β 18 η8, 
ρεΐϊνεθη Ὑῃοτὰ ἰδ νν88 ἴἢ6 βθῆὴθ οὔ πιδν 
ΒΒΏΡΌΪΠΕΓΥ ΠΟὨΗ οἴ - αὐ Ἰεηρίῃ 11 [6}} ἀπά ογ 
6 ἀοημηΐοη οὗ {π6 ἰαΐα Πιοζζας Ῥδοδα, 
θη εγ ἡ ἤοβα ρονογηϊηθηΐ δηά ἵπδὶ οὗ ἢϊ8 
Β.ΙΘΟΘΒΒΟΥ ᾿ξ Π88 γανίνθα, δῃη4 15 ΠΟῪ οὔ οὗ 
16 πιοβῖ σοῃβί ἀθγϑθϊα ἕονγηβ οὐ ἴἢ σοβϑβί. 
Αὐοα 88 8 ὑεδυτι! δρρδᾶγθησα, ἤθη 
"6 ἢ ε ἃ ἔτοπι ἃ βῃογι ἀϊδίδηςθ. ΤῊ ρίδοθ 
18 οοἰοογδιθὰ ον 1ῃ6 γϑρυβα ἱῃθγα ρίνθη ἴο 
Ναροίθοῃ Βυοπεραγίθ, ὈῪ ἴπ6 ΤυγΚΒ ὑπο γῦ | 346 
τῆς σοτηπιδηᾷ οὗ δὲν ϑγάπου δι ἢ, τ ΠΟ, 
ἈΠῸΓ ἃ ἰοπρ δηά πιθοῦ ὶα βίθρα, οοπ)- 
ρο θὰ ἔς Ἐγθηςἢ ἴο γεῖγα ψ ἢ αγοδῖ 1058, 
δηἀ υἱεϊπγαϊεῖγ ἴο ἀθαπάοη ϑυγίβ. ἴῃ 1882, 
Αογα 85 σδρίυγοα ὮὉγ {πΠ6 Εργρείδη δγιην, 
δἴζοῦ 8 ἰοὴρ δίερε : δηά ἴῃ 1840 1ὲ “" Ῥθοβῃ)8 
1Π6 οἷοδίπσ βοῆς οὗ {π6 βίγιρρὶα μαΐνγβδθη 
16 8116ὰ Εἰ Πρ] 180 δηὰ ἰΠ6 Αὐϑετδη ἤδθεῖβ δηὰ 
τη ἔογοββ οἵ Μοπαιυηπιθά 411. Ου Νόον. 8. 
18:0, ΑΚΚα (Αεγο) ψ88 Ὀοιμιρθαγάθ ἴογ 
Βανογαὶ ἤουγδ; ῃ1}} [6 σχρ]οκίοι οὗ 8 
ΤηΔσΆΖΙη6 ἀεδβίγογθα τΠ6 ραγγίδοη, ἐπ ἰδ 
1πΠ6 ἴονη ἴῃ Γγιϊΐη5. (ΟΡ δου ΒΙΡ]]οαὶ 
Ἐεβεδγοῇεμ, νοὶ. ᾿ϊ,. ρ. 294.) “1.86 τ 8118 
δηἀ οδβι]ε8 ἢᾶνα ἀρὰ} ὕδθη γοργὰ πῇ 
ἔτοαὶ ̓ παἀππῖγγ, δι ΔΓΘ ον ΒΙΓΟΏΡΟΓ, ρθΓ- 
ἃρ8, [δὴ ὄονθῦ. Βιυῖ πιυςῇ οὗἉ τε ᾿ηϊο σοῦ 

8. ἴῃ Γγυΐῃβ, 8} νεῖ} ργΟῦΔὈΪΥ γαπηαΐῃ δ." 
(ἸΤΠοπιβοη δ βδηὰ δηά τ[ῃ6 Βοοκ, ρ. 309.) 

ῬυΒ.ΙΟΑΝΒ ΟΥ̓ ΠΟ] δοἴοτβ οἵ {Ππ6 γόνθηιϊο, 
205. Δ "γ οὐἀΐουβ ἰο ἴ6 ἐδ, 906. 

Ρυβιιῦβ, δὴ οριδης σονογηοῦ οὗ Μαΐξβ, 
δι τΠ6 τ οὗ 8ι. Ῥδὺϊ ἢ  βῃιρυγεςοκ, νῇο 
Τηϊγβου οὐ Β᾽γ ᾿ραθὰ ἢἷ8 ἔμ ΠοΡ οἵ ἃ ἀδη- 
βογουβ τηϑδαγ. ΤΠ ὈΔῪ ἱπ νῃϊο τἢα 
γ 6586] νν88 Ψγθο θα τνν88 σοηίϊσιιοιβ [0 ἢ]8 
ἐϑίδίε ; δηά ἢδ6 πιοδβὲ ργο ΌΪΥ δηϊογιδίπαα 
τῃ6 δροδίΐα ἀυτίηρ ἢδβ (ἤγθο τῃοητἢ8᾽ τὸ- 
δἰάδηςο οἡ ἰπδὲ ἰδίβπά, (Αοἰδ χχὶϊὶ. 7, 8.) 

Βιογγαρλέοαϊ, ᾿ἰείοτίοαϊ, απ 

Ρυ 

Απ βδηςίθηὶ ἱπβογιριίοη ἰουπὰ δὲ Μαϊδ ἀ6- 
Βίστιδῖθδ 118 βΡΌΨΟΓΩΟΥ ὈΥ 186 δϑιῦδα. δρρεῖ!- 
[ΙΟἢ --- ΠΡΩΤΟΣ οἵ οὐὲςῦ, πιαῆ ---- ποῖ ὅς. 
[κὸ ρῖνεβ ἴο ῬυδΊλ8. (ΒΙοοαιβεϊά διά 
Κυϊηδεὶ οη Αεἴϑβ χχυ . 7, 8.) 

Ῥυ;, ογ Ῥβυτ,. 
Ἰ. Τίνα ργορεὺ πδπιὸ οἵ ἃ ροορὶθ γεπιοῖα 

ἔροιῃ Ῥβἰθδίίηθ. ([88. ἴχνὶ. 19.) ὉΤῆα 1μδεΐη 
Ψωϊρσαῖο σοπάογ ἰὸ Αἰγίοδ ; βεοοογάϊησ ἴο 
Βοοθαγῖ, ἴἃὰ ψῶ5 Ῥἢ , δὴ ἰδϊδπά οἵ ὃς 
ΝΉῈ ἰῃ ὕρρον ἔχνρε. ιιγίηρα βυρροϑες 
ἴξ το Ὀ6 ἃ ρἶδεθ ἰη τῆ οχιγειγ οὗὁἨ Εργρε; 
ἴε θεΐπρς 106 ργορβοῖ 5 οὐὐεςῖ, ἴῃ τῇδ ρβ8.- 
Βᾶφα ᾿πδὲ εἶϊεά, ἴο ἀοπιρπαῖα τ 6 πιοοὶ 
ΓεΕΙΠοἵα ρδΓίδ. 

2. ΤΊα ἤδη οὗ τ ἄγοι Κίηρ οὗ Αδεγτίῖβ 
Ψ ΠΟ 15. τηδηξοηθα ἴῃ 186 ϑετρίυτεα. Ης 
ἰηνβαδά ἐπ Κπηράοι οἵ ἴβτγβεὶ βπογιὶγ δῆτες 
Μοηδῆοπι δὰ ιἰϑυγροὰ εἰς τἤγοης, ἢ 
ὕδνε ἢἷπὶ ἃ τπουββηα ἰδἰθηὶβ οὔ δἰϊνεσ ἴο 
ἐρρον πἶπι ἴῃ ἢϊ8 Κηράοι!. (2 ΚΊηρπ χνυ. 
19, 20. 
ῬυΝΙΒΗΜΕΝΤΒ (Ἠεῦτγον) ἀδεῖρη οὗ, 169. 

ΤΏ ΕΛΙΟΥΣ ρυηἰκπιεηΐβ, 168---169. Οαρῖιδὶ 
ρυπιβῃηϊοηῖδ, 170--- 185. 
ῬυβιξιοΆ ΤΊΟΝ οὗ ἴπ6 76 5, δοοουηὶ οὗ, 

859---36]. Ῥυτγιδεβιίίοημδ οὐ τῇς ἰεργοδυ, 
ἴῃ ΡΟΓΞΟΏΒ, ραγιηθηΐβ, δη ἤουβοα, 362, 
368. Ῥυγβοβιίοηβ ἱπ ςδδὲ οἵ πιθοῦ 1π)- 
Ρυγιο5, 863, 364. 

Ῥυκιμ, οὔ ραβδὶ οἵ 1,οΐϑ, δεοοιπε οὗ, 

ῬυτΕΟΙ, ἃ πιαριτΐπα ἴον οἵ Οδημ- 
ἀρ ἴη [ταἰγ, θεΐπτοεη Βδῖδβ δὰ Νδρίεβ, 
ουπάρα ὈΥ 8 οοἰοην ἔγοπι Οὐ). ἴι 88 
οΥρΊΉΔ ΠΥ ς8|164  οδεαγοῆϊα, δπὰ δἴῇογ- 
ΜΓ. 8 ῬΓΘΟΙΪΊ, του {Π6 σγοαῖ πιθοῦ οὗ 
νν6}}5 (»εμίεὶ) πο ποῦ ἰη ἴδα ποῖῤῇ- 
Ρουγῆοοί. [ὲ 5 ποὺ σα] θὰ ῬωυζΖυοὶὶ ος 
ῬωΖΖιυοῖΐο. [ἴτ ννγᾶ8 ἃ ἰδνουγῖτα μίδος οἵ 
τοβογῖὶ ἔογ (6 Ποπιβηβ, οὐ βοςοιηὶ οὗ τΠ6 
δι δοδηϊ πὴ ΘΓαὶ ΝΙΘΓΒ δηὰ ᾿ἴ8 ἢοῖ ὈΔ1ἢ8 ς 
8παὰ ἰΐ8 ΠΑΓΡΟῸΓ ννὰ5 ἀείοπ δ ὈΥ 8 οεἰθ- 
ὑγεῖοαά πηοΐθ, τ 6 ΓΘΙΠ81η8 οΥἁ νοΐ δγα β:ι[Ε} 
ἴο 6 δεεῦ. ὅι. Ῥδϑυὶ ἰδηάθὰ δῃὰ δῦοι δ 
ΕΟ βαύθῃ ἄδυβ, ὈῪ ἴῃς ἴανουγ οἵ ἴδε 
σδητυγίοη, οὐ 8 ἤγδι ἰουγηευ ἰο Ἐοιιο. 
(Αεῖς χχνὶ. 13.) [ε ἀρρϑδᾶγβ ἔτζοπι Αςῖς 
ΧΧΥΠΙ. 11]. (Πδὲ Ῥαξθο ; τῬνὰβ 1π6 ἀδβιϊηδιίοη 
οὗὨ τη18 νϑβϑϑϑὶ ἔγοπι ΑἸοχδηδγία; δῃηὰ τὰ 
ἰδᾶγῃ ἔγοπι {πῸ ἱπάδροπάθπε ἐαδιϊπμοῦν οὗ 
τε δεν ἢ Ὠἰκϊογίδη, Φοβθρῆιδ, οογγοῦο- 
γαῖθὰ Ὀν τῆ6 ρεοργαρῆον ϑίγαῦο, τπδὲ (ἢ ϊβ 
ν 85 ἴἢ6 ρογῖ οἵ [1α]γ ἰο ν" εἰς ἢ βῃΐρ5 ἔγοιω 
Εσγρὲὶ δῃά ἐπθ 1μενδηΐ σοπηηοην βδιϊθα. 
(Απιΐᾳ. δυἀά. 110. χνὶϊ!. α. 7. ὃ 4. ο. 8. ὃ 3. 
δίγαῦο, αδορτ. 1. χυῖ. ῥ. 793. Θὰ. βιβλ.) 
ῬυζΖΖιιο!! ἰβ πονν δὴ ἱπειρηίβοδης ἴον, 
ΜΏΟΒΟ πῃ ἰδ ἴ8 ΔΓΘ ΖΘΏΘΓΔΙΪΥ οσουρὶοά 
ἴη βδῆϊρ. ἴῃ [18 ἱπηπιρ ἰαῖα πορῇθουΓ- 
σοὰ ἂγα τἢς τγοηιδίηβ οὔ ἃ ἰδαρὶς οἵ 
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Φυριεῦ ϑΘογαρῖβ, ἸΏΔΗΥ ρδγίβ οὔ πῇ ]ε ἢ δ γα 
ἴῃ τεβεγγαϊίοη, (ΕἸΣΚ᾿ 8 Ῥαβίοσ "Β 
Ἐς] ]εοξοη, ρ᾿. 39.) 

Οὐυλπτῦβ, 8 (ΟΠ γιβεῖαῃ ταδί ἀθης δἱ 
Οονη, πῆοδα δϑὶ υϊδίίουβ ϑαϊηὶ Ῥαιι)] 
Ἰγβηβεηι 6 το ἴοπ!θ. δ νὰβ ργοῦβθὶυ 8 
ἩἘοιήδη, Ὑοσὰ σοι ογοὶδὶ δαῖτα Πδα ἰοϑὰ 
ἱπέο ὅτγεθοα. (σαι. χυὶϊ. 33.) 

Θυτοκβαν (Συρτις). {πο βδυγίεβ οὕ 
κὈδη ΚΒ οὐ ἴῃ6 πουίθοτη οοαδὲ οὗ 

Αἰτῖοδ, ποῦα πριῤοδυαπὰν ςοἸοὈγβίθα δ Π1Ὸ 
16 δπεϊθηϊβ, Ὁ τῇ οπ ΤΟΥ ΘΓ δ ταϊο 
8.8 Ὀαϊηρ ἀγαννῃ τορεῖμοῦ ὈΥ [Π6 συγγθηΐδ οὗ 
{Π6 δὲ, ΟἿ οἵ (ἴεδε, οδ]]οαὰ {πΠ6 ϑνγῶε 
ἡ Μα)ον, ἸᾺγΥ Ὀείν οθη Οὐγγθης δηὰ 1 Ἔρι18, δηὰ 
15 πῃοβῖ ργορδῦν ΤῊΝ Συρτιν, ΤΗΝ Ομέοζεαπά, 
Αἰ] υἀφραὰ ἴο ἴῃ Αςἰδ χχνυῖ!. 17. ; β'ηςθ 8 νϑβϑοὶ 
Ῥουηά νεβίινναγά, αἴϊεν ραβϑδείηρ Οτγοίθ, τηϊσῃὶ 
ΘΕΈ Ὀ6 ἀγίνεη ἰηΐο ἴξ ὈΥ ἃ βίγοηρ πογίἢ- 
Ἔβϑίογὶγ νἱπὰ. Τηα οἵδογ (ϑυγές λ)πον) 
ἸΔΥ πόδ Οδγίδαρο. (Κυϊηδοὶ οὐ Αςῖβ 
Χχυ. 17. Ἐοῦϊηδοηβ 1, οχϊίσοη, γοῦδ 
Συρτις.) 

Ουϊκινῦ8 οΓΥὗἩ ΟὙΠΒΕΝΙῸ5 (Κυρηνιος, ἴῃ 
Τ,ατῖη Θιυυγηυ5), (παΐ 15, ῬΟΡ] 5. ϑα!ριοῖα8 
Θιυυγῖηιι5. 8θοὸ ρᾶρθ 648. οοἱ. 3. 

ῬΛΑΑΜΒΕΒ ΟΥ ΠἈπι6δ68, ἃ οὐἐν ογοοίθα ὉΥ 
τῆς δεῦτε ἀυτηρ᾽ τοῖς Ὀοπάαρε ἴῃ 
το Ὁ (Εχοά. 1. 11.) [Ὁ νν88 βἰξυδίθά 1: 
τὴο οὗ αοεβδοθη, δηὰ δρρϑδσγβ ἴο ανα 
Ῥδο ἔπ 6 οδρὶ δὶ οἵ {πδὶ σΟυΠΈΓΥ, το ἰδ 
Ἑ“Ἀ}16« ἐδλε Τ,αμα οΥΓἹ Ἰαηπιεεεε ἴῃ θη. χ]ν!. 
1]. Μοδὶὲ ῥγοῦβϊ᾽ 1 νν88 {Π6 βαῆ)ε τῇ 
Ἡδγοορο!!β, σι ῃϊοῦ δίοοὰ οὐ {Ππ6 οϑηδὶ 
Ῥεΐποοη ἴ[Π6 ΝΙῈ δηὰ 8662. δηρπίθη- 
ῬεΓ 5 Εμγρὶ δηὰ {πὸ Βοοῖκβ οἵ Μοβεβ, 
Ρῃ. 49--ὅ4. Ἐκη. 1845.) 

ἘΆΛΒΒΑΤΗ. 
Ἰ. Δ αῤδαϊξλ, αῤδαίλ-Ανιηιοη, οὐ αὗ- 

δαί ὁ (δ6 οὐμάγεπ ὁ Απεπιοη, αἰτοῦντα 8 
οδ]] θά ῬΠΣ δ εἰρη ΐα, τς σαρὶταὶ οὗ 186 
ΑΣΗΤΔΟΏ 65, 88 βιζυδίεἀ Ὀεγοπα “ογάδῃ. 
Ττ ννὴβ ἃ ρἴδοα οἵ σοπδίδγαθὶα ποῖ ἴῃ 1Π6 
τ6 οὔ Μοβοβ. ποθὴ αν ἀδφεοϊαγεα 
ὙΆΓ δραίηδὶ ἴἢ6 ΑἸηπηοηΐαβ, ἢΐ8 ρϑηθγαὶ 
“οδὺ ἰδ]ὰ βίορε ἰο δΌθβιἢ- Ατηπιοη, υἤογε 
ῖπ6 Ὀγαν ὕτίαῖ ἰοϑὲ 8 [1{8, ὈῪ 8 βθεογοὶ 
ΟΥ̓ ρίνεη ὉΥ 118 ῥγίηςθ, {παι ὕγίδῃ 
δουϊά 6 ἕογβαβεκοη ἴῃ 8 ρίδοθ οὗ ἀδηροσ. 
Απὰ σπἤθη ἴΠ6 ΟἰΥ 88 τοὐμυορά ἴο ἐδ ἰδβὲ 
Θχτγειγ, Πανιὰ Πἰσηβοὶ ννθος {Π|εΠἸ6γ, ἐΠδῖ 
6 τοὶρῆς ἤᾶνα ἐδς Ποποιγ οὔ ἰδκίηρ ἴἴ. 
Ετγτοτη {Π|8 τη ἴξ Ὀδοδιθ δυδ]εοξ ἴο (ἢ 6 
Κιηρβ οἵ υάδαῆ. ΑΠἰογπαγάβ ἴῃ 6 Κίηρβ οὗ 
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ἴδγβϑὶ Ὀδοδπη8 πηδϑίειβ οὗ ἰδ, συ ἢἢ 4}} Π 6 
γαδὲ οὔ τη6 ττῖρθ8 Ὀαγοπὰ Ψογάδη. Βιιϊῖζο- 
ΓΩ8 ἴΠ6 οοποϊυπίοη ΟΥ̓͂ (6 Κίηράοτῃ οἵ 
ἴδγβοὶ, ΤΊ δ ἢ -ῬΊ] 686 γ Πανίηρ ἕακθὴ ἀναγ 8 
ἄτεδὲ ρᾶγὶ οὗ ἴΠ 6 [βγδϑὶ 165 ἔγου ἐπὶ σου η- 
ἴγγ, ἴπΠ6 Απιπηοη 65 ὍΓΕΓῈ ρΉ Οἱ ΠΊΔΩΥ 
ογιθ 168 ἀραϊηδὲ τἢο86 το γοπηδιηθά ; ἴῃ 
σΟὨϑΘα]θθποθ οὗἩ ψἢ!οἢ 106 ργορῃοῖβ Ψ6γο- 
τηἶ8ἢ 8πὰ ΕἸΖο κι εἰ ργοπουποθὰ ὑϑΓῪ δβανεγ 
Ργορίιοοίεβ δραίηβὲ ἘΔΌΡαιθ, τἢ6 σδρίταὶ 
ΟἿ οὗἨ τῆ6 Απιπιοηϊξοβ, δηὰ δρδαίηδβὲ (ἢ 6 
τος οὗἩ ἴδε σουπηῖγγυ, σι δ οἢ ρτγοῦδοϊγ ἢϑὰ 
τΠαῖγ οοπιρ] δἸοἢ νο γϑδγβ δε {Π6 ἀθβίγιυο- 
ἄοῃ οἵ Ψεγυδαίθι. Απεϊοοεδυδ ἴῃς Οτγεαῖ 
ἴοοῖς ἐπα ον οἵ Ἐδορδιἢ- Αἰπσηοπ δρουξ 
Α.Μ. 8786. ϑοπια πιὸ Ὀοίογε ἰἢϊς, 
Ῥιοίοπιν ῬΠΙΠδάεῖρηι5 Παὰ ρίνοη ἰὰ 186 
ΠΆΩ οἵ ῬΗΙΚΑΘΕ.ΡΗΙΑ (πο, 866 ἴῃ ρᾶρα 
712.). Αἱ ρῥγεβθηΐ ἰδ 18. ἃ ἰδγρε υἱέίαρο, 
οαἰϊεὰ Αἴῆδη. (ϑεοδναγισβ [εδ8ογ. οὗ 
Ῥα]εβεῖηθ, Ρ. 930.) Ψαγίουβ τυΐμ5, ᾿γίησ 
οἵ Ὀοῖἢ 51468 οἵ ἃ δίγοβιι, δίξεβϑε [15 δῃηοϊθηϊξ 
βρίθπάοιιγ. “7:6 ἀγεδυῖπαββ οὔ 118 ργθβϑϑηὶ 
δδρθοῖ,᾽ βδγ5 Ἰρογὰ 1 πᾶ βαυ, “18 αι ἰη- 
ἀδβογιθαῦϊθ. [Ὁ ἰοοκβ ᾿κ τπ6 δροάθ οὔ 
ἀδϑῖ ; τῇ να] ον δι Κ8 ΜῈ ἀ68α σἈπΠ)ε}8; 
οὔ οὗ {δ ᾿1ϑ γοϊτησ ἴῃ τῇ βίγθδπ ; 
δηἀ {Ποιρῇ Μ͵Θ6 βἂνγ ΠΟΠ6 ΔΙΏΟηρ, ἔπ 6 ΓᾺΪΠΒ, 
{ΠΕ στεγα δ᾽8ο0] τ} } εονογεὰ ἰῃ ΘΥΟΓΥ͂ 
αἰϊγθοίοη τῇ (Πεῖγ ἀθπσ. Ὑῇδὲ τπηοσηϊηρ 8 
τά πουϊὰ αν Ἴσοηνϊπορά ἃ βοοριὶς ΠΟῪ 
Γυη5 ἴΠ6 ργορίδου. 277] ευἱὐ πιαζο Ἰαδδαίλ α 
Ζίαδίς 07 σαπηείΐς, απα ἐδὲ Αηιηιοη δε α οοπμοἦ- 
ἐπρ-»ίασο ζ0ν οοῖε. (Ἐξεκ. χχν. 5.) Νο- 
τη ὈὰΣ τῆς οτοακίηρ οὗὨἨ ἔγορθ δηὰ τῃ6 
ΒΟΓΟΔΙῺ8Β οὗὨ τ]ὰ ἱγά8 Ὀγόκα [Π6 βι!θποθ 88 
σα βάνδηςοα τπ|0 {ἢ]18 τ] οΥ οὗ ἀδβοϊδιϊοη." 
([μκεἴει δίτοτῃ Ἐρυρί, ὅτς., νοὶ. 1]. Ρ. 112.) [πη 
ΡΡ. 113--- 117. Ἰρορὰ 1ἱπάδαν ἢΔ5 ρταρ ἢ! 8}}Ὁ 
ἀρβοσιθοὰ (6 τυΐη5 οὗ ἘδΌθδιἢ- Ατηποη, 
Ποῖ 18 ΠΟῪ ἀαβογίθα ὄχοορὲ Ὀγ ἴθ Βο- 
ἀουΐηθ, σῆο ναῖον τΠοῖγ ἤσοκΚϑ δἱ 118 {π||6 
τίνοσ. ἴη. 1838, Ὦγ. Ἐοδίπμϑοη ουηά πὰ 
ΤΟΙ Οἵ 8 ἴοι ρί6 δὴ κοι (ον πι ΐβη 
Οοἰυπηηβ. (Βιυ αὶ Ιἰεβοαγοῆθθ, νοὶ. ἱ. 
Ῥ. 569. Ὧν. Κοιιἢ 8 Ενϊάδηςε οἵ ΡῬγορἤΘΟΥ, 
ΡΡ. 361---9717.) 

9, ΚΝαῤδαίλ- Μοαῦ, οΥ Ἰαῤῥαϊῥ ο((ΓἹ ἐδὲ 
οὐδάγεη οΥΓ Μοαδ, τῃ6 ςαρίίαὶ οὔ τη6 Μοδ᾽- 
ἰῖοβ, οἱ ογίβα ΑἙ, οὐ ΑΚΙΕὶ, οὗ Μοδῦ, δηθὰ 
Κιπ οὲ ΜΟΑΒ, δπῃὰ ΚΙΒΗΕΒΕΒ, ΟΥ̓ [ἢ 6 ΟἷἿγ 
ἢ ὈγῖοΚ 8114. (ὅ6Γ. χ νη, 31. 36.) Τῆς 
Εἰ νγα8 διτυδίθα οἡ [ἢ 6 γἶνεγ ΑἿ : ἴἃ ππάδγ- 
τ οηΐ πηδὴν γονοϊυτίοηβ, δηὰ [ῃ 6 ΡγοΟρ ἢ οῖβ ἀε- 
πΠΟυπορα ΠΘΑΝΥ ἐν κἀρθανο δραϊηδί ἢ. [{}4ᾳ 
πονν (Δ |οα 44 Κενεζ, δὰ ᾿8 βἰτυδῖθαά οἡ ἴῃ 6 
βου -Θαϑὶ τογιηϊηβίίοη οὗ ἴῦ6 Ὠοβὰ ὅθ: 
ου Ὠίρῇ τοςκβ ἴῃ ἴτοπιὶ οὗ 8 ἀδθὸρ δηά πδγῦ- 
τοῦ νδογ. (ει παγίΖ Β Ὠοβογιρεῖνα 66ο- 
πὰ ΗΝ Μ Ῥα]εδβίηα, ρΡ. 2316.) 

ΑΒΒΙ͂, ΟΓΥ ἘΆΒΒΟΝΙ, ἱπροῦὶ οἵ, 518. 
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ΠΑΒΡΟΜΑΝΟΥ, οὐ ἀαἰϊνίηαιϊίΐοη ὑὕγ τἢς 
βι 8, 389. 

ἨΛΒΒΒΑΆΚΕΗ, 8η οἴἶδοον οὗἨ βοηηδοῃονιὺ 
Κίῃρ οἵ Αδδογγίδ, Ὑῆο νψ88 βεπΐ ψ ἢ ΕδΡ- 
δα πὰ Ταγίδλη ἴὸ βϑυμοη Ἠδσζεκίδῃ ἴὸ 
διιΓΓθη δῦ ἴἰο0 ἢϊ8 τηϑβδῖοῦ. (8 Κίηρε χν]ϊ!. 
17.) 

ΒλλΟΑ, 8 ϑυγίδς νυογὰ οἵ οοηϊεπιρῖ, π68Ὡ»"- 
ἱπβ 8 ὙΟΓΓὮΪο5.. ρογδοη. (Μαῖϊ. ν. 22.) 

οδ6 Ψἢο δρρί!θα τἢ}}5. ἰού ἴοὸ πῃοίθον, 
ψεγα ΟὈποχίοιδ ἴ0 Ριυπὶβῃπηθηῖς Ὁγ τπ6 
Οουνειι, οὗ ἐποηϊγεῖῆγοθ. ὅ866 ρῥ. 18ὅ. 
διρτὰ. 

Ἐλοδεῖ, (Β6 γουηροδὲ ἀδυρῆϊεγ οἵ 
[μαῦδη, δά ἰῃς νι τίς δὲ δρῦν. δ)6 ψ88 
16 πιοῖδ ον οὗ Φοβορὶ δηὰ Βοηΐδηηη. ἴ[η 
ὅτ. χχχὶ. 15. 1π6 ργορῆδὲ ἱηέγοάιιοςβ 
Ἐδο οὶ 85 θα ης ἴπ 6 οχιϊα οὐὨἨ ΠΕΡ ρο8- 
ἐεγιγ, τἢδὲ 18, ΕρἢΓδίτ ; Υ͂ φυοξίηρ ψῃϊοῦ 
Ἰδηρυαρσο τἴῃ6 δνδηροῖθὲ Μαείδπον (ἰϊ. 18.) 
ἴῃ 8. 5101}}8. τΔΠΟΥ ἰηϊΓΟάυ 68 ΠΟΙ 88 Ὀ6- 
τηοδηΐηρ ἴπ6 (δῖε οὗ ἰΠ6 “ἢ άγθη Ψ ἢο στ ΓΘ 
Πηλββδοῦθα δἰ Βοιῃ]εο. Ὑ1ηὲ το οἵ 
Τλδο οὶ 15 δι}}} δῆονῃ ἴο ἐγανϑῖϊοσα, ἤθαν ἴῃ 6 
Τιΐη8 οἵ δ ν᾽] σα οὗ ἤδη. “[ξ 8 ΟἹ θ 
οἵ τῆ ἴδν7 ρίδοθβ ὑνῆεγα (ἢ 6 οΌβογνογ 18 ρεῦ- 
βυδήεδα ἐῃδὲ ἐγβάϊίου Πδ8 ποῖ ογγοὰ.... ... 
ΤὮδ βροῖ [8 88 Ὑ]]ὰ δῃ ἃ 80} 1 ΓῪ 88 οδη π|ὸο]] 
Ὀ6 οοηςεἰνοά ; ΠΟ ρϑἰΠ|8 ΟΥΓ ΟΥ̓́ΡΓΕ8868 ρὶνα 
ἘΠ οἷν βῃθι δ ἔγοῃι ἔθ ὈΪαβὲ ; ποῖ 8 πρες 
ἴγθα βργοϑάβ 118 βῇδαάθ ψἤθγα 1Π6 Ὀδδυπίυϊ 
“ποίδον [πὶιΐ8] οὗ ἴβγαϑὶ γϑβϑίβ.᾽" ((ὐγηθ᾽ 
ἸλδοοἸ] ]Θοξοη5 οὗ [Π6 Εδϑῖ, ρ. 157.) Μν. 
Μαυπάχγαὶ! 15 οἵ ορίπίοη τπαὲ [ἢ]8. πιδὺ Ὀ6 
(ππ γα ρμἷδος οἵὁἩ Εδο οὶ Ἰπτϑγχθηῖ; δυΐ 
16 ργϑβοπέ βορυϊςῆγαὶ ποπαπιθηὶ σδηηοῖ Ὀ6 
δὲ ν΄ ῆϊο 78οοῦ ογθοῖθα ; [ῸΓ ἰξ ἀρρθᾶδγβ 
ἕο ὃ6 ραν 8 τπιοάδτῃ δηὰ Τυνκίβἢ βίγιις- 
ἴυγΕ. Τη6 ργανθβ οὗ τῆ6 Μοδίθπβ 116 
ἀΠ  ΚῚγ βέγοση ὅγοι πὰ 1Π18 τομῦ. 

ΒἘΑΗΑΒ. 
1. Α ψνοδη οἵ Ζεγίεῆο, νῆο γϑοοϊνοα 

ἑηῖο Ποὺ ἤουδβθ, δηά δἴξουαγάβ. οοηςραϊοα, 
1ῃ6 ἔτο δρῖ63 γοπη Φοβίιδβ πβὰ βοηΐ ἰοὸ 
ἐχρίογα τπδῖ οἷ δηά 1ἰ8 σοπίίριοι!β ἐογγὶ- 
ἴογγ. Οα [δ6 οσδρίυγα οὗ Ψοτγίεῃο, ΕδἢΔΡ, 
ψν]ἢ ΠΕΡ Ρραγθηΐβ, Ὀγείἤγθη, ἐπα 8}} (παῖ 586 
Πιλ4, ὑπ δῦ τἢ6 Ἴσοπάυςϊξ οὗ ΤΠ 6 ἔννο δρ]68, 
αυϊτεοα ΠΘΓ ἤοιυι86 ἴῃ βείθίγ. 8.6 βιιῦ86- 
ΠΌΘΏΕΥ πιάτα ϑαϊπχοη, οἠς οἵ δε οἢϊοῦ 
τη6 0 ἰη ἔα ἐτρ6 οἵ δυάδι, ἀπά θεσδηιθ (ἢ 6 
ποῖΠοῦ οὗἩ Βοαζ. (Ψ20οϑβ}. ἰϊ. νὶ. 17. 99, 23. 
Ἀινεῆ ἵν. 29]. Μαῖι. ἰ. 5.) Μυςῇ ἀϊΐδου5- 
δίουῃ [88 ἴϑδκθη μίβοα γοβροοϊϊης ἘΔ δΌ, 
ψν ΠΟΙ ΘΓ 586 ΨΕΓΘ ἃ αγὶοῖ οὐ οὔθ ψἢο Καρὶ 
ἃ ἴου86 οἵ ΘηςοΓ δ ηπηθηΐ [ὉΓ ΒίΓδηρεγβ. ΤὮΘ 
δϑη6- ΨΟΓὰ ἴη {Ππ| Ηοῦγεν ἰδηρύυαρα ἀδηοῖοβ 
ΡΕγβοηϑ οὔ ὈΟΪΒ ῥγοίδβϑ! ἢ 5 ; [ὉΓ ἴῃ6 βδτηθ 
ΓΘΘΒΟΏ, [6 Βρρο]]ατίοη οὗὨ δαγὶοὶ 18 ρίνϑι ἴο 
ἘδθΡ ἴῃ τῆς ϑεοριυδρίης γνογείοη, ἔγοπι 
μι Πἰοἢ (ἢ 6 ἀροβεῖο8 Ῥδυὶ (ΗδΡ. χὶ. 831.) δὰ 

}διοσγαρλίοαϊ, Ἡϊογίοαΐ, ἀπά 
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αιι68 (1. 35.) τοδί υδὲ οὗ [6 βδιὴξε ετ- 
Ἡβραοα : δι [86 Οἰιαϊάθε ραγαρῆσγαβι ς8}}5 

6δΓ ὈΥ̓͂ 8 ψοτγὰ πἢϊοῖ δίσηῖ 68 ἃ τοπιδῃ νεμο 
θδρβ ἃ ρυῦ]ς Βουδο, ψιουξ δὴν πιδσκ οἵ 
ἰηΐδη!γ. ϑίηςα ἰἤοβα δροβίϊθβ οἰΐθ μεσ 88 
8η Θιηηϊηθηΐ οχϑρὶε οὗ ἔβἢ ἴῃ σά, δηὰ 
αν γϑδηκοά ον ψ ἢ ΑΡγβδθδηι, να 588}} δα 
7υβεῖβοά ἴῃ ρυξζείης τππ πιοβῖ οπαγίζδοϊς σου- 
διγυςστίοη ὑροῦ (ξο δρρεϊ δου ρίνεσι ἴο 
ἢ ΘΓ. 

3. Α ροθίίοδὶ ἤδη οἵ Εργρεὲ. (158. 
Χχχ. 7. ᾿Ξ. 9θ. δαὶ. ἰχχχνὶ!. 4. ᾿ἰχχχῖχ. 
11.) Τῆς Ηρῦτγον ννογὰ βιρτῆθβ Ὡγοιμέ ; 
Δη (16 ὩδΠΠ6 8668 ἴο ἤδγα Ὀδεῶ φίνεῃ ἴο 
Ἐργρὶ, ἔτοπι (6 ργίάδ δηά Ἰῃβοίεμοα οἵ 1:5 
Ὀτίηςθβ δηά δἰ δη 8. 

ἜΑΙΝΒ, ΘΑΥΪγ δηὰ ἰδέζεγ, ἱπιρογίδηςσ οὗ, 
ἰη Ῥαϊοβίϊησ, 84. 86. 

Ἄλμα, ἘΛΜΑΗ͂, οὐ ἨΛΜΑΤΗΔΛΙΜ, 185 8 
81:2 8}} [ον οὗ υἱ ΐαρσα ἰῃ (6 (γῖρε οἵ Βεηϊι- 
παΐη, Δρουϊ βὶχ τη 68 ποσί οὗ 7Θγυβδίεσα ; τὲ 
᾽8 ΓθαΌΘΉΥ τηεηκοηδά ἴῃ τ ΟἸὰ Τεβίδ- 
τηθηῖ. ΑΒ ᾿ξ βδίοοα ἰῃ 8 ρ838 θεΐμψοεη ἴῃς 
Κίηρίοπιβ οἵ [ϑγδαὶ δηὰ δυάδι, Βδβδβδδ Κιησ 
οὔ ἴκπγαδ βεϊζεά ξ, δῃὰ Ὀδββὴ ἴο ἑογιϊγ ἵς, 
ἴο ρῥγανϑηῖ ἢ 8. βιιῦυ)δοῖβ ἔγοπι ρϑεβῖηρ {Πδὲ 
ὝΔΥ ἱπίο 116 ὧν τ οἵ ΤΖυάδῃ. (] Κίηρε 
χν. 17. 21.) οῖθ Ναενθυζαγαάβη, ἴ{πῸ 
Οαϊάεξοδῃ ρϑηογαὶ, ἀἰβροδβαὰ οἵ ἢὶβ 96», 18ἢ 
Ῥυϊβοηθῖβ δδν τῆοῖγ σαρί8] νψγὰ8 ἴβδκβϑῃ, 
ΠΟ Οσοηβίοηθά 8. σγοαὺῦ ἰδηηθηϊδίοη 
δπιοηρ (Π6 ἀδυρἢίογβ οὐὁἨ Ἀδομοὶ. (ὅεν. χὶ. 
Ι---3.) Απὰ 88 Ἔδολοὶ ν᾿88 Ὀυγὶοα ἴῃ τ. 6 
νἱ οἴη ΟΥ̓ 1Π18 ρίδοθ, β'ι:6 1ἰβ γθργαβεπίθα 
ἴῃ δεῖ. χχχὶ. 15. ἃ8 ῃανίηρ Ἰδδυεά ἴγτουι δος 
τοῦ, δηά ἰαπιϑρηιίηρ [ἢ 6 1ο85 οὗ ἔδτ οὶ ἰ- 
ἄγθη, πῇῆο Ψ γα δἰε ποῦ β᾽ απ ΟΥ οσδιγ θα ἰηΐο 
οδρεϊν!γ. Α τὴοάσεγῃ Τυγκιβῃ δισγιςίατα 
Παγα ἰδ ςβ δὰ τμ6 τοπῦ οὗ Ἐδοβδεὶ, ψὩϊοὰ 
ἰς Θν] ἀΘηογ ἰΒ ποῖ. Μδυμάγο!ϊ ἤόνγενεσ 
(Ὠ]ηΚ8 {παῖ ἰδ ΤῊΔΥ παν Ὀδθη ογθοῖοὶ οἱ 
(ἢ εἰῖα οὗ (ἰῃ6 βροὲ ννῆδγε 8β[6. ψ88 1ηϊδεσϑα, 
(ὅδθη. χχχνὶ. 19.) Οὔδθηϊαὶ ροοξγαρθογθ 
δροαῖς οὔ Πδιηδῇ 85 πανίηρ [ὈγααγῪ θεθῦ 
τὴ6 πηοίγορο δ οὐ Ῥαϊοβίίης ; δηά Μγ. 
Βυοκίηρῃδιῃ Ἰῃξογαιβ υ5, ἴΠ8ὲ ἐνογυ ϑρρεϑγ- 
δῆςα οἵ ἰΐ8 γυΐπβ οὐδ ΠΟῪ ΠΟΏΒΓΙΙΒ {Π6 
ορἰηίοῃ οἵ 118 μανίησ ὈΘ6Ώ ΟΠς6 ἃ σοῃβίάεγ- 
δΌ]6 εἶῖγ. “[18 δβἰξυδιίοη, 85 ἔγ]πῷ ᾿Πηπι6- 
ἀΐδιον τη τπ6 Πρ τοδὰ ίγοπι 7αϑὰ ἴο ΦἜγὰ- 
β8ἴθῃ,, πηδὴβ ἰδ ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΪΥ ἃ ρίδοα οὗ 
γεβογῖ ; δῃὰά ἴγοιῃ ἴῃ ἔγυϊε αι! θ88 οὗ (ὃς 
σουπίγτν διουπὰ ἴ, ᾿ξ τηυδὲ ἢᾶνθ Ὀσδῃ 
64 Δ} ν ροτγίδηϊ 88 ἃ ΤῊ} ΠΠΔΥΥ͂ διδιϊ οι ΟΥ̓ ἃ 
ἐερόε ἴον βυρρ1εβ, απ 88 8 τπηδραζίης (οσ 
1Π6 οοἰϊοοιίοη οἵ δυο ἀγις 65 οὗ οφοπηπιεῖςα 
ἃ8Β ΨΘΓΟ δχροτγίοα ἔγοτῃ ἴΠ6 σοδβῖ. [ἴῃ [18 
ριϑβεηὶ δίβῖθ, ἴμ6 ἴονῃ οἵ Ββδιηδῇ 18 δυουὶ 
τη6 8'Ζα οἵ 7468 ἴῃ (86 οχίθης δοίθα!!ν 
οοουρὶθ. ὙΤηὰ ἀνε ϊηαβ οἵ (18 ἴαδδιῖ, 
ον ΕΥΘΡ, 8Γ6 ογονάθα ἰορεῖμος δγρουμὰ (ἢς 
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αἴ. )65 οὗ α Ἀ}]}, ν ἢ}]}6 τῆο86 οἵ Ἐδπιϑὴ δΓΘ 
Βοβιίςογοα νἱά εἰν ον ον ἴπ6 ίδοα οὗ τΠ6 ἰδνοὶ 
Ρἰαΐη οὐ ψνῆηϊος ἃ βίδπά8β. Τῇ βίγὶε οὔ 
θυ] αἴηρ Ποῦ 8 {πὶ οὗἁὨ Ὠὶρἢ 54ιιδγα ἤοιιθ68, 
ὐἱ τῇ ἢαιίεηεα ἀομηοβ, σονογίηρ τἤδη ; 8η6 
δοΙῶο οὗ τἢ6 οἷά τογγαοθα τοοίβ δΓ6 ἰδπορά 
διοιιπά τὰ προ ψ 8115, 'π τ ἢ] οἴ ΓΘ Β6Θῃ 
γτϑι 45 οὐ ΠΟΙ ΠΟΥ δαυι πον γα ρΊρεβ, 88 
ἢ ἴο ρῖνα δἱἷγ διὰ ᾿ἰἰρῃϊ, νδουῖ ἀντ ρον πα 
Πα 5ιγοηρίῃ οἵ [Π6 νὰ }ϊ 1186}. Τῆε ἰη- 
ἨΔΌΙ δη18 ΓΘ 6βΕ]π|δίθα δὲ ᾿ἰπεῖ6 τηογα τῆδη 
ἔνε {πουβαηα ροῦβοηδ, οἵ σἤοπὶ δρουδ Οἢ6 
εῆϊγα ἀγὸ ΟἸἢ γβεῖδηβ οὗ τἴη6 Οτγοοκ δπὰ Ἐο- 
τηϊδἢ σοπηπμιηΐοηδβ, δηἀ δε ΓΕΔ πίηρ ὑπὸ 
τηϊγὰ8 Μοδδιηηθάδῃβ, οΠ] ΘΗ ΑΥϑῸΒ ; τἴι6 
τηθη οὔ ρονεγ δηά ἐδ εἰ ταγγ Ὀθίηρς Τυγῖκβ, 
8δηἀ πο Ψψεν8 γεϑίἀϊῃρ ἴῃεγ6. ΤῊ ῥγίῃοῖραὶ 
οσσαυρδίίοη οἵ ἴῃ ρϑορ!α 8 πΠυβθδηατυ, ἔον 
δέν ἨΠῈ βυστουπάϊπρ σομπίσΥ ἰβ ἰρἢΪν 
ἔανουγαῦϊα; δηὰ τΠ6 δἰαρίθ σοπηπιο !1685 
Ργοάυςθά Ὀγ ἐμδη) δγα οογῃ, οἶϊνεϑ, οἱ, δῃὰ 
εοἴίου, ψ|τ βοιηθ βδοᾶρ 8δηα Ἴσοδγβα οἰοί ἢ 
8646 ἰπ ἴΠ6 ἴοση. ΤἬΘΓΟ 8Γ6 58{}}} ΓΕ Π]8] ἢ 8 
οὔ δοπγδ ὨΟΌΪ6 δι. ΟΥγθθδὴ οἰβίογηβ δὲ ἢδ- 
τηδῆ, ἢοΐ ᾿ΠΙΘΓΙΟΥ οἰἴζμοῦ ἰπῃ οχῖθηϊ οἵ οχϑοιι- 
ἔου ἴο πηϑὴν οἵ ἴῃοβ6 δἱ Αἰδχδηάγὶδ ; ἴΠῸῪ 
Ψ6ΓΟ ἱπίεπάεὰ ἴοῸΓ (6 ββϑὴ8 ρΈΓΡΟΒΘα, 
Ὠδιηοὶγ, ἰο β8εῦνα ἴῃ ἔπη ΟὗἨ γὩΓ 88 ΓΈΒΟΓ- 
ψοῖγβ οὗ τψϑῖεγ. (ΒιυοκΚιηρἤδηι 5 Τγανο 8 1ἢ 
ῬμΙοβεΐησ, ρ. 168.) 
ΒΑΜΟΤΗ, ἃ Ἀπιουϑ ον ἴῃ ἐπ 6 που ΠΕ ΪΠ8 

οἵ αἰἰεδά, οἴη οδ᾽] θὰ ἘΑΜΟΤΕ-ΟΙΙΕΛΌ, 
δοιποίϊπηθ8 Ἐδηιοίῃ, δηὰ βοπηοῖ! πη Κδ- 
ΤΟΙ προ ὶ, οὐ ἴΠ6 Ὑ διοβεῖονογ. (3 δῆ. 
ΧΙ. 96.) ΤΙ ἷ8 οἷῖγ Ὀεἰοηροα το ἔπ6 τγὶθθ 
οὗ αδα. [τ ννδβ δδβίφηδα ἰο τπ6 1,ονϊθ8, δηά 
ΨἈ8 ΟΠ6 Οὗ [Π6 οἰτἰεβ οὗ γείιρε θεγοπα 90γ- 
ἀδη. (σιιὶ. ἱν. 43. Ψοβῆ. χχ. 8. χχί. ἡὐδ ἴς 
Ὀεοδπια σα Ὀγαῖθα ἀυγίηρ {ἢ 6 γοϊρῃβ οἵ ἴῃ 6 
ἰδῖον Κίηρβ οὗ ἰβγδαὶ, δὰ σγαδ ἴῃ 6 οσοββίθη 
οἵ ξανθαὶ ὑγ8γῈ ὑσίναοη [Π686 ῥγίποθϑ δπὰ 
ἴῃς Κίηρβ οἵ Πϑαιιδβοιβ, τῆο Πα οοπαυογοά 
ἴῦ, διὰ ἤγοτῃ ποι [ἢ 6 Κίῃρβ οὔ [βγδοὶ δ 468- 
γουγεὰ ἴο τοραίη ἰ, (1 ΚΊηρβ χχὶ! 8---86. 
2 Κίηρβ νἱϊϊ. 98, 29. 2 ΟἾτοι.. χχὶϊ. δ.) 
ϑεδογαπι, κίηρ οἵ υάδη, τσαᾶβ ἀβηρογοιυ βὶγν 
ψΟυΠπάρα δὲ ἔπα βία οὐ τι}]8 ρἶδοθ; δηὰ 
Φεῦ, τ1η6 δοῃ οἵ ΝΙπιβῃϊ, 85 ἤθγα δηοϊηϊοά 
ἰμηρ οἵ [βγϑεὶ, ὈῪ ἃ γουπρ ργορἢεῖ βεηὶ Ὀγ 
ΕἸΐβμ8. (2 Κίημε ἷχ. 1---0.) ΑΒδῦ, Κίπρ 
οὗ ἴδγαοὶ, νγδβ ἤπιεὰ ἴῃ θαι ἢ (ἢ 6 
δγγίδηβ Βείογα (ἢἷ8 ρίας. (9 Οἤγοη. χυἱ. 
8, 4, δ. εἰ ἐε4ᾳ.) [Ι '5 πονν οδ] δὰ Ἐδπιζα. 

Ἀξκαρινα, Οτθηῖϊδὶ τποάϑ οἵ, ὅ129. Οἵ 
(δε 1δνν δῃά τῆ Ῥγορμοῖβ, ἰπ ἐμ 6 ϑγπδ- 

68, 280---2883. 
ΒΑΡΙΝΟ, ποίϊςα οὗ, 498. 

ἨΈΒΕΙ,Ξ᾽ ΒΕΑΤΙΝΟ, υἱῇαὶῖ, 173. 
ἘΈΟΘΕΡΤΙΟΝ οἵ νἱβἰίογβ, 469, 470. 
ἘΒΟΗΑΒΙΤΕΒ, δοοουηΐ οὗ 812. 

Βεοοκῦεξα, οῆεο οἵ, 11]. 
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ἘΕΒΟΒΕΛΤΙΟΝΒ οὔτδα 76 προ, ἰη ἀοπικοβεϊο 
18, ὅ39. 
Ἐξ ὅεα, (παῖ Ὀγδηοἢ οΥ̓ (Π6 δβοι ἢ ογη 

868 “ΟΝ ἸὨΕΓΡΟΒ6Β ἰϊ86] Ὀείσθεη Εργρὶ 
οη ἴΠ6 τνεβῖ, Αγδθῖδ Ἐδιϊχ, δῃὰ βοπλθ ραγί 
οὔ Ατγδαδία Ῥεΐγε:δα οἡ ἴΠ6 δαβδί, ψἢϊϊα ἴδ 
ΠΟΡΓΠΘΓῚ ΘΧΙΓΟτ 68 ἰουςῇ οὐ 6 ᾿οδϑὲ 
οἵ Εάοῃῃ. Ἑἀοπι, ἰξ 8 τοὶ] Κποση, ἰῃ 16 
Ἡεῦγεν τοηριιο δἰρηϊβοα Πεα, δῃὰ 'νν88 106 
Ὠδιη6 ρίνθῃ ἴο Εδϑι [0Ὁ 86 }Π]}σ ἰδ ὈἰγΈ ἢ - 
ΓΡΗΣ [ἴῸΓ ἃ τη688 οὗἩὨ ροϊΐζαρθο. Βοῖῃ τῃ6 
σΟΙΠΕΓΥ ὙΠ οἢ θσὰ8 θοβδαβϑαὰ ὈΥῪ ἢ 8 ρο8- 
ἰογγ (6 εη. χχν. 80. χχχυὶ. 8]---40.), δπὰ 
6 868 τῇ σοῦ 88 σοπίϊριουβ ἴο ἱΐ, σοῦ 
οΑἸοα αἴἶτογ ἢ18 παηα ; Ὀὰὺϊ ἴῃς Οτγεοῖκβ, ποῖ 
Ὁπαἀογβίδηαϊηρ {Π6 γοβοὴ οὔ [Π6 δρροϊ]διίοη, 
τγδηβίδιθα ἴδ Ἰηδο {Ποἷγ ἑοηριιο, δα ς8}16α ἴδ 
θαλασσα ἔρυθρα, τἤδηοθ ἔπε 1,Δε] 8 ἐογιηοα 
τὸ ἶαγε ΤΠ μδτει, ἀθπὰ τὸ τὴ Ηοὰ ϑὅθα. ἴὲ 
18. αἰ8ο οδοά ὕαηι ϑιρὰ, “16 ὙΘΘΑΥ 868, 
ἴῃ ΒΕΥΘΓᾺΪ ρϑδββαρὸβ (ΝυθοΓΒ ΧΧχη!, 10. 
Ῥβδ]. ονὶ. 9, ἄς.) τῆο ἀγα ᾿ργορ ΥΥ 
τοηάογοά “16 δα 868." ϑοῖηδ ἰδαγηοᾶ 
δυῖῃοῦβ ἤδνθ βιρροβοά, παῖ ἰἴὲ νχὰϑ 50 
Ὠδηιθα ἔγοπι ἴἢ6 αὐ ΔΉ Υ οὗ θά 8 ἴῃ ἱξ. 
Βυι Ὧν. Βιυϊδέ, 'ἰῃ Πὶ8 βοσιγαῖθ τηϑιηοὶῦ Οα 
(86 ῬΠγπῖοαὶ Ὁ ΡὮγ οἵτδο δα ὅ6α, 
'8 οὗ οριηΐοη ἴπαι 1ὲ “ Ῥγοθ ὈΪΥ ἀογῖνες ἰϊ8 
ΠΆΙΏ6 ῸΠπ| ἰαγρὲ ρου οηβ οὗ 1ἴ, 88 νϑὶ] 8.8 
οὗ τ1π6 Αγαδίδῃ 868, Ὀδίηρ σονοσεά σὑἢ 
ΡΑΙΟἢ 68, ἔργο ἃ δ γ8γ8 ἴο δοπὶθ 1168 
Β]ΌΔΓΟ, οὗ ἃ ὈΪοοά-Γ οὐ οοἴοιν, ἀοενοὰ ἔγοπι 
ἃ Βρθοΐεβ οἵ δηϊπηδίς ες, ραγιϊου γὶν δουη- 
ἀδηὴϊ ἴῃ [Π6 βργίῃρ τηοπ 8, αά Ὑ πιο αγγ6 
ἴπ6 ὕὉρραῦ ψβίογβ οὔ {86 πιοδὲ ἰῃίθηβε! υ 
μἱοοά-τοά μὲ ἐπαὶ οδὴ ὈῸ οοποοίνθα. ἢ 
(βογαὶ Οδοργάρῃϊοδὶ ϑοοίοιγ ΒΒ Φουγηδὶ, 
γοϊ. χχίν. ρ. 399.) ὙὍῆὸ τἰάδθ ἴῃ 1ῃ}5 8568 
ΓΟ Ὀυϊ τηοάογαίθ. Αἱ ϑιι6Ζ, (6 αἰ δγθηοα 
Ὀεοΐνγοοη ἢϊρῃ δηὰ ἴον νδῖεγ αἷά ποῖ 6χ- 
εοβὰ ἔζοπι ἴἴγθα ἴο ἔουγ ἔδοϊ, δβεσςογαϊπρ ἴο 
ΝΙεΌυ τ Β ορυβογνυδίίοηβ οὐ ἴθ τ.ἀ68 ἴῃ 
(πὲ συϊρῆ, ἀυγίηρ τἢ6 γοδῖβ 1762 δπά 
1762. (ογασθα θοῇ Ατβϑθὶο, ρ. 363.) ΤῊΪ5 
868 15 ὨΔΥΡΒΌΪῈ δὲ δἷϊ βθα8οῃβ: δηΐ {πῸ 
ἰάφα δηϊογίδι πε ὈΥ 8οπιῈ πού δε ὙΓΈΕΓΒ, 
{παὲ 1 18. τρί αἱγ Δ] πρ ἀρ, 15. χυϊίε οἢ]- 
πιογίοδὶ. (1μιθϊ. ἊΝ εἰ εἰο 8 Τγανεΐδ ἴῃ 
Ατρθΐβ, νοὶ. 11. Ρ. 800.) 

ἘγογΥ πα Κηον8 (Π6 “ΕἸ τοῖο το Γδοΐα 
οὗ 106 ραβϑᾶρα ονυδῦ ἴΠ6 ἤεαὰ ὅδ, σἤδῃ 
Φοθονα οροηθα {8 868, ἀγίβα 'ξ υρ, δηὰ 
τ8 16 (1Π6 [βγϑαϑὶθβ ρ8885 Τπγουρῇ ἰδ ἀγγ- 
βῃοά, ἰο [6 πυθογ οὗ 600,000, ν δου 
τοοκοηΐης οἷά πηθη, τοπηθῃ, ΟΥ Το] άγθη, 
ΤΠδ τϑΌΡίηθ, δηὰ πιϑῦν οὗ τἢὴ6 δησίθηϊ 
δι Παῦβ, γεϊγίπα οὐ Ῥβαὶ. Ἴχχχνΐ. 18. (ἴο 
δἷπὶ ποῖ αἰνιἀοἀὰ {π6 Ηρα 868 Ἰῃἴο ρϑγί8), 
ἢανα πιαϊηϊδίηδα {πῶὶ ἐΠ6 θα 868 νγῶβ 8ὸ 
ἀϊνιἀοὰ 88 ἴο πιδῖκθ ἔπγοῖνα ρββϑαρθδ; ἰἢδῖ 
εδοῖ οὔ τ ἐγεῖνα ἐγθεβ ραβ86ὰ τῃγοιυρῃ 8 
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ἀἰδογοηὶ ραββασο. Βξ οἴπεῦ δυῖθοῦβ ῃδν6 
δαἀνδηοοὰ ἐδαὶ Μοβοϑ πανίηρ ἰἱνθά Ἰἰοηνσ 
Ὥδᾶσ {86 Ηρα 868, ἰὴ [Π6 σουπίγ οὗ Μ|- 
ἀΐδη πδὰ οὐβογνεὰ παῖ ἴὲ κερὶ ἰϊ8 γερυϊαῦ 
εὐ ίηρ δηὰ ἤονίηρ Κα τῆς οσαδη ; 80 [ἢδὶ 
[αἰκῖπσ 1Π6 βὰν οὗ τ6 πιο οἵ τὴς 
οὺΡ, 6 ἰοὰ τῆς Ἠροῦγονβ ονοῦ; ὑὕυῖ τΠ8 
Ἐργριίδηβ, ποῖ Κπονίηρ [ἢ 6 πδίυγε οὗ τῃ6 
868, δηἀ ΓΒΒΉΥ δηϊοσγίησ ᾿ξ ἡι8ὲ Ὀείοσγα [Π 6 
Τοΐυγη οὗ {π6 τἰάδ, γαγα 8}} βυσα  ονεά ἢρ 
δηά ἀγτονηρα, 85 Νίοβϑβ γοϊδίεβ. Τῆι ἴἢ6 
Ργίεϑβῖβ οὔ Μεϑιρἢϊβ Ἔχρ απο 1, δηὰ τΠεῖγ 
ορίπίοη 88 ὕδδη δάοριεοα ὃὉγ ἃ Ὠ11Π}- 
Ὁ6Γ οὗ πηοάοΓη8, ραγιϊουϊαγὶν Ὀγ τΠ6 ἰδαγπθὰ 
εγίες ἀηα ΡῥὨ]]οίοροσ, Φοῦῆη αν ὰ ΜΙ|- 
οἴ 86}18, σῇο ἐπ πὸ χαογθβ σι ἰςῇ ἢ6 βεηΐ 
ἴο ἰῃ6 ᾿δη8} ἰγάν οὶ οῦ Μ. Νιοθυΐτ, ψ ἢ] 
ἴη Ἐργρῖ, ργοροδβεϑὰ ἴο ᾿ιἷἰπὶ ἴο ἱπαυΐγα ὕροη 
ἀπὸ δροῖ, ὙΠ δῖθεῦ ποῦ ψοῦα ἢοΐϊ δβοιηδ 
τΊ οὗ γοοκβ σῆεγα 16 ννυδίεσβ σψεγα 
δῇ δ! ον, 80 [Π δὲ 8 ὩΓΙΩΥ͂ δὲ ραγισ ΑΓ Εἰ ΠῚ68 
ἸΏΔΥ ρ8885 ΟΥ̓ ἢ ϑεοοηάΐν, ψῃεῖθογ (ἢ 6 
Ἐπαβίδῃ νυ η5, τ πιο ὈΪοΟῦν δίγοηρὶ)ν 8]} 
ΒΌΠΏΠΙΟΓ ἔγοπηῃ ἰδ ποσγίἢ-σοβδί, οουϊὰ ποῖ 
θὶονν 80 νἱοϊβηι γ ἀρδιηβὲ ἴῃ 6 5δεᾶ 88 ἴο Κθαρ 
1 ῬΒῸΟΚ Οὔ ἃ ἤελῃ ; 80 πὲ ἴ(ῃ6 [5γβθ 68 
τοῖο ᾿ανα ραββοὰ σοι 8 πηΐγβοὶθ ἢ ἢ 
8.1 8 ΠΟΡΥ͂ οὗἁὨ {π686 4ιιογῖοβ τγἃ58 ἰεἴϊ αἰβοὸ 
ἔον Με. Βγυςε, ἴο ͵οΐῃ ἢ ἰπαιῖγιεβ {Κατ ῖδα, 
ἢ8 οὈδογνδίίοηβ οὐ ψ οὶ δγὰ δχοοϊ βῆ. 
“1 πηγυϑὲ οοηξρδ8," δ8γ8 δ, “ΠΟΎΘΥΟΓ 
Ἰεαγηθά τῃ6 ρεπιϊϑιηθη πο γα σἢο ρῥτγοροβοά 
1Π686 ἀουδίβ, ἴ ἀἰά ποῖ {πη ΠΟΥ τηργιζοα 
ΒΏΥ͂ δἰίδηςοη ἴο βοῖνε ἤθη). ΤΠ1Β ρβββδρα 
15 το] ἀἁ 5 Ὁγ ϑογίρίυγα ἴο Ὀ6 8. πηϊγαου]οιβ 
Ομ; δηὰ ) 8ὸ Ψν ἢανα ῃοιπίηρ' ἴο ἀο ν ἢ 
Πδίυγαὶ σβυδο8. [1 ψὰ ἀο ποὶ Ὀεϊϊονα 
Μοβεβ, γα ποοά ποῖ δείίθνα τὴ6 ἰγϑπδδο- 
Εἴοη δὲ 8]}, βοαΐηρ τὲ ἰξ 'β ἔτγοπι ἢἰ8 διι.- 
«ποῦν δίοπα να ἀογῖναε ἴ-. 1 ψγ θα ῖονα 
ληὴ αοἀά ἐδδὲ Πα πηδάο {Π6 868, γγὰ πηιδὶ θ6- 
᾿ΐενα εὐαὲ 6 οουἹὰ αἰνίάα 1ξ ᾿νῇοη ἢ 5668 
ῬΓΟΡΟΓ ΓΘδπο ; δηά οὗ ἴπδὲ ἢ6 τηιδὲ Ὀ6 [6 
ΟἿἹΥ ἰυάρα. [ἴὲ '8 πο ργδδίδσ πιΐγϑοὶθ ἴὸ 
ἐϊνιάς {πὸ Ηρα 868 {8δη ἰο ἀϊν!ὰ6 [ἢ6 τῖνοῦ 
Φογάδῃη. [1 δα Εἰοδβίδη νη ά8, δον ηρ 
τοῖα ἴῃ6 πογίῃ.-ψοϑὲ ἴῃ δυπιπιοῦ, οουά 
ΚΘΕΡ ᾧρ (ἢ 868 88 8 νν8]] οὐ {π6 τρί, οΓ 
ἴο ἴδπ6 δου, οἵ δῆγν ἔδεϊ ἢϊσί, 511} τῇ6 
ἀμββου γ που] τγοτηδῖη οὗ Ὀυϊ ἀϊηρ (ἢ 6 τὰ }} 
οὐ ἢ ἰεῆΣ πδπὰ οἵ ἴο ἴῃ πογίῃ. Βοβϑίάεδ , 
Ὑνϑῖογ δίϑπαϊηρ ἴῃ [πὲ ροϑβί(ἰοη ἴῸΓ ἃ ἀδὺ 
τουδὶ ἤδνα ἰοβῖ (Π6 πβδίυγο οἵ ἤυϊά. ὙΥΝδηςΘ 
ο8π|6 ἴδαῦ σοΠδϑίοῃ οὗ ραγεῖοϊθβ ποῖ ἢϊη- 
ἀεγοά δαὶ τα]! ἴο δβοδρα δὲ ἐδ βἱάθβ ὃ 
ΤῊ 18 88 ργϑδῖ ἃ γηϊγβοὶθ 88 ἴπ8ξ οὗ Μοβεβ. 
1{ τῆς ΕἘξεβίδη τ ]η48 πὰ ἀοης ἐΠΐ8 οἤςα, 
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{ΠΟΥ͂ πιυδὲ πανα 1 ΠΙΒΩΥ͂ 8 ἴἰπ26 
Βοίοτο δὰ δἷποο, ὃ πούς ΒΏΤΩΣ οδιιϑεξ. 
Υοι πος μὰ ϑιου!υδ ΠΡ πε Ρ. 192.) 
Βᾶγ8, ἴπΠ6 ἸΤτορίοάγιεβ, {π6 ἱπάϊροποῦκ ἴη- 
πειήξαηῖς οὔ ἐμδῖ σνϑσΥ δροῖ, πδὰ 8 ἰγβάποη 
ἔγοιη ἴδιο ἴο βοῃ, ίγοπι (Ποἷγ νεγῪ εδγίλεδι 
δρε85, αὶ οπος 8 ἐϊνϊδίοη οὔ ἐπε 868 ἀμ 
Πδρρθη ἴδεγα; δπὰ τπδὲὶ δἴεγ ᾿εανίης ἰκ5 
θοίϊοπι ΒοπΊ6 τἰπια ἀγγ, [6 868 δρϑὶπ ςβπιδ 
θδΔοΚ δηὰ Ἵονοσγοά ἴὸ ψ ἢ στοδὶ ἔυτγ. Τῆε 
ψογάβ οὗ τῆ δ δυῖμοῦ ἅγὲ οὗ ἴδ πιοδὲ τὸ- 
ΤΔγκαῦϊθ Κἰπά : τὸ οδηηοῖ {πιπκ τιῖτ 
Ὠρδίμθη 18 τυγιεἴηρ ἴῃ ἔδνουγ οἵ Πευείβδεου: 
δ Κηονν ποῖ Μοβοβ, ὨῸΓ βΒᾶγ8 ἃ πογὰ δῦοαυι 
ῬὨδγβοβδ δηὰ ἢΐβ ἢοβι; Ὀυὲξ τοοογάβ ἐπα 
ταΐγαοϊς οὔ 16 αἰν!δίοη οὔ 6 868 πῃ '᾿νογάς 
ὨΘΑΓΪΥ 88 βίγοην 88 ἴῆοβε οἵ Μοϑεα, ἔγουι 
(Π6 του 8 οἵ υπῃθ᾽δ856ὰ υπάουϊσηΐηνρ ρμ8- 
ἔδῃ8. Ἄγ εῖτα δ] ἰπθϑεὲ απο Ὧ)ε5 εὰ- 
τηουηϊθά, τιῆδὲ οουϊά τὰ ἀο σι ἔνα ρέπας 
οἴδιεϑϑ᾽ Τῇ δπδνγοῦ 5 ψγὰ 3δουϊά ποῖ Ρ6- 
ἴεν . ὙῈΥ τ δ Ὀεϊδανα [ἢ 6 ρϑβαδρὸ αἵ 
811) ὙὯΛφ αν πο δι που ἴος τ οπε 
νυΐϊ ψιδὲ 18. ἰοῦ ἴΠ6 οΟἶογ : ἰδ 15. δἱορεῖδες 
ΘΟΠΙΓΑΓΥ ἴο {Π6 ΟΥάϊηαγΥ πδέαζγα οὗ ἐπιησπ ; 
8δηα [Γ ποῖ ἃ πιγβοϊα ἴξ τηυδῦ θ6 8 ἰβϑϊο" 
(γοὶ. 1. ρρ. 135---]137.} 

811}, δυςἢ δβοθρις!! αυογῖες αν δεῖς 
υ86; {ΠῈΥ ἰεβὰ ἴο ἃ βίγιοῖογ ἰμνθϑιρωίοι 
οἵ (βοῖβ, δῃὰ πο γον ἐδηά διγοηρὶν ἴο οοη- 
ἤγιι εἶα νϑυδοῖν οὔ ἴπ 6 Πἰδίογγ [ΠΟΥ πιϑιπὶ 
ἴο ἱπηρεδοῆ. θυ 1 δ ἔγοπι {πππ δε- 
συγδῖα ορϑογνδιοηβ οὗ ΝΘ δηεὶ Βγιοο, 
ἀπαὲ {Πεγ 18 ηο0 ἰεάρε οὗ τοοῖϊβ γυπηίην 
δόγοδβ {π6 ριυ]ῇ δὴν ὙΠογο, ἴο εθυτάὰ 8 
βῃδίϊονν ρᾶξβᾶσθ.0 ἊΑμπά {δὲ βθοοηΐ ᾳυξευ, 
δου τῃ6 Εἰοβίδη οὐ που ποῦν ν᾿ Ἰηώ, ἰ5 τὸ- 
ἔτεα Ὀγ [6 Θχργεβ8 πηρμκίοη οὗ ἃ βίσουᾳ 
δββίογὶγ πὰ ὈΪονησ δεγοβα ἀπ πβοοορῖῃν 
ουῖ 8 ΟΓΥ ρβ85896, ποῖ ἴΠϑἴ ᾿ξ ννδβ βϑοθββσγ 
ἴος Οτηηϊροίεποα ἰο εἰρίογ ἷξε ἰπετε 8.5 δὴ 
Ἰῃβεγυπιδηΐ, ΔΩ͂ ΠΊΟΓ ἔμδη δἱ δυγάδη ; Βυῖ 
ἴϊ δοθπβ ἴο ΡῈ ᾿πίγοαυςοα ἴῃ ἐπα κβϑεγεῦ 
Ὠϊϑίοῦυ ὉῪ γᾶν οἵ δηιϊεἰραϊίοη, ἴο οχεϊυόε 
1Π6 παίυγαὶ ἀροηον παῖ τηῖσῃξ ἴῃ αῇτεῦ Εἰπγοα 
Ὀ6 εἰηρογοά ον βοϊνϊπρ ἴδ6 ταϊσγαςϊα ; δηὰ 
1 15 γειῃδγκαθ]α ἐπδὶ τῃ6 τηοηϑοοῦ πὰ ἴδε 
Ἠεὰ 868 υἷοχβ τῆ βυπιογ 6] οὗ τδε 
γϑδγ ἔγοπι ἴπ6 πογίῃ, ὑἐμ6 πίπίογ δὶ ἴγοει 
ἴδε βου, πεῖ ποῦ οὔ νεῖ οου]ά ρτοάυεε 
{Π6 πιίγβοϊε ἴῶ φυεβίίοῃ. ἘΜ Βῃΐϊηρ ἴο αἶπι}- 
ηἶδῃ, «πουρῇ ποὶ ἴο ἄδηγ {π6 πιϊγβοῖε, ΝίδἊ- 
ὉΠ διορῖβ {π6 ορϊπίοη οὔ πόδα 'ψῦο 
σοπίθηά (ὉΓ ἃ ᾿ἰσίον ρϑβθθρα ΠΟΔΡ 8162. 
“ Ἐοτ," δαγ8 ἢδ, “1Π6 τηϊγαοὶα πουϊὰ δα 
[688 1ΓΊΈΠΕΥ ογοββϑά ἐπ 6 868 ἔδογε, [ἤδη παῖ 
Βράθα. Βυῖ σβόδβοανοῦ βμουϊὰ σιρροβε τὲ 

ὁ Ῥἱοάοττιβ αἰετ Ὀπαΐα5 (5 [0 δὴ “ οχίγαογάϊμαγυ Βἰρῆ εἰά6." ὙΤΒα ἰμοῖ, Ποίνονεσ, ἰὰδε “ ἐδ 
Ετοπηὰ νγᾶδ Ῥασα ἰο [ἢ6 γε Βοϊΐοπι οὗἉ [6 σα] 18 δά πχϊυρὰ ὉΥ τ} σιτίου ἐγδάϊεοι. 



Οεογταρλιοαὶ Ἰιοέϊοπανν. 

ἈῈ 

εἶα τυυϊεειἀδ οὗ [6 15γβεῖ 65 οουϊά ΡῈ δὺϊς 
ἴο οΓο58 ἰξ ἤεγα που ἃ ρῥγοιρε, νουϊὰ 
«ἰδοοῖνα Ὠἰπιβεῖῦ; ἴῸΓ ὀνθη ἴῃ ΟΡ ἀδγβ, πῸ 
ὈΔΓΒΥΔΏ ρά886ς [ἤδϊ νὰν ἴ9 ρῸ ἔγοτ Οὐβῖγο 
ἴο Μοιιης 88], δ ἐπουρῇ [ἃ ψου]α δῃογίθη 
πα Ἰουγῆον σοπβι ἀθγαῦϊγν. Τα ρϑββαρο 
σοῦ ϊὰ ἤανα ὕδοη ΠδΙΌΥΑΙΪΥ πιογα ἀπῆουϊὲ 
ον τπ6 ᾿βγδϑὶτεβ βοιηθ ἐποιυβδηάβ οὗ γϑδγβ 
ὍΔΟΚ, θη (6 συ} Γ 88 ργοῦδογ ἰαγρογ, 
ἀδαρεγ, πὰ πῆογα δχίθη θα ἰοναγάβ (Π6 
ΠΡ ; [ῸΓ ἴῃ 8}} Δρρθδγδῃησα [6 σγβῖοῦ δ88 
τοι γοά, δπά {πΠ6 στουπά δα 118 δηὴ ἢ88 
Ὀδδη γαϊβοὰ ὈῪ ἴῃ6 βαηάᾷβ οἵ 6 πεῖρῃθουγ- 
ἴηρ ἀεβεγί.᾽ (ρ. 354.) Βυὲΐ ἴὰ βυβῆοίαπιν 
ΒΡΡΘδΓΒ, δύθὴ ἔἴγοπη ΝΘ γ᾽ 8 οσῃ δίδιο- 
Ὠιδηΐ, ἴῃ8ὲ τ 6 ρδββαρα οὐ τἢ6 ἴβγδθ 68 
οουϊά ἢοὶ ἢανα ἰδκοη ρίδοα ΠΘΆΓ 5.62 : [ὉΓ, 
Ι. Ηε ενϊάθηεϊν σοπίουπα δα (ἢ ἴονη οΥ̓ 
Κοΐδιιηι, ἢ 6 ΓΌ]η8 οἵὁἩ ψϊοἢ Πα ᾿]ΔΟΟ5 ΠΟᾺΡ 
δι 2, δὰ ὙΠΟΓῈ ἢ6 διρροβοά ἴπ6 ρϑϑβαρθ 
ἴο δ6 πιβάδ, ψῖἢ 1Π6 Βαγ οἵ Κοΐϑυπι, νῆϊοῆ 
θεζδὴ δὔουϊ ἐογίγ.ἤνα τη} 68 ἴονσεῦ ἀονῃ ; 
δὲ Με. Βγγϑιῖ ἢδ8 881|8[Δ 0 }ᾺῸΌ ὙΠ ῥγονοῦ, 
ἤοπὶ {πΠ6 ββίγοποηγίοδὶ οὐβογνδίίοηβ οὗ 
Ῥιοίδθηνγ δηὰ ὕΠυρ Βείρι!, τπδὰς δε Ηθδθ- 
τοῦτ, (ἢ6 δησίθηΐϊ ἢοδὰ οὔ {6 ρυ!. (866 
᾿ἰβ ἐγεβεῖϊβα οὐ ἴπ6 Ῥίερυεβ οἵ Ἐργρῖ, 
ΡΡ. 371, 372.) 

9. Ἰηδιοδὰ οἵ ογοβδίηρ [Π6 868 δὲ ΟΓὁ ΘΓ 
Ἐπδδη,, {Ποῦ δεοοπὰ βιδιΐοη, {π6 [βγϑϑ [65 
“τυγηρά ᾿ δουϊῆαγαβ δἱοηρ τ6 νϑβίθγη 
8Πογα; δηὰ ἐπεῖγ (τὰ βιδίίοη δὲ ῬΙΠδἢϊγοιὶ, 
ΟΥ Βεάρδ, νψ88 δὲ ἰϑδϑδὲ ἃ ἢ1}}} ἀδγβ ἸοιΓΠΟΥ 
θεῖον ΕἸ ἤδη, 85 Μίγ. Βγγαηὲ [88 ββιἰδίβοιογι!ν 
Ρτονοά ἔγοπι ϑεγρίυγο. (Εχοα. χὶν. 3.) Απά 
1ξ 88 118 υιππεχροοζεά οἤδηρο ἴῃ ἴῃς ἀἶγοο- 
τίοη οὗ ἐδεῖν πιδγοῖ, ψ)ῇηϊοῖ ἱπεϊπιδίθα δὴ ἰη- 
ἰεηποη ἴῃ ἘΠ ἴδγβε 68 ἴο αυΐϊε Εργρί ; δπὰ 
ἴδε Δρραγθηθ!ν ἀϊεδάνδηϊαρδοιιβ δβιτυδίίοη 
ἴπ πῖον τον τεγα τῃδη ρἰδεεί, “ δηἰϊδηρίοα 
ἴῃ τῆ6 ἴδηι, πὰ βῆυς ἴῃ Ὁγ 6 τι !ἰθγηθββ," 
ὙΠ ἃ ἀδορ 568 ἰη ἔγοηῖ, {Ππ6 πιουπίαϊπα οὗ 
Αἴκα οὐ 16 5ἰάθβ, δῃὰ ἴἢ6 Θῃθν ἴῃ 
Ποῖ τθαν, τμ8ὲ ἐεπιρίοα τπ6 Ἐργριίδηκ ἴὸ 

06 ἴΠδῖ Ἐγουρὰ {Π6 να ον οἵ Βθάββ, 
ἔν εδο αἴγοςξ γοδα ἔγομ (ἰδῖγο ; τῆο “ ονοῦ- 
Ἰ00Κ ἐποπὶ δποδιηρίηρ Ὀγ 86 568, Ὀθβίἀδ 
ΡῬΙΠαμίγοιἢ, ορροδῖῖϊδ ἴο Ββδίζρῃοῃ. 
(ἔχου. χίν. 92--- 9.) 

Νιεδυὴγ ψουάσῖβ ον (ἢ 1ϑγβϑι ἴτθ5 
ἐουά δυβδν «ἘΠ οπιβεῖνοθ ἰοὸ Ὀ6 Ὀγουρῇς Ἰηῖο 
δυοἢ ἃ ἀἰκδάνδηϊαρθοιβ δἰζυδίίοη, οΥ θ6 ἰοὰ 
δΙπἀοΪὰ Ὁγ Μοδβεβ ἴοὸ τβεῖὶγ δρρδγεηὶ ἀ6- 
ΒίΓΌΟΙΙΟΩ : “ ΟΠ6 πδρὰ ΟἿΪΥ ἱγανοὶ ἢ ἃ 
ἙΑΓΆνδη," 585 6, “ Ὑἢο πηϑείβ "ἢ [ἢ 6 
ἰεαδὲ οὐβέβοϊϑ, νἷζ., αὶ 8π)8}} τογγεηΐξ, ἴο δ6 
σοηνϊπορά ἐπδὲ τΠ6 Οτθηϊαὶβ ἀο ποῖ ἰδὲ 
τπεπηδεῖγεβ ὃ6 ἰδά, πκὰ (οοἶβ, Ὀγ ἐμοῦ (8- 
Γαυλὴ Ββδοῆϊ,᾽" ΟΥ ᾿ἰοδάδθγ οὐ τἢ6 σδγδνβϑῃ. 
(᾿. 3560.) Βυὲ τς [δγβε ἴοβ ψοηΐ οὐυὲ οἴ 

ἢ} “ἃ. Ὠἰσῇ Παπαά," τπουρῇ ἰδά ΒῪ 
ΥΟΙ,. 11]. 

. 
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Μοβαϑ, γαῖ ὑηάον {{π 6 νἱβί]6 ρυϊάδηςς δηά 
ρτγοιϊθοϊίοη οὔ “ ΤῊὴῖ Τοπὺ Θοὴ οἴτπε Ηδ- 
ὈΓΘΥΒ,᾿ σῆο ψϑηϊ Ὀείογο ἴἢεπὶ ὃν ἀδν ἴῃ ἃ 
ρἰ αν οὗ εἰουά, δῃὰ Ὀγ πἰρῃξ ἴῃ ἃ ρ ἀν οὔ 
ἔγα ; δηὰ νψῆο, ἴογ (δὲν δηοουγδσαπιθηϊ 
ἴο Θηἴεῦ [6 ραββαρα οἵ {πε 888 πιϊγβοιιίουδὶν 
Ὀγερατεὰ ἴον τῇδῃ, γοπηονθα τἢ οἱουά 
ΜὨΙΟἢ θη Ὀδίογα ἔπ6 σϑιὴρ ΟἹ ἴδβγδεὶ 
ὨΠΠογῖο, δηά ρίβδοθοά ἴὲξ οι πὰ ἰἤδθηι. 
(Εχοά. χὶν. 8---290.) ““Απὰ ἰδ σαπια ὃ6- 
ἔνθθη ἴπ6 σδρ οὗἉὨ ἴμ6 Ἐργρεϊδηκ ἀπά (ἢς 
ΟΒΠῚΡ οὗἁὨ [δγϑαὶ : δηὰ ἴξ ν88β ἃ οεἰοιιά ἀπά 
ἀδγκηθβ8 ἴο ἴῃ 6 οπϑ, Ὀυξ ρᾶνα Πἰρμὲ Ὁ ηἷρῃὶ 
ἴο {π᾿ οἱδοῦ ; 80 (παῖ 16 οπὸ σϑδῆγα ἢοΐ 
ΠΘΆΓ 1Π6 ΟἴΠΕΓ 8}} (μ6 εἰρμε. (Ὁ γ. Ηβ]6β᾽5 
Απα γϑἷβ οὐ Οῃηγοποίορυ, νοὶ. 1. ρρ. 388--- 
4391.) Τῆς ΤλΡοΣΟΙΩΕ εἰαδογδῖθ νἷανν οὔ 
τῇ ϊθ δι ήδοι ΓΗ 8.68 ἃ πηοβῖ εἶδα δηά 588- 
(ἰδίβοϊογυ ἀπϑυνεῦ ἴο ἰξ6 σαν 5 οὗἩ τποάδγῃ 
ἰπβαεἶ5. 

γανγίουβ Ἴσοη᾽θοίγοβ ἤᾶνα Ὀδθη οθδγοὰ 
᾿ ἰδαγηθαὰ πιοάδγῃ {γανϑίϊεγβ σοηοογηΐηρ 
{ΠῸ6 ῥγϑοΐβα βροῖ ψῇθγθ {ἢ 6 πιϊγαουϊουβ ρ88- 
8886 οὗἙἍ 16 δα ὅδα νν88 οβδοῖθα. “ Ὧν. 
Ἐοδίπδοη δῃηά οἰἤεγθ τπῖηκ ἐῶ ᾿ξ τοοῖ 
ἀρῶν ἴῃ τἘπ6 ᾿πθαϊπέα νἱεϊηϊν οὗ ὅ162, 
τότ ΜΝ ΠΊΟἢ 8 ΔΓπὶ οὗ [ἢ 568 Βεῖ8 Ὁρ 50ῃ1|6 
ἀϊδίδποθ ἰοτναγάβ ἴΠ6 ποι Β-εδδί. χοῦ, 
ἘΠδΡ δυρροβαβ ἐμαὶ (ἴδ ραββαρα [οῸ Κ 
Ρίδοα ἴο {πὸ πογι οὗ ὅ62 ἴη ἴῃ δηοϊθηὶ 
Ὀεὰ οἵ ἴδ τίνογ, νηοῦ οχιοπάθα γον 
που {πῃ ἰδ πον ἀοεβ, Ὧν. ὙΥ 80 δηὰ 
ΟἾΠΕΓΒ Ὠἴδοθ ἰδ ἰοῦσεῦ ἀοτῃ, βοπια πιῖϊ68 
θείου ϑβ.6Ζ, πεϑῦ [Π|6. πιουπιίδίη-τ ρα οἵ 
Αἴ Καῖ, ψἤογα τΠ6 868 '8 ἔγοιῃ εἰρῃξ ἴο ἔθη 
ΤῊ Ϊ65 ἴῃ Ὀγεδά τ ; 8116 οΥπο γα ἢχ ἰἰ αἵ [ἢ 6 
πιουτῃ οὗὨἨ δαὶ Ταναγῖκ, ἴο ἐπα βουτῇ οὔ 
Ψεῦ6] Αἰβκαι." (ΜΊ,δοὐ β Αε]δ8 οἵ ϑετὶρ- 
ἔπτγο Οδορτδρῆν, Ρ. 15.) 
ΤῊ τοδὶ γ οὗ [ἢ πιϊγδουΐοι5 ρϑηβαρα οὔ 

(6 δα 86ᾳ Ὀγ [ἢ6 ᾿5γβ} 68 ἰβ δίϊεβϑῖθα Ὀγ 
νΑΓΙΟΙ 8 δησίθηξ ΓΔ ἰΟη5 διποηρ ἴπ 6 Π68- 
τΠ θη ἢἰδίογη8 : ἴο νοΐ γιὰ την δά ἀ τὲ 
ἴς ἰ6. »ιαπὶξεεί, ἴτουι (Π6 ἴεχὶ οὔ Μο:εβ δηὰ 
οἶδονῦ βϑογοὰ δυΐπογβθ, νῆο ματα πιοητοηρά. 
1818 ηὐϊγισυϊουβ ραββασο, ἰδὲ ὯῸ ΟἿΠΟΡ δ0- 
σουηΐ ἰ8 Βυρρογίδθ]α Ὀυὲ (πδὲ ν ἢ ἢ βαρ» 
Ροβεβ ἴ6 Ηδυτεννβ ἴ0ὁ Ἵγοββ οὐδῦ ἴῃ 868 
ἔγοπη βῆογθ ἴο βῇῆογε, ἴῃ ἃ νϑϑδί βρᾶςβ οἵ ἀγγ 
στουπὰ ννὨϊςἢ ννδ8 ἰοἱξ νοϊὰ Ὀγ (ἢ ννδίεβ δὲ 
{Π6ὲν γοιϊγτίησ. (Εχοά. χὶν. 16, 17, δις.) Τὸ 
οπξ [Π6 ὨυπιοΓοῦβ δ υδίοηβ ἰῃ τ 6 ΒοΟΟΚ 
οΥ̓ Ῥβαϊπιβ, 1βαϊδῃ δᾶγβ (ἰχ}]. 1}, ἄς.) τῆδὲ 
ι8ε [,ογὰ αἰνἀεὰ τἢ6 'ψανθβ ὑείογε ἢἰβ 
ρθορΐο, ἐμαὶ 6 οοπάποϊοα ἰἰεπη ἑδγοιρῇ 
16 Ὀοεξΐοπι οὔ ἴπ6 δΌγ88, 88 8 ἤογβα 18 ἰθὶ ὁ 
τπγοιρὴ τῆς πιϊάδὲ οὗ ἃ βεϊά. Ηδδκκοῖκ 
ΒΕ Υ5 (Π}. 15.}. τηδὲ 86 Ἰρογὰ πιδάβ Ηἰιηβεὶξ 
ἃ Τοδὰ ἰο ἀγῖνα δἷβ Ἵσμαγίοῖ δηά. ἤοτῦβοβ 

ΟΘΟΓΟΒΒ ἴΠ6 κ68, 8εῦοββ ἴῃ6 τη οὗἉ ρμτγοδῖ 
ψαΐοσθ. [},μαδίϊν, ἰὴ τπ6 δροσγυρίιαὶ Βοοῖκ 
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οὔ ΠΟ νὰ γοδὰ (χὶχ. 7, 8. χ. 17, 18.), 
ἐπαὲ τ ἀγγ ἰδηὰ δρρεαγθὰ αἷϊ οῃ ἃ υάάθη 
ἴῃ ἃ ῥίβος πθογε δῖε τγδὲ Ρεΐογε ; τῃδὲ 
ἃ ἴτθαε ρβϑβαρεὸ ΜᾺ8 ορδηδὰ ἴῃ 8 τῃοβηιδηΐ 
ἐπεουσῖ {Π6 πηϊάϑὲ οἱ {πὸ Ἀδὰ ὅ86π; δπά 
δὲ ἃ σγθδη βοϊὰ νγϑϑ δδδοὴ ἴῃ τῆς πιϊδὶ οὗ 
[Π6 δῦγδ5. 

Ἀξυοε, οεἰῖςδπ οὗ, 1]. 
κολι, ΘΟΥΕΕΝΜΈΝΥ οὗὨ (6 [δγβοϊ θα 

δὴ ον, 99---1]09. [{6 ἀυγαίίοη, 1 1|4-- 
117. 
ἜΈΟΙΟΝ τουπὰ δρουΐ Ζογάδῃ, ποιῖσθ οἵ, 

70. 
ἘΒΗΉΟΒΟΑΜ, ἴΠπῸ δοὴ δηὰ δυσοσαϑοσ οὗ 

δοϊοπιοῦ. ἴη δὶ8 γοίρῃ ἰδ Κιηράοπι οὗ 
Ἀαν ττδβ ἀϊνιἀ6α, (π6 ἐγὶθο8 οὗἨ υάδῇ δπὰ 
Βεηϊδηνὶη τοίαϊπίηρ {πεῖν δἰ] ορίδηοε τὸ ἤδ- 
ποδοαπὶ, τ] 6 ἴΠ6 οἵδ θη {γι ῦ68 ὈΘΟΒΠΊ6 
φυ!ὐοοῖς το Φεγοῦοδπι ἴἢ6 βοὴ οἵ Νεθαῖ. 
Ἠδδοῦοδπι ἀἰδα αἴτον γοϊσηϊηρ 17 γϑδγα, δά 
ν.88 δυςοδεάθα οὐ (ἢ τἤγοπα οἵ διιάδῃ Ὀγ 
ἢ 18 δοὴ ΑΒΙΖΑΗ͂ ΟΥΓ ΑΒΙΖΑΜ, Β.6. 954. 

ἘΈΓΙΟΙΟΝ, οοΥγυρίίοηβ οἵ, διηοηρ {πΠ6 
7επν8, 364--376. Αγ οι αγὶγ ἴπ {Π6 Εἰπι6 
οἵ Οἤ γε, 406---610. 

ἘΕΜΕΡΙΕΒ ἴῃ τ186 δπιοην [86 65, ποις 
οἵ 547, 548. 

ΒΈΜΡΗΑΝ, 8 (ορίϊος παπιθ οἵ ϑεῖἴυγη, 
ΨἢῸ νν88 δἷ"ο. ψογβῃιρρθα ὑπάδγ τ 6 Ὠβπῖ6 
οὔ Μοιόοη. (Αεῖβ νυἱἹ. 43. Οὐομραγα 
Ρ. 372.). 

ἘΈΝΡΙΝΩ οὗ ρδυπιθηί8, 8 δἷζῃ ΟΥ̓ ΠΙΟΙΓΗ- 
ἵηρ, 438. 

ΒΈΡΗΛΑΙΜ ΟΥ ΠΑΡΒΑΙ͂Μ, Βα δοη8 οὗ δρῆβδ 
(8πι. χχὶ. 16. 18. Ης. δηἀ πιδυρῖηαὶ γος 
ἀστίησ), ἃ (ἸΔηδδη δῇ γαοα οὗ ρίδηΐϊα (ἢδὶ 
ἄπ οῖς θογοπά {πὸ Φογάδη (6 δ6η. χίν. δ. ; χν. 
40.; Φ2Ζοεῇ. χνὶ. 15.), ἔγοῃρηἨ πῆοπι τἢ6 
οἰσαητὶς ()ς, Κιηρ οὗ Βαβῆδϑη, ννδβ ἀδϑβδοδηάρϑά, 
(δος. 1. 11.) Ιπ ἃ υἱάδθν 86ηβ6, (ἢ 8 
ΜΟΓᾺ 8668 0 ἢδνα ἱπεϊυἀθα 4}} ἐπ 6 σίδης 
ἰτὶῦ65 οὐ σβδῆδαῃ. (ευῖ. 11. 11. 90.) Ι͂ῃ 
βυϊυδοαυσπὲ {ἰπ168, (ἢ 6 3οὴ8 οὗ Εδρῆε δρ- 
ΡΘΆΓ ἴο αν Ὀδϑὴ τη οὐ θΘχίγδογ ἸΏ ΓΥ 
δἰγθηρίῃ δἰποὴρ τπ6 ῬΠΣΠἸβὲϊπ65. (2 ὅδ). 
χχὶ. 16. 18. πιαγρ. γθά.) Τμα ΝΑΙΕΥ ΟΡ 
ΤΗΝ ΒΕΡΗΑΙ͂Μ (ἰοῦ δὴ δοζουηΐ οἵ ν ΠιοΝ, 
466 ρ.63.), ἀογῖναβ 15 πϑιηα ἔγοπι [ἢ 8 ἐγ θ6. 

ἘΞΕΡΗΙΌΙΜ, 8. βίδιϊομ οὐ δησδιῃρηθηΐ οἴ 
1π6 [Βγβϑιἰ:θβ ἰπ εἰς ἀδβεγί (Εχοά. χυΐ!. Ἰ.), 
ποτα ἔπ 6 ἴϑγβθ [68 ΤΟ ΓΘ ΠΗ ΓΟ Οὐ 5} δι}0- 
ρΡἰἰθὰ ψὶεῖ νναῖογ ουΐ οὗἁ (ἢ τοοῖ οὗ ΜΕΒῚ- 
ΒΛΗ. ἴς ἰβ δὴ ἰηϑιιαϊοά γοςκ, δὲ {π6 ἴοοϊ οὗ 
Μοιιηὶ ϑιηδὶ, δδοιι 1χ γὙδγαβ δαῦδγα, 80- 
οογάϊηρ ἴο Ὠγ. ϑῆδνν, υς Μη. ὕδγῃθ βαν8 
ἐπαὶ 1 ἴ5 δῦοιιξ νο γαγὰβ ἰοηξβ, ἥνε ἴη 
ποῖος, δηὰ ἴουν γαγάβ σἰάβ. Ὧν. ὙΥ Πβοη, 
πούονοῦ, τ ἢο τη Κα ταὶ (ἢ 8 ποῖ ἐδ 
γοοΐ ἐπ Ἡονοῦ τοΐεγτγοα ἴο, βίδιθδ ἐπ δὶ τ δῖ 18 
8ΠΟ ἢ 88 ἴΠ 6 5πι} 6 ΤΟῸΚ 18 δροιΐ ἐνεῖνα 
ἴδοϊ ἴῃ ποίρῃς, οἵὗὁἨ ἃ ουδῖολ! ΟΥ τϑίθοῦ ἴγγθ- 
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συΐδρ βδρε. πῆρ νάγίουβ δρογίησγος δπά 
ἤβιγοδ, ραγν πβίογαὶ δὰ γ δι δεὶδὶ. 
Αςοογαϊηρ ἴο Ὦγ. δεν, ννῆο Ἐγαγνεῖ θα ἰ5 
1Π6 δαγὶν μεγὶ οὗ {Π6 εἰρδίδεηι ἢ σδητυτγ, 
118 στϑηΐϊῖε γοςκ 5 ἰη Ὠευῖ. νἱ δ. 15. τὴρμεῖν 
σδ] θὰ ἃ γοοῖ οὔ Πίπέ, ἰὴ σοηδεχιδηοα οὗ ἰἐς 
᾿ιαγάμ688 : ἱξ [165, τοζτογίηρ, 85 1ξ ψεσε, δηὰ 
ἴοοβα, ποῶγ {86 τι 16 οἵ {86 νδί!οσ, δπὰ 
966 18 (ὈΓΙΠΟΓῪ ἴο ἴάνα ὈδΘῆ 8 οὗ εἰμ’ 
οἵ Μοιιηὲ δίηαὶ. 76 τυαίετε ᾿ἡ Ὠϊοΐ σιιφάοά 
ομί͵, απ (δὲ εἰγοαπι σὨϊοῖ ἥοιυεα εὐλαὶ 
( 5δ]. ᾿ἰχχνυὶ. 15 --- 390.)}, ἤδνα Βοϊ]ονοά 
δΟΓΟΒ5 ΟἿ6 ΘΟΓΏΘΓ Οὗ [Π15 τος κΚ ἃ Ἑπδπηοὶ 
δθοιυϊ ἔνο 'ποῆθβ ἀθαρ δηὰ ἐνεηῖν ἱποδος 
Ὑ106. ΠΟΤΕ ἅΓῸ αἰβο ἔοιγ οὕ ἔνα ἢιββηγοα, 
οὔθ δὔονα ἴδ οἵδεγ, οὐ ἢ ἔβδοας οἵ τπ6 
ΓΟΟΚ, εδοῖ οὗ [δ πὶ δροιυξ ἃ ἴοοϊ δῃά δ με 
Ἰοηξ, δηὰ ἃ ἔδυν ἰηοῖιεβ ἀθθρ, “ἴδε ἢνεῖγ 
δηα ἀδιποηβίγαιίίνα ονϊάθηςε οἵ τΠ εἰν Πανὶ 
Ὀδθη [ὈΓΠΊΕΣΙΥ 80 πῆβηγ ἐουπίδίηβ.᾽" Α τὸ- 
ΤΑΒΓΚΘΌΪΕ οἰγουπιδίδησα ἰβ, ἐμδὲ {ΠῸῪ πίη 
αἰοηρ τῆς ὀγεαα!ὰ οἵ ἴῃ τος, δά δγὸ ποῖ 
ϑοηῖΐ ἀοΟΥΠΑΓΑΒ: [ΠΟΥ ΔΓ πιο ἴθδη ἃ 
ἴοος δδυμάθσ, ΝϑΈῦοῦ δγὲ ποῦ οἴδποθ 
οου!ά ΒΡῈ σοησογηριὶ, βανα Ὦγ. ὅδαν, ἴω 1ῃς 
οοηζΓίνδηςα ; ἰπβϑιθο ἢ 85 δνογγ οἰγουτ- 
δίδῃςθ ροϊπίβ οι ἴο τ.5 ἃ τηΐγδοὶθ ; δηὰ, ἰῇ 
1ῃ}8. βᾶπι|6 πηδῆπεῦ ψἱτἢ ἴῃ 6 γοηξ ἴῃ τε τοςῖ 
οἵ Οβίναγυ δἱ 7δγιιβαίθ πη, πε ῦογ (αἰ ἰ8 ἴο ργὸ- 
ἄυοα 16 γσγαδίθδι βογίουϑηθθβ δηὰ ἀσνοϊίοη 
ἴῃ 6} ννῆο 866 1. (διιατ 8 Τγανεῖς, νοἱ. ἰὶ. 
ΡΡ. 109, 110. Οὐδγηθ᾽β 1, ,δξίθγβ, ρρῃ. 198, 
199. Ὦν. Ὑ 8οη 8 [,8Δη48 οἵ 6 Β20]6, νοὶ, 
1. Ρρ. 933, 934.) 

ἘΞΤΙΤΌΤΙΟΝ, ἴῃ σπδὲ ο8868 εηἰοϊηοά, 
. 1604, 165. 

ἨΕΤΑΙΙΑΤΊΟΝ διιοηρ ἴῃα δον, 16έὲ. 
ἜΕΟΒΕΝ, ἴῃ6 οἰάαδβὲ βοὴ οὐ ὅβδοοῦ δηά 

1,μδαΐ,, σᾶνα ἢἷ8 πϑίῃξ ἴὸ οπα οὗ ἴῃ ἐπεῖνο 
{065 οἵὗὨ βγεῖ; ον ἴῆ6 ἌἽδηΐοῃ δξειρτιοὰ 
ἴο ψῃϊοἢ, 866 ρ. 13. 
Ἀξνενυεβ οἵ {πὰ Κίηρβ οὗ ᾿βγϑδοὶ δηὰ 

Φυάδι, 109. ΟΥ̓ ἴΠ6 1ονϊιεβ, 3501. Απά 
οὔ 1Π6 ρτίεδβίβ, 808, 804. 

ἘΕΥΕΒΕΝΟΕ οὗ {π6 εν ἴογ. {μεῖρ 
ἴοι ρ]6, 368, 3609. ΟΥ̓ ἱηξεγίογα ἴο ευρο- 
τίογβ, 467. 

ἘεΖιν, Κκίηρ οὗ ϑγτῖδ, δὴ αὖϊε ρεΐηος σῇῆο 
Κηον πον ἴο δνδὶ! ἢ πη 56} οὗἩἨ ἐδ ἀϊνίβῖοπβ 
οΥ̓ Πϊ8 ποίσῃ θοιγθ, ἰῃ οὔθ ἴὸ ἀρσταηάϊβο 
πϊπηδ6} . Ἦδθ ([ογπιοά δὴ δἰ ΐδησα ἢ Ῥεῖ 
κίηρ οὗὨ ᾿δγβοὶ ἀδίηδὲ ΑΠδΣ Κίηρ οὔ Φινάδῃ, 
ψἤοβθ ἀοπιηϊοπα 6 ἱπνδάρά ; δηά, εἷος 
οδιδ!ηΐης σοηδίἀδγϑῦϊα δανβηΐασοϑ, ἢ τοοκ 
8 βτοδῖ ὨμΠΌΘΓ ΟὗὨ ρΓθοηογβ, τῆοπι ἢδ βθηὶ 
ἴο [απιββοιβ, δηά ἴπθη ργοσοθαρά τὸ ͵8 
βίαρθ ἴο «“ογιβαίθ), ἴῃ ψῃϊοῦ ἢδ ἔδὶ] 
(2 Κίηρϑ χν. 37. ; χνὶ. ὅ.; 3 (ἤγοη. χχχνίῇ. 
ὅ.) Τινδ οἴδοῖ, νῃϊοῖ δὰ Ὀδοη (ογοϊοϊὰ 
ὉΥ ᾿βδίδῃ (ν}. 1---8.}), (Τυδιγαῖθά τἴῃ6 ῥγο- 
)εεξ (ογιηθά ὕγ 6 δἰ] θά ρμεγίποθε ἔοσ. οτεῖ- 
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ἔῆγο πίηρς ἴθ ἀγπδκῖν οἵ αν! ὰ. Ἐοζίη 
Ὁ 35 ΠΟΤ διιςοοβϑῆι ἴῃ [(ἰγ858, ν ἤογα ἢδ 
τ 8616 ΠΙπΊ86}} τηδϑί εν οὔ (ἢ ροτὶ οἵ ΕἸδτῃ οἡ 
τῆς Ηεὰ ὅε8; δὴ ἱ-ηρογίδης σοῃαιοεὶ ννῃϊοῦ 

τὸ τ ἴῃ σοιηιπαηὰ οὗ ἴπ6 πεὶρῃυουγ- 
Ἰῃρ σουῃίγν δηα δ.86. (2 Κίηρε χνὶ. 6.) 
Ἧ]5 βιισοθϑβεβ 6 ΓῈ οὗ δῆογι ἀιγαιίοη : ἰη 
πὸ (ον πρ γεδγ, ρτοοδῦὶυ ἴο 1Π6 ργϑάϊο- 
εἰο5 οὔ ἰδαϊδῇ (υ}}}. 4. ; ἰχ. [0.), Παπιβδουδ 
Ὑ85 ἴβκεὴ ὕγ Τρ ἢ ΡΡΊ 686 Κίηρς οἵ 45- 
δντῖδ, «0 σδιτιοα 118 ᾿ηΠΔὈ} δη18 ἰηΐο Ὀοηι- 
ὥρε, δηὰ ριιΐξ ἴο ἀεβί Ἐοζίη, ἢ  ἤοτ, 
τε Κι ράοιι οὗ ϑ'ιγτῖδ ᾿ογιιϊηδιίθα, 

ἙἘΉΒΟΙΌΜ, ἃ τηϑγ πα οεἰζγ, ἤδαῦ ἴΠ6 
βοιἢ- νοβίεγῃ οχιγον οὗὨ αν, ορροδὶἐθ 
ἴο Μεβδίηδ ἴῃ ϑεῖϊγ. Ηργε ὅ8ι. Ραι] βίδγθα 
Οὔ ἄδγ, οὔ ἰιὶϊβ ἤγεϊ νογᾶσε ἴο Ἐοπιε. 
(Δεῖ8 χχνὶ.18.) [ἐδ ον σα] ]εὰ ΠΡΕΈΕΙ 

ἘΉΟΡΕΒ, δὴ ᾿δἰδηά δηὰ οἰΐγ ἰη ἢ 6 
ναηΐ, Ὑδιοδ 18 δβαϊά ἰὸ ἢδνα ἀσγνθα ἴΐ8 
πδῦρα το (ἴδ δρυηπάβδηοα οὗ γοβδθ8 ν᾿" ϊςἢ 
σεν ἴῃεγο. Ὑθοη δὲ. Ῥβὺὶ ψεπὶ ἴο 9ε- 
ΤΌ 586 πὶ, Α.Ὁ. δ8, Βα σσοηϊ ἔγοιη Μιδῖυ8 ἴο 
(οοςε, ἔγοπι! ὕοοε ἰο ΗδΠοάςβ, δπὰ τ δησς ἴο 
ἔδίαγα ἴῃ [γοῖβ. (Αοἰ8 χχὶ. 1.) . 

ἘΓΒΙΛΗ, ἃ ΟΕ οἵ δγγίδα, ἴθ (8 σου ΤΥ 
οὗ Ἠδινδίι, συ ῃϊοδ, δοσοοσζαάϊηρ ἴο ΦοΓοηιΘ, 
ὑν85 ἴἢ.6 5816 ὙὨϊοΐ νν85 δῇ δγιγαγάβ σδ θα 
Απεϊοοῖ ἴῃ ϑϑυ7τῖα; ὕυϊ Ἐοδοημ 16 οὔ- 
56Γγυαβ, ἴῃαλε Απίοοϊ ἰαγ ἴοο ἔδγ πογίἢ ἴτοπι 
τς Ὀογάογα οἵ Ῥαϊεδβεϊπα ἤο ὕὈ6 16 δῖα οἵ 
Ελρδῆ. Τῇ Βαθγίοηπίαηβ νοῦ δοοι5- 
ἑοπιθά ἴο ρ885 τῆγοιιρῇ {18 ρίας ἴῃ {Πεῖγ 
ἱγτ ρι]οῃΒ Ἰηἴο, δηἀ ἀδραγίυγοβ ἔτουι, Ῥὰ- 
Ἰεπεῖπο. Βαγοι. Νϑοῦο δίορροα πογα οα 
5. γοίαγηῃ ἔγοπι {πε Ὀδι1|6 οὐ Μερ!αάο. 
(9 Κίπρβ χχίϊ. 83.) Ὑγδςαβ οὗ ἴξ σψου]ὰ 
δϑέῃὶ ἴο ὃ6 ἰουπά 1η δα πιοάεγη ἴοση οὗ 
Ἐξερ]α οὐ ἘΔ Ό]δἢ, βἰειιδῖθὶ δῦους ἰογιν 
ΤΑΊ. 5 βουῖἢ οἵ Ηδιιβίν, οα ἴΠ6 γῖνονρ Οτοη- 
ἴε8, δη4 πιεπεομδα ὃν Μν. Βυοεϊεϊησῆαπι ἴῃ 
[8 ““Ττγανοῖα δηηοης τῃ6 Αγὰαῦ Τγιρ6β.᾽ 
(ρ. 48]. Ἰκμοπάου, 1825. 410.) 

ΕΙΜΜΟΝ 5 βρη! 65 ἃ ροπιορτδηδία ἴγεα. 
Ἰ. Αἡ (οἵ οἵ {Π6 ϑγγίβηβ, δυρροβοά ἴο 

Ρε {πε ψΔυρίτεγ οὗἩ [6 δηςϊεηῖε, ογ, δοοογά- 
ἴηρ Ὺ Βο6 ἩΘΓΒ, 106 κυ. (2 Κὶηρ5 
Υ. 8. 

2. ΑἍ ὔ εἷϊγ ἴῃ πε ἐγῖθο οὗ ϑίπιθοη, οἡ {Π6 
βοιξζβογη Ὀουηπάατγν οἵ Ραϊεβεης, (οθῆ. χν. 
32. χῖχ. 7. Ζεεοἢ. χὶν. 10.) 

3..Αἃ σοηΐοδὶ δα ΚΥ γοοὶς ποῖ (ᾺΓ [ΓΟΩΣ 
ΟἸθδαἢ, ν Ὦἢ ΘΓ τα οἰ Ἰάγοη οὗ Βεπ)διηΐῃ 
γειγεαϊοὰ δον πεῖν ἀείδει. (Τυάρ. χχ. 45. 
47. χχὶ. 13.) Ἡ μοῦ δ[8δοὸ ὅδ8ι} δης ἢ)}5 πηεη 
σοῦ. ( ὅαπι. χῖν. 3.) [τ 186 Ἴσγονηθά 
τ ἢ ἃ ν] σε οὐ Ὠδηὶοῖ, πον οαἰεὰ Πυιη- 
πιόῃ, οὐ Ευτηπιδηθῆ, δηα ργοιῖϊν δἰτυδίοθα 
δ ηρ οἶἶνα ἴγθοβ, {πῸ πουιδοδ οἵ ννῇῃϊοϊ,, 88 
βϑοεη ἴγοπ ἃ [π||6 ἀἸβιησα, Δρρδδῦ ἕο (ὍΓΠ, 
τογγίοθα, γυηηΐησ ἔγοηι ἰἢ6 βυτηπις ἀονη- 
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νναγί8. (Βοίηδοη᾽β Βὶρ. Ἦδβ. νοΐ. 1... ρ 
109 ---120. Τῆγοα Μοπῖῆβ ἱπ (ἢ 6 ἩσΙν 
ἴβαπά. ΦΔουγηδὶ οἵ ϑαῦογ. 1οὕ1:., Φδηθλγυ, 
1856, Ρ 343.) 

4. ἈΙΜΜοΝ- ΜΕΤΗΟΑΒ (α γομπά ροπιε. 
αἀπαίθ), ἃ εἰν ἴῃ τῆς ἐγιῦθ οὐ Ζοῦυϊοι 

Ψο5}. χίχ. 13.}), πο ἢ 5 δυρροδεὰ ἴο ὃὕθ 
ἴῃ δδίηθ 85 ΕἸΜΜΟΝΟ, ὙΠ] ΟΝ 18 πιοηποηοά 
ἴῃ 1 Οἤγοη. νἱ. 62. [τ ἰδ. ον α νι δρο, 
οδ]οὰ Πιεηιπιαπελ. 

ὅ. ΒΙΜΜΟΝ.ΡΡΑΒΕΣΖ (:ρὴὲ ροπιεσγαπαίο), 
ἴΠ6 εἰχιθαεηςῃ δποδιηριμθπὲ οὔ ἢ 6 ἰβγαθ 68 
ἰὼ τῆὴ6 ΦΊΠ]άογπθσθ. (Νιυπιῦ. χχχὶϊ, 19.) 

ἈιΝο5 Ψόγη ὮῪ ἴἢ6 ὅεννβ, ποιίςβ οὗ, 433. 
ΕΙΡΗΑΤΗ, ἴῃ βοοοπά βδοῃ οἵ Θοπιοσ, δηά 

στδηάβοη οἵ δαρῆεὶ (θη. χ. 8.; 1 Οἤτοη, ἱ. 
6.) ΤῊ γορίοη ρεορίεἀ Ὁγ δα ἀοεβοθηἀδηὶβ 
'8. ΒῈρροβει ἴο Ὀ6 ἴδ πιοιιηϊδίπουβ Γηρα 
δχίεηάϊηρ ἔροπι (Π6 νοὶ οἵ ἘπΓΟΡΕ ἴο τῃ δὲ 
ρεγὶ οἵ Αδϑἷδ νυ οἢ 18 δ᾽τυδίδαὰ οἡ τ 6 δϑδὲ 
οὔ 6 ΒΙαοκ ὅ.α. “βΒιι,) Ηοδοημ Ποῦ 
ἶο οὗ ορίηΐοι, “᾿ξ ἴδ ἱπιροββῖῦ 6 ἴο εχ πε} 
ΡΓΘοἰβίοη Ὡροῆ 8Ὼγ οπ6 οδαΐη οἵ 118, οὐ 
ἰγῦς οὗ ροορῖςα, ψἱτἢ πο τ 6 ΕἸΡδΙΝ οἵ 
ϑογίρίυγα ΤΩΔΥ σογίϑηἶγ ὕὃςα Ἰαφηεβοά,» 
(ΒΙδΙιοαὶ Οεοκταρηγ, ὈΥ Μοιτεη, τὸ] ἃ 

118. 
ὰ ἘΡΟΗΝ οἵ ἰῃς ΗοΪγ [,Δπα, 41 ---44. 

Ποσει, οὐ Ἐν ΚοΘεὶ, ἐουπίδίη οὗ, 27. 
ἜΟΜΕ, {Π6 πιείσορο ἰδ οἵ ἔα ννογ]ά ἀυτγ- 

ἴησ τῆ ρογοά σοιηργίβοά ἰη 1η6 Νὸνν Το» 
ἰδπηοηξ Ηϊπίογγυ. Ασοογάϊηρς ἐο ἴῃ6 οἶτο- 
ποΐοσν οὗἨ Αὐομυΐβῃορ ἴδιον, {15 οἶϊν νσαβ 
[ουπάρά ὈὉγ ἤδπιυδ δηὰ Βοιυ)ι, Αια. 3966 
οὔεμο ΖΦ ]Ή1Δη ρετγοά, Ἰη Α.Μ. 8256, Β.ο. 748, 
ἰοναγάβ {πε οἷοδα οὗ 6 γείψη οἵ Ηδζο- 
κίεν, κίηρ οὗ δυάδῃ. ὙΤῊ}5 οἷν 15. εο ν]]} 
Κπονη, ἴἔπαὶ ᾿ἢ 18 πδθθββ ἴο ρῖνθ δῃγῪ 
δοοουηῖ οὗ ἰξ ἢογθ.Ό ὙὍΤῃ6 ἰδίθῦγ βδογεά 
δυϊποῦβ οὗ {πὸ ΟΪὰ Τεδβίασηθης ἤᾶνα ποῖ 
τηδπτοποα ἰδ; δὺὲ ἰὲ Γδαιθπεὶγ ὍσοιΓα ἴῃ 
(η6 Ροοΐκβ οἵ ἔα Μαοοδῦεεβ δηὰ α͵80 ἰῃ 
16 Νεὲνν Τεβίδηηεηῖ. ϑδίηὶ Ζοἤη, ἴῃ ἷ8 
Ἐονοϊδιίίοη (χὶν. 8. ; χγυῖ. 19. ; χυϊὶ. ὅ.; 
χνὶϊ, 2. 10. 2].}, ροϊηῖβ 1 οὐδ Ὀγ {Π6 Β8Π|6 
ΠΒΠΊ6, 8ηὶ ἀφσβογίῦ6β 10 ἰὼ δυο ἢ 8 ΠΠΙΔΏΠΘΥ 88 
οδη ΟΥἿΪν ἄρτεθ ἴο ἤοπιε; 1. Βγ 18 οοπλ- 
τηδηὰ ονὰγ δἱἱ παίίοηβ; 2. Βν 118 γι  Υ 
ἰοναγάβ ἴῃ 6 βαϊηῖς ; δηα, 8. Βγ 118 δβιϊδττο 
ὈρΡοη βονϑη 8. (Εν. χνῖϊ!. 9.) 8ι. Ῥευΐ 
δα ἐνίςθ ἴο ἤοπια : ἢγβί, α.Ὁ. 6], ἤθη 
ἢ6 δρροαδὶ θά ἰο Οβοβὰγ; δι!ὰ, βεσςοῃαΐυ, Α.Ὁ. 
65, ἃ γεργ Ὀδίογε δ ]8 πιαγίγγάοηι, ψῃϊς ἢ 
παρροηρά ἴῃ 4.ἢ. 66. Αδςεοοχηΐ οἴ ἢε Ἐο- 
τῆδῃ ἔτρυπαῖὶβ δὰ ὑιαϊοδίυγε, 142----} 6. 
Ρονοῖ οἵ 6 Βοπιλῃ ργοσυγδίογε, 120--- 
181]. Ἐοπιβὴ ρμυῃπνῃιηρηῖδ, 177--- 186 
Ἐοπιβη πιούα οὗ Ἄςοιμρυκζίηρς ἐἰπ16, 187 --- 
1Ι90ϑ. ᾿δεϊμ πα δηὰ τ ΑΡῪ ἜΡΡΡΗΕ 
948 --- 354. Τηδθυῖα τγαϊυσίδην ραϊά ἴο 
τὸ Ποπμηβ Ὁγ πὸ ὅοντβ, 305, 206. οπιδα 
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ἸΔοἷα πιρηξοηρα ἴῃ ἐπῸὸ Νον Τοκείδπιηοπῖ, 
877, 8318. 

Βοδη (Ἐσεῖς. χχχνῆ!. 9, 3.; χχχῖχ. 1.), 
{6 ργορεῦ πδι}8 οἵ ἃ πογίμεγῃ παίίοῃ, τηθη- 
εἰοηθὰ ἐοροῖπον ἢ Τορα] δηὰ Μοβῃθοῖ ; 
Ὀγ νοι ((ὐεβθηΐι8 88γ8)} γα ἀουρε]688 ἴο 
μα υηδογβιοοῦ {πὸ Ἐλυυβδίδηδβ; σγῆὴο ὅγὲ ἀδ- 
βογιθεὰ Ὁγ {6 ΒυζΖαητηθ Ἡ γι εΓ οἵ [6 
το ἢ σοηΐζυγγ, ὑπο ἴΠῈ Ὠδπια οἵ “Ῥως;᾽ 
858 ἱππδῦϊεϊην [Π6 ποει! γη ραγίδβ οὗ Τδυγιι; 
δηι αἷδο Ὀγ ἴθη Εοβοΐδῃ, δὴ Αγαϊ ἴδῃ ἩγῈΓ 
οὔ {ἴπὸ βδῆιθ ρεγῖοι ὑπάεγ (ἢ6 πάπα ἤές, 85 
ἀν! !ἶηρ ἀροὴ {πα τῖνοῦ λα, ἴΠαὶ 18, 186 
γοῖρα. 
ΟΥΑΙ, ΑΡΡΑΒΕΙῚ, 108. 
Ἔονλι, Οουνβει  μ8, 11]. 
Ἡυρρεπ- ΒΑΝΌ5, παῖυγα οἵ, ὅ30. 
ΕΌΓΕΒ ΟΕ ΤΗ͂Ε ϑΥΝΑΘΟΟΥΕ, 978. 
Ἐσπαῖ, ΑΝῸ ΠΟΜΈΒΤΙΟ ἘΟΟΝΟΜΥ οἵ [6 

δεν, 481 --- 504. 
ΑστΗ, ἃ Μοβδθί ἢ ψνοιήδη, νν ἢο γεϊζυγτηιοὰ 

αἰ ἢογ ποῖ ογοϊη -ἶανν Νδοπιὶ το {6 ᾿δηὰ 
οἵ [ςτοὶ, δῃηὰ Ὀδοδα ἴῃς νι] οἵ. Βοασ. 
(Μαῖε. Σ, δ.) 

ΘΑΒΒΑΊΤΗ οἵ (ἢ6 δον, 3986θ. Ἦυν οὐ- 
δεγγοά, 327, 828. 76ν ἢ πουβηΐρ οὐ τῆδι 
ἄαγ, 338, 399. 

ΒΑΒΒΑΤΊΙΟΑΙ, ὟΒΑΕ, δοοουηὶ αἵ, 348. 
ΒΑΒΤΈΟΗΛΗ, 8 ρθορίβ οὗ σουηίγυ οὗ ἰῃς 

Οὐβἢ 68 ; πιοβὲ ργΓοΟΌΔΟΪγ βαῦδιπα ΟΥ 88- 
Ὀοῖΐδ, 8 σοῃβίἀεγϑῦ!α εἰν οἵ Αγαῦῖδ εχ, 
δοοογίηρ ἴο Ρ]γ (Ναὶ. Ηϊβι. 1. νἱ. ς. 98. 
6. 32.) 86 ργίηοὶραὶ εἰῖγ οὗ 16 Αἰγαπῖθδ, 8 
ἔγιῦς οὗ ϑϑιῦοδηβ οἡ ἔπ Ηοὰ 68. 

ϑΛΟΚΒΟΤ, δὴ δησείθηϊ τὶς δ] ἱπϑἰΓυπΊοηξ, 
υδοὰ ἴῃ ΟΠ αἰάξεα, διιρροβθά ἴο Ἴοῃϑβῖβε οὔ 
[ΟἿΡ δέγίηρβ, δῃά ἴο δπη 8 βῃ γι}! δουηά. 

ΒΑΟΒΑΜΕΝΤ ΟΠ Ἰ,οΓγ Β ΘΌΡΙΤ, ἰη8 
ΟΥ͂ γοβϑι)ίβηςα θοϊψθο δοὰ ἐἢα ἤδνίβῃ 
Ῥβδββονϑῦγ, 337.---- 840. 

ΒΑΘΒΕ. ΟΒΙ ΙΟΑΤΊΟΝΒ δηὰ ὨυτῚῈ8 οὗ 
6 εν 8, 35]---364. 

ΒΘΑΟΒῈΡ ἈΈΒΒΟΝΒ διηοης ἤδη), δοοουηῖ 
οὗὅ, 988---313. 

ΘΑΟΒΕΌ ῬιΟΕΒ5, βοοουμης οὗ, 955---988. 
ΘΑΟΒΕΡ ΤΗΙΝΟΒ, δοοουηΐὶ οὗ 312--- 896. 
ΒΑσΒΕῦ ΤΙΜΕΒ 8η6 ΒΕΑΒΟΝΒ, δοοοιης 

οἵ, 396---3960. 
ΘΑΟΒΙΡΙΟΕ, ἐοδησά, 8318, 3814. να 

ογἱρὶη οἵ {π6 ββδογίβοθ οὗ ἴΠ6 268, 315. 
δοϊδοιίου οὗ δηὰ ἢον οἰεγοά, 318 --8:8. 
Ὠϊδγοηὶ κἰη 5 οὗ, 318---325. ΤΠοῖν δίηθββ 
δη ργοργίείγν, 335. Μεδῖ δηὰ ἀγίηκ οὔϊδξγ- 
ἵπβ, 890, 891. ϑϑαογίῆος οὔθγοὰ δὲ τἢθ 
ΔἸ δδίοη οὐὗὨἨ ργοβεϊγίθβ ἱπίο ἐπε ον δῇ 
εἰυγοῖ, 292, ΑἸ]υιδίοηδ ἴο {Π6 βδογῆςθβ οὗ 
{6 πεδίδιης Ἔχρ δἰηθά, 381, 382. 

. Μαδηδββοῖ. (δας. 111. 10. δόοαῖ., χῇ. 5. 

Διοσταρ]ιοαϊ, Ἡϊείογοαῖΐ, ἀπά 
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ΒΑΌΡΌΌΟΘΕΕΒ, δοςὶ οὗ, ἰοηοῖδ οὗ, 396, 397. 
ϑΑΟΑΝ, οὗ βυῤδ5ίευϊε οὗ τς Πιρὶ ρει, 

305. 
ΒΑΙΑΜΊΒ, (6 σἤεΥ οἴ οἵ {86 ἰπϊαινά οἵ 

Ογργυβ, ψβογα ἴα Θόδρεὶ τῶ δαγίτ 
ρΡγεδοποά. (Αςὶδ χίῇ. 5.) [τ νῶϑ δαδιοά 
οἡ ἴδα ὁρυιν.6δ58ῖ βίο οὗ τμ6 ἰβἰδηά, δινά 
Ὑ85 Δ ΟΓΙναΓ8 ο}Π6ὰ (οπβίβηξδ. 

ΒΑΙΟΉΛΗ͂, ΟΓ ΘΑΙΓΟΑΛΗ͂, ἃ εἰν οἵ {δε 
Κιηρίοιῃ οὗ Ος, ἴα 16 σουησγ οἵἁ Βδεῖΐπη, 
Ὀεγοπὰ τῃ6 τίνος Ψογάδαπ, ἰοναγάς τδὲ 
ΠΟΓΙΠΕΓΏ Οχίγο  Ὑ οἵ δὲ ἰοῦ οἵ 

χῖϊ. 1]. 1. Ομγοη. συ. 11.) ἴξ ἴα πον 
οἰ ]εα ΖαϊοΠαῖῖ, Ὀυὲ ἴ5 δπεγεὶν τι πουῖ ἴω- 
Πεδϊίδηῖθ. ΤΏΘ Γυΐηδ ἀβὲο ἔγουι (6 δεν 
Ρεγῖοάα. (ἘδΌΌ; βοῦν να Ζ 8 εβεγρίϊνε 
Οδορτδρὴν οὗ Ῥαϊεδείηο, ρ. 292.) 

ΒΑΡΕΜ. 
Ι..Α πβδηηδὸ οἵ ἔδε εἱγ οὗ δεβύδλι,ξν. 

(Ρβμδὶ. ᾿Ιχχνὶ. 3.) 
9. ΟΥ̓ ΘΑΕΙΜΟΒῚΓ γεθ᾿ δὴ ἢ Ὀδηκα οὗ 

(ἢς Φογάδη σεῦ Φοδη δαριϊξεά. (9οδα 
1, 93). [{8 δἰειιβείοη οαπηοὲ πον θὲ δα- 
Ἄσογίδιποα. 

ΘΑΙΜΟΝΕ, 8 ΠΊΔΓΙἾπι6 ΟἸΕΥ δηά ργοπιοῦ- 
ἴΟΤΥ, ψἢϊςἢ ἔογιηβ ἴῃ δαϑίεγι ἐχῖγειπην οἵ 
186 ᾿εἰδηὰ οἵ τοῖα. (᾿ς χχνὶὶ 7.) 

ΘΆΑΠΟΜΕ, ἴΠ6 νῆδ οὗ Ζοῦυεάεοο, δηὰ ἰδς 
τυοῖδον οὗὨ ἴῃς εἰ65 ϑδαπιεβ δπὰ 2.0Βῃ. 
58Π6 ψ85 ὁπ6 οἵ ἴἤοβε νῇο διἰϊεπάεά 3εδβυὸ 
ΟἸ γῖβὲ ου ἢΐβ ᾿ουγπεγβ, δηὰ πιϊηϊδιοτοὰ τὸ 
πἷπι. (Ματῖ χν. 40. χνὶ. 1. Μαῖῖ. χσ. 90 
χχνί!. 66.) 

ϑΆιτ, οονθηδηΐ οὗ 912. 
ΒΑ: ὅκα, δοοουηῖ οὗ, 47---50 
δαῖτ, Ναὶα οὗ, ἠοτίοο οὗ 69. 
δΑΙΌΤΑΤΊΟΝΒ, ἴογδ οὗ 46έ--467. 
ΘΑΜΑΕΙΑ ἀδηοῖδδ 
Ἰ, Τῆέε αἀποεῖεπέ οαραὶ οἔἹ ἐλε ζίπιράοιε οἵ 

7εγαοῖ, νν Ὠϊο ἢ ἰδ σῦν ἐγοαυθθςγ πιοηδοσεοά 
ἴῃ 6 ΟἹα Τεβιδηιοηί. ᾿" ὙΓ85 5'[υδὲριὶ οὐ 
8 ἢ] νυ ἰοῦ ἀοτίνοα 15 πδπὶς ἔγομι ὅϑειες 
οὗ διμβδιιεῦ, οὔτ ἤοπι 1 τ ρυζοπαϑοά Ὁ 
Οπιτὶ Κίηρ οὗ ἴδαγβαὶ, Β. ο. 9231, σσῆο ταϑδός 
ἴς {Π6 86θβὲ οὔ ἢϊ8 ρογογηγῆῖ, βηά οδ᾽]εὰ κ 
ϑατηδαγία (6. Ὁ νπδινδλετᾷ ἔγοτα 115 ἔογπιες 
ον ῃοΓ. ΒῪ ἢΐδ Βυσοσββογ 1ἴ 3.5 ρτεβιῖν ἴπν- 
ργονθά δηά [ογιϊβθὰ ; δηά, δῇδγ ΓΕΒΕΙΙΙΕ 
6 γτοροδίθὰ δἰίδοῖ8 οἵ ἔδε Κίηρε 
Αδδβυγία, ἰἰ ννδβ ἀδείιγογθά ὈγῪ ϑΒδ᾽ πιῇ ϑεσ, 
Β. Ο. 717, σἴοὸ γοάυςθὰ ἴὸ ἴο ἃ ἤεδρ οἵ 
δίοῃθβ. (Μίοδῃ 1. 6. 2 Ἐπιρβ χνὶϊ. 6.) ὅ86- 
ἸΩΔΓΊΔ 566Π|8 [0 ἤδνα Γἰβϑθ δραὶῃ ἴγοι; [95 
Γυΐη5 ἀυγίηρ (ἢ6 Γεΐζῃ οὐὗἩἨΎ ΑἸεχδηάεσ, Β. ς. 
δ19, αἴϊεγ Ὑῆοκα ἀθδίῃ ἴδ νῶβ κι ή)εςὶ ἴο 
{πὸ Εργτριίδη δπὰ ϑγτίδη Κδηζα, υμε}]} ἴὲ τας 
ἰνοϑίερει, τδκεη, δηὰ σββεὰ ἴο ἴδε ργουπά 
ὃγ {86 πἰρῇ ρτγίεϑδε Ηγγοδηυβ, Β. ο. 129 οἵ 
130, [τ ννᾶβ δἴϊογνεγιί 5 Ὑμῖν γοδεῆι, αἰνὰ 
σΟὨΒί ἀΘΓΔΌΪΥ επίδγροά ὃν Ηετγοά, κεγιδσοοά 
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(ἢ Οτοαδῖ, νἢο βᾶνα ἴξ τ 6 ἤδπ)ο οἵ δεόῤαείε, 
δηὰ ογοοϊοὰ ἃ ἰδιρὶα ἵπογα ἰῃ Βοπουν οὔ" 
Π6 διΏροΓοῦ Αὐριυεῖι5 (δεθδβῖοβ) (ὐβεβαγ. 
Ναχηεγουβ πποπο] ἢϊς οοἰαπιηβ δηᾶὰ οἱογ 
ΤΌΪΏ5 γεῖ γειηαὶπ. Τηδ ργορἤοον οἵ Μίοδὴ 
(. 1---6.) εοπεεγηΐηρ ϑϑιηδγίδ 15 πιοδὲ 4|8- 
ετἰςὶ, δη0 115 Πἰ Ιτπηθηΐ ἢδ5 Ὀδοῦ πηοδὲ οχϑοῖ. 
““ὙΠουρῇ [8γ86}᾽ 8 πιοπαγοῦβ ἴπεῦα βναγοα 
κθ δοερίγε, ἰουρ, τπεγα Ἡδσδγοὰ γεϊρηθα 
8η6 γον θα, ᾿πουμῇ Ροπὴρ δῃά βρἰεηιίουγ 
αἴ τῆ 6 ρΊογγ οὔ τἶ8 που] ἁ πο ΓῸ εἰς δηὰ 
ἀεΖ:ίεά ἰδ τῃουβαηά8 οἵ [σγϑεὶ ; γεῖ 84- 
τηδγῖα ἰδ ἃ (ἰδδο᾽αϊΐοη. Τῇ δβοδρῖγαϑ 8γΓδ 
Ὀγοῖκθη, ἢ γενεαὶ 15 δ δῆ θα, {π6 βρίοπάοιιν 
85 ἴβάθὰ ; ϑδπιδγία 185 88 8 ἤδθβϑρ οἵ ἴδ6 
δεοϊά, δῃὰ 85 τῃ6 ῥ᾽δηιίηρα οὗ ἃ νἱπεγαγά. 
Ἧδνσ βἴοποβ ἔνα ᾿Πογα  γ ὕδεπ ρουγεα ἀονῃ 
Ἰηΐο ἴΠ6 νιον ; Πεγ (οιἱπηάἀδβιϊοηβ ανα ὑθθη 
πὐθοο ἀϊδεονεγεά, δπὰ ἐπόγα πον πον ᾿ΐ ; 
γε ἔγοπι Ἔνογν ἤθδρ 84 Ἔν εΓῪ ἐΓαρπηοῃὶ 
ποτα ρο65 ἔογι ἢ 85 1ἴ Ψοῦο ἃ τΘπΕἸ ΠΊΟΏΥ, 
Ὑς ἢ σδηπηοῖ Ὀ6 δἰἰοποθά, ἴο {Π6 γὶρῃέθουβ 
βενεγιῖν οἵ δῃ δῆρτγ Οοα." (Εἰ5 κ᾿ 8 Ῥα"ῖοῦ β 
ἘεοοΪ]ςτοηδ, Ρ. 347.) Τῇ Πίβίιοῦυ δηά 
Ργεέβεηὶϊ δίδίε οἵ ϑδιηδγία δΓΘ σορί ΟΌΒΙΥ ἀ6- 
δοτυδ ὕὑγ Ῥτγοί. Ἐοδίπδοη. (Β!0]. Ἐδβ. 
τοῦ. 11. ρΡ. 188---1419.) Ὦτ. Κοιῃ ἢδ8 
δἰ οἰάδιεα ἴπς ρῥτγου!οιοβ γοϊμεῖνο το 88- 
γΓηδγίθ ἴῃ ἢῖ8 Εὐνίάοηοα ἴοπὶ Ῥτγορῇεςεγ, 
Ῥρ. 944-235. Μοάογῃ ϑαπιαγίὰ (πον 
σΕΠεὰ ϑεδιυιϑεῖθ ἢ} 8. ἃ βιηδὶ} δηκὶ ροὸγ νὶ]- 
Ιασο, σοηβιπίηρ οὗἁ δ ἔδιν τηΐβαγθθϊο δια, 
δίεορ οἵ δρρτγοβεοῆῇ, ὑὕυῖ δίγοηρ ὈΥ πδίυγα, 
8δη Βεδυ  Ϊγ δἰτυδῖθα οὐ ἃ ἔῃ, ἰαγρα, 
Ἰηπυϊαῖοα ἢ1}}, δυγτοιιηἀοἀ ὈΥ͂ 8 Ὀτοδά ἀθὸρ 
νΑΙΕῪ ; ψῃϊοἢ 18 δηνίγοηθά ὃν ἔοι δ|1]5, 
Οπδ οἱ 6δοἢ δίάθ, ἴπδὲ δαγο οὐἱ ναῖε νι ἢ 
ἔεγγβοθβ ὑρ ἴο ἴἢ ἴορ, βονῃ Ὑ} ἢ σταίη δηὰὲ 
(15 τ86 νι] 6ν 8|80 15) ρἰδηϊθά σἱτῇ ἢρ δπὰ 
οἷἵνε ἴγεοβ. Τδα δ] οἵ ϑαιιηδγῖδ ᾿ἰ Καννὶβα 
ΓἶΘ6 5 ἴῃ ἰθγγδς 65 ἴο 8 Ὠοϊσῃξ δαυ8] ἴο δὴν 
οὕ τ|ι6 δά)οϊπίηρ τηουηίδίηβ. (ΕἸΟΒ Γ βοπ᾿ Β 
Ἴγανεὶβ, νοὶ. ἰ:. ρρ. 412, 4)3. Ἡδοκεῖ 
ΠΙῸδιγαιίοηδ οἵ δεγρίυγε, Ρ. 193, ὨοΓΓ᾽ 5 
Νοίεοβ οἵ Τγανοὶ ἴῃ ΒΩ τ᾿, ἄς., ρ. 2928.) 
Ἐοτ ἃ ποίεε οὔ ἴπε ! ἐ ΜΟΓΒΕΙΡρΟ ἴῃ 
Θατδγδ ἀυγίηρ (Π6 οδρεϊνγ, δε τ. 8376. 
Απὰά ἴον ὡπ βοοουηῖζ οὗ ἴΠ6 ἰοποῖβ, ἄς. οἵ 
ἐἢ 6 ϑ5 πη γ 8η5, δεὲ ρρ. 400---404. 

2. Τῆο γερίοπ οὗ ϑανιατία, τῇ αἰδεγίοι οὗἁ 
νι ἢ1οἢ ϑϑιπαγί 'ν853 ἴῃ 6 ἙοὨϊοῦ εγ. ([υΚα 
χνῖ!. 11. Φοῆπ ἱν. 4, δ. 7. Α-οῖἴβ ᾿. 8. 
ν"!]. 1. 9. ἰχ. 31. χν. 3.) [τ νδβ εἰϊπαῖοά 
θεΐνοεη δυάδα δη 4 (6 166 δὰ τς Ῥ͵δΐῃ 
οἵ Ἐδαγβείϊυη. Ἐὸογ (ἢ βίδίε οὐ {Πϊ8 γερίοῃ 
ἴῃ 16 εἴπ οἵ ΟΠ γῖβὶ, δεα ῥ. 16. 

3. Μοιιηίαϊπα ὁ ϑαπιατία, 59. 
ΒΑΜΟϑ,. 8η ἰβἰβηα οἵ τ! 6 Αὐοπρεϊαρο οἡ 

τῆς οοδϑὲ οἵ Αδὶδ Μίπουύ. ΤῈ Ἐοπιδηβ 
ψ τοῖς ἴο ἴπῸ ρόνογηοῦ οὗ ὅϑ'8π)08 ἴῃ ἔδνοιγ 
οἴ τἢο δεν 8, ἰὴ ἴῆ6 εἰπη6 οὗ ϑίπιοη Μδςοοδ- 
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Ὀεευδ, Α.“. 36068δὅ, Β-ο. 139.Ὁ. (1. Μδοο. 
χν. ἐπ} ϑ8ι. Ῥβὺ] ποηὶ δοῆογσο οὐ (ἢ 
ΔΆΠΙῚ6 δίῃ, 45 ἢ6 τδδ βροϊῃρ ἴο 76 γι δ] 6 πη, 
4.Ὁ. ὅ8. (Δεῖ χχ. 15.) 

ΘΑΜΟΤΉΒΑΟΙΑ ΟΓΥ ΘΑΜΟΤΗΉΒΑΟΕ, 8ῃ ἰ5- 
ἰαπὰ οἵ ἰῃς Εχεβη 8ὅε8. δι. Ριι], ἀδραγί- 
ἱῃς ἴγοπῃ Ττοδδ ἴο ΜαἼοθαοηίη, εγγίνει ἔγεὶ 
δὲ ϑαπιοι γδβοὶβ, απά ἤθη δηθὰ ἴῃ Μβοο- 
ἀοηΐδ. (Αοἴθ χνὶ. 11.) [κ 88 δηοϊθηεὶ Υ 
σα] θὰ 1ϑαγύδηδ βηά Ϊ,ϑιιοβηΐδ, δηάὰ δἴϊζογ.Ἅ 
ΕΓΒ ΘΔΠΊΟΒ: δπα ἴῃ ογίοῦ ἴο ἀἰδβεϊησιυ δὲ 
ἴς ἔγοπι τ1ῃ6 οἶδογ ϑαπιοβ, τἴΠ6 δριπεῖ ΤἬγδ. 
οἶδῆ νν8β δάάδὶ, νῃϊοῖ ρϑαδοὰ ἱπῖο {Πὸ 
ὨΒΠ6 ϑαπιοΙΠΓΒΟα. 

ΘΑΜΒΟΝ ΟΓ ΒΆΜΡΒΟΝ, ἴδε (πἰγίεεηςῃ 
͵υάρε οἵ ἴϑτδοὶ, ἰῃ6 δοη οὔ Μδηῃοαδι, οἵ τ 6 
ἐγὶρα οὔ ἤδη. Βοίογε ἢὶβ Ὀϊγίἢῆ, ἢ δ 
Ἑςοηδοογβῖθὶ ἴὸ ὕ6 8 Ναζαγίίο, δῃά νγαὰϑ 
Ἄεὔοξθη ἴο ἀεἰνογ ἴῃς Ι5γϑε  εβ οπι τΠ6 
γοκο οἵ τ ῬΠΠ δι π65. Η6 88 ςοἰουγαιοα 
ἴον ἰνἰβ ναϑδὲ ρἢ γηϊςαὶ εἰγεηρί, δηὰ ἴογ ἢ 8 
ὈΓΆΨΟΡΓΥ δηὰ βιυζσοδβ σῇ το ἢα ἀ6- 
ἰδπἀεδαὰ ἢὶβ σουπίγν δραϊπδὲ 18 ΘΠΘΠΪ6Β. 
(ϑυάαρ. χΙ!!.--χνὶ.) δ )υάγχοα τ [8γβ 6} 1τ88 
ἘΥΘΏΪΥ ΥΘΔΓΒ. ᾿ 

ϑαμύειῖ, 8 σαἰοῦτειοα Ἡδοῦγεν ρῥγορδεῖ, 
1π6 δβοη οἵ ΕἸκαηδὴ δὰ Ηδσππαῖ, οἵ τ 6 
ἐτῖθα οὗἩ 1,ονὶ. Ηδνίηρς ὕδεη σοηβοιζγαῖθα ἴο 
Οοὐ ἔγοπι ᾿ἶβ Ὀἱγιῖ, Π6 γϑοοϊνοα αϊνὶπα 
οοπμπιηϊςειοη8 ὄὐθ ἰῃ ἢὶα οἰ! ἀΠοοὰ ; 
6 τὰῶϑ (ἢ δίπεοηἢ δηὰ ἰδδὲ Ἰυάρο οΥ͂ ἴῃ 6 
ἴβγδοϊοβ. Ὦγ αἰνίης ἀϊγεοῖίοῦ, ἢ6 Θοῃ- 
γογίεα 6 ζυτενν σοΙ ΟΠ ΘΑ]Γ(ἢ ἱπῖο 8 
Κίηράοηι; δηά δβηοϊπίθα ϑ'ϑδυὶ 88 πε ἤγδε 
Κίηρ, δπὰ δἤεγναγάβ ανα. Ἦδ 18 8ι}- 
Ροβϑά ἴο ἴδνθ ὕδθὴ {ἢ ἢγδὶ ἱπβιϊξυῖον οἵ 
50 ἢοοΪ58 ον {π6 δἰ υσϑιΐοη ΟΠ 80η8 οὗἩ ἢ 6 
γγΓορῃεῖβ. Ηδ αἷεά δὲ {6 δρὲ οἵ ηἰπείγ- 
οἱρῆς γοδῦβ, δῦοιϊ νχοὸο γοδγ Ὀείογα ἐς 
ἀεβί οὗ ὅδ. οὐ εἶθ δρρδᾶγϑποθ οἵ 
ϑδπμοὶ ἴο β'δυὶ δὲ Ἐπάονγ, δβεα οὶ. 1. τ. 
208. 

ΘΑΝΟΤΌΛΕΥ οὗ ἴΠ6 ἰεπιρ]α ἀεβογιθοι, 
266. , 

ΘΑΝΡΑΙΒ οὗἩ ἰἢ6 Ηδῦγοενβ, ποῖος. οὐ, 
433. ! 

ΘΑΝΗΕΌΒΙΝ, ΟΥ̓ ργεδῖ Ἵουηςοῖ οὐὗὨ [16 
Ηδεῦγενβ, ρονοῦβ δηἋ [ιποιϊϊοηβ οὐ [ἢ 6, 
134, 135. 

ΒΑΡΡΗΙ͂ΒΑ, ἴα πίδ οὔ Απδηΐθβ, ὑἢο, 
ἰοροῖπογ ἰτἢ Πἰ πὶ, νυν 88 βίγιιο Κι ἢ ἰπβίδηξ 
ἀεδιῆ, ἴον δἰἰεπιρτίησ ἴο ἀεςεῖνε οὐ τΠ8 
Ἡοὶγ ϑδρίγιε. (Αςῖϑβ ν. 1. 8. 9. 10.) 

ΘΑΒΑΗ͂, ἴῃ πὶ οὗὁἨ ΑὈγδπδι, δά ἴΠῸ 
τοΐῃογ οἵ ἴβδδο, πο 86 ὈοΓΘ δὲ δῇ δρ8 
πθδη 56 οουἱά Ἰ{16 ἀχροοῖ βυςἢ ἃ 0]688- 
ἴῃ. (Θεη. χχὶ) ὅϑ[6 αἷθά δὲ τ δὰ- 
γ8ῃ ε οὔ 197 γεδῦβ, δ ΚΊγ δ δρθα, 
ρὸν 8 οδἰ]εά Ἠροδγοη. (ἄξω. χχὶν. 
1. 9. . 

ΘΑ ΒΡ15, ἴπ6 πηοίγοροῖ οἵ πα γορίου οἵ 
45. 8 
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Ι,γάϊε, ἴῃ Αδἷα Μίπογ, ψϑδ εἰϊυδέει! δὲ ἐπ 6 
ἴσος οἵ Μουης Τηιοῖυβ, τννιἢϊος σομῃηηδηᾶν 
δὴῃ εχίδηοϊῖνο Υἱον ονεῦ (ἴδ βυτγγοιποϊηρ 
εουπῖγγ. [τ ψ88 ςεἰεὐυγαϊθα ἴον ἴμ6 ρΓδὰξ 
ορυΐϊεησα δηὰ ἔογ ἴπ6 νοϊιρίυοιδ δηα αἰκεὶ- 
ρΡδῖθα πιϑπποῖβ οὔ 18 ᾿ππδυϊίδηϊ8β. Τῆϊΐδ 
οςα ςαἰογαῖθά σαρίίαὶ οἵ Ογαϑυδ δδὰ τῆ 6 
1μγάΐϊδη Κίηρ5 15 ποῦν γοδυσοά ἴο ἃ ψγεϊςθα 
ΨΊ ρα οἈ]}16ἀ ϑαγῖ, σσπδίδιϊηρ οἵ ἃ ἴδνν πυυὰ 
διιῖδ οοςευρίεα Ὀγ Τυνκίδἢ Πεγάδιηεη. Τῆς 
δἰτυδίίου οΥ̓ {ἢ }8 γι αρο “ 18 νεγγ Ὀδθυτίδι ; 
υὲ τ|6 σουπίγγ, οὐὸς νεῖ ᾿ξ Ἰοοΐκβ, 13 
ὨΟΥ͂ δἰπιοϑὲ ἀσβοσίο, δηά {Π6 ν δε α ἢδ5 
Ὀδοοπηε 8 ΒυνἈ]ρ.᾽" (Εε! Ποὐνο8᾽8 Εχουγίοη ἰη 
Αοἷα Μίπουῦ, μρ. 389, 390.) “Α στοδὶ ροῦ- 
κἴοη οἵ ἔπε μγουῃ οὔσα οἼσυρίοιὶ ὮὈγ {Π6 
ἐπηρογιι} ΟΥ̓ 15 ΠΟ 8 βιῃοοιῇ Υ ρἰδῖη, 
Ὀγουνβε ονὸγ Ὀγ {86 βῆδερ οἴ ἴη6 ρεδβαηίβ, 
οΓ τγοάάφῃ ὈΥ ἐῆδθ οαπι6}β οἵ ἴἢ 6 σδγανϑῃ ; 
84 8}} ἰῃεῖ γεπηδὶῃδ ἴο ροῖπὲ οὐ, {86 5ἰῖᾳ οὗ 
ἰϊ5 ΟΙΟΥΥ ὅγε ἃ δεν ἀϊδ)οϊηϊδά τὲ 8 Γ5, δηὰ 
τῆς ἙΡυπΙδ]ηρ γοςκ οἵ (ἢ Αογορο 8." Νο 
ΟἸ γἰβεδηβ γεβίἀθ οπ ἴΠ6 δροῖ : ἵνο ατγοοκ 
Βετνδηῖβ οἷα Τυγκίβἢ ποῦ, ἰὼ 1896, τογα 
16 ΟἿΪΥ τερσϑϑθηϊδεινοα οὗ τῆ6 σὨυγο δὲ 
ϑαγα δ, τῆ ργαβϑοηῖϊ βίδα οὔ τδὶοἢ δον ἃ 
τηοβὲ διἰγϊκίηρ ΕΠ πδεγβείου οὗ ἐδ δοσοιῃρ ἰδ." 
θης οὔ τ6 ρῥτγορξεῖὶς ἀδπιιποίβι!ουβ 
δρϑϊηδβε ἢ σπυγοὶ ἰῃ τμδὲ οἰἵγ, (ἘχηεγβοπΒ 
1,δεἴοτβ ἔγο ἴῃ6 ΖΈἔροδη, νοὶ. 1. ρρ. 20]. 
816---218. ; ΗδΡΙ]εγ 5 ΜΙ, Μιβδίομπαγυ 
Ἠορίβιοσ, 1897, Ρ. 396. ; ΑΓΏΠ46}}᾽ 8 Ὑ δὶ, 
ρρ. 116---.182.) “1ΓῚ "δου! Ὀδ εεἰκοά "ἢ 
(6αγ8 τῃ6 ἰαβϑί.εἰϊοὰ τγάνοιϊοσ, ψῇο Γο- 
νἰϑιοά ϑαγαῖβ ἰῃ 1838), ““ψῇδὲ ΠΏΡΓ65868 
ιἢ6 πιϊηά πιοβῖ βίγου ῖγ οὐ Ὀεβοϊάϊηρ ϑὲγ- 
εἶθ, 1 βῃου!ά βᾷγν 118 Ἰπά βου δος δοῤῥίμάς, 
{κα τῆς ἀδγκηθθβ ἰη Ἐφγρὲ, ἀκτκηθββ ἐμαὶ 
οου]ά με ἔεϊι. ὅὃο (πΠ6 ἀδερ βοϊϊευάς οἵ ἐπ 
βροῖ, οὔοθα ἴδε “δεν οὔ Κἰπράοχηθ, ρῥγο- 
ἀιϊιοεδ 8 οογγεβροησίηρ ἰξδεϊίηρ οὗ ἀφεοίαίε 
αδαπάοπηιεπέ ἴῃ τ τηϊπά ψνῃ]ο ἢ οδἢ ΠΟΥ 
06 ἰογροϊέεη. Οοπηδεὲ {116 δε! Πρ ἢ (ἢ 6 
᾿ΠΘβδαρο, ἰη ἴῃ6 ΑΡΟσΆΪυρ86, ἴο ἴῃ 6 ἐπ Γο ἢ 
οἵ δια ῖβ :--  Τἤοι λαϑέ α παηϊς, ἰλαὲ ἑλοι 
ἐυεεέ απὰ ατὲ ἀταά. . .. 17) ευἱῤ σοπι οπ 
ἐΐεε ας α ἐλίεξ, σπὰ ἰδοιι 2Ζλαἰξ ποῖ ἔποιὺ αὐ 
«υὐαέ λοιρ" 1 ευἱϊί σον ὠροῖ ἰδεε.᾽ (εν. 1}. 
Ι]Ι.3.) Απὰ πο ἰοοῖκ δγουπὰ δηὰ διβκ, 
Ὑ ΠΟΘ γα ἴπα σἤυζοιοδ, τ ΠοΓΘ 8.6 ἴΠ6 
ΟἸυϊβείβδηβ οὐ ϑδαγαϊβ ὃ Τῇ τυπ)ὺ}} Ὀαγοηά 
τπ6 Ηδγυβ σγορὶγ, “ΑἹ ἀεδα ;᾽ βκυβογίηρ 
1Π6 ᾿ηΠϊοτίου οἵ ἴἰθ6 (Πγερϊοηρα ᾿υάσπιεηϊ οὗ 
(οί, ἴον 6 δρὔυδβα οἵ εἰ εὶγ ῥγίν!!ορα5.᾽ 
(Αιυηάοὶ 8 Τβοονογὶοβ ἰῇ Αβὶα Μίηογ, 
γοΐ. 1. Ρ. 938.) ““Τῆο Ὠοαγὲ Ὀδοοπ 68 ἤθανΥ 
ἈΠη}1ἃ ἐπα Γι8 οἵ {Πἰ8 τσ εἶν. ΤῊΣ 
ἰοβοϊαιϊΐοη ἰβ δρρβι!ΐησ; ἴΠ6 βιίθῆςσθ, πη- 
πεζυγαὶ;; (ἢ6 ΟὨΪΥ δῃϊπιδὶβ τγὸὰὸ δὲν ψ6ΓΟ 8 
ἴενν νἱϊὰ ἀομϑ, 8 βο  ἴδγυ ονὶ, δηὰ βοπ) ἀθ- 
μεμεγαῖα ἱπαϊνίάυδ}8 οὗ [68 πυπΊδη δροςῖεβ. 

Μιοσταρλιέοαϊ, Ηϊρέογίοαϊ, απά 
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.. Βαράΐο, (ἢ κτροδῖ, ἰδ (αἰ ἢ Ἐν δεαεῖς 
οΓ δε ἀφεοῦτε ποῖ ἐδ ἰδέτε; ἦς ἀοιιδεε ατὸ 
ἡ Ὁ δοίεξμί στεαίσοε. Οπὶδ ἀεὶ] ἐπεεο, 
8η νὴῖϊα Ἀδδεῖβ ΟΓῪ ἴῃ ΠΕΣ ἀςδβοϊαῖς ἤοειϑεβ." 
(ΕἸ οι Τρανοὶν 'ἰῃ Αὐπίτία, Ευπϑεῖα, πὰ 
Τυγκαγ, νοἹ]. ἰϊ. ν. 79. οπάοη, 1838.) 

ΒΑΒΕΡΈΊΑ ΟΓ ΖΑΚΕΡΒΑΤΕ (ἴμ0Κε ἵν. 96.) 
Μι8. 8 οἷν ἴῃ [86 ΕΥΓΙΓΟΓΥ ΟΥ̓͂ 5Μίου, 
δεΐπνδεη ἐπδῖ οἷἷγ δὴ Τυγο. ἴτ τδϑ τῃ6 
υἷδες 'ννῆεγε τἢ6 νϊάον ἀνεὶς ἴο τνοσω τἶα 
Ἰὰν δον; ΕἸ ἢ) ττδ8 δοηΐϊ, δῃκ ννδ8 εὐ 
Υ ἤδΓ στγιδ6 οἵ οἱἹ δῃὰ Ὀατγγεὶ οἵ σηθϑὶ εἶς 

ψυδοῖοά ποῖ. (1 Κίηρε χυὶϊ. 9.) ΑΑὨςΐδηι 
8 ννἴ6 5 “χογα εἰ ἴῃ στεοδὶ ἐβοσηδιίοη : δὲ 
ΡῬγοβοηὶ ἴἰτ 18 8 δι}8}} υἱιίασο, οδ θά Ζωγ- 
ἴδηα, οὐ βαγαίεπα, υνῃ!οἢ βἴδηάδ Πρ ὉΡ οἱ 
186 5᾽ἀ 6 οἵ ἃ γϑγγ βίθοερ ἢ1]}}. (Βοετ δ Νοίοϑβ 
οἵ Ττγανοὶ, ρρ. 391, 992.) 
ΆΒΟΟΝ ([88. χχ. 1.), ἃ ἱκϊῃρ οἵ Αεδβγγίδ. 

866 Αββϑύβῖα, ρ. 627. οοἱ. 8. 
ΘΑΒΟΝ ΟΥΓ ΘΗ͂ΑΛΒΟΝ, 8 ἴοννῃ δαϊοϊηίηρ ἴὸ 

γάμα, πηϊοῦ σαν ἤδπια ἴο ἴδ6 βδρδεῖουϑ 
δηᾶά ἔγυλ] ναὶ εν ει εθη (πεβαγορ δι 
δορρᾷ. είν πηϊγβουΐουϑ Ὠδαϊηρ οὗ τπ6 
ΡΆγα γίϊς Επθαβ δὲ να ἀδ νγὰδ ἴῃς τηϑϑῃς οὗ 
Ὀυϊησίηρς (6 ᾿ἸὩΠΔΟΪ πὸ οὗ ϑδγοῦ ἴο ἴδς 
τὰ Ἀν λυ οἴιδςο οδρεὶ. (Αεἰδ ἴχ. 33.) 

ΑΟΙ,. 
1]. Το βοη οἵ Κι, οὔ ἔδο ἰγῖρε οἵ Βδη- 

7διηΐη, δὰ ἐῃ6 ἤγβὲ Κίπρ οἵἉ ἴβγβεὶ. ἴπ Ἴσου- 
βεαυδηοα οἵ ἢἷβ ἀϊδγεραγάϊηρ [Νὲ αἰτίια 
οοπππιϑηκ δ, Βα 88 γεὐβοῖθά Ὀγ οι, δυά 
Βανίὰ εἴθ βοὴ οἵ 9ε5586 δηοϊπίοὰ ἴο δε 
ϑονδγεῖρτι ἴῃ ἢϊ8 βίεβα. δὅδδυὶ, οἴει ρεγβε- 
ουὐπηρ ᾿ανα ἴοσ ΠΒΏΥ γϑδγβ, νν83 δἰεἰῃ, ἴο- 
ἀῶ σῖἢ ἢϊ5 ἴνο δοηβ, οαυ Μουωϊὶ Οἱ]- 

8, Βρδμιίηρ δραίηδὶ τῆς ῬΠ ΠἸϑιϊηοβ. (2 
ϑ8πι. 1.) Οη -ἴθ6 πδίυγα οὔ ᾿ιἰβ πιδίδαν, 
866 ῥ. δδ2. 

2. Τηὸ δεν δ δα οὗ (86 δροβίίε 
Ῥαυι. 
το δς μον ον ἐγρίοδὶ γείδθγοηςς οἵ, 345, 

ΒΟΕΒΡΤᾺΚ οὔ [Π Κίηρβ οὗ [δγδεὶ, 102. 
ὅΟΕΥΑ, 8 δεν, οὔθ οὗ ἴῃς οἰϊοῖ ρῥγίθβίβ, 

πῆοδα βεύθηῃ 80}8 γθΐ ἔγοπι οἰΐγ ἴο οἰΐγ, 
Ὧ5 ΓΊΒΗΥ ὅεν8 (Δ, ἴο ἀχογοῖδα τῇοεα ψῇο 
ὝΕΓΟ ροδβοϑϑεὶ ὈΥ ἀετοῦ. Αἱ Ερβαβυ, 
Ργοιθηΐης ἴο ἱηνοκα τἴ86 παῶθ οἵ ζ6βυβ, 
οΥ̓αν [6 ροβδθβδβθα, {Π6 ν ὝΕγῈ 50 βενθγεὶγ 
ἰγοαῖθὶ ὈΥῪ ἴΠ686 δρὶ 8 ἕοσς {πεῖν ργεβυπιρ- 
τίου, {δὲ ΠῸΥ σψαγὸ ἔογοθα ἴο ἤθε ουὲ οὔ 
6 Βουβα μακρά δυά πουιαδὰ. (Αεῖδ χῖχ. 
14.----17.) 

ΒΟΒΕΒΕΜ. 866 δ810ΗΕΝΜ, ρΡ. 799. ἐπα. 
ΘΟΗΟΟΙ5 οὗ ἴῃς εν, 517. Ραγεσυϊετῖν 

οὗ τ ργορβεῖδβ, ὁ. ΜΙΠαγν βομοοὶβ, 9 ΧΆ. 
ΒΟΙΈΝΟΕΒ οὐἰιναῖοὰ Ὀγ τπῸ δεν, δ- 

οουπηὶ οὗ δ.ὃ---594. 
ΘΟΟΆΡΙΟΝ, ἴδ6 ἰαγχεδὲ οὗ 6} τῆς ἰηβοςοῖ 

ἰτἶδα, δοιηθιϊμηθα Ὀδίηρ δϑνεγαὶ ἰῃοΐθδ ἰὼ 
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Ἰεηρίδ, [τ 15 οδαροά δοπῃοιῃίης {κα ἃ 81}8}} 
Ἰουεῖοθγ, δηα 118 41} 18 γηϊδῆθα Ὑ 10} 8 γο- 
ΠοπΊΟυΒβ οζίηρ ργοάυσίηρς ἰηβαπιπιδιίοη δηά 
δυο! οχ, Του σὮ [Ὁ 18 γαγεὶν (ἴ8] Ἵχοθρί 
ἐπγουρῇ πρρίεοεῖ. ΤΠ6 πιδι ρηϊν οὐ [18 
βιΐῃρ 16 ργορογιἰοποά ἴο [18 5126. τρίοπα 
δγα ἰουπά οἷν ἴῃ ἢοϊ σουηίΓίεβ, ψἤεγα ΠΥ 
λυγκ ἰὴ ὁδοαγοά Ὀυϊαΐηρθ δηά διθοηρς ἴῃ 6 
δβῖοπμοβ οἵ οὐ να] 8. Τῇια Ὀοάγ οἵ {{Ππ||6 
ἰηϑοοῖ 8 διά το Ὀ6 πιεῖ ἰἶκα δὴ ερᾷ; 
νν ἢϊοἢ οἰγουπλδέδποα δχρίδϊηδ (Π6 σοηίγαδὲ 
ἀγαντη Ὀγ ὅεδβιιβ ΟὨγῖδὲ θεία ἃ βοογρίοῃ 
δι δὴ ἐνῷ. (μυΚὲ χὶ. 12.) Ἐν ἃ ποίΐςβ 
οὔ τ6 ϑιοογρίοηε οὗ δε 1εεετί, δδα ὑ. 72. 
ποῖβ 3. ᾿ 

ϑοούβοινο, ρυπβῃποηὶ οὗ, πον ἰηῆϊεϊοα 
διηοηρ ἴῃ 5ον5, 168. δηά δυιοηρ ἴδε Ἐο- 
ἀπ, 164. Οουὰ ποῖ Ὀκ ἰηπῇϊ!οϊοα ὕὑροῦ 8 
Ἠοιηδη οἰΖοη, 145. 147. 

ὅΟΒΙΒΕ, οὐ ϑβδοσγοίδγυ οἵ διδία, [1]. 
ΒΟΒΙΒΕΒ, δοοουηΐς οὗ, ἰπ τπ6 {ἰπι6 οἵ 

Μίοδοβ, 97.; δηπὰ ἴῃ τς ἐἰπ|6 οὐ (ΟὨὨγῖβι, 
399. Ἐογαὶ βογῖθεβ, 1}}]. 

ΟΕΒΙΡΤΌΒΕΒ, γοβδϊησ οὗ, τὰ [6 δὺπᾶ- 
ξοριιον, 280---282, Ἐχροεϊείοη οἵ ἃ μεγί οἵ 
6 ϑιγηδρορίιο- δεγνίος, 388. 
ΕΛΙΒ ΟΥΓ ΒΙΟΝΕΤΒ οὔ 6 δενα, 433. 
8685 πιεηιἰοηδά ἴῃ ἰἢς ϑδογρίυγεβΒ. ὅ66 

ρρ. 45--ὅθ.; δηὰ Εκξκὺὴ ὅ5ΕΑ, ρρ. 719---722. 
ΒΕΑΒΟΝΒ οἵ Ραε]οϑίϊηο, 834---0. . 
ΒΈΒΑΤ, ΒΠΈΨΕΤ, ΟΥ ΚΒΕΒΑΤ, 8 δεν δὶ 

τιοπιῇ,, ἔρπεῖνα 5 ἴῃ, 197. 
ΘΕΟΊ οἴ ἴπο δον", δοοοιιηίῖ οὗ, 89]---406. 
ΕΕΡ-ΈΙΜΕ, Ὠοίϊοο οὗ 84. 
δειε. 
Ι. Μουπίδίηβ οὗ δεῖν, 6 τἱάρε ἴο ἐπα 

δοιιἢ οὐ τῆς Πεδά 868, ἱποϊπίηρ ἰοταγὰ 8 
ΕἸδιῃ πὰ Εσίοπτσεθον ὕρου ἴπ6 Ηρα 868. 
Τιν5 γερίοῃ νν8ὰ8 Βτβὲ ἱπῃδυϊτεά Ὀγ 6 Ηο- 
τῖι65 ((ἔθη. χὶν. 6. Πδυΐϊ. 1). 12.) ἔγοπ οὔθ οἵ 
ϑἤοδα οἰϊοίς (ἄδη. χχχνῖ. 90. 830.), 1ὲ πιδγ 
αν ἀεγῖνοά [15 παιπε; δεγιναγάβ ὈὉγ Επδδα 
(ἄξῃ. χχχίϊ. Φ. χχχῆϊ, 14. 16.) δηὰ ὃγ Ὠΐ8 
Ροβιογεγ. (Ὠευΐ. ᾿ἰ. 4, ὅ. 3 Οἴγοη. χχ. 10.) 

2. Αἰ τοουηϊδίη ρου ἔπεα ἐγοηίοεγ οὗ {Π 6 
ἐγίθε5 οὗ Φυύαῃ δηὰ ἢ η. 
ΒΕΙΒΑΤΕ, ἴδε ρίδοα ποῦ ΕΒυὰ βιορροά 

δῆογ {π6 ἀεδὲῃ οἵ Ἐρίοη Κίης οἵ δέοαδθ. 
ἴὰ ἴδ διιρροβθὰ ἴο πᾶνβ θδεη πεὰρ Βείβοί. 
(ϑυάρ. ἰ. 26.) ᾿ 

ΒΕΙΛΗ, τἢ6 σδρὶ!] οὗ τὰ Ἑάομπιῖε8, 
ψ ἰοῦ ΑπιδΖίαι ςδριυγοά δὰ οδαιιρεὰ [18 
Πᾶπ|6 ἱπίο ὅοκτβεξει. (9 Κίηρβ χίν. 7.) 
ἴι 5 βυ ἴο δανα ἀεγίνεα 8 πδιη6 
(δος οἰ κηϊβοβ ἃ γοοῖ,} ἔτοπι 1158 τόεκΥ 
δἰτιιδίίοη; δηά 1 168 Ὀοϊψοθη ἴἢ6 ᾿οβὰ 
868. δηὰ [ῃ6 Εἰδηϊῖς Θυϊῇ, ἴῃ ἃ ἀδερ ναἱ]- 
ἰεγ, βυσγουηθά ὕγ ἸΟΙῪ τοςκβ, δὸ {δαὶ 
ετελὶ ρατγὶ οὗἩ τῆς ἀννο! Πρ νεγα Ὠσνῃ οὐϊ 
οὔ εἶα τοςκ ἐπε! ΤῊ γυΐῃβ οἱ τι}}5 ΄ δῃ- 
εἰδηὶ εἶτ, (ἢ Ῥείγα οὐ ῥγοίδηθ βϑοβῦδρἤοΓα, 

12) 
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5}}} οχῖβί υποσ Π6 ΑΓΔ πδιια οἵ Ἡαάν 
Ἥοιμα, οτ τἶἰα Κ᾽ οΓ οεεε, ἀπ ἀγα 
διηοηρ Π6 πηοϑὲ Βρ᾽ Θηαἷα Γειηδἢ8 οὗἁ βπεϊθηΐ 
δῖ. ἼΠεν οοηδίδὲ οὔ ραίδεεβ, ἰδιηρίθδβ, 
τπδδῖγθθ, ἤουβοα, ἤδᾶρα οὗἁ βίοπε, πιὰ γὉ]8 
οοἰυπηηδ, ἄε., ον ουἱϊ οἵ ἢ τοοκ. Ὑίεν 5 
οἵ τδπὶ νν}} Ὀ6 ἰὈυπὰ ἴῃ ἐδ “ 1,δηάξοδ 
ΠΙιυδιγατίοη9 οὔἩἉ ἰῃς ΒΙ0]6,᾽ οὐϊτο Ὀγ τὴθ 
δυῖπονγ οὗἁὨ τ}}8 νοῦ, δῃὰ ἱπ Μγ. Ἐοδογι᾿ 8 
γίεν5 ἰῃ Ῥαϊεδιίηθ, ἄς. Ὧγ. Κεϊιῃ ἢδ8 
(οἰ εςῖδα πυπίόγοιιδ ἰδβιϊηυηΐοβ οὐἁὨ ἐγενοὶ- 
ἰογβ, νῇο ὕανς εεδβογθεα [ἢ τγιϊΐηβ οἵ {Π|5 
οησθ οοἰεὈγδῖθα οἰϊγ, ἀηὰ ἢδ8 ϑῆονῃ ἴτδ6 
(]ΒἸπηεπεὶ οὗἩὨ ρσγορίθον ἴῃ 18 υἱέες ἀδδίγυς- 
τἰἰοη. (()η Ῥγορῆθον, ρρ. 301---386. Εὐϊη- 
μυγρῃ, 1818.) Ἀν. Ὑν τἰϑου 88 ἐεδογιροὰ 
ἴΠ686 πηδηιόογαῦϊα γυΐῃβ 85 [ΠΟΥ ἀρρεοδγοά 
ἴη 1848. (1μαπιε οἵ τὰς ΒΙθίο, ΞαῚ 11. ΠΡ. 
307--- 336). 

ΘΕΓΕΌΟΙΑ, ἃ ἐογεβεὰ εἰν οἵ ϑυτγία, δβίτι.- 
δἰδι οὐ ἴῃ βοβιςοιδῖ, 8 [{π||6 που οἵ [ἢ 6 
τοι οὔ ἢ 6 γγοσῦ Οτγοπίαβ : ἰὲ ἀδγίνοα ἰ(8 
8216 ἴγου ϑοίδιιςι8 Ν᾿ βίογ, δη 85 δοιηε- 
εἴπ|68 σα! δὰ ϑεῤεμοία σα πιατε, ἴο ἀϊπιϊπρυ πὴ 
ἰξ ἔγουν βανθὴ οὐ αἰβίης οἱ οἰτῖθα ἴῃ ϑγγῖα 
οἵ ἐῃ8 5816 πΠ8π|6. (Αεἰβ χὶϊὶ. 4.) 

ΒΕΙΕΟΟΙΌΖΣ βογϑ οὗ, 902. δηά ῃοῖο 3, 
ϑῈΕ.. Ε-ἸΝΤΕΒΡΌΙΟΤΙΟΝ, νον οἵὗὨ, 353. 
ΘΕΝΑΤΕ ΟὗὨ δανθηῖν ἴῃ {Π6 ν᾽  ἀογΏ 688, 

ποῖῖοε οἵ, 97. 
ΒΕΝΝΑΟΗΒΕΒΙΒ, 8 Κίηρ οἵ Αϑδγγία, το 

Ἰηναἀ δά τΠ6 Κίηράοι οἴ δυδαοὶ ἴῃ τῆς γεῖρῃ 
οἵ Ἠεζεϊκίδῃ. ὅεε Αβϑύβια, ρ. 628. 

ΒΕΝΤΕΝΟΕΒ, Ἰυαϊοῖα!, πο οχοοιῖοὰ 
διηοηρ ἴἢ6 ὅδν, 140, 14]. 

ΒΕΡΗΛΒΑΡ, ἃ ΘΟΘΠΙΓΥ οὐ ροἶδοα ΨΠΘΓΟ 
δοῖ!6 οΟὗἉ ἴῃ6 δεν 5} οβρεῖνεβ ἀνεὶς. ἴι τα 
[ματίη Μυϊσαῖε, ἰξ ἰδ γεβάθγεὰ βορράογιξς ; 
ἴῃ τη 6 ὅγγιδο δηιὶ Ομδϊ δε νογδίοηβ, απ Ὁγ 
τοάφόγη Ηροῦτον, σοι δηςδίογϑ, ᾿ς 8 γθης 
ἀετοά ϑ'μαν. Βοῖδ ἐδεβα οὌχρἰδηδιΐοηβ, 
88 γ5 (ἰὁβδηϊιδ, δγα που ίθα γ ἔμ]86 ; Ὀυξ 
ΠΟΙ ίπα πιογα σογίδίη σδῃ Ὀ6 βιιδειτυῖοι ἴῃ 
πεῖν ρῥίδσα. 

ΒΕΡΗΑΈΆΨΑΙΜ, 8 581:8}} εἰϊπίγιοςς οὐ "ἰαΐο 
δονεγηδ ὃγ 118 οσῇ Κίηρ (2 Κίηρβ χίχ. 
18. 158. χχχνὶϊ. 18.), δά τηοδὲ ργοραδὶν 
διτδῖ6} ἰὴ Μεβοροίδην δ. Ἀθη ϑιιαίηδ» 
Ὠαβογ, Κίῃρ οὐὗὁ Αδβδυγίθ, Ἴδετε 186 [5- 
ΓΘ ε8 ἰμίο σδρινν ἴσο) ϑϑιηδγα ὃ6- 
γοῃά τῆς Επρῃγαῖεβ, ἢθ δεῖ ἃ Ἂοίοην 
ἘΠ Π Γ, διηοης πο ἢ ψεγα (μ6 δερἢεδγναίῃι. 
(8 Κίπρε χνῖϊ. 234. 31.) 

ΒΕΡΟΓΟΗΒΕΘ οὗ [6 εν δ, δοοουηξ οὗ, 
δθ4--δ668. 

ΒΕΡΌΣΤΟΆΕ, τἰΐοβ οἵ, 560---ὅ64. 
ΘΈΒΑΒ, Ὠδῖυτγα οἵ, 75. δη4 ηοΐο 3. 
5ὅκπαοιῦβ Ραυχῦβ, ἔπ Εοιηδη ργοσοηδεὶ 

ΟΓ βονθίῃοῦ οὐ Οὐργιι8, γνῇο ψῶ5 ἰδ Ὀγ 
186 ργεβοιίης οὗ δι} δῃὰ Βαδαγπδῦηβ ἴο 
Θαῦγαοα ἴδ ΟΠγδιϊδη ἰδίῃ. (Αςοῖβ χὶϊ!. 7.) 

8.4 
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ΒΈΚΡΕΝΊ, Βγαβδεη, πογϑῆιρροά ὈγῪ 86 
δον, 369. 

ΒΕΒΥΑΝΤΒ, ΟἸογοηὶ Κί 5 οὗ, πηρηπἰοηρά 
ἴῃ ἴῃς ϑογιρίυγεδ, 4683, 464. Ηον Πιγοά 
δηὰ ρε!ὰ ἴῃ Φυάεε5, 46]. 

ΒΕΤΗ, ἴΠ6 βοῆ οὔ Αἀδπὶ δηὰ Εγο, δηά 
διδοῖ 5 Ἡρα Ὅ82 ὈΟΓΏ ἘΠΕ ΤΙ: ἀοβὲ}} οἵ 
Αὐεῖὶ. Ηδξε Ἰνεά 912 γεδγβ. 8 ροβίεγγ, 
ὙΠῸ ΨοΓο αἰδεϊησυϊδηοα ἔγοπι ἴΠ6 ἀεδοεμά- 
δηῖβ οἵ (ἰκη Ὀγ [ἢς δίίοη οἵ “τἢς 
8008 οἵὁἨἁ Οοά,᾽ ρτγεβεγνυθὰ ἐπε ραδιγίβγοδαὶ 
Γαίου ἴῃ 118 ραγ ὑπε! τῃ 6 ππη6 οἵ ἐ6 
ἀείισο, αἴοῦ ἢ] ἢ 1 'τα8 ἰγΓβηβη θα ὈΥ 
6 τῆς οὐ ϑὅδθι. (1 Οἤγοη. 1. 1. ζυ Κα 
ἧι. 1. αδη. ἱν. 98, ν. 8. γνἱ. 2.) 

δϑηλῦον Οὐ ὨΒΑΤΗ, Ὅ Α εν οὗ, ποῦσο 
οὗ, 72. ποία 3, 

ΒΗΛΙΜΑΝΕΒΕΙΒ ΟΥ ΘΑΙΜΑΝΕΒΕΗ, Κίηρ οἵ 
Αϑεγτῖα. ὅθ Αδβύξια, ρΡ. 627. οοἱ. 2. 

ΒΗΛΑΒΟΝ, οἷα οἵ, ποιίοο οἵ, θὅ. 
ΘΒΑΥΚΗ, Αγ οἵ, ποκὶοα οὗ, 62. 
ΒΗΈΒΑ, ργοῦϑον τ ϑδῦα οὔτ ατοεκ 

ξεορίαρμον ϑίγαῦο, γὰ8 ε γαχίοη δἰἑυδῖοα 
ἰοναγίδ τἴῃ6 βουίμογη οἵ Ατγαῦϊᾶ εἴ 8 
ἀϊδίδπος ἔγοπι ἢ 6 οοαδὶ οὗἩ ἰ6 δὰ ὅεδ. 
ΤῊΣ αυθεη οὗ ϑ8᾽νεῦα τψῆο νἱδίιθά δοϊοπιοῦ 
(Ι Κίηρβ χ. 23. Οἤγοη. ἰχ.) δρρεδγβ ἴο 
ἴανε Ὀδο [6 δονεγείρῃ οὗἉ 118 γορίοῃ. 
ΤῊ ἰγδάϊίοη οὐ Ποὺ νἱδὶξ ἢδ858 πιαληϊδιη δῦ 
166} δπιοης ἐπ 6 Αγδῦβ, ῇο ς4}} Π6ὺ Βα] κῖβ, 
δηὰ δἰῆγπι ἐπδὲ 886 Ὀδοδιπα ἴἰἢ6 υἱίρ οὗ 
ϑοϊοῃοη. ἴῃ Μαῖῖί. χίϊ. 42. βῆ ἰ8 βαϊὰ ἴο 
ἤανα σοη16 ἔγοηι (ἢ ὠἰέεγηιοεέ ρατίε 0 ἐδδ 
εατίλ, ἰο ἰηάϊοαῖα (βδεσογάϊηρ ἴο τπ6 ον ἢ 
Ἰάϊοπι) ἴμδὲ ϑ'ῃεῦα νν88 ἃ γὔΊεπηοΐθ σου ΠΥ 
ἤγοτῃ Φυάδδδ. 

ΒΗΈΟΗΕΜ. 866 δΙ60ΗΕΜ, ῥ. 729. ἐπα. 
ΒΗΕΕΡ-Η ΒΒΑΝΌΕΒΥ οὔϊποδον, (88,489. 
ΞΗΕΜ Οὗ ϑῈΜ, ἴδ βοοοηὰ βοὴ οὗ Νοαδῇ. 

(Θεη. ν. 82.) Αδςοογαϊηρς ἴο ἔϊ6 σεπαοαῖο- 
μἷσαὶ ἐδ0]6 ἴη ὅδη. χ. τἴ6 πδιϊοῃβ ἴῃ δουτῇ- 
Ἡγθδίογῃ Αδβἷϑ, 886 [6 Ῥογβίδηβ, Αβϑυγίδη8, 
ϑγγίδηβ, Ἡδύγονβ, δπὰ ραγὶ οἵ ἴἢ6 Ατϑ»- 
υἱληβ, εγο ἀσβοθηήοα ἔγου ἢ ΪΠ|. 

ΒΗΈΜΈΕΕ, [Π6 Ππᾶπιὸ οὗ 186 ροδββϑδδοῦ οὔ 
τῆ πιουηϊαίη οὐ ψὩ]οἢ (ἢ εἰν οἵ ὅδ. μα- 
ἘΠᾺ 88 δγδοῖϊβα Ὀγ Ομτγὶ Κίηρ οἵ [5γϑεὶ, ἴο 
σ΄ οιη δὲ 5ο]ἀ τυ δὲ ἰΟΓΓΙΌΟΓΥ ἴῸΓ ἔνο ἰδ] δηΐβ 
ΟΥ̓ εἰϊνεγ. Ἐγοῖῃ {Π6Ὸ εἰγευϊηδίδηος οὗ (παῖ 
εἰν θοΐηρς σα ]Θἀ αἴοῦ ἢ πϑιηθ, 85. Ὑὑ6ὶ} 
88 ἴΓΟΠὶ ἴῃ 6 ΥΟΓΥ δηη)8}} δια) σίνθη ὈΥ ψΑΥ 
οΟΥ̓́ρυγοβα86-ΠΠΟΉΘΥ, ἰδ ἢ88 Ὀε6η οοπ͵δοϊιγοά 
εἰαῖ ΘΒ ΘΠΊΘΓ πηδίὸ ᾿ξ οης οὗἁ 1Π 8 σοῃα ΠΟ 
ΟΥ̓͂ δαϊα τπδὶ ᾿ἷ5 πη βδῆουϊ Ὀ6 ρίνγεη ἴο 
16 πον οἵγ. ΑΒ 16 Ἰᾶνν οἵ Μοβεβ ργο- 
πἰδτεοά ἢ 6 ἸΓΓΘἀδοιῃβ}]Ὲ οοϑβϑίοη οἵ θοίδιθϑ, 
δηὰ 85 ϑ'ῃεπιθι᾿β ἤβηια ἰδ πιορητοηδα σψ]1ἢ- 
Οὐξ ΔῪ ποίϊςε οὗἩὨ ἰδ ροποαίορυ, ἰτ 8. ηοὶ 
ἱπηργοραῦ]6 ἐπαὶ ἢ6 τνῶβ8 ἐδδοθηάθα (γοηὶ 
τ6 Οδβπδβηΐζεβ, σοι ἔπε [5Ξγϑοὶ θα πδὰ 
ἢοῖ ὈΘοη αὐἷε ἴο ὄχρεϊ. 

1δοργαρλιοαϊ, Ἡϊρέογοαὶ, απὰ 

5ῊΗ 

ΒΒΕΜΟΝΕΗ ἘΘΈΔΗ, οἵ επί ρέσγεσα, 
9858--- 288. 

ϑηξνιν, Μουηϊῖ, 57. 
ΒΗΚΡΒΕΕΝΌ5, ἀυ)65 οὗ, 489. 
ΒΗΒΗΛΟΗ͂, δηο ΠΣ πδῦ)6 ῸΓ 

(ἐγ. χχυ. 36. "". 41.) ΤἘ18 5 ενϊάδες 
(6 Ἤσοπαρεῖου ; εἶνε ἀεγταϊΐου οἵ τς 
προ, ΠῚ με Οαϊηνες Φ8ε- 

δε ἴο Ὀὲ δ Ῥδρδη ἰἀοἱ, νογεπρρεί κε 
Βαῦυγίου ; δηά {δὶ δεγεηδῆ ρῶν ἴο εξ 
οἷν τῆς ἤδιρδ οἵ "5 τυΐοϊαν ἀεῖεγ. 

ΒΗΒΉΒΒΕΑΛΌ, 32], Ταδῖὶο οἵ, 967. 
ΒΗΙΒΜΑΗ ΟΥΓ ὅ1:8Μ ., ἃ εἷγ Ὀεϊοηρίησ ἴο 

(88 τγῖρε οἵ ευρε (ΝΡ. χχχι. 38. 
δοκεῖ. χί. 19.) Τα νῖθο 85 ευἱγειοά 
Πογο. (538. χυΐ. 8, 9.) Τῆις Μοαῦτες τοοῖ 
ρουϑαββϑίοῃ οἵ 5 εἰν δίϊεγ τῆς ἀεβίγιις- 
ἔοη οὗ ἔἐδε Κἰηράομι οἱ ἰφγαεὶ. (ες. χἰ νῖπ,. 
82.) 

ϑδηιειῦθ οἵ τἰ6 Ἠδῦτενε, δηὰ οὗ εἰς 
Ἠοπιδη5, 930, 931]. 948. ποίο 3. 

ΘΗ ΚΙ, -ΒΕΛΑΒΕΒΒ, οΟΠΤα οὗ, 93]. 
ΒΗΙΠΟΗ, 8 οοἰεθγαϊοα οἷ ἴῃ τδ6 ἐτῖθε οὗ 

ἜΡυϑαι Ψ ἤεγα {πῸ ρεορὶε δεβοιηυἐο, 
(πὲ ΧΥΪΙ. 1.) ἴο βεῖ υρ {π6 ἰοθογηδεὶς οὗ 

6 οοηρτγορδίίοη, νῆϊοῖῖ οοπεηιδι τνετα 
8} τῆ6 εἶπα οἵ ΕἸ]. (1 ὅδῃ. ἵν. 8) Κκὶ 
88 διϊυδῖει, τηοδῖ ργοῦθὈΪγ, δὲ οῦ 
ϑεϊίουη, οἡ ἴἢΠ6 δαβὶ δἰάβ οὔ τῆς Ὠίρῆ γοδά 
ἴγοιη Βειμοὶ ἰο ϑομοοίθηι δηὰ ου ἴδε βουτὰ 
οἵ ἱμεῦομαιι. (ον. ἢ. Ὗ. Οονυ, ἰη “ Ῥτο- 
εοράϊηρβ οὗ τ ογαὶ ϑοςοίειυ οὗ [ω}||ὲτὰ- 
ἴυγο,᾽᾽ νοὶ. ἴ. Νο. 10. ρ. 149.) Οὐομππιάες- 
806 τυΐῃδ οὗ βηείοης δῃιοῖν 51}}} γοπιδίη. 
(ἘΚοδίπεοη'κς. ΒΙΌΪ]. Εδ68. νοῖ. Πὶ. ρρ. 85, δ6. 
ΜῈ δου [δά οὗ ἴΠ6 Βί0]6, νοὶ]. 11. ῥ}». 
294, 395.) 

ΒΗΙΝΑΚ, ἴδ ἰογτϊοΥΥ οἵ Βαδγίοη. (Θςεε. 
χ. 10. χὶ, 3. χῖνυ. 1. [588. χὶ. 11. ἢ 8η. ἱ. 2. 
Ζεςἢ. νυν. 11.) Τῇ Ὀουπάδγίεβ οὐ ἰδὲς 
ΘΟὈΠΙΓΥ δγο ἀοἤηρά ἴῃ Οδη. χ. [0., δὰ ἀε- 
ρεοηά οὐ {Π6 ἱἰηϊογῃγοϊδιίοη ρίνεη ἴο (86 
ὨΒΙη68Β ΟΥ̓ οἰτἶ65 πηδπιϊοηδὰ ἰπ γοῖδβα. 

ΒΕΙΡ8, Οὗ δα δηςοϊθηϊ5, ποῖςα οὗ, 698--- 

ΒΗΙΒΗΑΚ, 8 Κίηρ οὗ Εργρὶ νὙῆο νψδδ 
ἙΟΠΘΠΡοΟΓγΥ σἱϊἢ ϑοϊοπιοη δηὰ Ἐεδο- 
Ροϑ. ὅ66 ΕογΥρε, ρῥ. 65] --660. 

ΒΗΟΕΒ ΟΓΥ ΘΆΝΌΑΛΙΩ, οὗ ἴῃς Ἡδοῦτεπα, 

ΒΗΟΈΕΒΙΜ, οΟΠσοα οἵὨ, 98. 
ΒΗΝΕΜ, ἃ εἶν οὗ {π6 ἰγῖδε οἵ 15πβοδασ. 

(δοβιι. χὶχ. 18. ὃ ὅδ). χχνὶϊ. 4.) Ἡδστγα 
1π6 ργορῆες ἘΠΙΒμα τψδβ Ποδρ ΔΌΪΥ εὐίες- 
ἰδἰπθά Ὀγ 8 Ὀεπονοϊοης νόπιδῃ; Ὑδοθα 
βοη αἀγίης, Πα πιϊγασυϊουβὶν Γοβιογοὰ μἷπ το 
8. (ᾧ Κίηρβ, νὴ Αςοογαϊηρ ἴο Ευδε- 
υἱυδ, (ΠογΘ νν8δ ἃ ρίβεθ Ἵβϑ ϊθὶ ϑδηνέεχε (Ὁν ἃ 
Ἄοοιηπικυϊδιίοη οἵ ἐ 84 5) ἔνε Ἐοπιβη πὶὶ 
βοι ἢ οἵ Μυυηῖ Ταρος. ϑϑῃιιπεπι 15 πον 
ἙἈΠ 6 δοίαμε ; ἰξ 18 ἃ διῃμ}} δηἰ ἀΐγιγ νίϊϊαξι, 
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ἱγίηρ υροῦ 8 ἄδδρ δίυρα, τὴτἢ ἃ δι}Ά}} (ουη- 
τδΐη, Ὠαγαὶγ διδοίη ἴοῦ [06 τδηῖδ οἵ {πε 
ἐπΠ δ δηι5. (Βουϊηϑοη᾿ 8 Β[0]. 658. νοὶ. 
1), Ρ. 169. Ποττ᾽ 5 Νοῖεϑβ οἵ Τγανεῖ, ὑ. 9565.) 

ϑηῦυπ (πον οαἰϊεά 2 ̓ο εν), Ὑ ΙΔογηα δα 
οὗ, ποιΐςο οὗ, 7]. 

δηυβηανΝ, ἴδε οσϑρῖτδὶ οἵὗὨ ϑιιδίδηβ, 8 ῥσο- 
γίηοο οὗ Εἰδ οὐ Ῥογείβ, νῆϊο!,) ᾿δηϊοὶ 
ἔστη ἴΠ6 ραίδος (υἱ1}. 2.}, Ὀδοδιδα ἰῃ6 
ΟἸδι ἀξθραη πιοπαγοῦβ δὰ ἃ γογαὶ ρδῖβδοθ 
δαγο. αἢξγ Ογγυβ, [6 Κίπρ5 οἵ Ῥεγεὶὰ 
“ΕΓ δβοσυδιοπμθα ἴο ρ855 [6 ν»"]ηἴεῦ ἔμ οΓο, 
δηἃ (ἢ δυπιηηοῖ δὶ Ἐσδαῖδθα. Τἢδ ψἱητογ 
ΝΒ ὙΟΓΥ ηΟἀεγαΐα δὲ ϑῃυῆδη, ὕυϊ [ἢ 6 
ἢποδὲ οὗ (δ βιιπηηον 88 80 γῶν παι τη 6 

᾿ΙΣαγ β δηὶ βεγροηῖβ, ἰΓ δυγργίϑαα ὉῪ 
ἦε ἸῺ πὸ δβιγοοϊβ, 8Γ6 βαί ἴο ἤδνε ὕδθῃ 
Ὀυτγηρά ὑρ Ὀγ [Π6 δοίαῦ γῶυδ. ΤΠ εἰν 
δίδηεβ οὐ τα τἰνοῦ {0]2], ογ ΟἸιοδϑρθβ. ἴη 
τιιῖβ ΟἾΥ, δηα οἡ {Π]15 εἶνε, ᾿δηΐοὶ πὰ {Π6 
νϊδβίοη οὗ [Π6 ταῦ] τ ἢ ἔνο ΠοΓΏ8, ἀπ ἢ 6 
ξοιιὶ τ οπα Ὠογη, ὅζο. ἴῃ τπὸ {Πίγὰ ΚΘῈΓ 
οἵ εΠ γεῖρη οἵ Βεϊξἢδζζαν ( δη. νἹῖ!. ]---8. 
ἅς.), Α. Μ. 3447. Β. ο. ὅ57. ἴῃ τ} 8 οεἰἐγ 
οἵ διιυδῆδη, τῆ6 ἰγβηϑβοιίίοηδ ἴοοῖκ ρἶβος 
νν ΠΟ. δα γοϊηϊθά ἴῃ τἢςῈ ὈΟΟΚ οἵ Ἐδβίδου. 
Ἡΐτο ΑΠδεβυογιδ, οΥ [δεῖ ἴ[Π6 δοὴ οἵ 
Ἡγεῖδβ βοπ γα Ϊγ γοβδιἀθὰ δηὰ γεϊρηθ. 
(δέῃ. 1..},2. ὅ. ἄς.) Ηδτοθυῖε, δφηϊαγροα, 
8. δαογποὰ ἴῖ. Ναεβοπιϊδῆ ννὰδ 880 δ 
Βηυδῆδη, ἤδη ἢδ οὐίαϊηποά ἔτοαι Κίην 
Αγίρχογχοθβ ρευτηϊδδίοηῃ [0 γεΐυγη ἰηΐο 
Φυώερα, δηά ἴο τγοραὶγ ἴἢ6 ψ8|}5 οὔ Φογιι- 
ει. (Ν δ. Ἰ. ἵν Βεηϊεπη οἵ Τιυΐ(εία, 
δηπιὶ ΑΡυ δγαρια5, ρίδος τΠ6 τοπιῦ οἵ Ὠδηϊεὶ 
αἴ (πιιζοδίδη, τι ἢ ο ἢ ἰδ {Π6 δητίθπε ον οἵ 
δ 5ἤδη ; 8δηι1 8 ἴοπ|Ὁ 18 δ1}}} βδῃῆονῃ ἴο 
{τιν ]ογθ, 85. ἴΠ6 τοῦ οὗ ἰῃ6 ρῥτγορδεῖ. 
})γ. Πιρῃείοος βδυβ, δε [Π6 ουξνγαγι ρσαῖθ 
ΟἹ τῇῆα δδβίογῃ νν8}} οὐ τῆδ τεπηρὶθ νν85 
τ] 6 τῆς ρεῖθ οὗ ϑῃυκδδη; δηὰ πὲ 
ὑμοη {Π|8 γαῖα νγδ οὭγυθαὰ ἴἢ6 [1 
("ογα ῬΓΟΡΘΌΪ {Π6 ἉΓΙῚΒ ΟΥ ᾿παίχη!δ) οὗ 
ῃυδἤῆδη, ἴῃ πε οι! ἀείξης οὔ τη ἀθεγεα 
ἰἴσγε σγαηϊοά Ὀγ Ὠαγίιβ βοὴ οἵ Ἡγϑβίαβροβ, 
ψ ἢ ς ἢ ρεγπῖθα ἰἢς τγεθι]! ἀΐηρ οὐἨ τ86 
τεινρῖαε. 'ΓΠ β'τα οἵ εἰ οπσθ Ποῦ ]Θ π|θ- 
ἸΓΟΡΟΙΪ ΙΒ οἵ τπ6 ἀπεϊθηὶ κονογείμη5 οἵ Ῥεγβία 
ἷΞὀ ΠΟΥ͂ ἃ πιο ψ Ἰ ογηθδα; 20 [πιῆ 
Ὀοΐημ τοδί ΐηρ [Π6 ΓΘ ΘΧΟΘΡΓΠΩ ΟὯΘ ῬΟΟΓ ὧδ᾽ 
Υἱίβο, "850 ΚοΟ ΡΒ νϑῖοἢ ΟΥ̓́ΣΣ [6 δαρροδεὰ τοτ Ὁ 
ὁ τὸ ρίόρδοῖ ᾿)δαΐεὶ. 8.666 δὴ δοοοιιηῖ οὔ {πὸ 
χυι 5 ἐπα τῃ9 ῥγοδοηὶ δίδιϑ οὗ 5ιθΒῃβΒρΡξκβαδη, ἰη 5''γ 
1ὰ. [ζ. Ῥογιοῦβ ΤΊΑτοΙ2 ἱπ αςογρία, Ῥεγεὶδ, δ.ο. 
τοὶ. ἰἴ. ρρ. 411---.418.; δηὰ ἐδρϑοΐδὶγ ἴη ΜῈ 
Τ1,οἵἴτυπ5᾽5 ΟὨ δ᾽ ἀξθὰ ἐπα ϑδυκίδηο, ὑΡ. 8348---415. 

ΘΙΟΘΑΞΒΙΙ, ΟΥ 8588851η8 πιοη[οηδὶ ἴῃ ἢ 6 
Νενν Ταοβιδπιθηΐ, ποιΐοο οὐ, 405. 

ΘΙΟΒΕΜ, ΝΎΟΗΑΒ, ΟΥ ΒΉΞΚΟΗΕΜ, ἃ ΟΕ 
ἴη ἢ αἰ οἰπιους οὗ τΠ6 ἐτῖρα οἵ Βεοηϊδηνη, 
ΕΑΓ νοι ἄδοοῦ δουρί ἃ δε! ά νιϊοἢ Βα 
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βᾶγνε ἴο Φοβερῇ, πῇο νδ8 δυγίοὐ {ἤεγα. 
(θη χὶν!. 22. ΦΖοεῖν. χνυὶϊ. 7. χχῖν. 32. 
εἶδ νἱῖ, 16.) ἴη ἐΐ8 νἱεἰἰν τδβ ζϑοοῦ᾿ 

ΜῸ6]1 οὗ ουηίδίη, δὲ τψἢΐϊο) Φόδυδ (ΟἸ γὶβὲ 
ΠΟΙ νΟΓΒΘ νἢ 8 τΟπδη ΟΥ̓ ϑ'ϑιηδγία. 
(οδη ἱν. ὅ.), Αἢογ τδ6 γυΐϊ οὗ ϑδιηδγία 
ὃν Θ'Βδιαμδῆθβεγ, βϑ'μθοἢ θαι Ὀδοδπιθ [ἢ 6 ς8- 
ΡΙΔ] οὔ τῃ6 απηδγιίδηθ, ἃ γεπιηδηὶ οἵ 
ὑνῆοβα δεῖ, πονν γεἀυςδὰ ἴο οπο πυπάγοά 
δηά ηἰπεῖγ- ἣν βουΐδβ, 81}}} γοβϑίἰεβδ ἐἤδγε. 
ἴε ἰδ δρουιξ ἔοσιν παῖ! 68 Ὡογιῇ οὐὗἔἩἍ ΦεγιβδΊ "). 
δΗΘΟΏ ΘΙ δια πε ἰῃ 8 ἀ6 Πρ ει} δἰευδβείοη αἵ 
1η6 ἴοοϊ δῃὰ ου ἴδε ἰοννεϑὲ βίορε οὗ Μοιιπὲὶ 
ἀοεΖίην, δὰ 8 “ δωῦον ἴῃ ρονυαβ 
ὈΓ {δα τίομοβὲ νεγάυγο --- ρθ, τοῦ οετίεβ, 
ΟἸἶνα8; ΟΠ6 580] ΔΓῪ ρδὶπὶ ἱγεα τον θγίηρ 
ΟΥοΓ [ἤθη] ; 8ηἀ ἢδάμραβ οὔ {πὸ ῥυοκὶν ; 
ψ ἢ 118 ἰληΐϊδδῖῖς Ὀουρῆδ δηα γείον ἀπὸ 
ΒΟΠΙΒ, συγ ρ Ἔν εΓγ μἰδηϊαιίοη." (Ἰροσὰ 
Τιϊηάδαγ᾽Β 1οἰίεστβ ἤοῃ Εργριὶ, ἄς. [1 
1837] νοὶ. ἰϊ. ρ. 74.) ΤΠῖδ ρῥίδσα ἰδ πον 
ο8]}]6ὰ Ναροίοδβο, οὐ ΝωΌ]οιιβ ἀ οογγυριίοη 
οΥ̓ 18 αγεεκ πατὴρ Νεδρο  Ἕβ) : σοπιυουβ 
ἴο ἴξ 1168 ἃ ναίϊευ, νυ ]ςοἢ ορεηδ ἰηῖο 8 ρα 
πδίογεὰ ὈΥ ἃ ἰγυ τ} δίγοδπι, ἐπῶξ γίβθα 
ΠΟΆΓ ἴπ6 ἴον. ΤῊ]ΪΒ 'β Ὀπίν γβα !ν αἰον θα 
ἴο θ6 ἴπ6 ρμηγοεὶ οὔ α Πείά τπεπιϊοπθά ὃγ 
ϑαίηι Φοόοδη (ἶν. 5.) νοῦ ὕσοοῦ δουρὴέ αἱ 
ἐδς λακπα 9 ἐδε οὐἠμάγοπ ο(ἱ αμεον. (Ἕδεη. 
ΧΧΧΙΙ, 19.) Ὦγ. ΟἸαγκε (Τγανεὶδ, νοὶ. ἶν. 
ΡΡ. 3θ0---2980. ϑνο.) [856 φίνοῃ 8 πηΐθυϊα. 
δοοουπηῖ οἵ [ῃ6 δηϊαυΐιε8 οἵ ϑ'μβιδοἤθιν, 88 
1Πδν δρρεϑγοὰ ἴῃ ἔπε Ὀερὶπηΐηρ οἵἩ [Π 6 ργδ- 
δοηξ σοΠίΌΣΥ : θυϊ [Π6 πιοδὲ γοοθηΐ βηὰ 
σορίουδ ἀσδβογριοἢΒ γα ἔποδβο οἵ Ῥγοΐ. κο- 
θίηδοη (Βιὺ]. 68. νοὶ. 111, ρρ. 96---146.), 
αητὶ οἵ Ὦν.  ΠἸδοὴ (δηἀδ οὗὁὨ τις ΒΙΌ]6, 
νοὶ. ᾿ὶ. ρρῃ. 45--.70.) ΤΒα ἔδνν ϑδηι)μγδηβ 
Ψ ΠῸ 51}}} τοβϑία ἤογα στἰρίαἰγ οἱ ον τῇς 
γε ρίοη οὗ {Π6ῖὶγ δῃηοθδίουβ. 

ΒιοκΚ, Ποδιηρ οὗ, ΠΥ ἀδειηθά υπἰαν ἢ} 
ὈΥ τὴο Φεννβ, οὐ ἔπ ϑαρθαιῃ.ἀαγ, 337. 
Ττοδίμοηϊ οἵ, 547, 5648.Ὀ 566. ΠΙΒΕΑΒΕΒ. 

ΒΙΌΡΘΙΜ, Να]α οἷ, ποιΐςο οὗ, 62. 
ΒΙΌΟΝ, ΟΥ ΖΙΌΟΝ, 8. οοἰεῦγαιοά οἰζγ οὗ 

Ῥα]εβεῖπθ, γαρυῖϊθά ἐο πανα ὕδεη ἰοιπόεώ 
ὈΥ διάοη, ἔα εἰδβὲ βοῃ οὔ Οδηββϑῃ, ἴγοπι 
Ποῦ), δεςογαϊηρ ἴο Φοβερῆι8, 1ἴὲ ἀετῖνεβ 
ἴἴ8. πᾶην6 ; ὑὕυζ οἴδοΓ διιιῃουῦεῖθα ἀδγῖνα ἢ 6 
πᾶς διίοη ἔοπι τὴ6 Ηδεῦγεν οὐ ϑυγίδη 
ψΟΓ ΠΝ (ΤΒί6Ὴ), ψ ῃ]ςὶ δἰμηιῆεβ ἤ5}- 
ἴυσ. [{ππ6 ρῥγίπηῖνα [ουπ 6 Γ 88 ἃ ββἢ- 
δγι θη, (6 ἵνο δοσουηῖδβ ΠΊΔΥῪ Ὀ6 ΘΕΒΙΪΥ 
τεςοποῖ θὰ, Φοβῆμδ (χὶ. 8.) οα}}8 ἐε δι! ου 

Ἴ τη6 Ογεαί, Ὁν ΨΥ οἵ επηΐπεποθ; ψῃρηθ δ 
ΒΟΙ6 ἢδνα ἴδϑη οσσδοῖοιι ἴο κᾶγ, τῃδὲ ἸΏ 
ἢἷ8 τἰιηθ τπθγα τογα ἔνο δι ἰοῃδ, ἃ ργεδῖογ 
δι ἃ 1688: θυϊ ὯῸ φεϑοργαρῆθῦ ἢ85 ᾿πθ- 
κἰοπθὰ δὴν οἵδεν διάοη ἤδη ϑ᾽άοῃ εἶτα 
Θεοῖς. Φοκῆυδ δδείρηθα δίάοῃ ἴο ἰῃς τες 
οὔ Αδιορ (“οαδὶι, χὶχ. 38.), θὰῖ (5 {γθ68 
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οὐ Ὡδνεῦ ἰοη οὗ ἴ. (διά. 
1. 31.) [ὲ 5 βἰἰυδίοὰ οὐ τ6 Μοέϊοι- 
ΓΒΠΟΔη, 06 ἀξ γ᾽ Β ᾿ουγηοῦ ἤγοπι Ῥβηθδδ, οὗ 
ἴδοια τῃ6 ἰουηΐδίηα οἵ Φογάδη, ἰῃ ἃ ἔπε 
ἰενεὶ ἔγδεῖ οἵ ἰδηά, [π6 γεπρδγκαῦὶν δι ρ]6 
δἷγ οὗ ἢ οἢ βυ 5 Ὑἱτ (Πδὶ τους ροΓ- 
εἰοη οὐὗὁἨ 6 Θοκδρεὶ, ᾿τῆϊοῖ γεοογιβ [ἢ 6 
Ἰηϊεγνίεν οἵ Ψ92εδὺ8 ΟἸγίδὲ οὐ (πὶ ν 

---ἰλο σοαείς οΥ Τψτε απ διάοη --- αὶ 
τΠ6 ϑυγο- ῃαηϊοίδη σοΐδη. (Μαίε. χνυ. 
21---23,. Μαῖκ νἱὶ. 294---80.) Αδυϊράα 
ΠΛΡΣΕ ἷξ δἰχιγ-δὶχ πη ]65 ἔγτγοη Βδπιδβουβ. 
[8 οἷἷγ δδϑ θθθ αἰνγαγ8 (δηουβ ἴογ 118 

Εἴοαὶ ἰγϑάθ δηὰ πανϊρδίίοη. [15 ᾿ἸΠΠ δ δι 8 
Ὑ6Γ [ἢ 6 ὅγϑὲ γοιμαγαῦθ τπογοπδηΐδ ἰὴ (ἢ δ᾽ 
ψΟΓΙὰ, απ ψογὸ ψ ΥῪ δαγὶγ σοἰουγαϊοὰ οἢ 
δεοοουπὲ οἵ {Πποὸὶγρ ἸυΧΌΓΥ ; ίογ, ἰη τπ6 ἀδγ8 
οὔ τπδ υάρεα οἵ ἰδβγβεὶ, [6 ᾿ῃῃδὈϊ δηῖ5 οἵ 
1μαἰδἢ ἀγα 884 ἰο ἢανα εἰσσεϊὲ σγο θββ ἀπά 
δ6ῸΌ ΓΘ δα γ {Π6 πηδηηεῦ οὗ τ Ζιιοηίδηκ. 
(ϑυάς. χνιῖϊ. 7.) ΤῊ πιεη οἵ δίάουη Ρείηρ 
δῖεαῖ βῃ ρΌΓΙρΏ5, γεγο ρδγι οι ἀγῖν εἰς 
δῖ, αῦονα δἷϊ οἵα Ὡδιοηβ, ἴου αν ϊηρ 
δηαὰ ρο] Ἰἰβηίηρ εἰπηθεῦ, ἴΠ γα ὑεϊηρ πονδ 
εὐὴο ιτϑετὸ εἰμίεα ἀοιυ ἰο ἄξειν ἐπιδεν κε ἰΔ6 
διαοπίαπε. (Ἰ ΚΊηρϑ ν. 6.) ΑἹ! τῆς πρδρ- 
πιδοθηοα οὗ δησίΐεηι ϑίάοῃ 18 ροῦδ; [Ὁγ 
Οοά λαε ἐτεομεα 7μάμηιεπίς δι. εν (Ἐχζεῖς. 
χχνὶϊ!. 22..), 85. ἃ ρυπιβηπιοηξ ἔοῦ τῇ στοαὶ 
νοκοάμεββ δης νοῦ {1 π685 οὔ ἤδῦ υθλ! ἢγ 
ΠΙΕΓΟΒΔηΐϊΒ. Ανδΐη δπὶ δρδίῃ να ἰδ 
ἸΠΠαδπῖβ Ὀεδη ἡμάσεά ἐπ ἐδ πηδρί ὁ 
ἀφῦ ὃν (δε ειυογα οἈ εἰίξ. ... ΤΠ6 
οἷν δηἀ τΠ6 568 {π8ὲ οὔσα ἰατοὶ 18 νν8}}5 
ποῦν ἰαηθηΐς τ[ἢδ ννδηὶ οὗ 1ἴ8 οὔθ σγον ἀθὰ 
πα 5Εἰργίησ Ρορυϊδεϊοη. Ιτ πο ΠΟγαὰ οδῇ 
ὑοδδὲ οὗ ἃ Κίηρ. ΑἊΑδ ἐδο ἀδπιρε οἡἱ Ζιάυπ 
αν θεθὴ πιϑάθ ἴο ἀγίῃκ πὸ τῖπθ οὐρ οἵ 
σού ἥν, Ἔνθ 85 ἰξ νγ88 ἰογείοϊά. (“Ζγ, 
Χχν. 32.) Ηδγ οἰηϊηθηξ πος ῃϑηΐβ, βεϊγ- 
τῖηρ ροριιϊδιίοη, δη τῃ6 Ἑ«τοναεὰ ἢδαὶβ 
οὔ Πεγ μαγῦουῦ ἤδνα Ἰἰοὴρ βδίποθΒ αἶβαρ- 

Γαι, 88 ἰβιῖδὴ δ ργεαϊεῖϊοά (χκχὶὶ. 4.) 
διεοίοῃ ΜΙβοίοη ἴο τῇ ὅονβ, τ. 256. 

Φουγηδὶ οἵ τῇς Μίαϊια Ο(οϊερε Παριξδείοη 
ἴο {6 Εδδῖ, (ραγὶ ἱ. ρ. 957.} Τ δ ρίδοο 
δ ΠΟῪ Τδ] εἰ δοίάε οὐ διαί: 115 μογὶ 8 
8Π18}}, Δ πδαγὶγ 8116} ἀρ ννἱτ ἐπα δοςσὺ- 
του ϊαιίοη οὗἩ πυὰ. (ἸτὈγ 5 δὰ δδη,» 68᾽ 
Τιλναῖΐβ, ρ. 301.) Τα ρορυϊδείοη 18 βαϊὰ 
ἴο ὕὈα ἀὐουὲ ἔνα οἵ 8ὶχ ἐπουβδηα δβοιΪβ, 
ῬΓΠοῖραΙν Μοβαιηπηεάδηβ δημὰ Ογοακ (ἡ- 
1Π0 1168 : ΠΕΓΘ ἄγ εἰβο 3560 οὐ 400 76ἐν». 
(ΥΥ̓Ππου 5 ἰ,δηἀ8 οὐΓὁἩ 16 Βιυϊα, νο]. 11. 
".. 218. δη ἐδ ΄ εἰ 65 Ναγγδαῖίνα, νοἱ. 1. 
Ρ. 88.) Τῇαο εἰϊγ, 85 1 οχὶβὲβ δὶ ργδβϑϑηΐ, 
ΓΙδ68. ΜΠ) 6 Δι 6}γ ἔγοθῃ ἰἢ6 βίγαηαά ; δῃη, 
Μ ΉΘΩ δέθ ἴτοπὶ ἃ ἶρις ἀϊξίδησθ, ρμγθ- 
ΒΘηΒ 8 ΓΑΙ ΘΓ ἱπιροβίηθ ἀρρεάγαηος. Τῇδ 
ἐῃΟΥΟγ, ΠοΟΝΘΥΟΤ, 185 ποϑὲ ἘἩγσείςῃοα 
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δηὰ οἰοοίων ; {6 Πουδεβ ἃσε οἱ, δπὰ ἰἢς 
δίγεοῖϊβ ἃΓ6 ΠΕΒΙΓΟΥ, οΓοοκοα, δηά (ἰδτί, 
Ὀαίηρσ δοιὰ ονϑῦ ἴῃ πῆδηγ ρίδοθα. Τῆς 
ὈαΖδδσα δηι τῃδυκοῖβ 8. ΡΟΟΓ δῃὰ ὑθὰγ 
ΒΡ ρ 64. “Αὐουΐὶ Παϊΐοιναν Ὀείννεθη ϑαῖάς 
(ον δίάοῃ.) δπὰ ϑοὺυγ (ογ ΤὙγ6) ἄγε νετῦ 
Ἔχίθηβῖνα Γιυΐηδ οὗἩ ἴοτϑ τ ῃϊο οὔσας οοῃ- 
ἠδοϊοὰ τ 686 ἔνο οἶκ65; ὑυξ οἵ τῆσδε γυΐης 
{Π6Γ6 18 πον ΒΟΔΓΟΟΙΥ ομΘ βίοπο ἰοΐζ ῃ 
δηοί ογ. ὙΠΟ οοῃβῖϑὲ ΤΠ ΘΗ οὗ [ϊπὲς 
νοῦ βῆον, Γάϑο ὄν ἢ τς 5Ξο]], ἰἢς 
[ουπἀδοη οὗ ἢουδεβ ---- ἸὩὰπγ δἴομδϑ ἴγ- 
γεριυίαγ!ν βοαβιτογθά --τα ἴδ οἰδίογς ὑὲτὰ 
μα πἀοίδοοά δευϊρίυγα οἢ τῃφῆὶ ; δηά, δὲ ἃ 
σου δἰ δγαῦ]α ἀϊδίδηςσε ἔγοσι (Π 6 ρβίἢ, τῇογα 
ΔΓΕ δὲ ΟὨΒ βροῖ δενεγαὶ ἰονν ςοἸπηηβ εἰϊμες 
μεθ ογ σοηβίἀογδῦϊγ δυηΐς ἴῃ [Π6 δασγῖὶ. 
Τῆθ56 γο αι εβ βῇον;, νν δὶ ᾿ξ ποοάϑὰ ἱπάθοά 
ὯΟ ϑιςἢ νάπος ἴο ρῥγονθ, [αὶ ἰῃ ροδοε- 
δα δη ἢουτγίβϊης {ἰπη68, οἡ (μὲς τοδά 
θείπψεθη ἔνο δυο σοπεοϊάογαυϊε ΟἹ 165 ἃς 
Τγγα δηὰ ϑιάοη, ἴπεγθ πιισὲ ἤανα θοεη 
᾿ΏΒῺΥ͂ 5 }εσ ἴοννῃ8 (ὉΓ ὑυδίπ 655, Ρ᾽ ΘΑΞΏΓΟ, 
δηἀ ἀρτγιουϊογε, ἀοΠ ΠΕ} γ διιυδῖθρα ὃγ δε 
β68.δ᾽:.6; Ὁ. ρΡεδοαίωϊ ἐθουγ δ ἰοης 
Ὀεθῦ 8 υἱδβδίηρς υπκηονη ἴο {Π 656 Γορίοαδ ; 
δη(ἰ νγὲὰ ΠΊΔΥ ΒΡΡΙΥ ἴο ἴποπὶ {Π6 ἰδηρυδρα οὗ 
Φυΐραβν. 7., Ὑπε νἱΐαρε: οεαεοά; ἐλεν σεαξεά 
ἐπ Πεγαεί," (Φονοῖι δ Οἰγίϑε. Ἐδδοάγοβοβ 
ἴῃ ϑγτία, ρρ. 1239, 180.) 

ΒΙΕΘΕ5, ον σοπαμυοίοα, 934. 
ΘΙΟΝΕΤΥΒ, ποῖϊςο οὗ, 433. 
5)7΄ῚΒΟΝ, ἃ Κίηρ οἴ Απιογΐδβ, ἢο γὸ- 

[δορὰ ἃ ραδββαρα (Ὠγουρῇ ἢὶσ τογγιεογὶοβ ἴὸ 
ἴῃς Ηδῦτονδβ ; δηά, οοπιηρς ἴο δἰῖβοκ {Π6πὶ, 
νν 85 Ὠἰπδ6 Γ βἰαίῃ. (Νυῶν. χχὶ. 31.) 

ὅιηοα, Εἰνογ, 48. 
51.Ὶ5 ΟΥ̓Ὀ διινανῦβ ((Π6 ἰογμδσ πδπι6 

ὑυεΐηρ 8. σοηίγδειίοη οΥ̓́ΌΠ 6 ̓ἰαῖ (67), δ 6πικὶς 
ποηὶ Οἰιεϊδεϊδῃ ἰδδοῆεγ, σῆο πὰαθβ δδαϊης 
Ῥαι} 5 σοπιρδηϊουῃ ἴῃ ἢ18 ᾿ουγζηεγδ [γονῇ 
Αϑῖ8 Μίπον δηιὶ γδεοθ. 
ΙΟΑΜ, Εουπίδϊη οΥγ Ῥοοϊ οὗ, 98. Δδυϑὲ 

ΟΥ̓ΘΥ ἀρεϊηϑὲ {Π18 ροοὶ, πθαγ ἔπε Ὀοιϊΐοι οὗ 
186 τον, τγουσ ψ ἢ οἢ 8 ννβίοσβ ον 
νι δὼ αἰπηοβέ ᾿προγσθρι 6 οὐτγεηϊ, δηὰ 
οη [ἢ 5ἰορα οὗ ἃ ἰοΐγυ ᾿πουηπίδὶπ οὐ τῆ6 
Ορροδίϊθ βἰ(β, 18 ἃ νἱϊίασθ οαἰ θα ϑιιθα οἵ 
ΙΠΟΑΜ : ἰδ 88 ἃ Πιῖϊϑογ Ὁ}]6 δβροςῖ, ΠΙΒΗΥ͂ 
οὔ τῃ6 δαὐυϊεδιϊοηβ Ὀαΐηρ βερυϊογαιί, οὗ 
σανογηβ οχοδνδίοα ουὔϊ οἵ {ἰπ 6 τοςΐκ, δηὰ τῆς 
ΓΟδῖ ΥΘΓῪ τΘΒΠΪΥ Ὁ} ἤουπο8 δηὰ ἀϊδρ]- 
ἀδῖοὰ βἴομθ πυῖΐῖδ; ἐπουσῇ ᾿ξ οπσα οουϊὲ 
Ὀοθδὲ τῃ6 ρας οἵὁἨΘ ΡΏΔΓΔΟΝ᾽ 8 ἀδυρσῆτος 
δηὰ δοϊοιηοη 8 ́]υθθοῆ. Τῃδ μορυϊδίϊου ἴ- 
βαϊά ποῖ ἴο Ἔχοδθοὰ 2300 ρϑογβοθβ. ἴη {Π18 
νυ Προ τπ6 ᾿νίηρ πᾶνα οἸεςῖοὰ ἴΠ6 ἐἰεαὰ, 
ἀπ ἐδογα 8Γ6 88 πιϑὴγ ἀνα ἶπρ ἴῃ τοαλὺδ 
88 ἰῃ ἤουδ68. Τδμεὶν ργϑοῖςα οὗ Ἰ᾿ϊνίηρ ἰῃ 
ἰοὺς οὐ ἴῃ τἢ6 5:668 οἵ 6 τοςῖς ΠΙΔῪ 
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ΠΠἸυπέγαῖθ {πὸ πεγγϑῖῖνα ἴῃ Μαῖί. υἱῖϊ. 98. 
(Φονεῖι 8 Ἐδβοδαγοῖεβ ἰῇ ϑυγία, ρ. 962. 
.(ΤΏγος  δοῖκβ ἰη Ῥαεβεῖπο, ῃ. 45. Βἰδεῖς- 
Ὀμγη᾿ 8 Ηδηά-Βοοῖ γουπά Φεογιβδίθι, ῃ. 18. 
ΤΠ ποἢ 5 Εχρουπίοη ἴο ἴῃς Εἶνεῦ Ζογάδη, 
ἅιτς., Ρ. 417.) 

ΞΙΜΟΝ ΟΥἹὨ ΒΙΜΈΟΝ, ἴῃς Ὠδπι6 οὗ βονδγαὶ 
5 τηρηἰϊοποά ἰη ἴδε Οἷά δηὰ Νὲν 

πξυιαπρξηίδ οἵ σϑοπὶ τς (ΟἸΠ ον ἱης δΓῸ 
1 τηοβὲ ΓΕΙΊΔΓΚαῦ]6  --- 

1]. ϑιμέον, ἴδ βεοοηὰ δρῆ οἵ Ζδοοῦ δηὰ 
1,68} : Πα νν8δ (ἢ μεβὰ οἵ οὔα οὔτδαε ἔννεῖνα 
ἐγῖῦ6β ; ἔογ ἴ6 ᾿ἰπιὶῖ8 οὗἨἁ τννῆοδα δἰ]οἰπγεηί, 
866 Ρ. 13. 

2. ΒΙΜΈΟΝ, ὁΠ6 οὔΠ6 δηοαδίογε οἵ δεβιι8. 
(1υκε 1. 30.) 

8. ΒΙΜΕΟΝ, ἃ ρίουβ εν, ψΒὸ ἰοοκ ἰῃ6 
ἰηΐδηιϊ 9688 ἴῃ 18 ΓΒ, δηὰ ὑΪ]δ58οα ἢΐπὶ 
πῃ {πΠ6 ἐειηρὶ6. ([υυκο ἰϊ. 28 --- 81.) Ηε 
18 βιιρροδοὰ Ὀγ ΠΊΔΩΥ ἴο ὕὈ6 ἴ6 δϑ)8 πιῇ 
ΘΠ δπηδὶ, Σαμέας, πιοητοηοα Ὀγ Ψοδερίυδ 
(Απε. 110. χν. ο. 1. ᾧ 1. δηὰ χ. 4.); δηδ 
αἰἶδο {Π6 δδ1:ὴ6 τηρῃςοηρα ἰη τπῸ ΤᾺΪηΝ θα, 88 
τα λίπεν οἵ δα] εὶ, (Ἐοδίηβου᾿ 5 αν. 
1,6χ. νος Συμεώ».) 

4. ΒΙ͂ΜΟΝ, βυτγηδιηθά Ῥεῖογ, ν ἢο νὦ8 αἷ80 
σβ δὰ ϑίιποη Βαγώοηδ. ὅθε Ρατεκ,ρ.71]}. 

ὅ. ϑΙ'ΜΟΝ, δυγηδηηδα {ἢ Οσνασπο (ρεῖ- 
Ἦδρ8 Ὀδοδιιβ6 6 88 8 ἡδίϊνε οἵ (δηδ ἴῃ 
ἐβωνρον δηά αἰδο Ζεϊοῖεβ ογ ἴδ Ζδϑαίοιιβ, 
γοῦυδοϊγ Ὀδεδυδα ἢῈ δα Ὀδθὴ οἵ ἴδ6 

ΖΕΛΙΟΤΒ. (866 ῥ. 405. [ογ ἃ ποῖίϊοθ οἵ 
τΠεἰν ρῥεϊπεῖρίεβ.) Ηδ ᾿8 δυρροδειὶ το ἴδνῦ 
Ὀδεη ἴδα ὑὈγοῖμοῦ οὗ απι65 ὑπ6 1,688 δηά 
ΨΔυΐε: τπ6 ρδγίουϊαγα οἵ ἢϊ8 [6 δα υἢ- 
Κηονη. 

θ. ὅδ΄Γ:ΜΟΝ, βυγηδη) θα ἴῃ 6 Οὐγεηδαη, ΓΟ ΠΣ 
Ογγεῶθ ἰὼ [ργὰ (νἤεγα πῆβην δεν ΨΕΓΘ 
5611. 4), νἢο πδβ οοπιροϊἰοὰ ἰο δδβϑϊδῖ ἴῃ 
ῬΈΒΓΒΕ Τη8 Ο͵ο68 οὗ δεδυ5. (Μαῖὶ. χχνἹ]. 
829.) ΏΥ 6 ναϑ 80 Ἵοιῃραὶ θα, 866 ῥ. 
182. σερτὰ. 

ἤ. ΒΙΜΟΝ, βυγηδδοὰ 3 αγ-γεειιδ, ἃ 80Γ- 
σογεγ. (Αοῖδβ Υυἱῖϊ. 9. 13.) 866 Βεγεβῦβ, 
Ρ. 636. 

ϑιν. 
Ἰ. Α δίγοῃρ εἶν ἴῃ Εργρι (ΕζΖεκ. χχχ. 

15, 16.) δοοογάϊης ἴο δεγοῦις, Ῥεϊυβίυπι : 
1 τ)88 δἰτδῖεα ση {{Π|π6 δβδίθογῃ Ὀουηάθγυ οὗ 

Ρῦ, 8ηἀὰ νν8β ἀείεπαάφα ὈΥ τ1Π6 βυδρα 
νυν! ἢ ΙΔ δγουπὰ ἴΐ. 

2. εβετὶ οὗ δίῃ, ἃ ρατίὶ οἵ Αγδρίᾳ [)6- 
δεγία, [ον γα 8 Ἐεγρῖ, Ὀείτνεοη ΕΠπ δηά 
Μουηϊ βιπαὶ. (ἔχοά. χνὶ. 1. χνὶϊ. 1. 
Νυπιῦ. χχχὶϊὶ, 12.) 

ΒΙΝ-ΟΕΡΕΒΙΝΟΒ, ποίίοα οὗ, 319. γεγο, 
ἴπ σογίδϊῃ Ἵβδβ68, ἱπ {Π6 πδίιγθ οἵ ρυῃϊδῇ- 
πιοϑηῖβ, 165. 

δΙΝΑΙ. 
Ἰ]. ΘΕΞΕΒΈ ΟΡ βιναὶ, 79. 

15] 

ΒΜ 

9. Μουντ ΚΙΝΑΙ, ἃ ᾿ουηίαΐη ἰη Αταῦιἃ 
Ῥείγεδ, ννΐεγα ἐπ6 ἴηνν ννδ5 ρίνθρ. [{ δὰ 
ἔννο βιιπη)}18 ; οὔο, οὐἰϊεὰ Ἡοτγοῦ, οὐ τῆ 
Μοιηὶ οἵ οὐ (Εχοα. δ}. 1.), ν ἤδη Πδ ἃ 
ρΡεαγθα ἰο Μοβββ ἴῃ ἃ ἤδμιη)δ οἵ ἤγε ἴῃ ἃ διιβῇ, 
(ϑεε ΗοΒΕΒ, ῥ. 678. οοἱ. 3.) Τηΐ8 Ηογοῦ 
5 ἰπεγείογε σε ϑἰηδὶ Ὁγ ϑδῖηὶ ϑίθρ ἢ, 
(Αεῖο νἱ!. 30.) Μοιυηῖ ϑ'παὶ 18 βὴ δπογπιουδ 
Π|858 οὗ ὑἰδοκεηθά ρογροηαίουϊαν. τος 
ἔγοιη βὶχ ἴο εἰρῆς δυηΐγοά δες ἴῃ Πεῖσῃῖ. 
Ις 5 (Ὡς Πίρῃεϑε οὗ ἃ οἰιαΐη οἵ πιουπίδίῃ8 
οἰ οά ὃν {6 Ατγαίδηβ Ὠ}}0] Μοοβα (οΥ 
(6 πιουηίαίδ οὗ Μοδο5), δπὰ υνῃἰο γθ- 
Οἷγα8. 8 ᾿ουγΏ Υ ΟἵὨ δουνεγαὶ ἰδ γ8 [0 ρο 6δἢ- 

Εροὶγ γουηὰ 1. Αἱ τμ6 δουϊπεγῃ ὕ8δὲ οὗ 
ϑ΄η81 ἃ γι] οὺ ἢ85 Ὀδθῶ ἀϊδοονεγοά, πῃ ϊοἢ 
ΒΟ. ΟΟὨΒΙΔΟΓ 88 ἴΠ6 ροίδεθ οσσυρίεὰ Ὀγ 
116 Ιβγωϑὶ ἴθβ δὲ {π6 χινίηρ οὗ ἴἢς ἰὰν. 
Ἐοὸγ ἃ ἢιΐ ἀδβοσεὶριίοη οἵ δίπαὶ, βες Ῥγοῦ. 
Ἐοθίπϑομ 5 ΒΙΌ]. Βδδοαγομεβ, νοΐ. Ἵ. ρρ. 
140 ---- 18, οοπιραγοὰ αἰ τ. Υ ΠἸδοιν᾽ 5 
1μΔη48 οὔ τα Βίυϊε, νοὶ. ἱ. μρ 914 --- 228, 

δΙΝΙΜ, 8 ἰδηά νεῦν ἰδίῃ ἴγοιῃ Ῥη[ο8- 
εἶηθ. Ἐγοιῃ τῇς οοπίοχὲ οἵ 588. χίϊχ. 12. 
1 ρραδγβ ἴο ἤδνε ὕδοι βἰ(υδῖθα ἰονγεγ δ 
1Π6 βου οὐ εαδίέ. ὅδόπιθ δχροβίίοῦβ ἤδνθ 
ΒΌΡρΟΒοα 1 ἰο θ6 Ῥεϊιίιιπι οὐ ἔγεηε; δῖ 
{686 ΔΘ οὐΪν οἰἶεβ, δη4 ποῖ᾽ βιι οἰθηι 
Τοιηοῖθ. [ὑ ψεγὰ ὈαδιΈοΓ (88 }85 ἀερεηίυς 
ἴο υπάογβίδηά 1 οὗ δὴ δδβδίθσῃ ᾿ουίΓν, 
᾿Ὄλοα ΟἾπα; οἵ ἰῃ6 πδιης οἵ σοῦ [ἢ 6 
ΘΌγον 5 σαν Ὦδνα ἰιδδί, 85 ΜὸΟθῚΪ δὃ8 οὗ 

ϑογιηα δηά 1 πάϊδ. 
ΒΙΟΝ ΟΥ δ΄ΒΙΟΝ, 8 ἤδη οὔ Μουοὶ Ηξκη- 

ΜΟΝ, δή. 
ΒΙΨΑΝ ΟΥἉἹ ΒΙ07.ΑΝ, (πο (ϊγά τῃοητῇ οἵ 

1Π6 δος οδἰβδίϊοδὶ γον οὗ ("6 δεν; δῃά 
(6 ηἴπῖ οὗ ἐπεὶγ εἶν! γεᾶγ. Εογ ἃ ἢο- 
ιἶοα οἵ {π6 δδεεϊνείβ, ἄτο., ἴῃ τα τηοπί, δε 6 

. 199. 
ἡ ϑ Αγ Ὲ5, ον δεοαυΐϊγοά, 456. ΤΉΘΙΓ οοη- 
ἀϊείοι δά ἐγεδῖπηθης δος ἴῃ6 Ἡροῦγεν, 
451, 458.) δηὰ Πεδβίῃεηβ, 469, 460. Ἐχρὶα- 
Ὠδιίοη οὗὨ ουδίοπια Γαϊδιϊηρ ἰο {πο πὶ τηθῃ»-» 
ιἰοπεα ἰπ 6 Νὸν Τοδίδιηθηῖ, 461]---468. 
Ὀηογοος Κιηάβ οὗ, 468, 464. 

5ΚΑΥΝΟ νἱἢ 16 δινογὰ, ἃ δον ἢ ρυπ» 
ἰδῃιδης, 170. 
ΙΝ ο5 οὔΠ6 Ἡρῦγον, ποίϊοα οὗ 938. 
ΘΜΥΆΉΝΑ, ἃ εἰΐν οὗ Αοἷα Μίμου, νν8β βίτι- 

αἰεὶ Ὀεϊννθεη (Ογῖν δηὰ [ογῖν. ἔνθ πι}}ε8 ἴο 
[Π6 ποτῖἢ οἵ Ἐρἤεβϑυ, οὗ ψ ἐμοῦ ΟἰἵΥ ἰε τδδ 
οΥἰχίπδ γ ἃ εοΐοηγ. ἴσ νν88 δητ θη Ὺ ἔτος 
φυουίοά Ὀγ σγοαῖ πιιπιῦογα οὔ 768, δηὰ ᾿Ὲ 
15 ΠΟῪ οΟοἰευταῖθα ἰῸγ {Π6 πιυηιῦογ, υνθα ἢ, 
δηὰ σοπηηογοθ οὗ ἴδ6 ἱπῃδυϊιδηῖϊβ. [18 

ρυϊαίίοη 18 δβεμηδίεα δὲ δῦουϊ 150,000 
Ἰῃπδυϊίδηϊ; οἵ ψοη 85,000 δγὸ ἀτγϑοίκβ, 
4,500 Ατγηιρηίβηβ, 9,000 οὐ 10,000 εν, 
4.000 τη, δηά τς γειιδίπάθγ ἀσὸ Ταγκα 



732 Βιοσγαρλῖοαϊ, 

850 Ξ 

ὉΓ οἱδοῦρ Αϑίδίῖςο Μοδδιηηθάδηβ. Τ|ι6 
βἰδάϊιηι, πογα Ῥοίγοδῦρ Ὀίβῆορ οὗ ϑιηγτγηδ 
δα γε πηλγίγγαοπι, Α. Ὁ. 167, 511}} ἜχΊσίβ : 
δηὦ (ἤδΓ6 δΓ6 γυΐῃ8 οὔϑδ {πδδῖγο, δπὰ βοπὶθ 
τειηδῖπδ οὐἨ ἐπ δηοίθπὶ νὰ] } ν ἢϊς ἢ δυΓ- 
τουπάεα τῆς εἰἶγ. (ϑεοιεἰδῃ ΜΙ|5ββίοη ἴὸ 
8 δεν, ρρ. 342,8483. ὙΜΠβοη᾿ 5 ἴ,8πη45 
οὔ της ΒΙΌ]6, νοὶ. ἰἱ. ρ. 495.) 1 Δυὶν, 1845, 
ἃ ἴαγνα ρογιίοῃ οἵ ϑδιιγγηδ ᾿γὰβ ἀδβίγογ θὰ 
Ὦγν 8 οδἰαπιῖουβ το. Τῇθ Απρεὶ οἵ εἴ 6 
οἐπυγοῖ οΥ̓ δηιγγηδ, δἀ ἀγοββεὰ ἴῃ ἐπ 6 ἐεν πὸ 
δροσεϊγρίϊς ορίβιϊθ, 18 βυρροβοθά ἴο ἢ᾿ᾶνα 
υεθῃ βοιγα. τἢΘ ἀἰρείοὶς οἴ δι. Ζοδη, ὈῪ 
νν ἢοπὶ ἢ6 ψ88 δβρροϊπίαι, Ὀἰβῆορ οὗἁὨ ϑΘηπινγηδ. 
ΑΒ Βα εἴϊογνδασα9 βυβεγοά, ὑεΐης Ὀυγηΐ 
αἰῖνα δὲ ϑηιγγηα, Α. Ὁ. 167, ἴῃ6 Ἔχῃογίδιϊοη 
ἴῃ Εδον. 11. 10. σου]ά 6 ρεϑου αν οαἰου- 
ἰαῖθαὰ ἴο βυρροτῖ δῃά δηοουγασα πη). Τῆς 
εοπάϊίοη οΥ̓ 6 ΟΠ γί βείδηβ γαβίΐπα ἤοΓα ἴ5 
δαὶ ἴο ΡῈ δδιῖζογ τῃδη ἷἱπ δὴν οὔ {πε βί[6β 
οἵ τ6 βανβὴ Ἴδυγοῖθβ τηθηπποηθα ἴῃ ἐπα 
ΑΡροσΆυρ86 ; 88 ᾿ν ἢ ργοῦϊβο ττᾶ8 511} 1ἢ 
ΒΟΠῚΒ ᾿ΙπΠδᾶβιιγα πιδάθς μοοὰ ἴο δδιῃῆυγηδ. 
ξαρ ποπὸ ὦ ἐδοες ἐλέπρε ιὐὐϊοῖ ἐδοι ἐδαϊξ 
“ιῆεν. Μὲ ἰλοὼ Κα λίμέ μπίο ἀφαίή, απά 1 
Ἷ" δἷοε ἰδδεέ α ογοιση οὗ ἧψε. (ον. Ἰ". 
10. 

80, δὴ Ἐργριΐδη Κίηρ, Θοηξειηροόγαγυ νυ ἢ 
Ἠόοδῆθα, νὶε τ οπὶ ἢ ἔογπιθα δη δἰ ΐδπςα. 
866 ΕΟΥ͂ΡΥ, ρ. 638. σωργῶ. 

ΘΟΌΟΜ, ἴΠ6 οἰϊεῖ οἵ 6 Ῥεηιδροϊ ἕδη 
αἰεἶθβ, Ογ. ἔνα οἰκἶ68 οἵἩ ἔθ ρῥἰαΐη, ραν τ 8 
Ὠδι)6 ἴο (ἢ6 ψῇοΐα ἰὰπά. [ἐ ννδβ Ὀυτηΐ, 
ἢ τπγοα οἵδεν οἰεἶθβ, Ὀγ γε ἔγοηι ἤδανεῃ, 
ἴον ἔα υπηδίυγαϊὶ ἰυδῖ8 οὐ [Πα ῖγ ἸΏ ΠΔὈϊ δ η 8, 
Π|6 τυ τἢ οὗ ψ ἢἰςἢ ᾽8 δἰἰδϑίθα ὈΥ ΠυΠΊΘΓΟΙ 8 
Ποδίῃθη τγεγβ. ὅθ οἵ ϑοάοῃπι, 47---49. 
ΒΟ ΌΙΕᾺΒ (δεν δ), ἰενίθδ οὗἁ, ΠΟῪ 

τήϑια, 2319---221. Μορβεῖς οἰμευῖϊοβ οοη- 
ςογπΐης ἴδε, 992. Ηον οοπιηδηάοά, 
223, ὃ94, ΤΠΕΙ͂Ρ Θηοδηριηδηΐ8, 9296---298. 
ΤΠοΙΓ ρὰν δπὰ εγαϊηΐην, 256. Ατγηιδ οἵ, 
299 ---,4,54., 

ΒοιριΕπ8 (Ἐοπιδη), δἰ υϑίοηβ ἰο {π6 
οἰἥσογβ, δγιηοιγ, δη ἀϊδεϊρ!ης οὗ 948 --- 
252. ΤΠοῖΡ (τοδιηθης οἱ ὅ68ι:8 ΟἸεβὲ, 
180θ.0 Τθεγ Ψαϊομοι δὲ {Π|ὲ Ἔχοουκίοη οἵ 
ογ 415, 185, 186. 

ΒΌΚΟΜΟΝ, ἴπ6 δοὴ οἵ δανία δημὶ Βαιῖ- 
βῆεῦδ, δηἀ {πὰ επϊγὰ Κίηρ οὐ ἴδγβαὶ, γο- 
ποινηθρὰ ἰοῦ ἐΐ8 τνυϊδβάοπι πα τίεϊοβ, δηά ἔογῦ 
16 πῃηαρηϊβοορηὶ τοιρὶ6 ἡ ἢϊοἢ Π6 οσδυβοά ἴο 
Ὀ6 ογοοῖρα δὲ Φογιβαίθσιη. ΤῆΠ6 σοΙηπΊοηςθ- 
τηϑηΐ οὗὁὨ [8 Γεϊρῃ πδϑ Ἄδπαγηοιογιβεα Ὦγ 
Ρἰθον δηά 7υβεῖοα ; δυῖ δἴοσ σαγ8 6 δρδη- 
αἀοηδά Εἰη!δεϊ, (πγουρσῇ ἴῃς ἰηἤυσδηςα οὗ ᾿νϊ5 
μεαῖῆθη νγῖνθϑ, ἴο 838 δηῃᾷὰ βἢδηιοἤι 
ἰ(οἰαῖτγυ. Τεπιρία οὗ, 950, 261. Εχίδης 
οὗ ἰδ ἀοιπηϊηίοηξ, 13,14. ΗΪδ σοπηηεγοο, 
δ03, δ8064. Ἦο αἴεὰ Β. ο. 97ὅ, αἴτεγ ἃ γείριι 
οἵ [Ὀγῖγ γϑδγε, 

Ἡἱϊείογίοαϊ, απαᾶ 

ὅΤ 

ΒΟΙΟΜΟΝ᾿ 8 ῬΟΟΙ.5, ποιίοο οὗ, δώ. 
ΘΟΙΟΜΟΝ 8 ῬΟΒΟΗ͂, ποιῖοδ οὗ, 964. 
80Ν85, δἀὐυςδέίοη οὗ, 459. Ῥδγεθηίδὶ δῦ- 

ΠΟΥ ονογ (πθπι, 453. 
ΒΟΒΟΕΒΈΕΗΒ, ποίϊοα οὗ, 339. 
ΒΟΒΕΚ, 8. νϑιΐου οἰτυδιοὰ ὑεϊποοη 4.5- 

Κείοη δπὰ ὅδζΖα, {προυσὴ ψῃϊςῖ βοννοά τδς 
ὕὈγοοῖς οὐ ἴογγοπὶ οὗ δα δβῖηβ πδαιεὲ. ἴξ 
88 ᾿αἰεῦγεοιθα ἴοῦ ἢ υϑῦγ ἤηα 
οι αἢ, τπ6 τϊβεγοθα οὐ ϑαιηκοη, ἀν εἷς 
ἶη 8. δ5118}} ον ΩΓ ϑοεῖ. (διιάν. 
χνὶ. 4.) 

ΘΟΘΤΗΈΝΕΒ, 8 οἰίοῖ γυΐεγ οἵ ἃ δ. Ὠαροσινδ 
δὶ (οτἴπι. (Αεῖδ χυΐ. 17.) Οὐπεοσι» 
ἴῃς ἴῃ ἱπιεγργοϊδιοη οὗ νυ ἢ ρβδβερὲ δες 
Ιεδγηθά αἰ Ὲ Γ στεαῖϊγ. ὅϑόοπια βυρρονα πε 
ἴο ἢδνα Ὀδθη δὲ ἴδδὲ (ἴπ16 δῇ Ἄπόπν ἴο πα 
δροβῖῖε Ῥδυὶ, διὰ ἢἷβ δεεσυδοσ, του 5.Ὁ- 
δααυθην ἃ σοηνογῖ ἴο {πὸ ΟΠ γί βεϊδη ἔμπῃ ; 
δα τπδὲ ἢ6 νγαὰϑ Ὀεδίθῃ Ὀγ ἴπε ὑπρεοϊενίης 
Οτγεακβ, ἱῃ σοηϑοηυδηςα οὗ τς ορϊηΐοη 
αίνεη ὕγ ἴπ6 Ἰυάρε, δηά ὕδεδιιδα ἢς πδάὰ 
ππουῤήεύ. ἴΠ6 ργοοοηδβουὶ νι’ ἢ 5οὸ πηρεγιηεηξ 
8η ΔΠαΙγ. Οἰἤοῦβ ἀγὲ οἵ ορίἰπίοῃ, ἔδαι, δὲ 
(0186 (ἶπι6, ἢ6 ἰανουγοά (Γι ϊδηΐγ, ἐπά 
βυβεγοα οὐ ἐπεῖ δοσουηῖ, ἰΠ6 ατεεῖα θοεῖ- 
ἴῃς Πἷπὶ δὲ {πε ἰηδεϊφαξίοη οὗἩἨ πὰ υπηδθεῖϊϊεν- 
ἴηρ δενβ. Ἠοσονοῦ {|8 πᾶ ἢδνε ὈΘεΏ, 
ϑοβίῃοπεβ δἴογισεγάβ Ἰοϊηθαὰ ὑἱτἢ} ϑαὶπε 
Ῥδὺϊ ἱπ βοηάϊηρ ἴΠ6 βγαὶ δρίσεϊα ἴο τῇς 
Οοτϊπε δη5. (Βίδεοθ οὐ ἴμ6 Αςῖν, νοὶ. ἱ. 
Ρ' 417.) 

ΞΡΑΙΝ, δὴ Οχίδηδινο Γορίου οὗ Ευγορό, 
ψ ἢ ἢ δη εἴδη ν σοιπργοϊοηαοὰ {Π6 σΟΟΠΙΓΥ 
[ογηΐηρς ἴα πιοιίίεστι Κἰηράοπμδ οἵ ϑρϑίη 
8η Ῥογίυραὶ!. [πη (δα {ἰπὸ οὗ ϑϑίης ὕδυὶ 
ἰξ νν88 ἐγδαιδηῖθα Ὀγ ὅενν8, δῃα4 νγ85 δβδυὺ- 
͵εεῖ το (Π6 Ηοιηδηβ. ἴη ἤοηι. χν. 34. 28. 
ἢ6 ἜΧρῦε 5868 ἢΪ8 ἱπιθητίοη οἵἉ νἱδἰηρ ϑραίη ; 
θυῖ ἴξ ἀο65 ποῖ Δρρϑδγ (ἢδὲ ἴθ νᾶ δϑὶε ἴο 
(ὉΪ6] 8 ἀδυΐσῃ. 

ΒΡΕΛΕΒ οὗ ἴΠ6 Ἡδοῦτον5, ποϊῖςο οὗ, 933. 
ὅροι, ον αἰπιγδυϊεά ὈΓ τε ὅενκ, 

248, 944. 
ὥΡΟΒΥΒ, ΠΠΠΑγγ, οὔ τῆς ὅενε, 538. 

Ογπιηδδβῖϊς βρογίδ, 533, 534. 
ϑΤΑΡΕ, αἀἰνδιίΐου Ὀγ, 389. 
5ΤΑΘΕ, δ] υϑίουδ ἴο, 534. 538. 
ΦΤΈΡΗΑΝΑΒ, ΟἹ οὗ τῆς ρτϊηςῖραὶ ΟΠ τγίδ- 

εἰδῃ5 δ Οογίπι ἢ, νοῦ ϑδῖης "δυὶ Ὀαριζοά 
ὙΠ 8}} Π15 ἐδπγ. ΤῊ ννα8 πε ἤγδι ἔπε 
ἴῃ Αςδαῖα ἐμαῖ δαηθδτγασοά τἢς αοδρεὶ: [ἴα 
ἸΘῦ 6 Γ8 Ζοαϊουϑὶν ἀονοῖεά {ποπιδεῖγοβ ἴο 
τῆς βογνῖὶοα οὔ τ Οἢγίβείδηβ, δηὶ τῃοὶν οἵ 
(δοι᾿Ιομδίε Ποδρί ταὶ ἐν ἰ5 γεοοππιοη ει ὈΥ 
16 δροβίϊθ, 88 δὴ δχδιπρίε ἰο 6 Οοπω- 
τὨϊδπθ. (1 Οον. ἱ. 16. χνὶ. 15. 16.) 

ὅΤΈΡΒΕΝ, (ἢ ἤγεῖ πιδγίγγ οἵ {πε ἔδει οἱ 
ΟἸγίβε :- ἢε νγὰβ οἠβ οἵ ἴῃ 6 δενθῇ ρυϊαμῖνε 
ἀἰδεοηβ οὗὨ ἐπ (ΟἸ γί δι δα ἐπυγοῆ. ΑΙἰεγ 

Ἔ Βανι ΨΓΟΌΣΙΣ ΠΙΔΏΥ πίγβοϊθδ, δηὰ δον 
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ἀείεηεα {πὰ ἀοοίτγίηεβ οὔ ΟΠ γῖβί, ἢ6 ττῶβ 
Ρυΐ ἰο ἀδδῖῃ Ὦγ 6 26νν8. (Αςεῖδ νἱ. νἱϊ.) 
Ου τε διοηΐηρ οὗ ϑιδβρῆθδη, 866 ῥ. 173. 

ϑτοοκβ, ρυηϊδηπηεηὶ οἵ, 167. 
ϑΤΟΙΟΒ, 8 βεοῖ οὗὨ ρἢ]οβορῆογα πο ἀ6- 

γῖνοα τΠ οἷν πδπῖθ ἔγοπι ἴῃς Στοα ΟΥ ρογίϊσο 
σῆσγα {πεὶγΡ ἰουπάοῦ Ζοϑηο ἀοϊϊνογοά ἢ 5 
Ἰεδίυγεβ. Τδοῖρ ρἢΠ]Οδορῆν τγοαυϊγεά δὴ 
δὺβοϊεϊα σοηῖγοὶ ονοῦ 4} τῆ ρϑδββϑίοῃβ, δης 
ἴδυρῆι (Πδὶ τΏΔη αἰοηθ, ὄυθη ἴῃ ἢ 8 ργθβεπὶ 
δβῖδιθ οὗ οχἰϑίθηςθ, 9 Πϊ διίαίη ἴο ρογῖδο- 
εἴοη δηι [εἰϊοϊγ. ὙΠΟΥ δηοουγαροά διυιϊοϊάο, 
8δηά (606 ]Π}νθά ἴῃ 8 ἰπξυγα βίδα οὗ γεινεγὰ 8 
8δη4 ριηἸ ΒΘ Π8, --- ἃ ἀοοίΓίπ τ ἢ] ςἢ ΠΟῪ 
ἀφοηγε ὑπηθοαββαγυ 88 8η ἱποϊζοιηθηΐ ἴἰὸ 
νἱγίυα. 

ΞΤΟΝΕ, ψὨϊ6, ἱπρογὶ οὗ, 139. 
ΤΟΝΕΒ, σοηδβαοογαῖθ, ποιῖςα οὗ 575. 

ΗΠ γορ γρῆϊς βϑίοηθβ ῥγοδιιιθὰ ἴο τ [5- 
τα 65, 577. 

ὅὝΤΟΝΙΝΟ ἴο ἀεβίῃ, ἃ δϑνν δὴ ρυηὶβῃπηεηΐ, 
113. 174. 

ΘΥΝΆΝΟΕΕΒ, ἰᾶνν8 σοπσογηΐηρ (ἢ 6 ἰγοδῖ- 
τομῇ οἵ, 91δ, 316. 

ΤΒΑΜ, 864 ἴῃ τηρκίηρ ὑγίοκβ, 413, 
414. 

ΘΤΆΕΕΤΒ (Οτίθηϊδ]), διγαησοηθηὶς οὗ, 
4:0. 

ΥΌΌ1Ε5 οὔ ἰΠ6 δον5, 517.---ὅ94. 
ΘΟΒΟΒΡΙΝΑΤΙΟΝ, ΠΗ] ΠἴΔΓγ, ΠΠυδεγαιίοη οὗ, 

249, 
Ι. ϑυσοοτη. Α ΟΕ ἴῃ τη6 δἱοπιοπὲ 

οἵ {πε ἰτῖῦε οὗἩ αδά. (Ψοκῆ. χίϊ!. 97. Φυάρ. 
νὴ. ὅ. 1 Κίηρα νἱῖ. 46.)ὄ ἩΗϊδοῦ Φαοοῦ 
ἡουγπογοὰ οἡ ἤϊε τεΐυγηῃ ἔργο Μεβορο- 
ταπηΐα, δηἋ “θ0}}} Πΐπι δὴ ἤουβ6, δη4 τηδ66 
ὈοοΙἢΒ ἴον ἢ 8 σδίε : {ΠΓοίογθ ἢ 6 ΠΗπῚ6 
οὗ τι6 ρίδεθ ἰβ δι θὰ δυςςοῖῖι,; ἰδὲ ἴδ, 
δοοίάε. (Ἕξεη. χχχιϊ!. 17.) ΤῊ ᾿πΒΔὈ Δ η 15 
οἵ τῇϊ5 ρίαδςθ, 85 ννεῖ} 88 ἰῃοβα οἵ Ῥδημεῖ, 
Βανίης γοίϑ6α ἴο βιιρρὶγ Οἱάσου τῇ Ρ-: 
Ὑ]ΒΊΟΠΒ, ΕΓΕ δόνογοὶυ ρυπίβιθα Ὀγ ΠΙΠ]. 
(ϑυΐίμ. νι. 56.) ὙΤΠα δἰια οἵ {πἷἰ8 ρίδος ἰδ 
πον Τα] Βέκαι. 

2. Τῇ ἤγβι οποδπιρηιοηὶϊ οἵ {Π6 [5 Γ86}16 8 
ἴῃ τῃ οἷν πιδγοῦ οὐ οἵ Εργρί. (Νυρ. χΧΧΙΙ. 
ὅ Ἐχοἀά. χὶ!. 37. χ!, 90.) Ὧτν. δῃδν 18 
οἵ ορίηίοη ἐῆαξ πο ἔχοα 5ἰτυβίοη οδὴ 6 
διϑϑῖρηοά (ὉΓ {8 ρίαοα (Ἰξ δὶ ρηΣγἱηρ ΟὨΪγ ἃ 
Ρίδοθ οὗ ἰθῃϊ8) Ὀδίηρ ΡῥΓΟΌΔΟΪΥ ΠοΙΠηρ 
ΠΟΤΕ ἤδη 8οῖ6 σοπβιἀδγαῦϊα Που- 8 Γ (ΟΥ 
σὨοδιρηθηῖ) οὔ {Π 6 ἰδ[ηη86 } 168 ΟΥ ΑΓδῦϑ, 
8306 ἢ 88 ΠΥ ὃ6 8{}}} πγϑὶ υν ἢ, δὲ {Π6 ἀἰδίδηςσα 
οἵ δἤϊδβδοεῃ οὐ ἔνεηῖν πλ1}ε8 οπ (ἰδῖγο, οἡ 
1ἢ6 γτοδὰ ἰονδγάβ ἴ6 ἤε ὅ.α. Τῇα γϑη- 
ἐἰοΖζνοι οὗὁἨ (6 οσαγανδπη ψ ἢ ἢ σοπάιιοιοά 
τ. 5. ἴο ὅιι62 νι δῖ οπα οὔ {636 Ὠου- 
ὙΓΔΓΒ; δἱ (ἢ6 581Π|6 {Ππ|6Λ ἢ6 δδνν διιοῖθοΓ 
αὐουϊ ΒΙΧ η}1}65 ΟΣ ἴ0 τΠ 6 ΝΟΓΥ 881}6 εγοο- 
κτἰοη σψἢϊοἢ ἢ 6 ΒΓΔ 6} 68 πιῦν 6 δι ρροβεί 
ἴο δνο ἰδίῃ ἴῃ τῃεὶγ πηᾶγοε8. ἔτοηὶ (1ο- 
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βῆδη ἴο ἴπ6 Ηοὰ β8εα. (Ὕτγανεϊβ, νοἱ. 
Ρ. 93.) 

ϑυσοόοτΗ-ΒΕΝΟΤῊ (ογ Ὀοοί5 οὗ [6 
ἀδυρῆεθγδ), δὴ οὔὐεοὶ οἱ ἰἀοἸδίγουβ ὑγνογβἢρ 
δι) οηρ ἴἢ6 Βαρυ])οηΐδηβ. ἀσοογάϊηρ ἴο 
{86 πηοδῖ ξοπηηοῃ Ορἰπίοη {ΠΠ 6} } νγεῦα διη8}} 
ἰεηἴ8 ΟΥ θοοίἢ 8, ἴῃ ὙθΊΟἢ τε ΒΑΡΥ]οη "ἢ 
Το θη δχροβθὰ {παπιβοῖνεβ ἴο ργοβίϊξειι- 
εἴίοη ἴῃ ΠοΟπΟΙΙΓ οὗ ἃ Βδυγοι δ σοαά688 
δ ]εὰ Μγ εια. Ηδτγοαοίυβ (Ηἴει. 1. 1. ς. 
199.) ρῖνεβ ἃ ραγιίουΐαῦ δοσουηὶ οΥ̓ {με 86 
δθοτ Π8 016 ργϑοῖίοθβ; νῃΐοῖ, πο γα ἰδ Γθδ- 
ϑοη ἴο σοηοϊυάα ἔγοπι 1 Κίηρπ χνῖϊ. 30., (Π6 
Βαρθγ]οηΐβη8 Ἰηἰγοάαςοα ἴπῖο Ζυάεεδ. 

δΌΚΚΙΜ8, δὴ Αἰτίοδη ρθορ]α πιθπεϊοησι 
ἴῃ 3 Οἤγοη. χἰ, 3. ἴῃ οοπ]υηοιίοη ν ἢ 
ΠΑῦγαμβ δπὰ Ἐπ ϊἰορίαπβ. [πῆς ϑορευα- 
Εἰι δηά Ψυϊραῖα νϑγϑίοπβ, ἐγ ἀγὸ τοττηθὰ 

του] ούγῖεβ, ργοῦδυγ ἔγοπι ἐμεῖς ἀγα! πρ 
ἴπ ενεβ. ϑυςῇ ἃ ρϑορὶς ἀσεὶϊξ πϑοῦ τη 6 
θὰ ὅ68. 

δΌΜΜΕΕ οἵ Ῥαϊδβϑίπο, ποιῖςα οἵ, 37. 
ϑυν-ιΑὶ, οὗ ΑἰαΖ, 188. ποῖος ϊ. 
ΘΟΡΕΒΙΟΕΒ, ΓΟνεγθησα ἴο, ΠΟῪ 5βῆονηῃ, 

466---468. 
ΘΌΒΥΕΥΙΝΟ οὗἉ ἰδη, Καονη ἴο {ΠῸ )ενν8, 

δ34. 
ΒυΒΑΝΟΗΙΤΈΕΒ, ἴπ6 ἐπῃδὈϊ δηῖ8 οἵ ὅϑιι58 

οὗ ϑδϑηῦυδηλαν. (ΕζΖιὰ ἷἱν. 9. 
ΒΎΓΕΛΕΙΝΟ, ΟΥ̓ ΟαἴΠ8, οἵ {Π6 δενβ, 213 

-- 251ὅ. 
Ξ'ΨΙΝΕ, ποίοα οὗ, 489, 490. 
ϑνσοκῦβ οὔ 6 Ηεῦτονβ, ποῖος οὗ, 932. 

δαγίηρς σπἰτπ (Π6 δγογὰ, 170, 
ΒΥΘΑΜΟΒΕ ἴγοοβ οὗ αἰ θβιίΐηρ, 82. 
ΘΥΟΗΛΕ. 866 δΙΟΗΕΜΝ, ῥ. 729. 
ΘΥΕΝΕ, 8 ΟἿ οη ἰδ βουίῃογη Γοπ εἶθ 8 

οἵ Ἐργρῖ, Ὀογάετγίησ οὐ Ἐπῃϊορία. (ΕΖεκ. 
χχίχ. 10. χχχ. 6.) 

Βυνλοοοῦξδ, οτγρὶη οὗ, 375. Ἑοπῃ οὗ, 
977. ΟΙδοοῖ οὗ, 9728. Αεσοοιιμὲὶ οὗ το 
ϑγῃ οξὰς ΨΟΓΒΠίρ, 2378---9856. [15 6ες}6- 
ΒΙΆΒΙΙοδὶ ροόνοῦ, 285. Νὶπείθοη ΦΔον ϑὴ 
ΓΆΥΕΓΒ Γοϑαὰ ἴῃ τἢ6 δγηδροριιο, 988---988. 

ἰτῃὸ ΒΥΠΒρΡΟρΡΊ68 ΨΕΓῈ αἰδὸ σουΓίϑ ΟΥ̓́ Ὑι18- 
ἔσο, 132. 

ΒΥΒΑΟΌΘΒΕ, 8 ἰἴϑῦρε δηὰά σοἰευγδίοθα οἷ οἡ 
11:6 δβϑδίθγη οοδβδὶ οὗ ϑίοἶϊν, Γπγηϊβηθα νυν ἢ 
ἃ σαρβοίοιι δῃὰ δχοο θηὶ παγῦουγ. ϑαίηςϊ 
Ῥδὺΐ αροάς ἢθγα {προ ἀδγβ οἡ ἢΐ5 γβὲ 
7ουγῆογ ἴο οπιθ. (Αοῖδ χχυἹ!. 19.) 

ΎΎΕΒΤΑ, ΡΓΟΡΕΓΙΥ 80 ΠΔ]16, γ85 ἃ ΠΟΙ 
οὗ Αϑ58ἷ'α, σοπιργεμεπάοαά Βεΐιννοεη ἐπε Ευ- 
ρἤγαῖεδβ οἢ {πε οαϑῖ, ἴῃ 6 Μραϊεγτδηεδη οἡ 
16 ποβὲ, ΟἹ Ἰοα οὐ ἴδ ποτ, Πα ηϊςίδ, 
Ψψυάερα, δη Ατγεῦϊα Ποβογῖα, οἡ {Π 6 δοιίῇῃ. 
Ιε ννὰβ εἰν αθά ἱπῖο νϑγίουβ ὑγονίηςθ 8 ΟΥ 
οδπῖοηβ, ψῆϊοῖ ἀογίνοὰ ἘΠΟΙΡ ϑιηθα ἴγοιτη 
ἀπ οῖν βιϊυδιΐοπ ψἱτἢ γεβραοῖ [0 ρμαγιϊου ϊΓ 
γἵνογβ οὐ οἰἶοβ. ΤΏ, 

Ἰ. ϑυβια οὔ πο ἔνο γίνογβ, Οὐ ΜΈΞΟΡΟ- 
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ὌΛΜΙΑ οὐ ΒΎΕΙΑ, ον παν Νάμάκαὶμ (ἢ - 
Ὀγον), τΉῶϑ8 σοπῃιργοποηθ δα δθεῖννθθη τ 6 ἵνσο 
τίνει Τιργὶ5 δη ὦ Ευρβγαῖθα. 

9, ϑνυβια οκ ἢαμαβοῦβ,ἴπαὶ οὐ ψπὶοῆ 
Ὠδιηδβοιβ 85 ἰἢ6 1.8], Ἄἐχί δπ θὰ εδεῖ- 
ψαΓ αἰοηρ Μουηὶ [1ἰδαθυδ. [8 [Ἰπ|ϊτ8 
νατοά ποςογαΐησ 85 {86 ργῖησοβ πδὲ γοϊρηοὰ 
εἴ ΒφΠΊΒ86115 ὙἜΓΟ ΠΊΟΓΕ ΟΥ 685 ρούογῇι,. 
ἴ᾿ να σοπαυογοά Ὀγ θεν ά. (2 8δηι. νἱϊϊ. 
ὅ, 6. 
Ἢ ΕΘΝΝ ΟΡ ΖΟΒΑΗ. οὗ ϑοῦδ, ογ ϑοβαίὶ, 

85 ἴξ 8 σα εὰ ὈῪ {Π6 ϑερίυδρίπε, ψα8 ργο- 
αν (αἰο- ϑγγία, οὐ δγγί ἴῃς Ηο]ον. 
118 σαρίταὶ ννὰβ Ζοῦβι, ἃ ον ἀηκηόνῃ, υη- 
168. ἰξ θ6 Ηοδα οΥἦ Ἠοθεϊ, πογῇ οἵ Ὠδπι85- 
ου3. (Οδξεη, χίν. 18.) 

4. ΥΒΙΑ ΟΡ ΜΑΛΟΗΔΛΗ, οἱ οἵ Βεῖῇ- 
ΤΔΆΟΆΠ, Μψ͵ὸὼ8 8|30 ἰονδγάβ [Ἰ|Ὀδηυ8. (9 
ϑ6π).. χ. 6. 8. 3 Κίηρδβ χν. 29.) [ξ οχ- 
ἰεηαοά Ὀαγοηά Φογάδη, πὰ νῶ8β ρίνθη ἴὸ 
Μαηδββεῖ. ( διξ. 1}, 14.) 

ὅ. ΒΥΒΙ͂Α ΟΡ ἘΟΘΗ͂ΟΒ οἵ ἢΕΒΟΒ, ψ88 
ἴδ ραγὶ οὗ ϑυτία οἵ νῃϊοῃ Ποῦ νᾶβ ἴῃς 
εβρίϊα!. Βυς ἤοποῦ τγῶβ ἤθδγ ἢ 6 πογίογῃ 
ἐτοηον οὗ ἔμ ἰαηα οὗ ργοιηῖβα (Νυπι. ΧΙ. 
21.), οὐ 16 δ ΟΥ ρ888 ἰμδῖ ἰεβάβ ἴο 
Ἐπιδίῃ οὐ Ηαπιδίι. ἴι γγὰβ σίνθη 10 (ἴῃς 
ἐγῖῦα οἵ Αβῇἤογ, δης '5 οοπιίρυοιβ ῖο Αρδοκ, 
ψ ἢ Ἰοἢ ψγ88 ἴῃ [θαηυδ. (οβῇ. χῖχ. 98. 830. 
8 χχὶ. 81.) 1,Δ18ἢ, οἰπογν 186 σα] θὰ ἤδη, 
δἰϊυδῖο δὲ {1Π6 ἰουπδη8 οὗ Φογάδη, τψ88 10 
(6 σουηίν οἵ Εοίΐουσ. (Δυάρ. ἱ. 81.) 
Ἡδάδάαδξον, Κίωρς οἵ ϑυγγία οὐ Ζοθδῖ, νγ88 
δοη οὔ Ἐδῃοῦ οὐ Ἐοθοῦ, ΟΥ ρδγῆδρβ 8 
Ὠδίϊνο οὗ ἴῃ εἰν οὔ {8 πη) 6. (9. ϑδπι. 
νἷ. 8. 12.) 6 Απιπιοηϊξοβ οδ θά ἴο 
1Π Εν δβϑίϑίδῃοο, δσαίηδὲ Ὠαν, (ἢ6 ϑυΓΔΠ5 
οὗ Ἐσδοῦ, οἵ Ζοῦα, οἵὗὁἩ Μεαδοῆδῃ, δηὰ οὗ 
Ἰβῃίοῦ. (2 ὅδῃι. χ. 6. 8.) 

8. ΒΥΕΙΑ ΟΕ ΤΟΒ, οἵ οἵ ἰδπίοῦ, οὗ οἵ 
τη ἰδηά οἵ Τοῦ, οΥ οἵ ("6 Τυδίοηϊ, 85 1Π 6 
δ΄Γ6 οδἰϊοὰ ἴῃ ἰπῸ Μαοοσαῦσαβ, γὰ8 ἰη (ἢ ς 
ποὶρῃθουγῃοοα οἵ [ἐἸναηι8, (86 πογίμογῃ 
ΘΧΙΓΟΠΙ Υ οὗ Ῥαϊοβϑεῖηα. (Δυάρ. χὶ. 8. ὅ. 
1 Μδος. ν. 18. 3 Μδος. χιὶὶ. 17.) θη 
Φερθι δ ψγὰβ Ὀδηϊβῃθα Ὀγ ἰδ Ὀγθίθγθῃ 
ἔτοπι ΟἸἸοβα, "6 σἰάγονν Ἰηἴο (ἢ 6 ἰἀηὰ οὗ 
Τοῦ. 

7. ΘΎΒΙΑ ΟΡ ΕΜΑΤΗ, οὐ Ηδιδίῃ, ἐπ δὲ 
οὗ ψῃϊοῖ τῆ εἰἴἶγ Ηδηνδίν, οἡ (6 Οτγοηΐε8, 
ν 89 ἴἢ6 οδρὶϊα]. ΤῆΘ οχίδης δηά Ὀουῃ- 
ἀατγῖεβ οἵ {15 ἀϊδισὶοϊ ἃγα υποογίδίη. 

8. ϑυβῖα, ψἱτπουΐ Δγ ΟἿΠΟΓ Δρροἰ]αἰίοη, 
διαπὰβ ἴογῦ ἰ6 ΚΙΝΩΌΟΜ ΟΡ δΥΕΙΑ, οἵ 
ψίο ἢ Απιϊοςῖ Ὀδοδιπα {π6 σερὶϊαὶ αἴογ [ἢ 6 
γεϊρῃ οἵ ἔα ϑεϊθυοιας. 

9. Οατο-ϑυπια, οὐ Οἰθοϑυγία, ΟΥ 1Π6 
ἴον ϑυγία, ὁσουγβ ἰῃ βανϑαὶ ρἷδοθς οἱ 
6 Μδοσδθθοβ. (Ἰ Μδβος. χ. 69. ; 3 Μᾷϑοο. 
ἰϊ. δ. 8. ἷν. 4. νὴ]. 86.) ὙὍΤμὲ νογά Ο(αϊο- 

ἙΒιοσταρλέοουϊ, ϊειοτίοαΐ, απὰ 
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ϑγγῖα, ἰη τπ6 Ογοοκ, εἰρηΐβεβ δ'γτία (ἀνα, 
οΓ βγεῖ ἴῃ Ἡο]ϊον, οὐ ἤθερ. [{8 πιοάεξῃ 
ΠΕΠῚ6 ἰ8 Ε!- Βείκαβ, ογ {π6 4]Π16γ. Αὐςογά- 
ἴηρ ἴο ἴπ6 ξϑοργαρῆδν ϑιγδῦο, 11 πιδὺ θὲ 
σοηπίογοί, οἰ γ ’ῃ ἃ ΟΓ γΓοβιγαϊηθὰ 
8686, 85 ΓοπιρΓοδοηπέήϊησ οὐΪγ [πα ἔγβϑοῖ οὗ 
ἰδηά ὑθεΐϊπσθοη [ἱυαπυδ ἀπά Απε δῆ : οΥ 
ἴῃ 8 ἰἈΓρΡῸΓ βἰσπὶ βοδίΐου, δπὰ ἐπθη ἰδ υἱὦι 
σοπιρτγεϊεηὰ 4}} ἐπα οουπέγγ ἰῃ οὈδάϊδησε ἰὸ 
1Π6 Κίηρμϑβ οἵ ϑγγία, ἔγοηι ϑεϊθιςὶβ ἴο Ασδρῖδ 
8η4 Ἐμγρί. [Ιὲ 'ἰβ 6 τηοῖῖ ἔδγια δηὰ 
Ῥδδυἰονἢ ρΡϑγὶ οἵ ϑυγγία. 

ϑυγυῖδ δὲ ἢγβὲ νὰβ ρονογηδὰ Ὦγ ἱξβ οσσῃ 
ἰώηρ8, Ἔδοὴ οὔ πίοι γοῖσηθὰ ἱπ πὶ8 οπῃ 
οἷἐν βδῃὰ τοιτιτογῖοβ. αν βυράυσα ἤδη) 
δῦοιξ Α. Μ. 3960, Β. ο. 1044. (2 ὅδῃ:. 
ὙΠ]. 6.), οὐ οσοβϑίοῃ οἵ ἢὶβ ΔΓ δρδίηἴβ 
τ 6. Απηπιοηΐίοα, ἐο νοι [ἢ 6 ϑυγίδῃβ ραν 
ἀπβιϑίδῃςθ, (23 ϑδπι. χ' 6. 8. 13. 18, 19.) 
Τίιογ σοηεπυθα ἴῃ βιυιθδ)]θοτίοη Ε}}} αἴτος τῇς 
τοῖρῃ οἵ ϑοϊοπιοη, ἤθη τον βῃοοῖκ ΟΥ̓ τπ6 
γοΚο, δηά σου]ά ποῖ Ὀ6 τεαιιςδὰ δραίη {1} 
1π6 εἴπηθ οὐ δεγοθοαπι 11. Κίηρ οἵ [ετϑεὶ, 
Α. Μ. 3179, Β. ο. 8200. ἘοΖιη, Κίηρ οἵ 
ϑγτῖα, δἀῃὰ Ῥεκδαῆ, Κίηρ οὔ ἴδγϑαεὶ, μανῖπε 
ἀδοϊαγθὰ νὰν δραίηβὲ Αἤαδῦ, Κίηρ οἵ Φυάδξξ, 
τ ἷ8 ῥγίηςα ἐοαπὰ Πἰπιϑοὶῇ ὑπάον τἰἢ 6 δοεῖ- 
Βἰϊγ οΥ σα ἶηρ ἴο ἢὶβ βδδβίβηος Τιρίδιἢ- 
ΡΊΊεβον, Κίηρ οὐἩἹ Αβδυγῖα, σψῆο ρυὲ Ἐοξζὶη ἴο 
ἀδβῖι, ἰοοκ Ὠδιηββειδ, 8δη6 {τβηβροτγίοα (πῃ 6 
ϑυγίδηβ ουἱ οὗὨ {ποῖ σουπίγγ Ὀαγοπὰ ἐπ6 
Εὐρἢγαῖοβ. τοι τπδὲ τἰπ6 ϑυτία οοῖ- 
εἰπυιδά ἴῃ βιιθ)οσξίοη ἴο τ 6 Κίηρβ οἵ Αξαγτῖδ. 
Αἴἴεγνναγβ ἴς οαπὶθ ὑπάοῦ ἴπ6 ἀοπιϊηίου οὗ 
κα ΟΠ ΔΙ άθδβ: τδη υὑυπάον παῖ οὗ τῇς 
Ῥογβίδῃβ ; ἰαδιίγ, 15 ττᾶβ γεάιοθά Ὀγ ΑἸεχ- 
δηάοῦ τ Οταδῖ, αμὰ 'νν88 βδυῦ]δοὶ ἴο 4}} τἰῃ 6 
Γονοϊιἴοηκ (Πδὲ Ὠαρρεποά ἴο τΠ6 στοβῖ 6πι- 
ἶγεβ οἵ τπ6ὸ Εδβίέ. Αἴἶογ ἷ8 ἀδδιῇ ϑγγῖα 
σϑπη6 ὃ ρονογῆι! Κἰηράοῃ,, πὰ δ6γ ἐπ ἐο- 

τηϊηΐοη οὐ ἴἰὲ εϊευςοί εξ, οἵ στο δὲ «ἃ 
ἰδίαν ρεγίοά Αητὶοοῖν 88 τῆς οσαρίϊα!. [ὲ 
885 ΒῈΡαμΠοα ὈΥ ῬΟΙΊΡΟΥ 88 (Ἀγ 88 ἴῃς 
πο ἡ θαβόιι δη4 Ὀδοδπ)6 ἃ οιηδῃ ρῥγουΐηςορ, 
ἱποϊαϊησ 4150 Ῥῃαιοῖα δηὰ δυύεα. ἴῃ 
ἐπ 6 εἰπη6 οὐὗὁἁἨ ἢ γίδες ἴξ ννὰ8 σονογηθὰ ὃν δ 
Ργοσοηϑυὶ, ἴο ψῆοπιὶ ἴῃΠ6 ρῥγοοσυγεῖος οἵ 
ΔΦυάεθα τγᾶδ δι 6 η 806. 

ΒΥΒΙΑΝ ἴθ01.,3, ποίϊοα οἵ, 3792, 373. 
δΥΒΟ-ΡΗΕΝΙΟΙ͂Α, 15 ῬΠκηοἷα, ργορεῦγ 

80 (δ ἴδα, οἵ πῆϊοῦ Θιάοη, οὐ Ζιάοῃ, τν85 
[ῃ6 σαρίϊαὶ ; ψΠΙοἢ δανίηρ Ὁγ τίρῃϊ οὗ οοῃ- 
ἡιιεβὲ θεθῃ απο ἰὼ (6 Κιηράοπι οὗ 
ἜΠΗ δαάρά 18 οἰ πδῆια ῬΠαοτηίοία ἴο ἴδ δὲ 
οἵ ϑυ7γία. Τὴ Οβηδδη  βἢ νοπιδῃ ἴδ οί - 
ἰεά 8 ϑυτορῃαηϊείδη (Μαγκ νἱῖ. 96.}), Ὀ6- 
8.86 δ[6 ψ85 οὔὕἩἨ Ῥῃκςσηϊοῖα, ὙΠ ἢ τνὰδ {ΠῚ 
σοηβἰἀογοά 88 τπακίηρ ραγὶ οὐ ϑιγγίβ. δι. 
Μαιδαν ο8}}5 ἢοῦ 8 Οππδϑη δ ττοπηλῃ 
(Μδῖι. χν. 92. 94.), Ὀδοδιβο τῇ 8. σοιπίιῦ 
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ὙγὯ5 ΤΕΥ μοορὶοὰ ὈΥ ἴπς Οδηβδηϊξεβ. 
διάοη Ὀεῖηρ τῆς εἰάοϑὲ βοὴ οὐ (ὐδῆδδῃ, 
(ὔξεη. χ. 15.) Τῇ ϑυγο- Ρῃαηϊοίδη τϑγῸ 
80. οὨἸεὰ το αἰδεϊηρι θη τΠδπὰ ἴσο {πε 
Ῥμαρηϊοείβηβ οἵ Αἰτίςα, σῇο ψόγο οδ] ]οὰ 
1Ὀγ- ῬΗαηοίδησ: Βοιἢ πογα οὗ (86 βϑ)8 
Οὐβηββη δὴ δίοοϊς οὐ ογίρ᾽ παὶ, 

ΤΑΒΕΝΛΗ (ΟΥ δεγηΐης), δὴ δησδηιριηδηξ 
οἴ εἴς ως νὰ ἴῃ ἐπε ψ!]ἀογηθβα. (Νυιῦ. 
χί. 8. Πουῖϊ, ἰχ. 29.) [ἐ ἀοτγίνεβ 118 πδπιθ 
ἔγτοπι {Πα εἰγουπιδίδησα ἴΠ δὲ ἤγο ψοηξ (Ἄγτῇ 
ἔγοπι τῃ6 ἱδυογηβοῖθ, βπαὰ Ὀυγηὶ ἃ σοηδίαον- 
8.0] ραγὶ οἵ {πεῖν σβϑρ, 88 ἃ ρυιηἰδῃπιεηΐ [ῸΓ 
εἰν δἷγ πη ΓΠΉ ΓΙ Πρ8. 

ΤΑΒΕΉΝΛΟΙ, ΕΒ, ἰδδϑὶ οὗ, πον οοἰουγαδξοα, 
3943, 344. 

ΤΑΒΕΝΝΑΓΕΕΒ, ναγίοιδ, ἰῃ ὑπὸ δηηοηρ τ 6 
5γβοι ἴο9, 964, Ἐογτ δηὰ οοπδίγυοσιίζοη οἴ 
1ἢ6 ἐαὔεγηδοὶς οἵ Μοβοβ, 954--2350. [18 
τηϊργαιϊίοηβ, 960. 

ΑΒΙ͂ΤΗΑ, (ἢ6 ΑΓαπιρδη Πδπ|6 οὗ 8 ἴδ- 
τῆᾶϊο ΟἸιγϊκιίδη οἰδογνν 86 οα]]οὰ ογοββ, 
ποπὶ ὅ:. Ῥδῖον πιϊγαοι] ου]γ γεϑίογεα (Ὸ 
᾿ἴ6. (Αείβ ἰχ. 86. 40.) 

ΤΑΒΙΕ, δηοίθηξ πηοάθ οἵ γεοϊϊηϊηρ δῖ, 6χ- 
Ρἰδἰποά, 423. Ταῦϊε οὔ ϑινθνῦγεδα, 967. 
ΤΑΒΙ 5 οἵ ψοἰρἢ δ, πδαβυγολ, δηὰ ΠΙΟΠΘΥ, 

τηρητοηπρά ἴῃ {πὸ ΒΊΌ]6, 573, 574. ΟἾτγο- 
Ὠοϊοσίοα) ἰδΌ]6, ὅ75---685. 

ΤΑΒΙΕΤΞ, ἴον υγεηρ, ίογηι οὗ, ὅ10, δπὰ 
ποῖος ὅ, 

ΤΆΒΟΒ, οΥ ΤΈΑΒΟΒ, Μουηΐῖ, δοοουηῖ οὗ, 
59. 

ΤΆΒΒΕΤΕ, ποίΐοο οὗ, 5] 8. 
ΤΑΟΤΙΟΒ, ΠΗ αγγ, οὐὗὁἩ τῇς 7εν8, 936-- 

238. 
ΤΑΌΜΟΗ, 8 εἰὲν οἵ ϑ'γτία, ἐγεεϊβά ὃγ Κίηρ 

ϑοϊοπιοη, ψῆο ρίδορα ἃ ραιτίδοη ἤθτα ἴο 
γγόνθης τἢ6 ργϑάδίογυ ἱπουγαίοηβ οἵ {Π6 
Αγϑῆ8. 1τ νὰβ βἰευαϊδα ἴῃ 6 ν]] ΘΓΏ6 85 
οἵ ϑγγῖα, οἡ δ Ὀογάογ οὐ Αγδῦϊδ ἢ εβογία, 
ἴσης ἰΐ 5 οα] ]οἀ 7 α΄ ηιοΥ ἐν ἰδὲ Ἡμάετηξεε, 
ἰη 1 Κίηρβ ἰχ. 18. 7οδερίυδ ῥίδοθα ἱξ αἱ 
ἴνο ἀδγ᾽ 8 ἸΟΌΓΠΘΥ ἔΓΟΠῚ ΓΡΕΙ ϑγγία, ὁπ6 
ἀκ Β Ἰουγηου ἔγοτῃ ἴπ6 ΕἸ ρἢΓδῖθβ, ἀπά βἰχ 
ἀνε )οῦΓΠΕοΥ ἔγοπι Βαργίοηυ. Ἦδ 58 γ5 1ῃδὶ 
ἰῆθγο ἰβ ἢ0 Ψϑῖογ ἴῃ ἴπ6 τ]! ἀογπθβα Ὀιῖ ἴ 
ἐπὶ8 ρίδοθ. (Αηι. δυά. 110. νἱιῖ. ο. 6. ὁ 1.) 
[Γ νν6 ΠΙΔΥ͂ [ΌΣΤΩ ΔΏΥ σοη θοῖηΓα οὗἁ τΠ18 οἷ Υ 
Ὁγ τῆα γυΐϊη5 οἵὗ ἴ, Ψ ΠΙΟἢ αἴθ Ὶ ἔγανθ θγβ 
ἴπνα ἀοβεγ θά, τὸ τηυδὶ ἤᾶνα Ὀδδη οπς οἵ 
[86 ἤγβὶ δηἀ πγοβὲ τηδρηϊβοεης ἰη τς Ἐδδῖ ; 
δηά ἰξ 15 δοτηοσίδὶ διγργδίηρς ἰΠδὲ ΠΙΒΊΟΥΥ 
δἰιοιὰ ρίνα υβ 80 [π|6 δοοουηῖ, ἤθη ΟΥ 
Ὀγ ἡ ἤοῖ ᾿ξ 85 γεάιυςοά ἴο ἔπε πιεϊδησἢον 
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οοπεϊείοη ἰπ πο ἴὲ πον ἄρρδαῦβ. ΤῆΘ 
τοϑϑοη ψῇῃγ Βοίοπιοῃ ἐγοοῖθά Ἰδάμου ἴῃ 80 
ἀεβοϊδῖθ 8 ρίβος ννᾶβ, ργοῦβθὶγν, ἐμ6 σοπὶ- 
τηοαϊουδηδβδ οὗἉ 118 5ιτυδιίοη, ἴο ουζ οὔ αἱ 
σοΙπΊΕΓοα Ὀοΐνοοη ἴα ϑγγίδηβ δηά Μεβο- 
Ῥοϊδηηδηδ, δΔηά ἴο0 ργενθηὶ ἤθη ἔγοπ) οοη- 
δρί γίηρ δρδίηδὲ ἢ ΐπῈ 88 ΤΠ 6. ἢδ ἀοπα ἀραϊπεξ 
ἢ15 (μι Πανὶ ά. ΤῊΐβθ οἷν ργεβογνϑά ἰϊ8 
Ὠ8Ππ|6 οὗ Τδάπιογ ἴο [ἢ (᾿πη6 οὗ Αἰοχαπάοθγ. 
ἴσ τ γαοαίνοα τῃ6 πϑπα οἵ ῬΑΙΜΥπΑ, 
ψΠΙ ἢ ἰδ ργεβεγνθὰ ἴῸγ δανογαὶ σοβ. Αδουΐ 
ἴπ6 πη αἷα οΥ̓ τ 6 τΠϊἱγὰ σαπειγγ, ἰξ Ὀδοδπιθ 
ςοἰευγαῖθα 88 ἴῃε βεαὶ οὔ [ἢ6 δη)ρίγε οὗ 
Οἀδπηδῖυβ δπ4 Ζεπουίβ.Ό Ὑ ἤθη ἐπα ὅϑδγα- 
σοδ ὈΘΟΒΏ16 πηδδίογβ οὐ ἴῃ6 Ἐδδβὲ, {6 ν γθ- 
βίογβα ἰἴ8 αποίθηξ ἢϑῆι6 οὔ Τβαάπιον, νηϊοἢ 
[85 σοπεϊπυοά ἴο τῆς ργεϑεὴξ {ἰπ|6. [{8 
δἰτιιδίϊοη είνγθθη ὑτὸ ρονεγῆι δπιρίγοβ, 
ἰδὲ οὗ τῆς Ῥαγιίδηδ, οὐ {πὸ οαδῖ, δηὰ τ δὲ 
οὔ ἐδα Ἐοπιδηβ ἴο (πε ποεῖ, οἴδη ὌἌχροβοά 
ἴε ἴο ὀδῆρον ἔτοιῃ ἐποὶγς οοηϊεβῖβΊΌ ἴη {Ππ6 
οὔ ρεδεθ, ἤοννενεγ, ἰξ κξοοῦ γεοονογοα ἐ86 , 
Όγ 118 ἰγϑάβ ψ ἢ ὈΟΪἢ Θπιρῖγαβ ; ἔογ τῇ8 
σδγδυδη8 οἵ Ῥεογβίβ δηὰ οἵ ἔπ [παᾶϊθβ, ψῃϊοῦ 
ποῦν υπη]οθα δὲ ΑἸθρρο, {ἢ θῃ τ8θ6ὰ ἴο βῖορ 
δὲ Ῥβίπιγγα : τῃδησα {ΠΥ σαγγίθα {Π.6 πιογ- 
σἤδηαῖίξα οὔ ἐπα Ἐδ5ῖ, το ἢϊοἢ σδπηα ἴο {Π6πὶ 
Ὀγ ἰδηε, ο τἰ!6 ρογίβ οὔ τ1η6 Μααϊξογγαηθλη, 
δηα τοϊυγηει [Π 6 τηογοῃαπαϊβα οὗ [ῃ6 ὟΥ εβδὲ 
Δ[οΡ {ἘΠ 6 δαΠ16 αἸθηπεῦ, Μγ. Ααάΐβου ᾿88 
ἀδδογίσθα {Π6 γυΐῃβ οὐ Ῥαίπηγγα, 88. {πον 
Δρραδγθα ἴῃ 1885, ἰῃ ἢ “ ᾿Πδιηδβοιιβ δηὰ 
ῬΑ πΣντα,᾽ νο]. 1. ρρ. 98:.---396. ; δηὰ Ἰ,οτὰ 
[πα δδν, 88 πον Δρρδιυγοὰ ἰῃ 1887, ἴῃ ἢἷ8 
“Ἰ,μεἴϊοτβ ἔγοπι Εργρὶ,᾽ ὅτε. νοὶ]. ἴΐ. ρρ. 168 
-- 18. Βιυιϊῖ [6 Γαδάθν σῇο ψουϊά δβ6θ 
[Π686 διιρεγῦ Γεπ)δίηβ οὗ δηοίεης δῖ δεοὺ- 
γαϊεὶγ ἀοἰϊηοδίθα δηὰ ἀδβογῖ θα ᾽ἰβ γοίεσγο 
ἴο Μεβεγβ. Ῥδοοα δηὰ Τὰν Κίηβ᾽ 5 “" Ευΐῃϑ 
οἵ Ῥαϊπινγα," νἢΐο ἢ πτεγὸ ἤγβε ρυ  ἰβη6 6 δὲ 
Τοπάοη ἴῃ 1753, ἰη οηα νοϊυπιο, Ὁ] ο. ΤῊΘ 
πιοάδτγῃ νι] αρα οἵ Τδΐπιοῦ σοηξεῖηβ ἔνγεῖνα 
οΓ δἤδϑηῃ (δπιϊ 68, δπιοηρ τῇοτ [ἤδΓΟ 8Γ6 
ποῖ πίοῦα ἤδη ἔνθ 806. οα! Θά πηδῇ : 
(Πεῖν οἢϊεῖ θϑ!  } σοπϑβίβ οὔ ἃ ἴδ ἤεγὰβ 
οἵ ροβῖβϑ δῃὰ ἀτοπηβδίδείεβ, σὶτ Ρουϊεγγ. 
(Ααάϊΐϑοη, νοὶ. 1ϊ. Ρ. 833.) 

ΤΛΗΡΑΝΕΒ. 
1. ΤΑΒΑΡΑΝΕΒ, ΤΑΉΡΑΝΗΕΒ (6Ὁ. 1], 16.), 

οὐ ΤΕΒΑΡΗΝΕΗΕΒ, 88 ἃ οοἰευγαι θα οἷν οἴ 
ἴνρονογ Εργρί : δηοΐθηι ν ἰὰ 88 ἃ γογαὶ ΟΥ̓ 
οἵ σομβι ἀθγϑΌϊε ποῖθ, δηθὰ 15 βυρροβοα ἴο 
αν ἤδϑῆ δἰἰυδῖε πρὸσ Ῥεϊυβίυμη οὐ ϑίη. 
( εν. 11. 16. ΧΙ. 7--.-9. χῖν!. 14. ΕζΖεῖς. χχχ. 
18.) Φεγοιηΐδῃ, δηὰ {π6 ἴϑγαο 68 νυν ἢ ἢ 1], 
ΓΕΓΓΟ το τΠῖ8. μἰλσθ; δπα ἤδΓα ἰδ τἂῶἂὃΒ Γ6- 
γοϑὶϑα το ἴῃ 6 ργορῃοῦ πὶ ΝΕυς Πδπο ΖΓ 
8Ποι ἃ ἴαῖκα εἰν 8 εἶν, δηἀ 5βαεῖ υὑρ Ὠϊ5 ἰῇτοῃ δ 
ἴῃ {Π6 γεγγ ρίδοθ τ εγε δεγεπι δῇ ἢδὰ ἢ] ἀ- 
ἄδη δίοπθ. (ὅεσ. χἹἹἹ, 7---1}. χ]ῖν. }.) 
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2.Α.ἔ 4ιδεη οὗ Ἐργρί, {πὸ νἱΐε οὔ {πὶ 
ῬΠΔΥΔΟΝ ἡ» ἢο γγ͵88 σΟὨΘΙΏΡΟΓΑΡΥ 1 αν, 
δηά νῇῆῇο ρῆνα ἴδ βἰβίον ἵπ πιδισγίασε ἴο 
Ἡδάβα {πε Εάἀοπιῖτθ. ΤαθρθηΠ68 εἀπεδῖοά 
ΠΕΡ δἰβίεγ᾽ Β Β0ὴ δον ἔδ6 τογαὶ (ἈπΉ]ν οἵ 
Ἐργρί, τδρβ. ἤοπὶ ἴῃς πιηρὶοἀ τοῦ ν68 
οὔ αἰἴεεϊίοη δηὰ οὗ ροὶ  ἰς8. 

ΤΑμμῦυζΖ, οὐ Τηλμμυζ. 
1. Τῇ τη τηοητῇ οὗὨἨ 86 εἶν! γϑδγ οἵ 

πα 3εννβ, δηά ἴδ ουγίῇ οἵ {ΠΟ ῖσ θος 65188- 
εἰοδὶ γοαῦ. Εοῦ ἃ ποῖίϊεα οἱ {πὸ ἔδββε να β, 
ὅτε. ἴῃ τἰνῖ8 τοπ ἢ, 866 ρ. 199. 

ῷ. Αη Ἐργυριΐϊδη δηὰ δυγίδη ἰάοὶ, σοῦ- 
βηίρροα ΒΥ (ἢ [δγβε 68, Ὠοτῖςα οἱ, 374,87. 
ΤΆΝι. δεα ΖΟΑΝ, ρῥ. 744. ἐπιβαὰ. 
ΤΆΠΕΞΒ, ποῖϊοο οἵ 464. 
ΤΑΚΡΕΙΙΤῈΒ (ΕΖτγα ἷν. 9.), ΕΓ ἃ ρθορ]α 

ἔγοτη σἤοα ἔα Αβδυγίδη Κίηρβ βεπὲὶ οοΐο- 
Ὠἰδίβ ἴο ϑδιηδγίδ. 

ΤΛΗΒΉΙΒΗ, οὐ ΤΑΒΤΈβδυβ, ἃ οἷν δηά 
σουπέγν ἴῃ ϑραΐη, (Π6 πηοδβὲ σαἰθυγϑίθα 6π}- 
ρΡογίυπι ἴῃ ἴΠ6 Ὑ εβὲ, ἐο νΐοῖ [Π6 ΗδΌγα 8 
τα θὰ. ϑβδιΐνογ, ἴγοι, τ, δπὰ ἰοδά, ὑοῦ 
αχρογίϑα ἔγοιῃ τἢ}]5 εἰν το Ἶγτγο. (ὅ ἐγ, χ. 9. 
ἘζΖεκ. χχνΐϊ. 12. 25.) ΤὴΘ ἐμεῦ Τανελμὴ 
([ε6. χχίῖ!. 1. 4. ἴχ. θ.) ἀδποῖβ 1] ΠΊΘΓ- 
οἤδηΐ 8βῃϊρ6 Ὀοιηὰ οὐ ἰοης γογαβθβ (ρεγῆδρβ 
ἀϊδεϊηρυϊδῃοα Ὀγ ἐπ εῖγ οοπδιίγυοιίίοη [[ῸΠ| 
(ἢ 6 οοιηπιοη Ῥῃαηϊοίδη 88}08), ασθη ἱμουρῃ 
(ΠΟΥ γα βθηΐ ἴο ΟΥΠΕΡ σοι ΠΕ ΓΙ68 ἰηβίοβα 
οὗἨ Ταγβϑῃϊδῃ. ἴῃ Ἐζεῖ.. χχνὶϊ. 35. [Π6 δἰ] ρ8 
οΥἩ ΤΑγβἢ ἰβἢ κ'δγο Ἵοδ] θὰ ἐπα τυσίς οὗὁἨ ΤΥτο, 
ἴον (6 88Ππ|6 Γεββοὴ ἰἢδί ννῈ ἐρεῖν οἔ οιιγ 
βἢιἷρ8 οὗ ψὰγ 88 ἴῃς "Ῥοοάξη ΥΥ̓ [18 οἵ Ο]ὰ 
Ἑμηρίεαπά. ὙΠΟΥ ψόγα {πε ρίογυ δπὰ ἀ6- 
ἴεποα οΥ̓ ἐπα πιογοπιδηῖςεἶτγ.᾽ (τ, Ἠεμάοτ- 
50η, οἡ ἘζΖοΚ. χχν]. 95. Ποῦ βοη 8 Ἦδ- 
Ὀγονν [μαχίοοη, ῃ. 1078. ΟἷΡ08᾽5 Ηθῦγον 
1μοχίσοη, ρΡ. 7138, 714, νῇσγο ἐπ ῥγοοίβ 
ὉΓΟ δά ἀυςοδά δὲ ἰδηρίὶ.) 

ΤΑββῦβ, (ἢ τιεῖγορο δ οἵ ΟἹ Ἰεῖα (Αςἐβ 
χχὶχ, 31) νν8ὰβ οαἰεῦγαϊθα ἰοῦ Ὀεὶηρ ἴδε 
Ρίδεθ ποῦ Φοηδῃ εἰδεὶρηεά ἴο ἢδθ, δηἀ 
ψἤογα δὲ. Ῥαιὶ νγῶ8 Ὀοσῃ. [τ νν88 ἃ ΥΟΓῪ 
γος δηά ρορυΐουδ οἰζγ, δηὰ δὰ δὴ 8.8- 
ἀθΥ, διγηϊςπεαὰ τ] Ὲἢ τηθῇ δοὸ οπιϊηθηΐ, [παῖ 
Ἂν ἀγὰ βαϊὰ ἔο ἤδνθ Ὄχςο δά ἴῃ 8}} αγὶβ οὔ 
ροΙπξο Ἰθαγηΐησ δηὰ "δ οβορῦγ. Ἐγοι [ἢ 6 
ΠυΠὈοΓ οἵ ἰΐ8 βοῆοο δ δηὰ ᾿ἰδθαγπθά πιθη, ἱἰΐ 
ΨᾺΒ ΓΒΠΚΟα Ὀγ ἴῃ6 5δἰά6 οἵ Αἰῆδθηβ δηά 
Αἰεχδηαγια. Εὔνθη [Π6 δοδά θυ ἷδα οὔ ἴῃοβα 
εἰιἷ6 6 δηά οΥ̓ ἱπιρογίαϊ ἤοπια ᾿ιβοὶ νοῦ ἰῃ- 
ἀεϊνοα ἴο ἰδ ἔον τοῖν Ὀδβὲ ργοίεβδβογς. [τ 
5. ΠΟῪ οδἰ]οα Τοῦϑοοβ: ἢδ8 πο ροοά ὑι}}ἀ- 
ἴπσε; δηὰ 8 Ὀυΐ 1}} δυρρ! εὐ ννἢ εἰς 
Ὠυσοβϑογίοβ οὗ ἰδ, (ἸΧΌΥ δηιὶ Μδηρίεβ' 
Τνανεῖν, ρ. 503. 
ἐ ΤΆΝΤΑΝ, 86 ᾿ἰἰδυϊοπθης οἵ ϑβϑηηδοῃογδ, 

.ῃ ᾿ οὔ Αϑογγῖα, Ὑῆο δοοοηπιραιιίδα Β8Ὁ0- 
᾿ δῇ ἴἰο δεγυδαίθειη. (2 Κίηρε χνίϊ!. 17.) 

Βιοσ»αγλέσραϊ, Ἡϊεέογέοαϊ, ἀπά 

ΤῊΗ 

Ῥγοθαῦὶγ 6 πῶς ἴπς βαπιῈ Ταγίδη νῆο, ἴα 
186 τεῖρῃ ϑαγροη, ὑεεϊερεὰ διὰ ἰοοῖ 

οἵ, αν ἰδ, δρρεϊδθουσ 
δηὰ {ποῖγ πῆδηπεσ οὗ (εβοδίηρ, ὅ19. Αο- 
ἀδπὶοδὶ ἀδογθοθβ οοπέοτγεα οὐ ἔποαι, ἐδώ, 
μοίφ. ἸΤοδοδθογε οὗ ἔδο αν, 399. 

ΤΈΚΟΑΗ, 8 ἴον βουϊῃ-οδϑεὲ οὗ Φογιι58.- 
ἴ6π), ποῖ ἔδγ ἔγουι πῆϊο ἐπε Οτεδὲ ἤθβεεὶ 
σΟΠηπιΘησ6α : ̓ξ ψγ͵δ8 ἴῃ ὈϊΓΓ ἢ -οἷδοα οὗ ἰδ 
βΌΡ τε Αἴοβ. (. 1.) [ἴτ 15. μὸν οδ ἰοὰ 
οΚύδ, δῃηὰ 1165 οὔ δὴ οἱἰδουδίοά Ὀυΐ δοί 

δβῖδορ δ1}}, ὑγοδὰ οὐ ἴδε ἴορ, διὰ Ἴοονεγοὰ 
σα ἢ (6 συΐϊηβ οὗ ἃ εδυγοῖ, [ουηἀδουκ 
οἵ ποιι868, δηὰ ἔγαρτηθηίβ οὗ οοἰυπηηα, νὨιοὰ 
οονογοα 8 δρβῃ οἵ ἔουγ οὗ ἤνε δεζεβ. Μδηγ 
οἰβίθγῃδ δγὰὸ δχοδνβίδα ἴῃ {πε γοεκ8. (Ἐο- 
Ὀϊπδοη 5 ΒΙ ]. Ἐδδβ. νοἱ. 11. ρ. 182.) 

ΤΕΙΑΒΙΒ, 8 ρίδος ἴο πῃϊοῖ δοῦα οὔ δα 
1ϑγδθ 65 ψψογα οδιγιθὰ Ἴσορνε (Ἐσεῖ. ἢ, 
15.) Οἰεβρηΐυ5 δηὰ Βοβοητ ας τπίηκ ἵε 
ποῖ ἱπιργοῦδο!ν ἴο ὕὈ6 1Π6 ρίδοβ πον οδι θά 
Το ἴῃ Μεκδοροίδυνα, οὐ ἔπε γσῖγοῦ 
Ομ οῦανγ. 
Τειβαμ. .α ΤΒΕΙ,.,848. 
ΤΕΈΜΡΙΕ αἱ δογυβαίοπι, ρίδη οὗ, 361. Αὁ- 

οουμοὶ οὗ τῃ6 ,γεέ ἘπΡΙς εγεοιοὰ ὈΥ ϑοίο- 
ηοῃ, 96], 962, δηά οἵ {πε δεοοπκ ἴδῃ) 
δγθεϊοά δἷϊζον τε σδρενγ,962---968. 
γογοηοα οὗ ἴΠ6 οινβ ἔον ἵξ, 968. Αεσεεουπὲ 
οἵ τπ το ρ]θ-συδγά, 969, 970, ἀπὰ οἵ (δε 
Ταἰηἰβῖογβ οὐ ἴῃ ἰθρὶο, 2384 --- 990. Τῆς 
[δι ρ]6- ογβῃΐρ ἀοδογιθεά, 8398. Αππυδὶ 
ρϑγιηθηίβ πιδάα ον ἰϊ8 συρροτί, 3903. Εδβεὶ 
οὔ ἔα ἀφαϊοβιίοη οὔ ἰπ6 τοιηρΐο, 33]. 

ΤΈΜΡΙΕΒ δὲ Ηοϊϊορο δ βαι" Οετγίζιηι, 370, 
27]. 

ΤΈΝΤΗΒ, νη δηὰ οὗ υἢδὲ (ΐηρε ρμαϊά, 
324. 

ΤΕΝῚΒ οὕ (6 Ηοῦγον, δοοουης οὗ, 411, 
419. 

ΤΈΒΑΡΗΙΜ, ποῖϊοα οὗ, 370. 
ΤΕΒΚΚΑΟΘΕΒ (Οὐθη!8}}), ποιῖίοςα οὗ 419, 

ΤΈΚΤΙυΒ, ἃ Ομηδιίδη νοι δι. Ῥδαὶ 
οιρ᾽ονθαά 85 ἢἷβ ἀπιδηυ θη 58β ἴῃ τ Πρ ἰδ 
ορίδϑι16 ἴο [6 Ἀοιμδηβ. (σοηι. χνὶ. 22.) 
ΤΕΒτυΙ 5, ἃ Βομηδη οὔβίου οὗ δαγοοδίο, 

ψνΠοπὶ (Π6 ὅθ νγ8 οπιρογεά ἴο Ὀτίπρ (ογνδγὰ 
{Ποῖγ δοσιυβδίίοη ϑοδίηβε 8. ϑυ!, Ὀοίοτγε 
1|ι|6 Ἀοιηδα ῥργοσυγδῖοῦ δὲ (βββδγεᾶ; μΓοὺ- 
ὈΔΌΪγ Ὀδοιυ86 {ΠΟΥ πόγα ἐποιηβοῖγοβ ὑπδο- 
υδϊηϊεα ν τῇ τΠ6 τηοάφα οὗ ργοσθϑάϊηρ ἰὼ 
6 Ἠοπιδῃ οουγί8. (Αεἰδ χχῖν. 1, 3.) 

Ἐτ δον ΗΟΒΡΙΤΑΙΈΒ, ποῖος οἵ, 482, 

ΤΕΤΒΑΒΟΗ, οἴδοο οὗ, 196. ποέε. 
Τπαρρεῦυβ. 866 90) εΕ. 
Τηλμμνυζ. 8,446 ΤΑΝΜυΠ. 
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ΤῊἨΕΑΤΕΕΒ δη ΤἼ διγῖολὶ ῬΟΗΟΓβποο5, 
Δ]]υϑἰοη8 ο, ἜΧρΙ αἱηθα, 534--- ὅ38. 

ΤἘΠΈΒΕΤΗ, οΟΥΓ ΤΈΒΕΤΗ, [6 ἰουγι τπποητῇ 
οὔ τα εἰνὶ! γοδῦ οὔ 6 ὅενβ, δπὰ (6 τεπιῇ 
οὗ τΠ6]γ δος  εδϑίδβιϊ οὶ γθᾶσ. ΕΣ ἃ ποῖίϊςα 
οὔ {πὰ ἔδβιϊνα!", ἄς. ἴῇ {Π|8 πηοηϊῇ, 566 
ΡΡ. 196, 197. ᾿ 

ΤΗΕΒΕΖ, 8 οΟἰἵγ ἴῃ τπ6 ἰγῖδε οὗ ΕΡἨὨΓδίμ,, 
δὲ [06 5ίερε οὗ νῃϊοἢ ΑΡἰ πιο ἢ ννα8 Κι |16α. 
(διιίσ. ἰχ. δ0 ---ὅ56.) ἙΕυδοῦϊυ8 δϑγβ8, {πεῖ 
ἴῃ τὲ ἰουΓΕ ΒΒ σΘΠΙΌΓΥ ἰἤεγα 88 ἃ νἱ ] ρὲ 
ΟἈ]]οαὰ ΤἬΏοῦοΖ, ἐπΣγίθοη Εοπιδῃ τ}}65 ἴΟἢ)) 
δθθοῆθ. [ἃ ἰβ ἢον οδ δά Τιυρᾶβ ; [168 
ΟΥ ἃ εἰξο νιν ἰοοκίηρ δαβὲ ; δη 4 ἢδ8 ἃ ἥηὸ 
Π: ἢ οἰϊνο-σγονεβ Ὀείογε ἃ. (Ὁ γ.Ψ 

ΟὈϊηδοη, ἴῃ (6 Αἀθοφγαρηϊςα! δοςίοιγ 8 
δουγηεὶ, νοὶ, χχῖν. ῃ. 19.) 

ΤΈΕΕΤ, ρυπῃβῃτηθηξ οἵ, δυιοηρ ἴδ 7ενν8, 
67, 158. 
ΤΒΕΙΆΒΑΒ, ΟΥ ΤΕΓΠΑΒΑΚ, ἃ ῥγονΐίηςα οἵ 

Αϑϑυγίδ, τηθηςοηθα ἴῃ 3 Κίηρϑβ χίχ. 12. δη 
1». χχχυῖ. 12. [18 ργϑεῖβα βιϊυδιϊοῃ [88 
"οί ὑὕδδθη δϑοθγίδίπθά ; θυ ἴδ 5 βδιιρροβϑα 
ἴο "Ὲ ἰονναγὰβ Ατιηθηΐδ δηὰ Μεβοροίδιηϊα, 
Ἁθουδ [ἢ6 δουγοδδ οὔ ἴδ γίνεγβ ΤΊρτιβ δη 
ΕΩρὨγβῖθβ, σοι τἴἢ6 εἰγουμπ)δίδποο οὗ [ἢ 6 
εἰ] άγεη οὗ Εάδη ἰημαυϊίηρ {παῖ σου η ΤΥ. 
Τπεοοβάου οὗ δα Ἡρδῦτγον 8, ἤϑίυγα οὗ, 

93---θ65. [ὲ δυβείδιθὰ ὑπάογ ἔθ Κίῃρβ, 
[0]. 
ΤΒΕΟΡΗΙῸ05, ἴΠ6 Πδπι6 οὗ 6 ροϑοη ἴο 

σοῦ [Κα ἰηβογίθθα [ἷ5 αοβροὶ δαὰ τ 
Αςῖδ οὗ ἴπ6 Αροβεῖεα. ([μκὲ 1. 8.; Αςῖβ 
'....) Ης ν 5 τηοβὲ ργοῦθθὶν βδομα Θεβη- 
{Π6 οὗἨ γβηκ, Ψἢο Πιδά αἰ )ιγδὰ ρερδηΐδιη δηὰὶ 
ει ργαοοά τπ6 Ομ γιδιίδη (Ἀἑτἢ. 

ΤΗΕΒΒΑΚΌΝΙΟΑ, ἃ ἰᾶγρα δ ρορυΐουβ 
εἰν δῃά δο8- ροτὶ οἵ Μαοεαοηΐα, {πα οαρίτα! 
οἵ οηα οὔ τῆ ἔσει ἀἰϑεγοῖβ ἱπῖο πιϊς τῆς 
Ἰϊοιηδηβ αἰν! ἀδαὰ εἰδὲ σου ηιΓν αἴζαοῦ 15 οοη- 
πε ὉγΥ Ῥαδιυΐυβ “Ἐπ 8. [ε ψᾶ5 βίτυ- 
δῖ] οὐ τῃ6 Ὑποιηάδδβὴ ΒΔΥ, βῃὰ ννὰβ 
ΔηςΙΘητν σα  Ἰοαὰ ΤΙιογπηδ; θαΐϊ, θαίηρς γοῦυὲ 
ὃν ῬΒΠῈρ τα ἐδέμον οἵ Αἰδχβηάεν, αἴϊεν μἰ5 
ΥἹεΐοτν ονὲῦ ἴἢ6 ὙἢΟδδα Δ Π5, ἰς θη Γα- 
οεῖνοα τς πδη)α οὗ Τ᾽δββαϊοηίοα. Αἵ τΠ6 
Ὦπη6 οὗἩἨ νυτἰηρ ἴῃς Ἐρίδεϊα ἐο 6 ΤἬὭεδβεδ- 
Ἰοηΐαη8, Τῇ ββδ]οηΐσα ψν88 ἴῃ 6 γαβίιθηςθ οὗ 
ἴῃ6 ρτοσοηβεὶ ψῆο ρονδγηθὰ {πὰ ργονίηοα 
οἵ Μαοεάοηίβ, βῃὰ οἵ {π6 χια5ῖου ψῇο διὰ 
ἀΕΕΙΜῈΕ οὔτῇο ἱπιρεγίαὶ γανθῦιε8. Βϑβῖ οβ 
Ὀεΐπρ τῆ βεαῖ οἵ ρονογηῃμθηξ, τ ΐ8 ροσγί 
ΟΑΓτΤΙοἀ Οἡ 8η δχίθηβίνα σοϊηπγχοῦοοῦ, ν᾿ Ὠϊοἢ 
ὁδυβοα ἃ ργδεῖ ἰηῆπιχ οὗἁ βίγαυρογβ ἔγοηι 4} 
ΠυαΡίΕΓΒ ; 80 ἴῃδὲ ΤἢοΘββδοηΐοα τν88 Γα- 
ὭΔΓΚΑΙ8 ἴου 116 πιθοῦ, θα ἢ, δηὰ 
ἰδαγηΐησ οὗἨ [8 ἱπηβΌϊταηϊα, Τμδ ὅεπβ 
ΜΕΈΓΘ ΘΧΊΓΘΙΠΘΙΥ ΠΕΠΊΘΓΟΙΒ ἤθγθ. Τῆὸ πιο- 
ΕΠ Ὠ8ΠῚ6 ΟὗἨ [Π6 ρ]δςα 18 ϑδϊοηΐϊς ὶ ς ἴὲ ἰδ 

ἴδ6 οἰ ΐο μοτὲ οἵἩ πιοάδγη γαδθοο, δηά ἢὰ8 
ΤΟΙ,. 111. 
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ἃ ρορυϊδίοηυ οἵ δῆἂγν (ἰπΠουδαπα 7ζϑννα. ΤΥ 
ἃΓ6 ϑΘΓΥ ΘΧχοϊυβῖνθ, ν ΓῪ τίσ ἴῃ ἘΠ ῖγ οογο- 
τηοηΐα] οὔβογνδηςαβ οὔ τῆς Μοβεδὶϊς [,νν, 5ηὰ 
᾿υτ6 ἃ παιίοη Ὁ Εἰ ομΊΒ ῖνο8 : ΓΠΘΥ ροββ688 
δήεδι ἱπήυεηςθ, δηὰ Κβϑεὲρ δἱοοῦ ἔοπι 4}} 
βἴγβησεογβ Ασοογάϊηρ ἴο Ὦγ. ΟἸδεκε, νῃοὸ 
5 σίνοῃ ἃ ψΘΓῪ ἰηογαβίϊπρ βοσουηΐ οὗὨ τῃ 6 
ΔηΓ αι 168. ἀη σοπηπιεγοα οἵ Τ μοββδοηΐςαδ, 
1168 ρίαςς '8 ἴῃ6 ΒΒΠ)6 ΠΟῪ 85 ἐξ νγδβ ἴῃ (ἢ 
ἔπιε οὗἁἨ ϑ8ι. Ῥαιιὶ): ἃ βεῖ οὗ τυγτϑυΐεης εν 8 
ςσοηδε θα ἃ νΟΓΥῪ Ρυγϊηεῖραὶ ραγὶ οὗ 18 
ρυϊατίοη ; δηά ψἤῇδη τἢ6 δροβῖ!α σᾶπιθ ἐἰεδεν 
ἔγοηι ῬΙ ΗΠ ρρὶ, σβεγα τμ6 αοερμεὶ 8 ἔγεϊ 
ΡΓΘΔΟΠ δι, ἴοῸ σοπι)ηγιηϊςδῖα ἴῃ6 “ ρἰδά 
τἰἀϊημ 8." το τῆς Τἢαββαϊοηΐδης, [ἢ 6 76νν5 
ὙΕΓῈ δι οϊεηῦ ἴῃ παι εν ἴοὸ σεέ αὐ ἐλδ οἰέω 
ἐπ ἀπ ὠργοαγ, (Αεὶδ χνὶϊ. 5.) “Μϑηγ ροὸγ 
ρθορὶθ δηιοηρ (ἤδη) βρέ {πδῖρ τἰη)6 ἴῃ 
Γαδ ϊηρ δηα δβίυἀγ. Του ρυθ ἢ Ἰδην 
ἈΟΟΚΒ, δἰιηοδὲ Ἔν ΓΥ {εν δδρίγίηρ ἴο θὲ 186 
δυΐζ Ποῦ οὗ δοηια ἰγοαῖϊβυ. ὙΠαΥῪ διὰ 
ἈΒΙΓΟΠΟΠγ, δηἀ ΡῈ Ὁ] ἢ τ(ἢ6 Ὀδδὶ δεν] 
ΑἸιηδηδοβ ὈοΪδ ἴῃ ΓΟρΆΓΙ ἴο Βϑβοῃβ βηκὶ 
εσἤδηρεβ οἵ ψοδίθον." (Ναζτγαῖῖνα οἵ {πὲ 
ϑοοι δῆ Μιβδίοη ἴο ἴΠ6 76 νν5, ρ. 332.) 
ΤΒΕῦΡΑΒ,8 βοι θυ ρογβοη, νἢο ὀχοϊξοὰ 

ΡοΟρυΪὰν τυπιϊ8 ἀπηοπρ ἴΠ6 δοννε, ργοίνι! 
ἀυγίηρ ἐπα ἱπίογγορπαπι ψῃϊο (οἸ ον δα {πὸ 
ἀδδῖὴ οὗ Ηδγοὰ της ὐτοδῖ, ἢ] Αγοδοίδις 
835 δι οι ; δὲ ψῃΐοῦ τη Διάξεα ψψ83 
δρὶταῖο τιΣλεῖ ἔγεχυθδηϊ βθαϊίομβ. (Αςῖβ γ. 
6 

ΗΙΟΚΕΥΤΒ Οἡ ἴῃς ὈδηΚ8 οὗ (ἶἰε δοτάδῃ, 
80. 

ΤῊΙΒΒΕ, ἃ ἴονη ἴῃ [Π6 (ρα οὐ Νιιρἢτα]}, 
ἴο ἴπε δοιϊῇ οὗἩ Καιοβῆ, ἐπ 6 οὨϊεῖ ον ὕ6- 
ἰοηρίηρ ἴο παῖ ἐγῖρθ. Τῇθ ργορμεὶ ΕἸ ἢ 
8. διρροβδι ἴο ἢανθ Ὀέθη ἃ δῖϊνε οὗ (ἢ 8 
εἰῖγ, τιουρῇ ἢδ παΐχῆς δϊογαγβ ἤᾶνο 
ἀν ῖς ἴῃ ἴδ ἰαπὶὶ οἵ Οἰϊεδά. (1 Κίηρβ 
χΥῇ), 1.) 

ΤΗΟΜΑΒ, οἰ ϊοεὰ Ὀιάγπυδ, οπθ οὗ εἰνὸ 
ἵν οῖνα δροϑϊοβ,; οὗ 16 ασἰγουμπμοἴδηςθ. οὗ 
ψ 086 16 νοῦν {π||6 18 Κηονη. 

ΎΤΜΟΕΝΒ5, οὗ νοῦ ΟἸεγιδε δ γον ἡ ἂς 
ἢ8ι.6, 78. ποία 3, 180. "οῖο ἷ. 
ΤΉΒΕΕ ΤΑΡΕΚΝΒ, ἃ δι}}}} ρίας οὗ νυἱϊ- 

ἴασε οὐ ἔδε Αρρίδη ἶΥ ἴο οπιο, ψμεγα 
γᾶν ]ογβ βιορροα ἴὼῸΓ τγείγεβῃπθηῖ. Α.- 
οὐγιΐηρ ἴο ἴπ6 Πεἰπαγαγν οἵ Αὐϊοπίπι, ἰζ 
Μὰ5 {διγιγ -ἰῃγοο Βοιηδη (γαῖθοῦ 1688. (ἤδι 
ἐἰγέγοῖγοθ ἘΠ] 18}}} τ} ]65 ἥγοιη οι. 
(Αεῖ5 χχυη, 15) 

ΤΉΒΕΒΗΙΝΟ, δηιΐἱ ΤΗΒΈΒΗΙΝΟ ἘΠΟΟΆΒ, 
δοςουης οὗ, 498 --- 97. 

ΤΗΥΑΤΙΒΑ, 8 οἷϊγ οΥὗἩ Α8ϊ4 ΜΙΏΟΓ, 88 ἃ 
σοηβιἀογ}}] 6 εἰν ἴῃ (Π6 τοβὰ ἔγοπι Ῥεγρᾶ- 
[208 ἴ0 δ'αγαάϊβ, ἀπά αὐὔουΐ ἔυγιγεεῖρῃς τ}}ε8 
Θαϑιναγα ΟΥ̓ 116 ἰΟΥΠΊΟΓ : (6 ταριπθΐα 
οὗ σοἰυμπηηδ, οὐ τοι ρ]65 δηὰ ρείδσςα, Γαΐ 
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οΥ̓ αγρε εἀϊῇοεβ, δπὰ οἵπεγ πιοηυτηθηίδ δἴ- [ἰ ἐγεασυμεπίθὰ. Τιθογίαβ μὰ (88 πιοσὲ πη- 
1681 [15 δῃηοΐϊδηϊ δρὶεηάουτ. 
δΔηα οοπηηθγοο Πουτγίβῃ δι ἤσγα ; θυ {πΠ6 ἰῃ- 
ΠαὈϊδηῖ8 ψ᾿6Γα γοργοδοἢεα ἴον ἐποῖγ ἱπηηο- 
ΓΑΙ γ. [ὁ 15. οὐ Θὰ Ὀγ ἐπα Τυγκβ Μζλέσθαγ 
(οὐ τῆο ψὨϊεα οδ531:16), δηὰ 18 επῃροδοιηθά 
ἰπ σΥρῦθθβ68 δηὰ ρορίδγβ. [{ 'β πον, 88 
δηοίδηε ν ἴε νν 85, ςοἰοταῖθα ἴον ἀγεΐηρ: {86 
βοβγὶεῖ οἷοι 8 πο ἀγὸ ἀγοὰ ἢ ες Ὀεΐης 
ςοηβιἀογοὰ βυρθγίοῦ (ο 8ΔΩΥ οἵδ 6γϑ πιϑδηιβο- 
ἴυγεα ἴῃ ΑεὰΔ Μίηον, ἰᾶγρὲ αιιδη 65 οἵ 
ἰδοῦ γα 86ηῖ ΘΈΚΙῪ ἴο ϑπιγγηδ ἔογ {Π6 
ῬΌΓροβοδβ οὗ σοπηθσοθ. ἴῃ [826, 1Π6 ρο- 
Ρνυϊαιίοη ν᾿ 85 δβιϊπηδῖθα δἱ 300 Ογθεῖς ἤουβεβ, 
80 Αγπιθηΐδη, δηὰ 1000 Τυγκίδῃ. (Ηδτγι- 
Ἰογ 5 ν δῖ, Μ155. Εορ. ρρ. 326, 327. Αγιη- 
ἀε}}᾽ 8 Ν] δὲ, ρρ. 189 ---- 191.) Τ νο σδυγοῦ 68, 
οης δεϊοηρσίηρ ἴο εἰ Οτγθεῖκβ, τπ 6 οἵδογ ἴο 
τῆς Ατιπδηΐδηβ, Κθορ ὕρ [Π6 ΠΙΕΠΊΟΓΥ, ἴῃοιι! 
ΠΟΥ ἀο ποὶ τοΐαϊῃ {π 6 ἰἰνίηρ ἐδ, οὐ τῆ 6 
ῥτϊπηῖεῖνα ΟΠ γι βεαπθ. (Ἐξ ] ον οβ᾿β Εχουγ- 
βίο ἴῃ Αϑα Μίποῦ, ρῃ. 93, 94. ϑιεοιεϊβῃ 
Μίδβίοη ἰοὸ {πῸ δεν, ". 337.) 

ΤΙΒΕΒΙΑΒ5Β (οἴη υἱ. |.---- 38.; χχὶ. 1.), 
81}}} “41 δὰ Ὀγ τ 6 παῖίνεβ Ταυαγία ογ Τὺ- 
Ὀαγθθδἢ, ὑγ88 ΔΠΟΙΘΠΓΎ οὔ οὗ [6 ργίποῖρδὶ 
οἰτ165 οὐ Θ811166. [ὲ ψὰβ θ011 Ὦγ Ηεγοὰ 
Απεῖρα8, ἰεἰγαγοῦ οὗἨ ΘΔ 1166, ἀπ 80 Ἂς ]ϑὰ 
ἴῃ Ποπουῦ οὗἨ ἴΠ6 απιροτοῦ ΤΊ εγίυ8. ΤΟ] 
γί νι οροβ σοηζογγοαά προη ᾿ἴ8 ᾿π δ ϊδη 5 ὈὉγ 
ογοὰ οδυβο ἰξ ἰῃ ἃ βῃογξ {ἰπ|6 ἴο ὈδΟΟΠπΙα 

ἃ ρΡίδεθ οἵ σοπδι εγαῦϊα ἤοΐθ. [ξ 15 βυρ- 
ροϑϑὰ ἴο σοι ἴΠ6 δἰῖα οἵ ἃ ἔδηςσειΐ οἷν 
παιηθὰ Ηδιμηδίῃ, τϑητίοηθὶ Ὀγ “2 οβῃιι8 
(χἰὶχ. 35.), δηὰ σοὶ δίοοά ἢθδγ ἴῃ ἔοσση 
οἵ ΟἸππογοιῆ, τπδξ ραν ἰἴ8 ΠπδπὶῈ ἴο (6. 
ἰακα; δῃά ᾿ὲ νὰ βιζιτϑὰ ἴῃ ἃ μἱδὶῃ ΠΕΒΓ 
τῆς [Κα οἵ Οφηποβαγοίῃ, ψῃϊοὴ 18 ἤθποα 
ἐογπιε  τπ6 Ζαζε ογ δεα οὗ Τ  δετίας. (Ὅρα 
1: ἀαβογ θα ἴῃ ρρ. 48 ---4΄|.)ὺ Αἰξεγ δε ἀθ-! 
δίγιυοῖίοη οἵ ΦΖογυβαίοπι, [ἢ}8 οἷἐγ ὈΘΟΔΠΊ6 
διηϊηθηξ [οΓ [18 Α΄ δα δῃγ, ΟΥΟΓ ΨὨΙΟΝ 8 5ιιο- 
οβββίοη οὔ εν δὴ ἀοοίοτβ ργοϑί δά υη{}} (Π 6 
ἴουτι ἢ σεπίυγγ. Οὐπ δνεγγΥ βίά6 γυΐηβ οἵ 
ψ815, σου Π)η8, 8ηἀ ουπάδίϊοηβ, ἱπάϊοδῖα ἰκ5 
δησίοηξ ϑβρἰοπάουγτ. Τῇ πιοάσγη ρορυΐδ-' 
κἰοη οἵ Ἰπρεηίδε ᾳ τοοκοηθὰ δὲ 9,000, οἵ, 
σἤοτ 800 δἴὰ ὅεν8, ἢο δᾶνθ ἴψο βυύη8- 
σοζυθ5, ἴῃ6 Γαπιαϊηερ δίῃ πιοβεϊν 
Βαιηιηθάδπβ. ὙΠογα ἃγα ΟΡῪ ἕεν Οἢγῖβ- 
τἰαῆβ. Ὦγ. ΟἸαγκε Ἵοηϊεοίαταβ παῖ πὰ 

Μαϑηυϊδεοίυγεδ ᾿ ρΡοκὶ 

| ---39380. Ττανοΐὶδ ἴῃ 

ο- "20 

δρρϑδγδῃςθ, ἴσο νου, οὗὨ δὴγ 
ον ἴῃ ϑ'γγία : Ὀυε 1 ἢ τὰ 88 ντοϊοποα 
88 ΔῺΥ οἶδεν. Τῆ5 ἴοτση ννἃ8 ἰεΐς ἴῃ γυΐης 
Ὀγ ἴῃ ἐδγίπηιδκα ποῃϊςἢ ἀεναβίδιδα ϑγτία, 
οη 78ῃ. 1. 1337; 115 νυ 8 τόγα οδβὶ ἀόνη 
ἴο ἴῃς ρτοιυηά, 118 ἴούΕΓΒ Βρὶ 1 δβδυπάσν, δινά 
ΕΠ οὶνρ ρϑ ογῖε5 ἰαϊὰ οροη. Αβογιναγας (ἢ ς 
ΟἿ 85 ργβαυ8}} γ γοῦυο; θὰς ἐπα π8}} 
81}}} γαπηδίῃβ ἴῃ γυΐη5, ψν ἢ1}6 ὨυΠΊΘΓΟιΙ5 ἢ, Ρ6 
οὗ τυ Ὀϊδῃ ππᾶτκ τὴο βροῖβ σἤσγα δουβεβ 
(ΟγτηΣΪν διοοά : δηὰ βαυαὶά ντειοποάποςα 
σΠαγδοίθγβοα 6 δβηςίθης εἰν οὗἩἨ ΤΊ οΓῖδ 85 ; 
δηὰ δῇ δῖγ οὗ ἢορεῖθβδβ ἀδβοϊδιίίοη ρεσνβάθβ 
ἴξ. (Ἰογὰ 11ηἀ88γ᾽8 [,μοἰἴοΓβ ἔγοπι Ερυρὶ, ἄς. 
γο]. 11. ρ. 88. ΕἸ8.κ.᾿8 Ῥαβίογ᾽  Πεοοϊϊδοϊίοης, 

. 8660 ΒΔΌΌΪ ον γὶΒ Ὁ ἢὮγ οἵ 
αἰθβίίηθ, ρ. 410. Κοηπαγ δ Εδδίογη Ἐχ- 

ρουθηςδβ, ῃ. 364.) Αδουϊ ἃ πιῖΐϊε ἔγοπι τἢ} 15 
ἴον, δηἋ Θχδοῖὶυ ἴῃ: ἔγοπὶ οὔ ἴα ἰαἷο, ἴ5 ἃ 
εἢδίῃ οὗ τοὺῖ8, ἴῃ ψῃ ]οἢ γα ἀἰδύη εἶν βαθη 
δορυϊοἢγαὶ σαν] 8 ΟΥ ργοίίοαβ, [δὲ ἤδγα 
Ὀδθη ῃγοοῦ δραϊπβὶ [6 τγανᾶρες οἵ εἰπιδ. 
ΤΠ εβα ἤανα ὑπ] γΓΪΥ ὈΘδη γοαργαβοηϊθά ἴο 
ΓΆν ΘΙ 6 ΓΒ 88 [ἢ 6 ρίδοεβ γοίεττθα ἴο 'ῃ δεγὶρ- 
ἴὈΓΟ, νγ ἢ εγα ἐγεσυδηϊοα ΟΥ̓ πιβογϑῦὶα 
δηὰ ἤσγοα ἀδιηοηῖδοβ, ὕροῦ οὔα οὗ ψῇοπὶ 
οὖν ] οτά Ψγοιρἢξ ἃ πηϊγαοι]ουδ δη4 ἰπβίϑη- 
ἴδποοι8 σγθ. Μαῖϊ. υιὲ᾽ι. 95..ὡ. Μαεῖκ ν. 
9, 38. Τυκο νἱϊϊ. 97. (Ὁ ν. Οἰαγὶοβ Ττα- 
ψεΐβ, νοὶ. ἷν. ρρ. 919 --- 933, ϑνο. [Γι ρηι5 
Τνανεὶβ ἰη Ἐργρί, ἄς. ἄς. ρ. 903. 20]- 
|| 5 [μοτίογα ἔγοπι Ῥβ]θβεῖηθ, ῃρΡ. 39 --- 34. 
Βυγοκπαγι εἶ Τγανοῖὶϑ ἴῃ ϑιγεῖα, ἄκο. ΡΡ. 390 

 δηα Νυῦδία, ἄς. 
Ὀγ Οδριδίῃβ [τὸν δηά ΜδηρίἊβ, ῃ. 394. 
Φον οι 8 ἘΠ βοδγο 68 ἰὴ ϑυγίβ, ρρ. 17]. 178. 
Οδγηθ᾽β [μεϊίογα, ρΡ. 861], 802. δε Ὑ7':΄:- 
8008 ΤΓΑναὶβ ἰῃ (6 Ηοὶγ [1,Δηἀ, νοἱ. 1. 

. 35. Τηϊά Εαϊπίοη. ΕἸ] οΙΒ Τγανοὶβ 
Ἰὴ Αὐυδίγία, Πυδθῖδ, δηὰ Τυτγίκογ, νοὶ. 1. 
Ρ. 345. Ἐοθϊηδοη δ Βι0]. Βδ5. νοὶ. 1. 
ΡΡ. 353---260, ᾿ποπίδοη, πὸ πηα διὰ 
ἴῃ Βοοξκ, ρρ. 399, 400.) 

Τιβεκιῦβ ΟἸδυσίυβ Ὠτυδυβ Νεγο, δ)» 
Ρογοῦ οἵ Εοπιε, βιιεςβοάβα ἢ 5 βίβρείδι μοῦ 
Αὐυργυῖυδ : ἢ ἀἰδα Α. Ὁ. 87, δἴεγ γεϊρηϊηρ 
ϑ38ὲ γαδγβ. [ἢ τῆς 161} γεοαῦ οὗ 88 τείζῃ, 

ἢ ἴμε Βαριἰβὲ ἤγϑε δρροαγεὰ ; δῃά ἴπ8 
ογυεοϊβχίοη οὔ 7685 ΟἾγὶδὲ τοοῖς ρίδος ἰὼ 
(ῃ6 τοϊρά οΥἦ ἔοιγι ἢ γοὴγ δῆογι (κα 

ον δ ἱπῃδὈϊϊαηϊβ ἀγὸ ἃ γεπιπαηΐ οὗ γθ- 11}. 1.) 
ἔυφεεδ ψῆο ἤδά ΡΠ ον αἴτογ [86 οδρίια οἵ, 
Φογυξαίοπι ὉῪ ἴπ6 Ποπιδῦβ. Τιθεγίδθ ἰδ. 
ἀδοιιῖ πἰηδῖν πνῖ]68 ἀϊδέδηϊ ἔγομ δαγιιβα θη: ' 
ιἶ6 πηοάδγῃ τονη, ΜΠΐο ἢ 18 ὙΟΓΥ 81|8}}, διὰ 
8. γα] 64 τουηά, νυν ἰοσογβ δὲ 6 αι] ἀΪ8- ! 
ἴλησοβ, βίδηβ οἰοβ ἴο ἴπ ἰδβ, ὕὑροῦπ δ᾽ 

ΤΙοΙ ΤΉ -ΡΙΞΈΒΕΒ, Κίηρς οἵ Αβδεγγῖα, τ ὁ 
δΟΏ 8ηιὶ ϑυσοεδδοῦ οἵ ϑαγάδηδραϊιβ. ὅθ 
ΑΒΒΥΆΈΙΑ, ῥ. 6). ςοοἷ. 2, 

ΤΊΜΒΗΠΕΙ,5, ποῖϊσα οὗ, 513. 
ΤΙΜΕ, επί δῃ δηὰ Ἐοιηδη πιοάαβ οἵ οογῃ.- 

Ρυξίηρ, 187---2038. Οδϊεπάετ οἵ {πὸ εν 5 ἢ 
υἱδίπ δυτγουπάδά ὈΥ πιουηϊαίηβ, 600 ἔδει  γοαγ, 195--- 900. Ῥαγὶβ οἵ ἃ ρεγιοἀ οὗ εἶπε 
δοίοτ ἐδα ᾿ανοὶ οὗὨἩὨ 6 οοδϑδῃ ; 8δηἀ ἰβ οοδἶϑ-  γοοκοηῃοὰ ἴον ἴῆ6 σοῖς, 2300, 90]. ΞΖ τες 
ὑχιιῖθε (ον [19 ἢος Ὀδί} 15, τ Βἰοῖ ἀγα τη οῇ ᾿ οὗὨ τπ|6 ἴῃ 86 ἀπηοηρ ἔα ἦεν, 202. 



Οεοφναρλίοαὶ Πϊοίζοπατγῳ. 
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ΤΙΜΟΝ, ἐδ6 Ὡδὴς οἵ ομδ οὗ ἴδ δευθῇ 
Ἰτηϊεἶνα ἀεβοοη οὗ ἴπ6 σμυγοῦ δἱ Φογιιδα- 

. (Ας8 ν]. δ.) 
ΤΙΜΟΤΉΕυΒ, σοποηΪἶγ οΔ]|6ἀ ΤΙΠΟΙὮΥ, 

8 ΟἸγδβείδι; οὔ ἤεγῦθ, τοδα πιοῖποῦ τ οὗ 
. δενν]βῃ ἀδδοδηΐῖ, δη ἃ δα ηθηΐ ἴον Πεγ ρῥἰογ, 
ὙΠ16 ἰδ Γ3ῚΠῸΓ 88 ἃ Θθης 6. Ηδ νᾶβ 
δβεἰθοῖϊοά Ὀγ 8. Ῥαυ], 85 ἢ18 εἤοβθη ᾿οπι- 
Ῥδηΐϊοῃ ἱπ ἢΐβ ᾿ου ΓΠΘΥΒ ; 8ηα νγδϑ ἰοϊ Ὀγ Πίτα 
δ᾽ ΕΡδὨ 6508, ο ἴδΚα (ἢ οἴδγρα οἵ [Π6 οδυγοῖ 
ἐπεγο. Ἧδπ δρρθδγβ ἴο ἤδνε ροββϑεβϑθὰ ἴῃ 8 
μισῇ ἃ Αἰ οοηδάρηοσοε δηά αἤδοιίοη οὗ 
5.. Ῥδι, τἢὸ ττοῖθ ἴνο δρίβίϊεβ ἴο ἢ πὶ, 
δηδ ὈΥ πθοπὶ πα 15 οἥξη τηεποηθαά ἴῃ 
ἴογπδ οὗ ψϑγῃι σοϊηπηθηθἀδἕοῃ. 

Τινκεῖνα ΟἈΝΑΜΕΝΤΕ, οἵ ἴῃ6 Φεπϊδῃ 
ψοιηδῆῃ, ποῖοα οὗ, 436. 

ΤΙΡΒΑΗ,δὴ πηρογίδηϊ ΟἸΥ οἡ ἴΠ6 τοβίογῃ 
θα Κ οὔ ἴῃ τίνον Ἐυρἠγδίθδ, ἡ ῃςἢ νν88 (86 
(τοπεῖοσ ἴονη οὔ 6 ποι ἢ -δαδίδγῃ ἜχΊγο 
οὔ ϑοϊοπιοῃ᾽ 5 ἀοσηϊηϊοῃϑ : ἰϊ '8 ἃ ἀδγ᾽ 5] ουΓ- 
ΠΟῪ ἴο δα οδδὶ οἵ Τδάπιον οὔ Ῥδὶπῖγγα. 
Ἦεσε ν88 ἃ σοἰεῦγαϊθα ρβββδρα ΟΓ ΓΌΓΓΥ ΟΥ̓ΘΓ 
τη6 Ευρδιγαῖοβ. (1 Κίηρβ ἵν. 94.) ΘΏ66 
“11 Ὀδσδηια πε ῥγϊπεῖραὶ ροϊης πῆογα οοιη- 
τωοσοίαὶ ἱπιθγοοῦγβα ἴοοκ ρῥίδες Ὀεϊννεεη τῃ6 
εδδὶ δηά ψεϑδῖ. [15 ἴοῃ νγ85 ἴἤεγο- 
ἔογα οἵ ρῖεδὲ ρο  ἶς8] ἱπηροτγίδῃςθ ; δηά ἵἰ 
Ῥγονεβ ἔπθ γόνα οἵ ϑοίοπιοῃ, δαὶ ἢ]5 
ἀοπιϊηΐοπ ἱπεϊυάεα εἰ 8 γα] υδῦ]6 πηιδγί.᾽ 
(Θοαβο ΑΞϑγγίβ γεβίογεά του ἢ Μο- 
ὩὨτηΘΏΐ8, ρ. 599.) Βγ τῆ δηοϊοηιβ ΤΊΡΒ8} 
γγ788 (816 ΤἬΒρΒΒΟΙΒ : 18 το εῺ ὭΒΣΙΒ 18 
ΕἸ Δεῖν. 

Τικβάκα, Κίηρ οὗ Ἐρφυρὶ οὐ Ἐκίορίδ. 
δες ΕΟΥΡΤ, ρΡ. 658. “τα. 

ΤΙΒΖΛΗ, ἃ ἀοἰϊρηιῆι οεἰςγ οὗ ἘΡἢγδῖπι, ἴῃ 6 
ΤΟΥ 8] δβοδὲ οὗ (πε Κίηρβ οὗ [5γδεὶ, ἴγοι ζ6- 
τοῦοβηι ἴ. ἴο Οπιτὶ, πο 0} τ[Π6 οεἷζγ οἵ 
δειπιαγία, ἡ ἰοἢ τπ6ὴ Ὀδοδπηα ἴΠ6 οδρίϊαὶ οἵ 
ἢΐ5 Κιπράοῃῃ. (Δοβῇ. χὶ!. 934. 1 Κίηρε χίὶν. 
17.; αν. 31. 38 Κίηρβ χν. 14.) [18 βίτιιδ- 
εἴοη ἰ8 γεργεδεηϊδὰ 85 ρἰεαβδηΐ ἴῃ ϑοί τη Β 
ϑοηρ, νἱ. 4. 1ε 18 πον ς8||6ὰ ΤῸ] ύΖϑη, δηὰ 
ἴῃ 1859, Ὠγ. Κοῦθϊηβοι ἰουηά ἱξ διυγγουηάφα 
ΟΥ̓ ἱπιπιθῆβε οἷϊνα σῖονεβ1 (Φουγῃδὶ οἵ 
Θφορ. δοείεϊν, νοὶ. χχῖν. ῥ. 19.) 

ΤΙΒΕΙ, οὐ ΤΙΖαι, (Πα ἄγαὶ το οὗ ἴδ6 
εἶν!!! γοᾶτ οἵ ἐπε δεν, δηὰ {Π6 βανεπῖ οὗ 
ἘΠ ΕἿγ δοο  οϑἰδϑεῖοδὶ γοδσ. Εογ ἃ ποϊοςσα οὗ 
186 ἔσσεναϊβ, ὅς. ὁσουχτίης ἰῃ τ ϊ8 τηοπιῇ, 
866 Ρ. 19ὅ. 

Τἰτπεα, ἤθη δηὰ οὗ ψἕδὶ (πΐηρα ραϊά, 
3294. 

Τιτυβ, ἃ Οξμείβεϊδη ἰθβοῖογ, Ὁγ Ὀἱγι ἃ 
Οδηεῖϊο, θυὲ οοηνογιθα ὮὉγ 8ὲι. δὶ, ψῇο 
ἐπεγαίοσθ οδ|18 ἢΐπι ἢ8 δοὴ ((04ὶ. ἰϊ. 8. ; 
ΤΊΣ 1, 4.), δηά ψ ἢοδα οοτηρδηΐοη δὰ ἔεϊ- 
Ἰοννδθουγεῦ π6 Ὀθοᾶπ6. ἔἴη 2 Τίῃ). ἱν. 10. 
1Π6 βροβεῖθ βρεακβ οἵ δίπι| 88 μανίηρ βοῇ 
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ἴο αϊπιδεία ; απὰ ἴῃ 11. ἱ. ὅ. ἢ6 δϑβείστιδ 
ἴΠ6 γϑαϑοὴ οὗ ἢϊβ ἰοανίηρ Τί ἴῃ Οτεῖα, 
ΥἱΖ. ἴο ρεγίδςοξ ἴπ6 ψοῦκ ψηϊοῦ Ῥαιΐ πδὰ 
ἴΠαγο Ὀαρυη, δηὰ ἴο δβεδὈ ἰδῇ δηὰ γαριυϊαῖθ 
{86 οῃυγοῦεβ. ΕῸΓ δὴ δῃδὶ γβίβ οὗ δι. αι} Β 
ἘΡΡΕΣ ἴο Τίκιδ, β66 ὟοἹ]. Ι΄. ρρ. 668 --- 
δ10. 

ΤΟΟΘΑΒΜΔΛΗ, {Π6 ἤδπα οὗ 8 που βεγο τὸ- 
βἴοῃ δηὰ ρεορὶε βργυηρ ἴτοτι Θοιμοῦ ἴδ 6 
80ὴ οὗ αρῆεῖ. (ἄδεη. χ. 8.) ΤὨϊΐβ οουῃ- 
ΕΥ̓ δρουπε δά ἴῃ Πογβεβ, νος ἢ γ γα δο] ὰ ἴο 
ἴῃς Τγγίδηβ. (ΕζΖοϊ. χχνῖϊ. 14.) Μοεϑὶ 
ΡΓγο βοὶγ ἃ 88 Νογίβεγη Ασιηθηΐδ, ραγὶ οὗ 
ὙΠ] ἢ σου ΓΥ 'ψ]α8 σα ευγβιθα [ῸΓ 118 ἤοΓΒ68. 
Βυςῖ αἰδο ἰβ ἴῃ 6 ορίπίοη οἵ 86 πιοάεγη 
Αγ θη ΪΔη8 [Ποιηδοῖνεβ, ἢ οἰδὶπὶ Τογροιη 
(Π6 βοὴ οἵ Θοπιοῦ 88 {πΠ6 ἔουπάογ οὔ ἐδοὶν 
ὨδίΙοη, δηὰ ο8}} ἐπετηδοῖνεβ ἔπ6 Ποιδε οὐ 
ΤΌΓΒΟΊΝ, 
Του, [86 ἐδῖῃ Ἰυάρσο οἵ ]Ἰδβγϑδοὶ, οὔ τῆς 

ἰγῖῦα οἵ ᾿ββδοῖδγ. Ηδ βιυςσεοοάθὰ Αὐΐηιο- 
Ἰεςἢ, δηά αἀϊοὰ δος 8δ)ὴ δαπιϊηϊβέγαξίΐοη οὗ 
ἐπνθηξγ.Ὦγ 6 γεαγβ.Ό (ΦΔυάρ. χ. 1, 2.) 

ΤΟΜΒ5 οἵ ἴἢς Ἠδῦγονθ, βεοουης οὗ, ὅ68 
- 667.; οἵ ΑΡδδίουι, 6δ. ; οἵὁἩ δεποβδαδρί νεῖ, 
θ6.; οἵ δὲ. δδπ|68, 66. ; οὗὨ Ζεοϊιαγίδῃ, 66. ; 
οἵ τῆς Κίηρε, δ65. δηὰ ποέο 8, 

ΤΟΒΝΑΌΟΕΒ υδηΐξ ἴῃ Ῥαϊαδβίϊης, 88. 
ὙπΠΑΟΗΟΝΙΤΙ5, αἰδίγιοι οἵ, 16. 
ΤΕΑΡΙΤΊΟΝΒ οὗ (Π εἰάογβ σοποογηΐηρ 6 

δαῦθδίῃ, Ἔχροβθά, 329, 830.; ψογὰ ρῥγο- 
(ετγεὰ ὈὉν (6 Ῥδδγίβθοβ ἴο (Π6 ἴ,ὃνν οὗ 
Μοβοε, 394. 

ΤΒΑΝΒΡΙΘΟΌΒΑΤΙΟΝ, Μουμΐ οὗ, θ0., δηά 
ποίο 8. 

ΤμΑΝΒΜΙΟΒΑΤΙΟΝ οὗὨ δουΐβ, θαϊ ον ὈῪ 
ἐΠ 6 ἰαῖεῦγ εν 8, 392. 
ΤΠΑΝΒΡΑΒΕΝΥ ΟΛΈΜΕΝΤΒ οἵ ἴμ6 δεν δὲ 

ὍὝΟΙΏΘη, 4385. 
ΤΕΑΡΈΒΕΙ͂ΝΟ, δον δῇ τηοας οὗ 33]. ποῖα], 

480. Ηοττοῦβ οὔ ἰγανθ Πρ ΒΟΓΟΒΒ ἐπ Ογοδὲ 
εδβοσὶ οὐὨ Αγαθία, 78 ---- 75. 

ὙΒΕΑΛΤΙΕΒ, παΐυγο οὗ, 309. ον πιδὰδ 
δηὰ τγδιῆοα, 910, 2911]. 

ΤπΕΕ5 οἵ Ῥαϊεβίϊηθ, ποίϊοο οἵ, 77, 78. 
ΤΚΕΒΡΑΒ85- ΟΕΕΕΈΒΙΝΟΒ, ποίΐϊοα οὗ [68. 

919. 
ΤΒΙΑ1.3, ργοσθθάϊηρε οὗ ἀπιοὴρ ἐπα 56 8, 

187.-.-- 14]. 
ΤΕΙΒΕ5, δ οἰηθηῖβ οὗ, 9--ἰ]8. ΗἩδδαβ 

ΟΥ ῃγΐηςο8 οὗ, 95. 
ΒΙΒΌΝΑΙ, ([πηρ6Γγ18}}, ἀρρεαὶβ ἴο, 147. 

Ἀοιδη ἰγθυ πα 5, 142---144. 150. ον τῆ 
ἐγ θυπα]5, 1383 --- 186. 

ΤΈΆΙΒΟΤΕ ραϊά Ὀγ (6 δενβ, δεσϑιης οὗ, 
2303, 904. ΒεοΙυσίδοιῦΥ ραϊὰ ἴο ἐς Ἐοιτηδηδ, 
9204, 908. 

ΤᾺΙΌΜΡΗΒ (πὶ! Ὧγν) οὔ (6 Ἐοιηδη8, 8]- 
Ἰυδίοπϑ ἴο, Ἔχρίαἰηοά, 352.---954. 

ΤΕΟΑΒ (αἶθο οδ θα Αἰεχδηάγια ΤΊοαῦ) 
382 



740) 42 γαρλιεαὶ, ΤΠ κίυγίεαί, σπά 

ΤΗ ν ΕΥ͂ 

Δ: 8 Τιλτ τος ον οὗ ΜΎ5,, εἰσεδίο οὐ ποτε Βυδοιῖ Οδοξγαραν, τοὶ. ̓ . μρ. 130, 
(6 τνοεξίοσωη δοδϑΐ, δ: βοῦε ἀἰπίδηος ἴο ἴ[ἢεὲ [3].) 

Τυπλι, δι, τὸ δοα οὗ ᾿ἰδακεοςῖ δοὲ 

ϑάϊπος τὶ γεξίου ἵκ οἷδο εα!!οὰ Τγοδς οε (Ὡς {θέτε '5 σγεᾶξ τεϑβθοῦ ἰὸ δεΐετε ἴδδς Βς παὶ 

Ττοπιοῦπ, α ΟΠ γδείδη, ΒΤΟΌΦΗΥΟΣ ΤΡ 

- » - .ο 

ἀρροδγεὰ ἴῃ 159.., πὶ Πα “ Ζουγηδὶ οἵ δὴ ἰ δαὶ), διμὶ ἴς τπιεπθουθα ὈΥ Βῖη2 ἴὩ τ|νε τυοεῖ 
Ἐχοειγβίου τ Αδἷδ ΜηποΥ," ρΡΡ. 58 ---Θ69. | αβεςεσηξίε ἔεσπιβ. (ΑεῖΣ χσ. 4. Ἐρδ. τὶ. 
Ῥον τηβηγ πήϊος γουπά (ἢ 5ἰ1165), (ἢς 501} 
15 τοηεγοά τἰπεΐο55 ίοσ δργίουΐυγο, Ὁ τθ 6 
πὴ πυδ οὗ Ὀγοίκοι δίοηοα, πιδεῦίοα, διά 
Θγοῖ ας, τ ἢοῖ [16 πη ον ἐπ 6 Ξυγίδος ἴῃ ἐυοσν 
ἀϊγεςσίίοη. Τῆς νἱῇῆϊαδρο, πο δ εἰαπὰβ οὐ 
16 εἷτε οὗ Ττοδε, σοηβιβῖβ οὔ οὐΪγ εἰρῃ ογ 
ἴεη πιβεγδθίς ἀπο]: 
Τκοογεεῖῦν (Αεἰδ χχ. 15.), 8 ργοπιοῦ- 

ΤΟΤῪ δὲ τπ6 ίοοὶ οὗ Μουηί Μγολῖο, ορροεῖίς 
ἴο, δὰ δὔοιι ἅνα πηΐθ5 ἔγοαι 8 πιο 8. 

ΤπΟΡΗΙΕΣ, ΠΗ ΜΠ Γγ, οἵ (ἢ δεν, 945. 
ὙπΠΟΡΗΙΜυΞ, 4 (ἸἨγιϑεῖδη ἀϊδείρίο, οἵ 

Ἐρδεβιιβ, σῆο δεοοπιρδηϊεά 8ὲ, δαυΐ ου ἢ 5 
ἐεραγίαγε ἔγοπι ἀγϑοοα ίος 7625, δΔηἰ 8ὲ 
“]Ἔγιιβα] πὶ 'τῶδ ἴῃ 6 ἱπποσεηΐξ οδυδβα οὗ [ἢ 
ἰδησεῖβ ἴο ψἤϊτ 6 πα (Πογα 6χ ᾿ 
Ἠεοοσηϊδοα Ὀγ δοπ)ο 65 ἔγοπι Αῖδ ΜΊπογ, 
τἴ)ο δά δοεη ἢΐπὶ ἢ δὲ. Ῥδυΐ, ΠΟῪ ἴοοῖ 
οεσεσδπίοη ἴο δβόζικα (ἢ6 16 οἵ δανϊηρ 
ἴβκεη τγοεκα τιτἢ Ὠΐπι ἱπῖο τἢ6 ἰδεηρὶδ. 
(Αεἰς χσχ. 4.; χχΐὶ, 239) Αἢδγ τ {Ππ|6 
νε ἢἤπ( πο πιεητίου πιδέο οὗ ΤΓορἢίπ.5 ἴῃ 
(ΠῸ Νενν Τεβίδηθηΐ, υπῈ}} δὔτον πἷδ πηδϑῖθι δ 
ἤγος ἱπιργίβοηπιοπὲ δ ἄοπιθ ἴω οπὸ οὔ 
πε νογῆροθ νοΐ [ΟΠ] οσσοὰ τπ6 ϑροδεῖθ 
ΠΠθεγαιϊίοη, ΤγορΒίπιυβ πῷ5 “ Ἰεῖ αἱ Μ|]6- 
ἴυπὶ δἰεἰκ." (23 Τί). ἵν. 90.) ΤῊΪ5 εἰγουπ,» 
βίβποθ ῃγονθβ, "ἢ ἤιγΊΠΕΓ ργοοῦ νογα νυδηΐ- 
ἴηρ, τῆς δὲ. Ῥα0] ν88 ὑπίος ἃ Ὀγίθοπεγ δὲ 
οσπιε; ον Τγορῃίπιακ, δἴ {π6 {{π|6 οἵ ἢἰ5 
Βγμὶ ᾿ουγπον ἰο ΜΙ, δ ποῖ ὕδοη ἰοῖς 
1πογα, βίῃςο τὰ γαϑδα οὐ [ἶβ διτῖναὶ ἰῃ διυιάξρα. 
(Αεῖς χκ. 15.) 

Ταῦμρετα, ίογη οὗ, 514. Ἐρβϑει οἵ, 344. 
Ταῦϑ7, νἱοϊτοης οὗ, ἤοτν ρυηϊσῆοά, 166. 
ἘΚΥΡΗΔΝΑ δὰ ΤἈυρηοβα, ἵπὸ ΟΠ γὶ8- 

εἰδη υνοπίθη γαβίἀθης δὲ ἔοιιθ, νῆογε [86 } 
ἰαδουγοά ἰη ἀἸιδϑίης τπ6 Κπον]θρα οὐὨ ἐπ 6 
()οβροϊὶ, δηψ ἰῃ βυσσουσίηρ {οἷν (δον -θ6- 
ἰονογβ, ΤΉ πιδητίοη οἵἩ Ὀοῖῇ ἐποῖγ Ὠδηηθδ 
Ὁ δαίης Ῥδο] 65 ἰδ βοπλὰ ἴο σοπ͵δοίαγα 
ἴῆαι {ΠῸῪ ἬΕΓΟ δἰβίεγ. (οι. χνί. 12.) 

ΤΌΒΑΙ, οἦἵ ΤΗῦΒΑΙ, τῃ6 α΄ ἢ δοὴ οἵ 
δαρθεῖ (ὅεη. χ. 3.), σίοβα ἀθβοδηάδης 
ΓΘ δυρροβαίὶ ἴο ἤανα ρϑορί δα 8 γερίοη οἵ 
Αδῖα Μίπον, ἤθὰγ (ἢ Ευχὶπα 868, οῃ ἴδ 6 
νεβί οὔ Μεεῆξοι. ((οαρατα Ἐοδϑη- 

21. Οὐἱϊ. ἱν. 7. 3 Τίπα. ἵν. 12. Τίς. πι. 12.) 
Τυπαννῦβ,8 ρέγβοῦ δὲ Ερἔνοϑιις, πὶ βοῦς 

Βοιι5ε οἵ βεδοοὶ ὅι. Ῥβιεὶ ρεοροδεά δηιὶ ἀδ- 
[σϑάἀεδὰ {πὸ ἀοοίιτῖποβ οἵ (δ6 
χῖχ. 9) Βγ βδοῖιῈ δες '5 ῖ 
Ὀδδη ὁ δεν ἢ ἀὠοεῖος οΥ γαῦϑὲ, πῆο δὰ ἃ 
Ρυδῆς δεδοοῖ δὲ Εὶ ; Ψ8Π6 οἱδεςς, 
ὙΠ πῖογε ργοῦδθι!ν, κδυρροβα {πὲ πε τδς 
ἃ Οτγεεῖς δορδ!βε, θεεδιδε ἔπ δροόδῖϊο τδειροὶ 
(ογ ἴνο βυσεοθεδῖνα γδάγα 'π ᾿εἴ8 δεδοοί, δἤεσ 
[μα μδὰ εεβδβϑὴ ἴο ργεδεοῖ ἴῃ ἴδ ἐγπδροριες. 
(Αεῖς χιχ. 9.) 

οὐ οι Φοδυδ ἴὸ ννῶβ διγοηρὶν ογι θεά ; ἴον τὸ 
'6 (8161 {6 εγοπρ οῳ 7 γε. (42... χὶχ, 
29.) Ἴγτε νς ἵν οίοϊα, ᾿πϑυΐαγ δηὰ ςοῦ- 
εἰπθηία!. [πϑι αν Ἴγγα 'ττ88 σογί Σγ τἰια 
τοοϑὶ δηείθηξ, ἴογ 1 τᾶ ποεοοά ὃὈγ 7Ζοδξυ; 
186 ΘΟ ΠΘΏΙΔΙ οἰγ, ογγενογ, 85 θείης πιοῖὲ 
σοι ΠΟΘ ΟιΒΥ δι ϊοά, ἤγεῖ ργο τ ἱπῖο σοῦ- 
βἰἀογδίΐοη, δηὰ δϑϑυμηθά ἴδ ἤδῦο οὗ α- 
ἰπρῖγγαβ, ογ Ο᾽ὰ Τγγθ. δης οἵ ευὐδδεῖεηι 
αἰξεπίοπ ἴο 8 αἀἰδιϊηςοη [85 δανῇεγ- 
Γαββθά Ὀοίῃ (ἰ6 Τγτίδη οἰὨγοοίορυ διὰ 
β ἢγ. [Ιηφυἱὰν ΤΎΓα τῶ σοηβηκι! τὸ 
ἃ μέ Μδη ΤοΟΟΚΥ ἰβἰδηά, οἰρῖς Ὠιιπάγει ραςοος 
Ιοηρ, δηά ἴουγ υπάγοά Ὀγοδά, δηά σου 
ΠΟΡΟΓ Θχοθθά ἔνο πηῖϊ65 ἴῃ οἰγουμπιδεεηςεα. 
Βιιὲ Ὑγγα, οὐ τς ορροδίῖία εοδδῖ, αὔουϊ 
Πα 8 τὴῖ6 ἔγοπι τ 6 868, τῦᾶϑ 8 οἵ οὗ υδεῖ 
δχῖθηξ, βίησθθ, "ΠἼ8ῺΥ οδηϊογοα δίτος τξξ ἀθ- 
τοἰἑοη ὈὉγ Νευυςπδάποζζασ, εἶνε δοδεξογε 
ΓΌΪΏ8 πιδδβυγοὶ ηἰπεΐθοη πιο γουηᾷ, ἃς 
να ἰεᾶγη ἴοπὶ ΡΊΙΗΥ απὰ ϑίγαθρο. Οὗ εἶαξε, 
[η6 πιοδὲ ουγίουδ δηά 5υγργίβίηρ δγθ, ἴδε 
οἰβίογῃβ οὔ ἔδβ8-- ε]- Αἰη, ἀδϑβὶ ἴο βωρρὶγ 
1Π6 εἰϊγ Ψἢ παῖοῦ; οἵ νεῖν ποτα ὅγε 
[Ὦγϑο 81}}} δηξῖγα, ἀθουϊ οπα οὕ ἵἧψο ἔγ- 
ἰοπρβ ἔγοηι ἔπ 8θᾶ ; 80 πμροὶϊὶ ἀδβογ ες ὃγ 
Μαιιηάγοι!, ἔονς ἐμοῖσ ουγίουβ οοπειγιςεοι 
8). 5014 τωδϑοῦγγ. “Ἐμὲ ἰουοίδληβ οἵ 



Οεοσγαρλέεαϊ Ζ)ϊοίϊοπαγν. 

: ΤῪ 

(8686 ψδΐογα, β8γ5 ἢδ6, εἴογ {Π6 ἐἰαβοῦρ- 
τἴοη, “΄“ δ΄Ὸ 85 ὑπ Κηοστῇ 85 ἴῃ6 σοηΐϊχνοῦ οὗ 
[π6πΔ. Ασοοταάϊΐησ ἴο σομηπιο ΓΒ ΙΟΗ, 
τον ἀγοὸ ]1|οἱ ἴτοπι 8. 58} Ὁ6 ΓΓΔΉΘΟΙΙΒ ΓΊΝΟΥ, 
ψΒοῦ Κίης ϑοϊοπηου ἀϊδοονογεά Ὀγ ἢῖ5 
δτεδῖ βδρδοιγ ; ἀπά Πα σαθσπθά τἢ686 ς18- 
ἴθγΠ8 ἴο ὕ6 τηδβθ 85 ρϑγῖ οὐ ἢΪ8 γεοοβρθηςθ 
ἴο Κίηρ Ηἴγϑηι, ίογ ἴα πιαϊθγία 5 Γπγη δηθὰ 
Ὀγ τῆδὲ ῥΣῖποθ ἰονναγ 5 θυ] ἀϊησ τ 6 ἐς Π1ρ]6 
δῖ Φογιιβδίοη. [|{ 15. σογίαϊ! ν, ἤο νοῦ, ἴΓΟΉῚ 
εἰνεῖν τ βίηρ 80 σῇ αὔονε {πΠ6 ἰδνοὶ οἵ {6 
ξιουπά, {πὲ ΠΟΥ ππιδὲ Ὀ6 ὑγοῦμἢϊ [ΓῸΠὶ 
ΒΟΠΙ6 ρϑγῖ οὗἩ [6 πιουπίδ᾽ηϑ, ὙΠΟ ΘΓΘ 
δῦοιυξ ἃ ἰδᾶρίιδ ἀϊϑίδηϊ ; δηὰ ἰξ 15 88 σογίδίῃ 
ἔπδὲ τπ6 ψογκ ννὰ5 ψ6}} ἀοης βἴ ἢγβῖ ; 866- 
ἴῃς ἴτ ρεγίοττηβ 118 οἵιεβ 8ὸ νεἰϊ, δἱ 80 
στοαὶ ἃ αἰβίδποα οἵ ἔπη; (πΠ6 ΤΌγΚϑ Βανίηρ 
Ὀγοίκθη 8ὴ ουκὶδῖ οὐ ἴῃ6 ννεϑέ 86 οἵ 16 
εἰδίογῃ, {πγουρἢ ν ΠΙ ἢ {ΠἸ6ΓΕ ἰδδὺ 68 ἃ 5ἴ ΓΘΒΠῚ 
|κὰ 6 ὕγοοκ, ἀγίνίησ ἔουῦ σογῃ τὰ} }}5 ὑ6- 
ἵχϑθη ἰδ δηὰ ἴῃ 868. ῬἘΧῸπὶ [686 οἷδβ- 
ἴδγΏ8 {ποτα γἃ8 82ὴ δηπδάμυςϊ ψἢϊοἢ Ἰαά ἴο 
{6 οἰἴγ, δυρρογίο ὈΚΥ ἀγοῆθβ, δϑουϊ 58ὶχ 
γαγά8 ἴγοπὶ [26 ρτοιιπά, τυπηϊηρ ἴῃ 8 πογίἢ- 
ΘΓγ ἀϊτασξίοη, δῦουϊ δῃ ποῦγ, ψῃθη ἰΐ 
(ιγη85 ἴο ἴῃ6 νοεῖ, δὲ 8 ϑ81η8}} τῃουηΐ, 
Ἡ ΠΘΓΟ δηοίθηἶγ δίοοά ἃ ἰοσγῖ, θυΣ πον ἃ 
τη 5η16, ὙνΠ] ἢ Β6ΘΠῚΒ ἴο ββοογίδίη ἴἢ6 5ἰξε 
οΥ̓ τη6 οἷά εἰν ; δπὰ τσ α ργοςθθείβ οΥ̓Ὸγ 
1η6 ἰδίδην» ταὶ σοπηξοῖβ [ππυ δῦ ΤΎΓΘ 
ἢ 1Π 6 ππδῖη, θυ} ὑὉγ ΑἸοχαηάθγ, ἤθη Π6 
μυεϑ᾽εσοά δηὰ ἰοοΐ ἴξ. 

ΟΙά Τγγα πἰτπεῖοοά [ἢ τα σ Ὑ Αβϑγγίδη 
Ρονεῦ, δανίηρ Ὀδθη Ὀοβίοσθα ἰῃ ναῖη, ὈῪ 
ΘΠ ΠἸΔΏΘΒΟΙ, ἴῸΓ ἔνα γϑϑγβ, δἰπουσῇ ἢε 
εὐϊ ΟΠ {ΠΕΡ ΒΌρρ] 65 οὗὁἩ σψδίθγ ἔγοιῃ [ἢ 6 
εἰβῖεγης, ψ ἢ ἢ [6 . Γειη α θα ὑγ αἰρσίς 
νν0}}5 πὴ (Π6 οεἶἴγ. [τ αἴεγνναγα5. πο] 
ουῖ ἔον τἢϊγίθθη γϑᾶγβ δρϑῖπεὶ Νοδιςῃδά- 
ΠὨΘΖΖΔΣ, Κίηρ οὗ ΒαῦγΙοΙ, δηά τγ88 δῖ ἰεπριἢ 

Ἢ Καη ; ὕυ. ποῖ πη1}} 6 Τγτγίδη8 δα γα- 
. τηονοὰ (ἢοὶρ οἴδβοῖβ ἴο ἴῃ ἰπδθυαγ ον, 
δηικ ἰοῖ ποιπίησ Ὀυ8 τΠ6 ὈδΓα ψ8}}8 ἴὸ τῆ6 
νἱεῖον, τυ ἢϊοῦ Πα εἐἰδιο ϑη6. ἮΥ̓Πδιὲ σοη]- 
ΡΙοῖθ ἐπε ἀδβιγυσίίοη οἵ {Π6 οἰτγ τνα5, (Πδΐ 
Αἰδχδθπάοῦ δἰϊογναγ 8 πηδὰθ τ.86 οἵ [ἢ686 
τοδίογιαἰβ ἴο Ὀλ1}| ἃ ρτούϊρίοι!β σθυδουναν, 
ΟΥ ᾿ϑΠηγι18, ἀθονΘ μα] 8 Π}1}16 ἰοης, ἴο 1ῃ6 
ἰπϑυίαγ οἰ, νν ὨΙ ἢ τογῖναα, 88 [ἢ 6 μῃσεηΐχ, 
ἔγομι 186 δβίιεβ οὗ τε οἷά, δῃὰ ργθῦ ἴο 
Εἴδδξ ρονοῦ δηἀ ορυΐδῆςθ, ἃν 8 ΠΠΔΡΙ ΓΙ ΠῚ6 
δίδηϊ ; δηὰ ψῃϊο ἢ δβίογπ)θα δἴξεγ 8 πηοβὲ 
οὐδβιϊπβίε βιερε οἵ ἤνε πιοηῖῃβ. Βρ. Ρο- 
σοοκα οὔβογνοϑ, ἴπαὶ κ ἸΠΟΤΟ ΔΓΘ ὯΟ 5|6Π8 
ΟΥ̓͂ τ1Π6 δηοΐϊθῃϊ εἰϊγ; δηα 88 ἴΐ 8 ἃ β8η6 
βῆοσε, ἴῃ6 ἴβοαβ. οἱ δυϑγγὺ τῆϊηρς 15 β μένε Ι 
δὴ τ1ὴ6 ργοδῖ δαιδίιςς 18 ἴῃ ΠΠΔΠΥ͂ ρϑγίβ 
αἰπιοδεῖ θυτγῖθὶ ἴῃ εἰ βαηὰ." (ΜΔ οΐϊ. 1. 
Ρ. 81.) Τῆι Πὰς ὕδαη [Β|16ιἱ τἢ6 ργὺ- 
μἤσου οἵ ἘζΖοκίεὶ : Τάτ ελαίέ ἐς ὀιμδέ πὸ 

74] 

ΤΥ 

ΠΟΤῈ: ἱλοιρὴὰ ἑδοι δδ δοιρὴξ τ, ψεὶ ελαϊξ 
ἔλοιι ἐξάρότ »"υωπᾶ ἀραὶπ (χχνῖ. 21.) 

ΤῊδ (δῖα οἵ [πϑυϊαγ ΤΎ γα Πὰ8 ὕθθη ἢῸ 
1658 ΓΕΙΘΓΚΘΌΪΕ - νἤθη ΑἸδχϑπαοῦ βιογιηδὰ 
[Π6 εἰν, 6 βεῖ ἔγε ἴο ἴ. ὙΤΠΐ8. εἰγοιπι- 
βίδηςο ννὰβ8 ἰὉσϑίο]ά : “ Τγγα αἷὰ Ὀυϊὰ ἢοτ- 
86  Γ ἃ δεγοηρξο εἶ, δηεὶ ἤραροθά υρ δἰἶνεγ 88 
πε ἐυδβὲ, δηὰ πο ροί 88 1ῃ6 πγα οὗὨ τῃ6 
βίγθοῖβ. Βεῃοϊὰ (ἶἰἰ ᾿μογὰ ν}}} οαϑδὲ Πα 
ουξ, πὰ ἢ ν}}} δυνῖιθ ἤδγ ρονγ ἴῃ (8 
8ε8, δη 5Π6 8ἢῃ4}} "6 ἀδνοιγθὰ ψ ἢ ἢγα." 
(Ζεεβ. ἴχ. 8,4.) Αἴἴεγ τΠ15. ἔδγγίθ] 6 σα]α- 
τα γ, ΤΎΓΘ δραΐη γαϊγίανθά μὲ Γ Ἰοββθβ. ΟἿ] 
εἰσῃίθθβη γϑᾶγβ ἈΠΘΓ, 58ῃ6 δα τγεοονογοά 
5ΌΓΝ ἃ βῆδγα οἵ ΠεΓ δηοίθηϊ ΠΟΠΙΠΊΕΓΟΘ δηθὰ 
ορυΐδηςθ, 88 δηδυϊθὶ ΠΟ ἴο βίϑης ἃ δίθββ 
οὔ ἰουγίεθη πποηῖἢ8 ἀραίηδῇ Αἰὐπροημ5, Ρ6- 
ίογθ ἢ οοι]ά γοάυςα {π6 ον. Αἰον (8, 
Τγγο [6}} δἰ δγηαῖοὶν ἀπέσγ ἴῃς ἀοηιηΐοη οΥ̓ 
τῆς Κιηρβ οὗἁὨ 5.)γὰ δηὰ Ἐρυρῖ, δὰ ἤθη οὗ 
{6 Βοπιδηβ, ἀπ} ὃ ψὰ8 1 ΚΕη ὉΥ [ἢ6 
ϑάγδοθηβ, Ἀρουϊ Α. Ὁ. 639, γοϊακοη ὈΥ 1ῃ6 
Ογυπδί ογβ, α. Ὁ. 1194 ; δηι} αἱ ἰδηρτῃ βδοκοὶ 
δη ταζθρὰ ὕγ ἴῃ Μαμπείυκεβ οὔ Ἐρνρί, 
ντἢ Βιύοη, ἀπά οἵδοῦ βίγοησ τον ηβ, {παῖ 
{Π6Ὺ πρῆϊ πο Ἰἰοῦσοῦ παγροῖγ ἴῃἢ6 ΟΠ γί 8- 
εἰ η8, Α. Ὁ. 1289. (τ. δ ε5᾽8 Αμαν} 89 οὗ 
ΟὨιγοποίοργ, νοΐ. ἱ. ρρ. 442---444.) Τγτγα 
ννᾺ8. ἱπῈἘὈῖ6(, ἴῸΓ τὰ οἢ οὗὨ ἰϊ8 ργοβρδιυ, 
ι [6 πηδηιδοίογα οἵ βιυβδ οὗ ἃ ρῸ.: 
γε. 
ΤΙ (ΟἸ]ονίηρ ἀδβογριίοη οὔ (ἢ6 τποάδγῃ 

ἴονψη οΥ̓Ή δυγαῖ, Ὀγ δὴ τ] Πσϑὴς ἰγανθ ]δγ, 
Μ1}} ρσῖνα 1ἴΠ6 ΓΟΒῸΟΓ 8 ἰἵνεὶν ἰάθα οἵ 1ῃ68 
ΒρΙ που οὗ ἀηοίοσης ΤγΓα ἴῃ [ἢ ἀδγδ οἴ 
ΘΓ ΘΟΠΉΠΟΓΟΙΑΙ ρῥΓΟΏΘΓΙΥ, 88 (οἰπϑαῖθὰ 
Ὀγ τῃς ρῥγορῆει ΕΖοκιίεὶ (χχν]]. 8.) : -τ “ΤΠ 
θδαζβαγβ, αἰεὰ ψ ΘΟΒΌΪΥ τηϑγοῃδης θα, 
Ρἰοιαγεβαιθ δηὰ ἰπίθγεβιίησ στουρβ οἵ πὲ- 
ἔἶνγεβ οἡ εαἰδρίιδῃΐβ, οβποὶβ, ἤουβοϑ, δηά 
Ὠ}}}168; ΒἴΓΒΏσΟΓΒ ἰΓοπΊ δἷἱ ραγίβ οὗ τῇ8 
βίους, ἴῃ {πεῖν γοβρεοῖῖνα σοδἔιτηθ ; ν6886]8 
δι] ἀἴης οὐ 1ἴΠ6 δβίοςκβ, οἵἤθγβ πανὶραιηρ 
(ἢ 6 γῖνοῦ ; ἰορεῖμεγ ψιτἢ Τυγίβ, Ῥαγοίβηβ, 
81 Ανιηδηΐβηβ, ΟἹ Αγαδίδῃ ΟΠΒΓΡΟΓΒ ; 
Επτγοροδη ἰδ ΐδ8 ἴῃ βρίθηϊὰ σαγγίδρ 68, τΠ6 
᾿Αϑίαθις ἔδηγαΐοβ ἴῃ δδοκοῦῖεβ ἀγα ὈΥ̓ 
ΟΧΘΏ ; 8η6 [Π6 πιοίΐου ἀρρεάγαηςα οὗ 1Π8 
Ἐπρ 5 δὴ ΝΑΡΟῦ Β ἴγοορς οἡ ἴδε ἴογι!- 
Βοδιίοῃδ, γαπιὶπὰ ἃ8 οὔ ἴῃ (οἰϊονν ίηρ ἐ6- 
βογρίου οἵ Τγγα: Ο ἐδοιι αγὶ δἰἐμαίε, ἄζε. 
(Εξεκ. χχνὶὶ. 3.) ΤΠΐ8 ᾿5. 8 {Γὰς ρῥἱείυΓα 
οἵ Οὐϊθηίαὶ σοιῃηίογοα ἴῃ δησίθηϊ {ΠΠΠ68 ; 
ἀη( ἃ ΨΕΣΥ χες ἀσβεγιριίΐοη οἵ ἴπ6 ροτῖ, 
δηά 16 Ὀαζδαγε οὗ δυγαῖ δἱ τῆ ργεβϑηΐ 
αν." (Ευγθεβ᾽5 Ογίθηϊδὶ Μθποῖγβ, νο]. 1. 
Ρ. 342.) 

ϑῦγ, οὐ πιοάθγῃ ΤΎΓΘ, 18 ποίῃϊπηρ ΤηοΓΘ 
ἰδ ἃ πιαεκοῖ ἰοννη, ἃ 8π|8}} δε -ρογί, παγαὶν 
ἀεδβεσνίης ἔδ6 πδπλδ οἵ ἃ εἰν : 18 ρΟΣΐ, ΠΟΥ 



742 

ΟΝ. 
164 ὧν υἱεῖ γυΐη8 δηά Ἄσμοῖκεα, ἰβ ΠΠ γα ν 
80 ““ἰδ14 τγαβῖθ, ἴπδὲ ποῦ 18. Ὡ0 δηϊογίηρ 
ἴη.᾽ ([86. χχὶ!. 1.) [18 ρορυϊδιίοη 15. [685 
ἀπδη τῆγοθ τῃουδβαπά δουϊ8. [5 Ἑσἢ]οΥ δχ- 
Ροτί 15 ἔθ ἴοῦδςοο Γαϊβθὰ ὕροῦ (ἢ 6 πεϊρῇ- 
Ὀουτγίηρ 1118; τ ἢ δοῦν οοϊίοη, σἢδγοοδὶ, 
δηά ποοά, ἔγοπι {ῃ6 πίοόγὰ αἰϊβῖίδηξς πουῆ- 
(ἷη8. Τῇ Ποιι865 8Γ6 [Ὁ [86 ποδί ραγί 
"ΘΓ ἤονοβ ; δηὰ ἴΠ6 βίγθοῖϑ 8:6 ΠΆΓΓΟῪ 
ἰὰπεθβ, εγοοκοὰ δηὰ Αἰηγ. (ἘοὈ η5οῃ Β 
ΒΙΌ]. 68. νο]. "1. ρ. 400. ΐδη ἀε  ε  ἐε᾽ 5 
Ναγγεῦνθ, νο]. ἴ. ρΡ. 908.) “Ἐχίγοπηςε 
ρονογίγ᾽ Ἂπιαγαοίογιβεβ τΠ6 ρίδος δῃηὰ [ἢ6 
ροϑορίθ. ὍΠπα ὕδσβϑδγβ δΓῈ ἤὕοοῦ δηά βοβῃςν 
ἴῃ {πεῖγ [Βυ 0] ΟΥ̓ ρον βίοηβ. Τῆε οἱά 
Βάγρουγ, ἡ ἢ οὔοα γϑοοῖνθα τῆς ἰαγροδὶ 
ἘΓΔαΪηρ νοϑδϑβοΐβ ἴῃ ἴῃ6 νοῦ, ἰδ ΠΟῪ 850 
εἰγουπιϑογί θά δηἀ δ]]εὰ ὑρ, πὲ οηἱν 
8:18}} ογαΐδ οδὴ δηΐον."" (ΕἸΒΚ᾽ 8 Ῥδβίογ᾽ 8 
ἘκεοοἸἸεστίοηΒ, Ρρ. 376.) Ὧν. ΤΠοιηδοῦ ἢ 85 
ἴνθῆ ἃ ργδρῃϊς ἀδσβεγιρείοη οὗὁὨ ΤΥγα ἴῃ ΤῊδ 
ἜΝ δηἀ τῃε Βοοκ, ρρ. 178----194. “Α]Ἰ- 
τουρἢ ἐδ βεὰ [88 βινε ον ὉΡ 8. [δ 
Ρᾶγὶ οὔ τῆς τῃηδρηϊβοεοποα οὗ ΤΎΓΟ, νὰ 81}}} 
ἢηά τοιηδίῃβ οὐ 118 δυιηρίυοιυδ ΘΙ. Ρ]65 δης 
ἴον εγβ, ἰγίπρ ὈυΓΙΘα υηΐογ στουπὰ ; 68ρ6- 
οἰ} }γ οὐ ἴἢ6 βου 546 οὔ {Π6 οἷἐγ, ἢοιν 
1η6 Ὀυγία!-ρτουη οὗ ἴπ6Ὸ Μαποιπιηθάδῃ. 
Ρορυϊατοη. ΤὭσ γεβυ]ὶ οἵ ἐπ ἐχοδναίίουβ. 

δὲοσγαρἠϊοραϊ, ΗΠ ρίογοσαϊ, απὰ 

νοΟ 

ὕρρεξ ΟΑΈΜΕΝΈΊ5, ίογῃ οὗ, 498, 499. 
ὕκ οἵ [86 ΟΠαϊάεεβ, ἃ εἰϊγ οὔ Μεβορο- 

188, οὐ ἴῃ τίρῃιϊ ὕδηκ οἵ τῆς Ευρἤγαῖεκ, 
[86 ἀννεἸ]Π!ηρ-ο͵δςες οἵ ΤΈγδη δά Αὔγδμδσι ; 
μι ἢ ἢ τἢι6 Ἰδῖτεῦ τσᾶβ ογάεγεα ἴο αυῖϊ. (σεη. 
χὶ. 938.) “Βγ (ἢ ἢδ οὔεγοα, δηὰ “τοὶ 
ουΐ, Βοὶ Κηονίης δ πες ἢ6 88 ροΐηρ. 
(ΗδερΡ. χὶ. 8.) ὅσ 8 πον οβἰἰοά Μυρετες 
οὐ Μυρδεῖν. “Πα τη 8,᾽ νοῦ “ ἐοηδίδι 
οἵ ἃ ἰονν βογῖθβ οὔ που πα οὔ δὴ οναίὶ ίογπι, 
δΓ6 ἀεβογ θα δηά 1Πυδῖγαῖθα Ὀγ Με. 'κοῖυε 
ἴη ἢΐ8 ΟΠ] ἀεθα ἀπά ϑυπίδπδ, ρρ. 198---Ἰ 3}. 

ὕὍκιν δηὰ Τηύυμ μιν, νἢδὲ, 306. 
ὍΣ, Ἰαπὰ οἵ (ϑοὉ 1. 1.), [6 τεδβίάθπος οὗ 

ἴδ6 ραϊγίδγοῦ δοῦ, ἰδ δυρροϑθεά ἴο ανα ὕδεῖ 
{86 πογίθογῃ ρᾶγὶ οὗ Αγδαρῖδ : ἐμπουρὶ δοῦθ 
8Γ6 οἵ ορ!ηΐοη ἐδαῖ ἴξ 15 Εάοπ οὐ Ιἀυπ|268. 

ὈΖΖΙΛΗ, 8'50 οδ θὰ Αζαγίδῃ, ἃ Κίηρ οὗ 
Ψυάδῃ, ψῆο βυςοοοαάσρά ἢἷκ (δίπος ΑἸπδζιίδῇ, 
ἤθη ΠΘ ΨῸ8 ΟἿΪ δβἰχίδβεῃ ὑϑᾶσβ οὗ ϑδρε. 
ΤῊ σοϊηηιοποδηλεηξ οἵ ΒΒ γεῖρτι ψ85 διιβρὶ- 
οἷοι ἴον ἢΪ5 ρου δηἋ 268] ίοσς {πε νγοσεὲρ 
οἵ ἀοά; δι αἴξεγνναγάβ, ργεδυυίηρ ἴο Κα 
ὑροη πη τἢ6 δδεθγάοίϊδὶ οὔῖοθ, ἢα ννδϑ 
βίγυοκ τ ἢ 8 ἸΘΡΓΌΒΥ ; δῃά ἢδ οοπεϊηιιρά 
Ποὺ ΖαΓΌ ΒΑ] ), 8 το οἵϊιος 
ΘΠ, π1}} ἢ]18 ἀεβίῃ, Β.ο. 7688, (23 Κίηρε 
χῖν. 231,32. ; χγυ. ] ---7.) 

ὙΠΙΟἢ πανθ Ὀδδη πιλάδ, Π85 θδθϑη [ἢ ἀϊβίη- 
τεγπιθηΐ οἵ 8 τὶ οἰ ἰγθαδυγα οὗὨ γαριηθηῖβ Οὔ 
σΟΪ πηΠ8, βίδιιθθ, δη οὐμοὺ τοὶ ςβ, ν Ἰσῇ ΨΑΙΕΥ οὔ ΑἸαΐοη, 68.0 ογδομδῆ οἍε 
ΓΘΟΙΪ (6 πιαρηϊῆοθηοα οὗ ἴἢ6 δῃείοθηι ) ΒΙοβδίηρ, 62. Βοεοἢίη), 68. ἘΕΠδῃ, 63. 
Του] οἶτγ. (Ννδὴ ἀς Με ἀε᾽5β Ναγγδαίϊνο,  Ηϊπθοη,, 64. ΨΦεμποβπαρῆδε, 656. Μάαγοτγο, 
νοΐ. 1. ρ. 196. 866 εἶδο δον οἵ β Ὁ γίβειδ ᾿ 69. Ηερηδίπι, 63, 8,81, 62. ϑδδγοι, 62. 
Ἐκ βθάγοεβ ἴῃ τἴῃ6 Μεάϊζογγαηδβϑη, ρ. 492., 1 ϑῃμανεῖ, 635, διά αἴπι, 63. 
δη( ἴῃ ϑγγῖα, ῃΡ. 131]--141.) ΑΔ δσομῃβίαεν- 
80]6 μαγέ οὗἁ πιοάδβγῃ Ἴγγα ννδβ εδβισογθὰ 
ὈΥ δῇ δδγίῃαιδίκθ, οἡ 94π. 1. 1837. Οη 
π6 σοπηηοῦοα οἵ ἴπ6 Τγτγίδπβ ἢ 1Π6 
Ἡδεῦτγονβ, 866 ρρΡ. ὅ26, 5697. οἵ 18 νοϊαιη6. 

Ἐγοῖὶ ϑιάοῃ ἴο Τυτα 18 ρϑηῆθγα! οὐ 
οοητπυ δά ρῥἰαίη, ναγγίηρ ἴσοι 800 το 1000 
γαγάβ ἴῃ ψιὰτῃ. Νδαγογ το ΤΥγο, τ θ6- 
ςΟΠΊ68 ΠσοΟηΒι ἀογαθὶν ὑοῦ; δηα ἔοόγηιβ ἴο 
{Π6 Θαβῖ οὗἁὨ {πδῖ οἰἴγ, ΟἹ ΘνθιῪ δίθ, ἃ τὶοῇ 
δηἋ ρῥἰοαϑίησ σουηῖγυ. Αὐουὶ Ἐδ5-εἰ- ΑἸη, 
ἴῃ ραγίϊουϊαγ, {86 τηδδάονβ, νϑιϊεσαῖοα ὃγ 
Βι ΓΘ] 8, ΔῈ ΥΘΓΥῪ ρ]οζΓοβαιιθ, δηά οὰ- 
ΡδΌΪ6 οὗ Ὀεΐπρ γεπάθεγε ΠΙ ΠΥ ργοάυςῖίνα. 
(ὅον εἰε᾽8 ΟἸ γί βιίδῃ Βθβθάγοϊθβ ἴῃ ϑυτῖα, 
Ρ. 297.) 

ὈὌΝΒΙΟΟΟΥ ΟΡΕΕΚΙΝαΒ, 390, 
Ὄνοιεαν ῬΕΒΒΟΝΒ, ῃΟ ὑγ γα δυο, 361. 
ὕνρηαζ, ἃ σουηῖγυ σἱοἢ ἴῃ ρο], {Π 6 5ἰτιια- 

τἴοη οἵ ψῇῃϊο 5 πονῆογα ροϊηϊο οἱ.! 
Οαἰπηεῖ βιιρροββά ἰξ ἴο θὲ 186 βϑῆιῈ ψἰτῃ 
Ορμῖγ. (Βδη. χ. ὅ. Ζεῦ. χ. 9.) 

..- 

ΨΕΘΕΤΑΒΙΕΒ, ργοόνῃ ἴῃ Ῥαἰεβεπο, 78 --- 
82. 

Ψψειῖιβ οἵ (6 Ἡροῦγον σνοόοϊθη, 432. 
ΨΈΒΤΜΕΝΤΒ Οἵ Πα ρῥγεβῖβ, 803. Οἵ δ6 

μισῇ ργίεβε, 805, 806. 
ψιΟτΙ5, ἀἰδδγοης κἰηἐ5 οὗ, 315. Ηον 

βαϊοοϊοά, 315. Μίδηηεγ οὔ ργεβεπέηρ (ἴδε, 
816. ἀπε οὗἁ ἱπηπιοϊαιϊηρ τΒ6], διηοορ ἔπα 
76νν5,317.; 8δη4 διηοηρ ἴα Ποβδέῃδη παιοῃς, 
381, 882. Ὀἰνὶπαιϊίοη Ὀγ ᾿ηβροοηρ [Π6 
᾿Ἰϊνογβ οἵ ν᾽ οἰἱπη5, 389. 

ΨιΟΤΌΒΒ, Γοςαρίϊου οὗ, 342. ὙΠυπρῆς 
οὗ, απιοηρ ἴῃς Ἐοπιδηε, 259 --- 95}. 

ΨιΙΝΕΒ δηὰ ΨΙΝΕΥΆΠῸ5 οὗ (6 Ζ2ε5, 
εὐϊτγα δη4 πηδηδροπθηῖ οὗ, 498, 499. 

ΨΙΞΙΤΟΙ5, μον γοοοῖνοα, 469. 
ΨονΌΝΤΑΚΥ ΟὈ]διοηβ, 3299. 
Ἄον8, παίυγα δηὰ αἰδογοης Κιμ 8. οὗ 

8348 --- 352. ον οὗ οοπδοογαίϊΐοη δηὰ οἵ 
δηρδροιηρηῖ, 392, 



Οεοσναρλῖοαϊ Τ᾿ οέϊοπαγψ. 

ΝΑ 

ΑΗΒ, (Π6 δϑυ οδὲ, νι ογα Ὀγοάδίουυ 6χ- 
ουγβίοηβ, 9138. ατβ οὔ ἴῃ Ἠοῦτονβ, 919 
-- 99]. 2834--- 238, 

ἾΑβΞηῖνο, αἰ δγοηὶ δογίβ οὗ, 360. 
ὝΑΤΟΗΕΒ οὔἴδα ηἷρῃς, 188, 189. 
ἌΆΤΕΒ, ἱπιρογίδης οὗ, ἴῃ 6 Ἐπϑι, 40. 

Ἑείοποά Ὀγ πτοπιθη, ὅ29. 424. 495. Τῆς 
ὑγϑῖουβ οἵ ἰἢ6 ΝΟ δἰηρυϊαγὶγ ἀο]οἰου, 476. 

ὝΜΑΤΕΒ-ΡΟΥΤΒ οἵ ἴπ6 7268, ποῖϊοθ οὗ, 
425. 

ὙΨΑΤΕΒΒ ΟΡ ΜΈΒΟΜ, ποῖίϊσο οἵ, 46. 
ΈΑΡΟΝΒ (π}Πᾶγν}) οὗ τῆς εννβ, 229 --- 

934. ΑἸ ]υβϊοηβ ἴο ἴῃς ατοοῖ δὰ Ποιηδη 
ΕΓΡΟῦΣ: ἴῃ ἴῃ Νενν Τοϑιδιηθηΐῖ, 947, 948. 

ἘΌΘΙΝΟΒ οὗ ἴῆ6 ον, 443 - 4486. 
ὙΈΕΚΒ, δοοοιυπηΐ οὗ, 190, 19]. 
ὙγειΘΗ75, ἴ60|6 οὗ 573. 
ΥΕΙ1.5, ἰῃ Ῥαϊοβίϊηο, δοοουηὶ οὗ δ0, 5]. 

Τα βίορρίης οἵ {πεῖ ὕρ δὴ δεῖ οὔ ἢοδβ- 
ΠΗ ν, 59. 

ΒΈΛΥ, δρυπάδησο οὗ, ἰῃ Ῥαϊοβίηο, 77. 
ὙΨΗΙΕΙΙΝΌΒ ἰη Ῥαϊαβῆηο, θ6ὅ, 66. 88. 
 ιρον5, ρογοη δηά σοπαϊοη οὗ 453, 

ὙΥΠΙΡΕΒΝΕΒΒΕΒ, πῃ Ἐαϊοβίϊηθ, δοσοοιυηῖ 
οἴ, 86. 
ΙΝ 8, ργευ δι ηρ ἴῃ ῬΑ] βεῖπο, 40. 
Ἄγ τχεβ οὔτπο 7165, 499, 500. 
ὙΥΊΝΤΕΒ, ἴῃ αϊεδίϊηο, δβοσουηὶ οἵὗἨ, 34-.-- 

86. 
ΨΊΤΒΕΒΕΡ ΒΑΝΌ, ᾿τἢδὲ ἀἴβεδβα ᾿ποηάθα 

ὑγ, δδ4. 
ΨΥ ΓΤΝΈ53Ε5, οχϑιηηδίοη οὗ 138. Ῥυ- 

ἰδ αοηΐξ οἵ (α͵86 τὶΐποβδοβ, 162. 
ὟΤΟΜΕΝ, οουγὶ οὗ 905. Ματγίοι!β γί ΪοΪὸ 5 

οΥ τῇεῖγ δρραγεὶ ἀεβεγίρεά, 484-37. 
Τίιη {Π6 1 ογο-ϊ 8, 436, 432. Ὑὴγ 
[ογὈιἀθὴ ἴο 'ννδ8ῦ ΠπΠ|6Πη᾿ 8 δρρατγεῖ, 437. 
Ἑαιοδίοη δηὰ σοπάϊτίοη οἵ, 45]. 

ὝΥΟΒΒΗΙΡ οἵ 6 Τειρίε, 328. Απὰ ἴῃ 
ἴα ϑγπήρορυο, 978---3985. ΑἸ]! υδίοης ἴο 
(ἢς ἰάἀοϊαίγουβ ψογβῃρ οὗ ἴἢ6 Βοδί θη 
ἐχρ]αϊηρα, 378---3.872. Ἐχοϊυδίοη ἔτοπι 
ὙΟΓΒΏΙρ, 1690, 170. ΑὨηλδὶ ΡδΥπιθηῖβ 
τηβεὶβ Ὀγ ἴΠ6 76:8 ἴογ {πΠ6 βυρροτῖί οὗ {ἰπεῖγ 
βδογοα ψ οΎβῃ!ρ, 203. 

Ἄγουνυ8, ἰγοδίτηοης οὗ, 547, 548. 
ἌνΕΙτιΝνο οὔ ἴπ6 7 ον 5, δη4 στηδίθγ 85 υ8οι 

ἴον (ἢ]8 ρυ δ07---610. Νοιῖϊοςε οὔ ἘΠεΙγ 
ἩΓΪΠ Ωρ -τΔυ]εῖ5, 610. 

ΧΥΙΟΡΗΟΗΙΑ, οὗ ἴδαβὶ οὗ σποοὐ-οἴεγίηρ, 
847. 

ὙΕΛΗΒ {Έ5}) εἶν!! δὰ δος] εδἰββιϊςαὶ, 
δοοοιηὶ οἵ, 192---194Φ. Οἰαϊοπάδγ οἵ πα 
7ενπῃ γοδν, 1θ5--- 900. Ὑεδγ οἵ ρἰδηῖβ δηὰ 
βεδβίβ, 192. Θϑαθθδιοδὶ γεοαγ, 318. Ὑεὰγ 
οὔ) εο, 8348---350. 
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ΖῈῺ 

ΖΑΒΌΙΟΝ, οὐ Ζεβυιιν, ἴ[ἢ6 τη βοὴ οὗ 
αδοοῦ, Ὀοτγῃ οὗἨἉ Θαῇ, νῆο σαν ἢ 15 Πᾶπι6 ἴο 
οὔδ οἴ τς ἔννεἶνο {068 οἵ [8γβοὶ ; ἔογ τῃ6 
᾿ϊπ|118 δ] οἐἑεά ἕο νῃϊςἢ, 866 ῥ. 18. 

ΖλοσΗΕῦυ, 8 οἢὶοῖ οο] ] δοῖοῦ ΟΥ̓ γϑοδῖγοῦς 
σοηοθγαὶ οὔ {Ππ6 ουδβίοιηβϑ ΟΥΓ ἴδχϑβ; ψῇο 6δῃ- 
ἰογιαϊηθὰ 6805 ΟΠ γδὲ δὲ 8 ἤουδο, δηά 
Ὀεσδπ)6 5 ἀἰβοίρίθ. (ΖυΚα χῖχ. 1---8.)} 
ΖΑΡΗΝΑΤΗ-ΡΑΛΝΕΛΗ, [ἢ6 πδπηῈ ρίνδη 

ὑγ ΡΠΑγδοῦ ἴο Φοβθρῇ (Ο εῃ. χ)!. 45.), ν ἢ! ςἢ- 
ἴῃ τπ6 πηλγρίη οὗὨ οὐ" ἰαῦρογ ΒΙΌ]68 ἷβ γεη- 
ἀεγθα, ἃ γευεαΐδν ο[ ἐρογοίς, οὐ τῇ 8 ηιαη ἰο 
τὐὔοηι δεογοίς αγὸ γευσηίρα : {Π|8 ἴ5 1ῃ6 ἰη- 
ταγργοϊδιίοη ρίνθη ἴθ ἴπ6 ΟΠαϊίάθο μᾶγα- 
Ρἤγαβο, {πΠ6 για δηὰ Ατϑῦϊς ΨΝεγβίοηϑ, 
ἃπηὰ Ὁγ ιπιοῖ. [τ ἢ85, ἤοννονογ, θεθη 
αϑοογίαίποα ἴο Ὀ6 ἴπ6 Οορεϊς οΥὐ Ἐσνριίδλη 
ψογὰ Ζ2ορἢ-6- Ρϑηθῇ, νυν ῃ]ςἢ, δοσογαϊηρς ἴο 
Ιμουΐβ ΡΙσχ 68 δηὰ ΖΑ Ὁ] οη5ΚΊ, βρη! ῆοβ δαί 
πιιπαϊὶ, τῇ 6 εαἰοαίδοπ οὗ ἐδδ εὐονία, τοί οτγὶης 
πιοδῖ ρΥΓΟΌΔΟΪΥ ἴο {Π6 ργεβογνδιίοη οὔ Εσγρι 
ἴγροπι ἰᾳπηῖηα ὃν ἴΠ6 1186 σου η8ε5 οὗ 706 ΠΝ: 
δηα ψῇἢϊοῇ ἴῃ τἴπ6 ϑεριυαρίπε νΘγβίοη 18 ΓΘ ἢ - 
ἰδγθά Ὀγ Ψψοθομφανην ἂἃπά Ψονθομτανηχ. 
ΤΙ Ϊ8 ἱπεογργείδιίοη οὔ ΡΙ ιι68 δηα ψαδίοπεκὶ 
ἷβ ρργουϑὰ ὃγ Μ. Θιιαϊγθηϊόγθ. (7 80] οπεκὶ, 
Ορυβουϊα, εἀ. 8. Τε ΝΥ αἴεγ, ἴοπι. 1. ρρ. 207 
-916. Θιυιαϊγοπιόγο, Ἐδοἤογοῆθθ βὺγ ἴδ 
1μδηριι οἱ 1ωτιόγαϊυγα ἀς 1 Εργρία, Ρ. 74.) 

ΖΑΒΕΡ οὗ ΖΕΒΕΡ, ἰδ [ἢ 6 ΠΔΠΊ6 ΟΥ̓ ἃ ν] [6 Ὁ 
(Νυμι. χχὶ. 12.), δηὰ αἷβο οὔ τῆ6 Ὀγοοὸκ οὗ 
βίγοϑηι τιιηηΐηρ τΠγουρὶν (δα. ἢ... 13.14.}, 
ἴῃ τῆ6 ἰογγλίοτυ οὐ Μοαδῦ, οἡ ἢ) 6 δδϑὶ οὔτῃ 8 
Θεδά 8.8. Τῇηα ᾿βγϑο τε δηοδηιροά ΠοΓΘ 
οη {πεὶγ ἸΟΌΓΠΟΥ ἔγοπΊ ε ἴο {πε [,δηἀ 
οἵ ὕδηδϑι. Τἢδ νϑιΐον 185 ἢον οἰ ἰδὰ εἰς 
Ἡ άαϊ-οἰ- 4λεα. (ὟΝ ἰβοη 8 1δπ 8 οὔ τῇ6 
ΒΙΌ]6, νοὶ]. ἰϊ. ρ. 784.) 

ΖΑΒΕΡΗΑΤΗ. ὅδε ΒΘΆΠΕΡΤΑ, ῥ. 726, 
ςοἱ. 3. 

ΖΕΛΊΟΤΥΞΒ, 8 ον ἰ5ἢ βοςοῖ, ποῖϊςς οὗ, 405. 
ΖΕΈΒΕΡΕΕ, ἴῃ Πυβῦαπα οἵ ϑαίοπιθ, δηὰ 

ἴδῖΠ6γ οὐ τῆ6 ἀροβι} 68 δδπι68 δπα οδη. 
ΖΈΒΟΙΜ, 8. οἷν ἴῃ (1Π6 ναὶα οἵ 8:10}}πῈ, 

ψ Ὠοἢ ττὰς βυηΐ, τοροῖπονῦ τὶ ϑοάοιῃ δηά 
Θοπιογγϑῇ, ἰη τς Ποδὰ ὅεα. 

Ζεβυιῦν. ὅ8εθ ΖΑΒΌΙΟΝ. 
ΖΕΟΒΑΒΙΑΗ. 
Ι. Τῇ βοὴ οὔ σῇ ργίεβεὲ ΦΕβοΊ ρα, 

ἢὴο ψ88 βίοπϑά ἴο ἀδαὶῃ Ὁγ ογάεγ οὔ οδβῇ 
Κρ οἵ δυάεῇῃ, ἴογ ἢ8 βἀεἰν ἴῃ ορροπίης 
1π6 Ιαο]αῖγν οὗἩ [Π6 568. (92 (ὮἬτγοη. ἰν. 
90, 91.) Τοπιὺ οἵ Ζεοδατσίδῃ, 66. 

ῷ. ΤῊα ἐουγίθοπιῃ Κίηρ οὗ ]δβγδεῖ, ψῇο 
βιςοοοάρα [εἶ ἔδῖμογ “Ζεγοῦοαπι 11. δ 
᾿πηϊτδῖοα 1Π6 Ἰάοϊαιγί 65 δηρὰ ἱπίαυϊῖεβ οὗ ἢ] 
ΡΓΘἀδοεββοῦβ ; δηά, δἴϊοσ ἃ βῃογὶ γεῖρῃ οὔ 
βδὶχ πῃοηῖἢ8, ἢ6 νν88 858 85) ηδῖθα] ὈΥ 5ΗΑῚ,» 
τῦμ. (2 Κίηρβ χὶῖν. 29. χν. 8--- 10.) 

8. Τῇ βοὴ οἵ Βογοοῃῆίδῃ, δῃά [6 Ἰμ5ῖ 
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θὰ οἠδ οὗ {δ6 πηῖποῦ ργορμεῖβ. Ηδθ πιμδῖ 
ἢανα Ὀδοη Ὀογη !“Ἷ}1ἢ Βαογ]οηΐδβ, δηκὶ ᾿μι8ὲ 
ἐᾶν θεθη γουηρ δὲ {π6 {1π|6 οὗ [ἶ8 ἀγυῖνα! 
ἴηὴ δυάεξα. “Ηδ ννᾶβ8 σοῃζθηρογαγυ Ὑἱτῃ 
Ηδρραὶ, δὰ Ὀοεϊ ργορἢεῖβ εγα οιμρ]ογδά 
ἐη δῃηοουγαρίηρ Ζεγυθῦδθοὶ δηὰ Ψοβῆυδ ἴο 
ΘΔΓΓΥ [ογναγὰ {π6 Ὀυ] ]ηρ οὗ [Π6 ἰθηιρία, 
ψ ΠΙοἢ δὰ ϑδὴ ᾿ηςογη) 6 τῆγουρ {116 
86 β δῇ δηῃὰ νοῦ ἰγ βρί τις οὐ {πΠ6 γεϊιγποά 
ΘΧΙ 68 ; --- 8 δριπἰὶ ψ πος ΤΥ ον δηά 
νἉΓΙΟΌδ᾽ν γαργονρα." (γ. Ηρινάδιβου᾿β 
Μιηοῦ Ῥγορβεῖδβ, Ρ. 36]. 

4, ΑΑἍ ρῥγίοϑξ οὔ τὴ6 εἶα58 οὗ Αὐία, ἴῃ 6 ἴμ- 
{πεν οὔ δόμη τπ6 Βαρτβε. ([μ0Κε 1.) 

ΖΕΡΕΚΊΛΗ, {Π6 πᾶηγ6 οὗ ἴῃ ἰδεῖ Κίηρ οἵ 
Ζυΐάδῃ, ἴὸ ψἤοηὶ ἴξ ψτὰ8 ρίνεη Ὀγ ΝεὈυςἢδα- 
Ὠ6ΖΖΑΓ ἰηδίοδα οὗἉ ἢ]5 (ὈΓΙ ΟΡ πδηη6 οὗ Μαϊ- 
[ἀπίαῆ. Ηδ τγονοϊεθα δραῖηϑὲ τῆ Κιηρσ οὗ 
Βαῦγίοι, ννῆο Ὀεδβίερθα ἂπὰ σαρίιγεα Ζετγιυ- 
δδίθιη, οδιιβθα ἴη6 οπιη! άγθη οὗ Ζοιεδκιμῇ ἰὸ 
υ8 δἰαίη Ὀοίογα ἢ 8 ίβοθ, ριιῖ ουἱϊ [}}8 Θγ68, 
8η4 σοιηπηδηα θα ἢ]πὶ ἴο Ὀ6 δεηϊ ἴο Βεῦγίοη. 
(8 Κίηρβ χχῖν. 17. 716Ὁ. χχχιὶ. 4. 111. 4--1}. 

ΖΈΜΑΒΙΤΕ (6δεῃ. χ. 18.), ἴΠ6 ἤδηη6 οἵ ἃ 
ϑυγίδῃ ρϑορὶα ψἢο, ποσογαΐης ἴο (Οὐεἰπγεὶ 
δῃἀ ΟἸΠΕΓΒ, ἄννεϊξ ἴῃ ϑηγγα, 8 εἰϊγ οἵ Ρῆω- 
Ὠϊεΐδ. 

ΖΕΡΗΛΑΝΙΑΗ͂, {π6 δου οἵἉ Ομ 5, ἴ[ὴ6 περι ἢ 
οὗ τὴ6 νηοῦ ῥτορἤῆεδῖκ, ψο ᾿ἰνεά ἴῃ εἰ6 
ἔπη οὗἩ Δοβίαϊι Κίηρ οὗ δυάδῃ, Η8 ργϑαϊο- 
(ἰυῃ ἅγα Ἵπιεὴγ ἀϊτεσοίοα ἀροϊηδῖ τπο ἸάοΪδ- 
ἴγγ οὔ τη εν 8 δηκ τ|16 οἵ Γ βἰῃβ οὐ ψ]]οἢ 
πον Ψ6ΓΘ συγ. ᾿ 

ΖΈΒΑΗ, Κιηρ οἵ Εσγρῖ, Δα σοηξθι ρΟΓΑΓΥ 
ψ ἢ Α8ὲ Κὶῃρ οἵ ΨΔυάδ,), 18 ᾿. ΘΟΥΙρ[υΓΘ 
ἰογπιθὰ δῇ Επῃϊορίαι) ογ Οὐδῆϊτ ; ἀπ Ἀ0- 
Ρεἰ τοῦ ψ ίεἢ ρϑγῆδρβ πιαγίκβ τη 6 οΥίριῃ 
οὐ ἐπ ἀγηδβῖγ ἴο νῃϊοῃ ἢ6 Ὀοϊοηρο. ἤε 
Ἰηνεάεα Φυάδεα δὲ ἴ[Π6 Ὠδδὰ οἴδμῃ ἱπηπηδηδα 
ἉΓΙῚν, ὙΠΙΟἢ ψ»88 ποῖ Ὀγ Αβἃ ἴῃ ἴῆ6 νἈ] }Ὲν 
οἵὗἩ Μαγοβϑἤδῇῃ, ἴθ τῆ τα οὐ δυεῇ, δινά ἴο- 
14}}γ ἀϊδεοπηῆῖαι. [ητουργθίεῦβ ἤλνα Ἰοηρ 
ὕδθι) ρεγρίθχοαὰ ἴο δβεογίδιῃ ἤογα ἴπ6 6ο- 
Ὠ]ΠΪΟΠΒ οἵ Ζογαὶ! νιογα βἰυδῖθα ; ΒΟΙΏ6 δι1ρ- 
Ροϑίηρ Βίη ἴο Ὀ6 8 Κίησ οἵ Οϑῃϊτ6 Αὐϑῦϊδ 
(ἰουσ {ΠἸεγα 15 πὸ ονίάθηςα παῖ {πδὲ 
σουπίγΥ πθιὶ 84:1 ροννογῆι! βονεγοίρηβ), 
ψΠ116 οἵ μοι 5 ἤδνε ἱπιδριηδα ἘΠ δὶ ἢ 6 νν88 Κρ 
οὔ Αὐγβοϊηΐδ οὐ Αἰήίσδη Ἐπῃϊορία, ὈὰΣ ψ Ὶἢ- 
ουΐ ὑοίηρ 80]6 ἴο ὀχρί αι ον ἢ σου! ἢανο 
τιανογβοά Εσυρῖ, ἴῃ ογάδν ἴο μϑηδίγαϊα ἰηῖο 
ψδιώαα, ΑἹΊ τῆεδ6 αἰ που 168 ἀγα πον γα - 
"ον. Τα πδηϊα οἵ [ἢ}9 Κίηρ οχὶβίβ οὐ 
ἀποίθξ πιοηππηδηῖβ᾽; απ τῃ6 Ζογθῃ οἵ 
δογιρίαγθ ἴς τῆς Οβογοῆοη οὐ Οβοιοί οὗ 
{η6 Ερνρίίδη [Ἰ5ἴ8 δῃηὰ ἰεροπάβ, {π6 βεοοπὰ 
Κιηρ οἵ τῇς ἐνθηϊγιβϑεοοπὰ αἀγηαβίγ, (ἢ 6 
ΒΟη 8η( διισορββοῦ οὐ ϑῃ ΠΩ Κ, ἢο '᾿γ88 
οοπίδηπιρογάγν ἢ ἘδΠοθοδπ). 

Ζεκεν. ὅδὸ ΔΆ ΕΡ, 

Μϊοσταρ)ιοαὶ, Ηϊδίογσαΐ, απα 
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ΖΕΒΌΒΒΑΒΕΙ, ΟΓἹ ΖΟΒΟΒΑΒΕΙ, ἴπ6 δοὴ οὗ 
Θδ δι οὶ, οὔ ἐπ 6 τογαὶ ἤουβα οὗ Πανὶ, τῶ 
ἀρροϊηΐρα ἘΠ οΙ͂ οὗ 1πΠο86 ὅενβ νῃο, ὃν τ86 
ῬΘΓηἸβδίοη οὐ Ονγας, σᾶπια ἴτοιῃ Βαῦγίοη, δἱ 
(6 σοιηπηεηςσεπιεηΐ οὗ {παῖ ργίμος᾽» γείρτ. 
Ηϑ Ἰαἰά τπε ουπεδιίοη οὗ(ἢ6 ἰεπιρία, δπὰ 
γεβίογεα ἴῃ Μοδδὶς ψογϑῃΐρ. [τ 18. ποῖ 
πον ψ ἤθη [ἢ σγαδῖ τρ8 δῃ ρίουϑ γυΐες 
ἰεά. 
ΖΙυΟΝ. 866 ΒΙ50ΟΝ, ρ. 729. ευργὰ. 
ΖιΡ, τπ6 εἰσῇ τηοητἢ οἵ ἴῃε εἶν!!! γοὰς 

οὔτε ὅ6ιννβ, ἀπ {πΠ6 βεοοηά οὗἉ ἰδεῖν δος]θ- 
δἰαϑ᾽ ἰσα! γθαγ, ΕῸΓ ἃ ἠοῖϊςα οὔ ἴπε ἔδϑβει- 
γὉ18, δίς. ἴῃ 118 τηοηιῇ, δε6 Ρ. 198. 

Ζικιο, ἃ ον νψῃϊοῆ ΑΟδῖδι,, κίησ οἵ 
Θδί, ρᾶνε ἴο Ῥανί ννῆ]6 ἢ6 ἴοοῖ δβἰιείτος 
ἴῃ 16 ἰαπὰ οὗ τ 6 Ῥι Ἰβεῖη68, δὰ τ πϊςῖ 
ΠΟΥ ΓΒ ΓΘ ΠΕ ἃ5 ἃ ἀοιηδίη ἴο τἢς6 
κυ ρ8 οὗἁἩ δυάδῃ, (1 ϑιτω. χαν, 6.) [τ σῶ5 
(κέ δηθὰ ρο᾽απύογοα ὃν τῆ6 Απιριοκιῖοβ 
ἀυγίηρ 1λαν] 5 ΌΒΘΏΟΘΒ : ἰξ νγὰ8 βιϊτυδι θα ἴῃ 
{6 οχίγθηια ραγίβ οὗ ἔἰνα ἐσῖρε οὗ δυάδῇ, 
βου τἢννεΓά, 

Ζιμᾷι, της πἴτῃ Κίηρ οὗ [δγϑοὶ, σοϊηιπβηάοῦ 
οὗ ὁοπα δια] οὐὗἨὨ 1π6 σανδίγυ οἵ ΕἸδἢ, 855.5- 
δἰδέθα Πὶβ τηϑϑίογ, πδυγροα ἢ 8 τ γοῃθ, δπά 
ἀεδβιίγογθα 84}} τῇςε Ὀγάποῆεβ οὗ ἐπ6 γογαὶ 
[π}}}γ. Ηἱβ γεΐρῃ ἰαβδῖθα οὐΪδγ ἃ νψεεκ: 
ἣν σΟΠΒΘαΏΘΏΘΘ οὗὨ 15 πανίηρ πορίεεῖοα τὸ 
ΒΕΟΌΓΘ ἴῃ δγηγν, {ΠῸῪ οἤοβα Οἰμγὶ Κίησ 
οἵ ἴβϑγϑεὶ, ψίο Ὀδδίαρειὶ δῖα ἴῃ ΤιγΖαῖν ; 
ἃπς ΖΙΩ ΤΊ, περ Πῖ5 σαρ τα] ταθη, βεῖ εἶτα 
τογαὶ ρηϊδοα οὐ ΗΓα, δης ρμεγίβῃθαά ἴῃ (ἢς 
ἤμπγ)θ8. (1 Κιηρβ χνὶ. θ----920.) 

Ζιν, ἃ ἀρδογί ἴα τῆς βοιτῃ οὗ Ῥαϊαϑεϊηρ, 
τον ϑγάβ ἸΙἀυπμθα. (Νυῖῦ. χῖ!. Σ1. χχ. 1. 
χχχῖν. 8, 4. Δ 5). χνυ. 1. 3.) 

Ζιον, 16 τποσγὸ δἰδναῖο βουϊποζηπιοβῖ 
᾿ῃοαπίαῖ), δηἀ Ὀρρεὺ ρᾶγὶ οὗὨ {Π6 ον οδο- 
γυδβαίοιῃ. [Ι͂ὦ τς ροοιῖοαὶ δηὰ ργορδεῖςϑ] 
ὑοοῖκ» 11 15 οἴζοῃ δορὰ ἴὉΓ Φεῦ βδίειη ᾿ιβε τ. 
ΖιΡη, ἃ εἰΐγ οἵ Ζυΐύαι (3οδβῇ. χνυ. 34.), 

Ὡρὰγ Ἠουτοῃ, οραϑίψεγά. [{8 πηούσδγῃ ἤδηιδ 
58. δερίιουγγ. [ἴτ᾽ νν88 ἃ ρΐδεοθ οἴ γεμάθζνουβ 
[ὉΓ Ἀγπΐθ5 ἀυνίηρ τὴ 6 σΓυβδ 65 ; δπὰ δὲ 8 
βῇῃογί ἀἰβίδησα ἔγοηι ᾿ς 18 ἃ σα ευγαϊθα ἰοιη- 
τη. (δα ΥΥ ΠἸ8οπ᾽ 5 Ττανεῖβ, νοὶ. 11. νυ». 10.) 

ΖΙΡΗ, ψι ογηθβ5 οὗ, 7. 
ΖΟΑΝ, 8ῃ δηοίθηξ εἰν ἴῃ νοῦ Ἐσγρῖ; 

δοοσογαΐηρ ἴο τ6 ϑεριυδρίηϊ ἀμ Ταγρυπηβ, 
τ ἰξς ΤΆΝΙ5. οἡ {6 δαβίθγῃ το ἢ οὗ ἔπε 
Ν]6. (Νυμιῦ. ΧΙ. 22. Ι[δ88. χίχ. 11. 13. 
ΧΧχ. 4. ἘζΖοΚκ. χχχ. 14.) Ζοβδῃ οὐ ἴδῃ} 
νν85 ἴπε γεβίάθηςο οὔτῆνο Κίηρβ οὔθ τπσδηῖγ- 
ἢγβέ δηά ἐνθηίγ- τῆ γα ἀγηδϑίθβ οἵ Μδηα- 
ἴῃο; δηά βοῦ!α πᾶνε Ἴ᾿οηπ͵θοϊυγοά (δὲ ἴὶ 
ν 88 ἴΠ6 ὈΪΡΕΠ.ρίδοα οὔ Μοβθβ. δ αγίοιις 
ΓυΪη8 οὗ οὐε᾽ 8 Κ8 ({π6 ἄπεσῖ οἵ τ ιϊοῆ ν᾿ 5 
(πὲγιγ (Θοε Ἰοηρ), οονογοὰ ψ τ ὨΙΘγορ  ὙρὨῖος, 
8δηἀ οὔ οἴοῦ Ὠιοηισηθη8, αἰίοϑὲ ἰζ5 δηοίεαῖ 
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Ζ0Ο 

δρ᾽εηάοιγ, [8 ῥγίποῖραὶ τοπιρὶς βίοοά 
ΨΥΪΠ1Π δὴ ὅγε οὗ 1500 ἴδε ὈὉΣ 1950; δϑά 
ΒρΡΡΘΩΓΒ ἴο ἢδνα Ὀεθη ὑι}} Ὁγν διηθβθ8- 
ϑοβοδβίγβ, ᾿νΏοβα βῃϊοία 'ἰβ βθβϑὴ ἰῇ νδγίοι:β 
Ρϑγὶβ οἵ ἴπ6 γυΐηβ. ΤῺδ ἤπα δἰ νΐαὶ ρμἰαίη 
διουηά νν88, ῃ0 ἀοιδῖ, ἐάς Μείά οΓ Ζοαη 
(Ρ 581. ΙχχυἹἱἱ. 12. 48.), σῆογε αοάα ἀϊάὰ 
ΤηΔγν Ιου ἐπϊηρ5 ἴῃ 6 ἀδγ8 οἵ Μοβββ. 
(Ναιγδῦνα οἵ τῆς ϑεοιϑὴ Μιβϑίοη ἴο [Π6 
δον, ΡΡ. 72--- 5. ἸΚοηΓΙΟΚ᾿Β Απείρηϊ 
Ἐργρὲ υπάερ (6 ῬΠΑγδοῆβ, τσοὶ. 1]. 
ρΡ. 42.) 

ΖΟΔΕ, ἃ ΟἷΥ οἡ (6 δου πο Γ ΘΧΊΓΘΠΣΥ 
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οὔτηο θϑοδὰ δὅθα. (ὅεη. χἱϊ. 10. χῖχ. 232. 
80. ἴ[88. χν. ὅ. Ζεῦ, χὶν. 34.) [18 ἸΏΟΓΘ 
δησίδηϊ Ὠδπια ψγἂβ Β εΪδ. 

ΖΟΒΑΗ οἵ ΑΠΑΜ-ΖΟΒΑΗ, ν88 ἴΠ6 ὩΒΙ.Θ 
οἵ ἃ οἷϊν δηὰ ρεξν Κιηράοιῃ οὗ ϑ'γγία, νΠοΒ6 
δογδγαίϊσῃ σδγγίθα οἢἡ ΨΔΥ ψ ἢ ὅ884.}} δηὰ 
Ἀανιὰ, (1 ὅδ. χιν. 47. 2. ὅδῃ). νἱ". 8. χ. 
6.) [Ιἐ βϑϑῆ)β ἴο ἤδνθ ὕδϑῃ δ:υδἴθα ὩΘΆΓ 
Ῥδιδβουβ, δηὰ ἴο ἢδνα ἱποϊθ δα τἢ6 εἰς 
Ἡδηδῖῃ (2 Οἤγοη. υἱῖ}. 8.}; Ὀυϊ δἰ8δο ἰὸ 
μανα αδχιθπ θα ἰονγαγὰβ ἴπ6 Ἐπρἢγαῖον. 
(2 ὅαπι. νἱῖ!. 3.) 

ΖΟΒΟΒΑΒΕΙ. 866 ΖΕΆΌΒΒΑΒΕΙ,, 

ἘΝῸ ΟΡ ΤῊΕ ΤΗΙΒῸ ΥΟΙΌΜΕ, 

ΜΟΙ]. 111. 
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